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  ١»خشونت، زنان و اس�م«نگاھی تازه به 
  

  نادره افشاری
  
  

  گفتار  پيش
  
  

ي��ن،  د ِِدارم ب��ه حقاني��ت و ي��ا ع��دم حقاني��تدر اي��ن بررس��ی بن��ا ن��
ا  بن�ا ن�دارم مواض�ع عقي�دتی اي�ن باورھ�حتی ؛مكتب، آئين يا مذھبی بپردازم

ھ�ايی   ھا رگه  ِدام اين انديشهك در ھر»)بد«را بشكافم؛ چرا كه به ھر حال 
گ�اه  [ای را ب�ه دنب�ال خ�ود  شده كه توانسته است ع�ده يافت می» حقيقت«از 

ی رفت�ار    ش�يوهميخ�واھم بك�شاند؛ بلك�ه ] تا سرحد ف�داكاری و جانب�ازیحتی
 متولي��ان اس��3م را، از ھم��ان اوان اع��3م موجودي��ت اي��ن مكت��ب ب��ا ديگ��ران

  .  و دگرانديشان باز كنم]زنان[
 اھمي��ت دارد ك��ه زاوي��هخی از اي��ن ھ��ای ت��اري  بررس��ی اي��ن نمون��ه

ِگراي��ان ام��روز  ِھ��ای نظ��ری رفت��ار اس��3م  زمين��ه  اي��ران را ھ��م ب��ه نم��ايش ِ
ش�وند ك�ه  دھد كه ايشان از چه منبعی تغذيه م�ی  در واقع نشان می؛گذارد می

 زنپردازن�د؛ ي�ا م�ث3  دگراندي�شان م�یزن�ان و پروا به حذف و نفی  چنين بی
ھ�ای ق�درت و ث�روت اي�شان را ب�ه   تواند پاي�ه دگرانديشی چگونه میبودن و 

  تھدي��دی ج��دی ب��رای اي��ن متولي��ان يك��هتحدي��د و ل��رزه درآورد، و در نھاي��ت 
 و تلقی شود؛ قدرت و ثروتی كه با تكي�ه ب�ر خ�شونت و جھ�ل] موحد[شناس 

  .  جمع آوری شده استھااستفاده از باورھای مذھبی ملت
ام مذاھب، تنھا دين اس3م است كه با شمشير و ح�ذف در تاريخ تم

ب���ه حق���وق ديگ���ران، » تج���اوز«و ب���ا ش���يوه ھ���ای گون���اگون دگراندي���شان، 
ساز آن را ب�ه  گ مردم فرھن ويرامونش را تصرف كردهكشورھای متمدن پ

چ�ه توحي�دی و چ�ه «ھ�يچ دي�ن و آئين�ی . زير مھميز خشونتش ك�شانده اس�ت
شر نب�وده اس�ت ك�ه چن�ين دس�ت ب�ازی در در تمام طول تاريخ ب�» اساطيری

ك���افران، م���شركان، يھودي���ان، م���سيحيان، زرت���شتيان، [ك���شتار دگراندي���شان 
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ش�ته، اي�ن چن�ين دا» زنان«و ] ِبودائيان، بابيان، بھائيان و ديگر دگرانديشان
 ؛ ب�از كن�د»ت�صرف« دس�ت ] ھم�ان اع�راب ب�دویحت�ی[ھای ديگ�ر  بر ملت
ت���ر   اي���ن ت���صوير را تكمي���ل٢٠٠١  س���پتامبر١١ی ك���شتار ت���اريخی   فاجع���ه

  . كند می
ھ�ای ت�اريخی را بي�شتر در رابط�ه ب�ا اي�ران   ام اي�ن نمون�ه  كوش�يده

بياورم تا مستند بودن ادعايم را در رابطه ب�ا حاكم�ان فعل�ی اي�ران ب�ه اثب�ات 
از نظر قوانين شناخته شده و جھانی حقوق بشر ھ�يچ ن�ژاد، عقي�ده، . برسانم

ر ديگ��ر اي��ن ان��واع برت��ری ن��دارد؛ چ��را ك��ه در ملي��ت، جن��سيت و ق��وميتی ب��
 آن ھا ب�ه س�ر رس�يده اس�ت، و وق�ت انسانی سوم، داستان تفكيك بين   ھزاره

و  ان��سانجن��سيت، ای از موض��وع   اس��ت ك��ه در اي��ران ني��ز تعري��ف ت��ازه
 پرس�تان   عقي�ده وشود به نژاد پرستان، مردس�ا)ران البته می. باورھايش داد

ايی كه در تمام طول تاريخ زي�ر پ�رچم اعتقادات�شان ھم در رابطه با كشتارھ
ی    پرداخت؛ اما گستردگی اين تاريخ، ما را از پرداختن به زمينه،اند  كرده

اگ�ر عم�ری ب�ود و . دارد ِمشخصی كه در ايران امروز درگي�ر آن�يم، ب�ازمی
ی    در دس�ترس ب�ود، ش�ايد بع�دھا ب�ه گ�ستره اس�ناد بھت�ری وانات، من�ابعامك

  .  ھم در كليت تاريخ كشور پرداختماين موضوع
 ی دو موض�وع خ�شونت و غنيم�ت  )زم به تاكي�د اس�ت ك�ه رابط�ه

 در تفسيرھای مذھبی، قابل تفكيك از ھ�م ني�ستند و خ�شونت، اساس�ا ]تجاوز[
 اي�شان چپ�اولطه كشيدن مردم و در نھايت ظرفی است كه برای به زير سل

 اس��ت ك��ه ب��ه ظ��رف و ت��ر پرداخت��ه ش��ده اس��ت؛ ب��ه ھم��ين دلي��ل ھ��م منطق��ی
ی   ی نگ��رش متولي��ان اي��ن دي��ن ب��ه پدي��ده  مظ��روف؛ يعن��ی خ��شونت و ش��يوه

  . تر پرداخت جدی]  تجاوزيا[غنيمت 
ھ��ای م��ستند و موث��ق   در كت��ابج��ا تاكي��د ك��نم ك��ه ب��د ني��ست در اي��ن

ی خ�شونت وج�ود دارد ك�ه گ�اه   تاريخ اس3م، آنقدر س�ند و م�درك در زمين�ه
 ق�رار دھ�د؛ در  ی بح�ث و بررس�ی  ي�ك را زمين�ه  مان�د ك�ه ك�دام انسان درمی

عين اين كه اسنادی ھم كه در اختيار ما خارج كشوريان است، بخش بسيار 
ش�ايد اگ�ر اي�ن . بسيار كوچكی از مآخذ و منابع اس3می موثق و مستند است

ھ�ا، مرك�ز اس�ناد  ھای دان�شگاه  خانه داشت كه از اسناد كتاب امكان وجود می
ھای ت�اريخی اس�تفاده ش�ود،   ی مركزی و ديگر مجموعه  هخان رسمی، كتاب

  ک�هھمه باي�د گف�ت يافتند؛ با اين  میھا ارزش تاريخی بيشتری اين گونه كتاب
  ! در خانه اگر كس است، ھمين حرف ھم بس است
  ١٣٨٠ـ ٢٠٠١نادره افشاری ـ زمستان                                                   

   مي3دی٢٠١٠دسامبر /١٣٨٩اه مآذر بازنگری
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  يادداشت اول

  
  

 برخ�ی حت�ی» الھ�ی«جزميت و دگماتيسم ج�اری در م�تن م�ذاھب 
مكات��ب غيرالھ��ی، بخ��صوص در دي��ن اس��3م و م��ذھب ش��يعه، رفت��اری را 

طلبد كه اي�ن روزھ�ا ب�ه آن خ�شونت، ع�دم تحم�ل دگراندي�شان، فاناتي�سم،  می
ھ�ای ديگ�ری از اي�ن    دينی ي�ا واژهفاندامنتاليسم، ديكتاتوری مذھبی، استبداد

 تم�ام ك�سانی ك�ه دس�تی در اين حرف چندان ت�ازه ني�ست ك�ه. يندگو دست می
ی   تاريخ و بخصوص تاريخ اديان دارند، بايد بكوش�ند دي�ن را از ي�ك مقول�ه

 ژورنالي���ستی حت��یھ���ای روزان��ه،  ھ��ا و بح��ث مت��افيزيكی ب��ه درون نش���ست
محم�ود   نظي�ر عل�ی ش�ريعتی، س�يدكشانده، ھمان كاری را بكنن�د ك�ه ك�سانی

ن�ه ب�رای توجي�ه و ان�د؛ ام�ا اي�ن ب�ار   طالقانی و ديگر ھم طيفان ايشان ك�رده
چن�ين ن�ه    ھم] به يك دين متروك تبديل شده بودكه به نوعی[تقديس اين دين 

پ��سند   ھ��ای ام��روزی ك��ه آن مف��اھيم كھن��ه و ق��ديمی را در زرورق  ب��رای اي��ن
بن�دی كنن�د، ت�ا از م�رگ محت�وم اي�ن   ان ب�سته خودش�ان و ھواداران�شباب دل

ِعقيده، ھمراه با معتقدين نسل پيشينش جل�وگيری كنن�د؛ بل ك�ه ب�ه اي�ن منظ�ور ِ
 از تم�ام زواي�ا ب�ه ] نگرانی از ھر گون�ه ان�گ و بنگ�یبدون[كه اين دين را 

چن�ين كھنگ�ی و   ھای جدی بحث و كنك�اش ك�شانده، د)ي�ل تق�ديس، ھ�م ن ميدا
ی س��وم ب��ه   ی حك��ومتی، در ھ��زاره   ب��ودن آن را در داي��رهغيرقاب��ل اس��تفاده

  . نمايش بگذارند
 پ�يش  یدو دھ�ه/ی كار متوليان اي�ن دي�ن در يك�ی  استفاده از شيوه

، به نوعی واكن�شی اس�ت در  در ايراناز به قدرت رسيدن حكومت اس3می
ھای آن مفاھيم كھن�ه  ھا و در زرورق پيچيدن رابطه با آن شيوه توجيه كردن

  ! و از مد افتاده
ھ��ا،  گون��ه ك��اوش اي��ن را ھ��م باي��د در نظ��ر داش��ت ك��ه ھ��دف از اي��ن

 در باورھ�ای  ين مذھب در شكل حكومتی آن اس�ت و ن�ه دس�تكاریبررسی ا
و اي���ن گون���ه دوس���تداران . ش���وند مردم���ی ك���ه ش���يعه و م���سلمان متول���د م���ی

ح��ق دارن��د ] و ھ��ر دي��ن و م��ذھب ديگ��ری[باورمن��دان ب��ه اي��ن دي��ن و م��ذھب 
؛  م�را ب�ا اي�شان ك�اری ني�ست؛بند باش�ند  شان پای چنان به باورھای قديمی ھم

ج�ا ك�ه اي�ن دي�ن و اي�ن م�ذھب، ھيئ�ت حكوم�ت و تعي�ين تكلي�ف ب��رای  ام�ا آن
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ھ�ايی از   ِو ن�ه ت�صوير پيچي�ده در ھال�ه[ی واقع�ی   پوشد، بايد چھره ملت می
  .  آن را به نقد و بررسی نشست]تقدس و متافيزيك

ش��ود، در  ھ��ا ن��صيب چن��ين م��سلمانانی م��ی ررس��یآنچ��ه از اي��ن ب
ای اس�ت ك�ه ب�ه آن مومنن�د و در ش�ق    پدي�دهنترين نگاه، ش�ناخت  بينانه خوش
  ب�ين  اش، واكنشی عصبی است برای حذف و نفی اي�ن گون�ه زي�ر ذره  منفی

اما تاريخ اروپا، سير رفرميسم، و بع�دھا . ھا ھا و بررسی ھا، كنكاش گذاشتن
ی    و ن�شان دادن چھ�ره»حج�اب تق�دس«داد كه برداش�تن ھم رنسانس نشان 

ِباورمن�دان از ميزان و تعداد م�سيحيان و ] مسيحيت[واقعی دين در حكومت 
ی تقدس آن را ھم چندان زخمی نكرده اس�ت؛    ھالهحتی؛ به اين دين نكاسته

ِی راستين دين حكومتی را به نم�ايش گذاش�ته،   بلكه تنھا توانسته است چھره
ھای فردی   د در باورخانهنتوان گونه باورھا در نھايت می  ھد كه ايننشان بد

حال ھم از دخالت در حكوم�ت و سرنوش�ت   د؛ در عيننمتدينين محفوظ بمان
د؛ چ�را ك�ه ناقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و سياسی مردم كن�ار گذاش�ته ش�و

ا  دلي�ل ك�ه تنھ�  ب�ه اي�ن، در حكومت] ايدئولوژیھر  و  و مذھبھر دين[دين 
ای به نام دگراندي�شان،   تواند با پديده داند، نمی خودش را مطلق و برحق می

  . رفتاری انسانی و مداراگرايانه داشته باشد
اساس����ا مف����اھيمی ك����ه پ����س از انق����3ب كبي����ر فران����سه از س����وی 
ِروش��نفكرانی نظي��ر ولت��ر، منت��سكيو و ديگ��ر روش��نگران ع��صر ف��روغ در  ِ

 س�ازی و ي�ك   در برابر يك�سانندای بود  ، به نوعی مبارزهنداروپا طرح شد
ی دي�ن   ی جغرافي�ايی، تح�ت س�لطه  دست سازی مردمی كه در يك مح�دوده 

 ش�ان، زي��ر ل�وای دي��ن و حك�ومتی، ب�ه اجب��ار از تم�ام حق�وق ان��سانی و م�دنی
  س�ازی و ي�ك س�ان  ھ�ای ي�ك   تبيين ش�يوه؛ايدئولوژی دينی محروم شده بودند

 دين اس3م و م�ذھب ش�يعه ھ�م ك�اری اس�ت ھا، زير لوای دست سازی انسان 
كه اگر ب�ه آن پرداخت�ه ن�شود، امك�ان ھرگون�ه تح�ولی را در نگ�اه و نگ�رش 

  . سوزاند انسان ايرانی مسلمان می
گون�ه   بدون ھيچ[ھا ھم بتوانند  رايطی كه ايرانیبرای رسيدن به ش

ھ��راس و امن��ی داش��ته   در كن��ار ھ��م زن��دگی ش��اد، آزاد، مرف��ه، ب��ی]نگران��ی
اشند، بايد به طور زيربنايی مكتبی را شناخت كه اي�ن امك�ان را در اختي�ار ب

ھ�ا را ب�رای س�عادت و بھزي�ستی، ب�ه  ی انسان  گذارد تا مبارزه متوليانش می
 و ح�ذف و نف�ی ،ای  ھای فرقه جنگبر عليه زنان، آميز خشونت رفتارھای 
  . ھای خودی و غيرخودی تقليل دھند  و به بازیندگرانديشا

  يافتن به شرايطی كه مردم ايران ھم بتوانند بدون ھيچ  ی دستبرا
گون��ه نگران��ی در امني��ت م��دنی، اعتق��ادی، اجتم��اعی، فرھنگ��ی، سياس��ی و 

تكفي��ر و «ھ��راس از ھ��ر  اقت��صادی زن��دگی كنن��د، و ب��ا آس��ودگی خي��ال و ب��ی
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ش�ان بپردازن�د، باي�د موان�ع  به با) بردن سطح كيفی و كمی زن�دگی» تفسيقی
ای ك�ه    پدي�دهن بع�د ھ�م ب�ا ش�ناخت؛ر را ش�ناختو حكومتی اين تغيي�اعتقادی 

 س�ال پ�يش، ١٤٠٠ی سوم ھم، با اتك�ا ب�ه ھم�ان ق�وانين   كوشد در ھزاره می
ھرگونه امكانی را برای دست يافتن ب�ه آزادی، تم�دن، ترق�ی، ش�ادی، عل�م، 
ھنر و رفاه سوزانده؛ در ھمين راس�تا ھ�م ب�ا ك�شتار، م�رگ، جن�گ، نوح�ه، 

ك��شی، ع��زاداری، شھيدس��ازی، ش��ھيدبازی، تعزي��ه و تھي��يج   ، جن��ازهروض��ه
دارد، و عم�ر و   خبری كام�ل نگ�ه احساسات مذھبی مردم، ايشان را در  بی

 ]ت�ر ش�ود  و چپ�اول ب�رايش آس�انتج�اوز تا امك�ان [دبدھوقت ايشان را ھرز 
تي�ٍك ی پرا  زمان ھم در پھنه  ی تئوريك، ھم  بايد بتوان اين پديده را در جنبه

، ش��ناخته  ين رفت��اری ب��ر روی آن بن��ا ش��دهھ��ايی ك��ه چن��  آن ش��ناخت؛ ت��ا پاي��ه
 ب�از داش�ته ]يا حكوم�ت[ه از دخالت در زندگی جمعی مردم  از اين راود؛ش

  . شود
ديگ��ر باي��د دوران��ی ك��ه تم��امی ھ��م و غ��م مل��ت، ص��رف چگ��ونگی 

ي�ران م�ردم ا. شود، به تاريخ سپرده ش�ود دگرانديشان میزنان و با رفتار با 
 يیاوس��طن ھ��ای كھن��ه و م��ادون ق��رو  باي��د ب��ه ج��ای پ��رداختن ب��ه اي��ن ش��يوه

 ش�كنجه و ع�ذاب و مك�ر متولي�ان پ�ر از» دن�ی«ھ�راس از ھم�ين دني�ای  بی[
ِنی نظير متوليان گرا  واھمه از جھانی ديگر، پر از شكنجه  چنين بی   ھم]دين

ی و ب�ا) ِ اس�3می، ب�ه ت�3ش ب�رای بھب�ود زن�دگ کھريزکیِامروزين حكومت
  .  شان بپردازند چنين بيداری و آگاھی  ، ھم بردن سطح كيفی زندگی

كنن�د، باي�د  ی گ�سترده زن�دگی م�ی  دگرانديشانی ھم كه در اين پھن�ه
ك�ه [ حيثيت�شانب�ردی ب�ه ج�ان و م�ال و   ھ�راس از ھرگون�ه دس�ت بتوانن�د ب�ی

ی، ، دوس��ت  ب��ه زيب��ايی]رود متولي��انی مرتب��ا ب��ه ت��اراج م��یزي��ر ي��وغ چن��ين 
ديگر دلگرم باشند؛ ت�ا بتوانن�د دس�ت در   ھمزيستی مسالمت آميز و تحمل يك

 م��رگ، ح��ذف،  وح��شتناك ِن ب��3 زده را از اي��ن دور تسل��سلدس��ت ھ��م، اي��را
ھراس، سانسور، عدم امنيت، زن�دان، جن�گ، بيك�اری، ف�ساد و فح�شايی ك�ه 

 ِ و ران��دمان ن��اگزير اي��ن،اس��3میکھريزک��ی ی م��شخص اي��ن نظ��ام   كارنام��ه
ف�ارغ [ ايرانی بينديشند ك�ه ش�ھروندانش ی حكومتی است، رھانيده، به  شيوه

 دوش به دوش ھم، برای ارتقای كيف�ی س�طح ]ای  از ھرگونه باور و انديشه
  و اي��ن، ھم��ان؛فرھن��گ و خ��رد جمع��ی ك��شورشان بكوش��ندزن��دگی خ��ود و 

  . كشم چيزی است كه من، به عنوان يكی ايرانی انتظارش را می 
 ب���ه اي���ن چرخ���ه ی انی ک���ه در ک���شاندن اي���ران م���ااز ک���سيک���ی 

  . مھدی بازرگان استه است،، سھم بسزايی داشتنابودکننده
ك��ه ] س��ازمان مجاھ��دين خل��ق [ی درون س��ازمانی ش��ناخت  ج��زوه

ك��رد ت��ا  ھ��ای مت��دولوژی، تكام��ل و راه انبي��اء ب��ود، ت��3ش م��ی  ش��امل بخ��ش



 ٦

 

 و تحليل ت�اريخ شناسی  ايدئولوژی مذھبی را منطبق بر اصول علمی جامعه
ت�رين اث�ر   اين جزوه كه سنگين. نشان دھد و به مذھب، لباس منطق بپوشاند

ی ھم��ان ك��اری ب��ود ك��ه ق��ب3   ب��ود، ادام��ه] مجاھ��دين[اي��دئولوژيكی س��ازمان 
. a طالقانی، پيش از آن شروع كرده بودند  مھندس بازرگان و تا حدی آيت

ل اعتقادی و دستورات فقھ�ی ی اصو  بازرگان، در پی آن بود تا ھمهمھدی 
ھ��ا عقي��ده داش��ت، س��وار ب��ر منط��ق علم��ی ب��ه ق��شرھای   را ك��ه وی ب��ه آن

 ب��رای اي��ن ك��ار، وی اص��ول علم��ی و ؛ جامع��ه بقبو)ن��د]ک��ذا[» روش��نفكر«
ھ��ای زي��ست شناس��ی، فيزي��ك و   دس��تآوردھای دان��شمندان روز را در زمين��ه

را ثاب�ت ] اس�3م[يش  تا حقانيت اعتقادات خو،گرفت ترموديناميك به كار می
  گي��رش ب��ا رژي��م ش��اه، الھ��ام ی پ��ی  ك��ه بازرگ��ان در مب��ارزه  كن��د؛ ض��من اي��ن

و اي��ن م��وفقيتی [ی م��ا ب��ود    جامع��ه]ک��ذا[» روش��نفكر«ِبخ��ش ق��شر ج��وان و 
م�ذھبی او چن�دان / علم�ی]ک�ذا[» رن�سانس« ام�ا ]آم�د برای وی به ش�مار م�ی

  . موفقيت آميز نبود
 در فق��ه ش��يعه، از »طھ��ارت«ی   توجي��ه و اثب��ات حقاني��ت م��ساله

طري���ق ت���شبث ب���ه دس���تاوردھای ميك���رب شناس���ی روز، گرچ���ه ظ���اھرا ب���ه 
ی   توان��ست وس��يله داد؛ ام��ا ھرگ��ز نم��ی ِمعتق��دان ب��ه آن م��سائل دلگرم��ی م��ی
تطابق مسائل فقھ�ی ب�ا اص�ول علم�ی، . اثبات حقانيت دين و خداشناسی باشد

. برانگيز ب�ود  يگری سوالِاگر در جايی خوانايی داشت، در جاھای بسيار د
ای ت���3ش   a س���حابی ھ���م در چن���ين زمين���ه a طالق���انی و دكت���ر ي���د  آي���ت
كوشيدند تا با تف�سير آي�ات ق�رآن ب�ه س�بكی جدي�د، دي�دگاه  ھا می آن. كردند می

قرآن پيرامون آفرينش انسان و جھان را با دستآوردھای عل�وم جدي�د تطبي�ق 
ك�رده  ق�اد ب�ه ق�رآن را در ب�ين ق�شر تح�صيلھای اعت  دھند و بدين وسيله پايه

   ٢.تقويت نمايند
ی تغيي�رات    و آغاز عصر جديد، در نتيجهوسطیدر پايان قرون 

ھ�����ای علم�����ی و فل�����سفی در ب�����ين   ش�����رايط اقت�����صادی، افك�����ار و اندي�����شه
ی بين قرن سوم تا دھم و يازدھم   در فاصله. نظران غرب راه يافت صاحب

ی م�داوم   حمل�ه. ك�رد تاريخی خود را طی میمي3دی، اروپا بدترين دوران 
ھا، و آشفتگی وض�ع اقت�صادی و اجتم�اعی  ھای دائمی فئودال بربرھا، جنگ

در اين دوره، علم و معرفت در انحصار كليسا . داد به مردم مجال تفكر نمی
ی مظ��اھر و آث��ار   رحم��ی ش��ديدی كلي��ه مبلغ��ين م��ذھب م��سيح ب��ا ب��ی. ب��ود

ھ�ر ن�وع . وم ب�ه وقف�ه و رك�ود ك�رده بودن�دفرھنگی و تمدن ب�شری را محك�
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ا ب��ه وض��ع ی خ��د  فك��ر انتق��ادی و پژوھ��شی، ب��ه فرم��ان كشي��شان در آس��تانه
ھ�ای   س�ال…»ش�د ايمان بر علم مقدم ش�مرده م�ی«. شد دلخراشی قربانی می

    ٣.ھای بسيار سپری شد  زای انكيزيسيون و كشتارھا و كتابسوزیوحشت
ی امور اجتماع دو نظريه   ادارهاز دير باز تاكنون، برای كه چرا 

 »فرمان اول�وا)مر«ای معتقدند كه   و دو طرز فكر وجود داشته است؛ عده
 به ج�ای اطاع�ت از دس�تور  کهگويند به كار بست و جمعی ديگر میرا بايد 

 ت�ا ببين�يم ،فرد واحد، بھتر آن است كه راه بحث و تحقيق را در پ�يش گي�ريم
  . م است و از آن پيروی كنيمحرف حق و طريق صواب كدا] كه[

 بودند » اولوا)مرفرمان«جعين، در ھر دوره و زمانی، پيرو مرت
 مقاصد خود را اج�راء كنن�د »فرد واحدی«كوشيدند تا در پرتو قدرت  میو 

  . و بحث و انتقاد بركنار بمانند»چون و چرا«و از ماجرای 
گو  و گفتبرخ3ف اين دسته، عق3 و خيرانديشان، طرفدار بحث و 

ای ك��ه مح��صول مطالع��ه و    نظري��ه و عقي��ده ک��هب��وده و ھ��ستند و معتقدن��د
   ٤. بر فكر فرد واحد، رجحان و برتری دارد،تحقيق است

ِ روی مح�ور م�شخص ،در اين راستا و در ھمين زمينه، اين كتاب
 از س��ويی . تنظ��يم ش��ده اس��ت»خ��شونت تئ��وريزه ش��ده«تئ��وری خ��شونت ي��ا 
اندازم  می» انزن« اعمال شده بر »يستماتيكخشونت س«نگاھی گذرا ھم به 

  .ھا را نشان داده باشم تا وجه ديگری از اين انواع خشونت
ی   ھايی از اين دست، كاری در حيطه )زم به تاكيد است كه بحث

ِ تف�سيری از وق�ايع ت�اريخی نگاش�ته ش�ده نگاری نيست؛ بلكه به نوعی  تاريخ
ِی زمانی خ�اص    ويژهر شرايطچنين تفسيرھايی د. لت استدر تاريخ يك م

ھای ديگر ھم، بنا ب�ر  در ھمين راستا نسل. يابد ِتاريخ كشوری ضرورت می
گيرند، وقايع ديگری از تاريخ كشور را  ای كه در آن قرار می  شرايط ويژه
دي�ن اس�3م [كشند؛ ھر چند ك�ه متاس�فانه اي�ن اوض�اع در اي�ران  به تفسير می

 س�اله را پ�شت ١٤٠٠ه نيست و تاريخی الساع  يك وضعيت خلق] در قدرت
  .  سر دارد

 و گفت��ه و ی ك��ار، اس��تفاده از ھ��ر س��ند و م��دركی  در اي��ن ش��يوه
كنن�دگان خ�شونت،   ھ�ای طرف�داران خ�شونت، توجي�ه   نوشتهحتی؛ نوشته ای

 ]م�ث3 غيرم�ذھبی[ه نوعی متولی انواع ديگر خ�شونت چنين كسانی كه ب  ھم
 ]ھ�م [ ص�ندلی ل�رزان فك�ری، معل�ق آويزانن�د دوھستند، يا آنانی كه در ميان
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 ب�ه موض�وع ،ی نگ�رش اي�شان  ضروری است؛ تا ماھيت، خاستگاه و شيوه
ای   ب��رای اي��ن ك��ه مقاي��سه.  ب��ه ت��صوير ك��شيده ش��ودھ��ا ان��سان و ب��اور ان��سان

ِھای فعل�ی اعم�ال ش�ده در اي�ران ام�روز ب�شود، ب�ه ھ�يچ  تطبيقی ھم با روش
  . ن حال خودداری نشده استرو از نقل حوادث مشابه در زما

ھ�ايی  بد نيست اين پرانتز را ھم باز ك�نم ك�ه رفت�ار چن�ين ديكت�اتور
ك�ه خ�ود ب�ه ن�وعی   ان�د، ي�ا اي�ن  مبنای كودكی ناش�ادی ك�ه داش�ته را نبايد بر

 حتیاند، يا ضعف تربيتی و وضع فجيع خانوادگی، يا   قربانی خشونت بوده
 ك���رد؛ ھرچن���د ك���ه چن���ين يت���يم ب���ودن و ش���رايطی از اي���ن دس���ت بررس���ی

 ام�ا اي�ن رفت�ار، ؛تاثير نيست در رفتار چنين ديكتاتورھايی بیھم دارھايی   بر
ھ�ای دوران ك�ودكی اي�ن عناص�ر  كه اساسا ناش�ی از محرومي�ت   از اينپيش

ھ�ايی اس�ت ك�ه اي�ن  ی تاريك تاريخی دارد و آن ھم آموزش  باشد، يك زمينه
ش�ان  ھای م�ذھبی دوران آموزش] مث3[ يا  متوليان مذھبی، در دوران طلبگی

ی   ب�ه پدي�ده] اس�3م[چنين نوع نگاھی است كه اين مكت�ب   گيرند؛ ھم فرا می
  . انسان دارد

ھ��ای   ك��ار از اي��ن دس��ت اس��ت ك��ه ب��ه دگم��هچن��دمين اي��ن كت��اب، 
ای باشد ب�ه س�وی گ�شودن راھ�ی،   باشد كه روزنه. شود كامپيوتر سپرده می

 س��ال اس��ت ١٤٠٠خب��ری ملت��ی ك��ه  ل و ب��یی جھ��  ب��رای رھ��ايی از س��يطره
 را » ب��دكرداری«و عقوب��ت ك��دام دان��د چ��را ب��ه چن��ين ب3ي��ی دچ��ار ش��ده  نم��ی
  ! ھمين! پردازد؟ می
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  ! منشور خشونت
  
  

ی   در تبي��ين چگ��ونگی ادام��ه» س��يرت رس��ول a«اب��ن ھ��شام در 
  : نويسد می» كافران«ی بدر و رفتار محمد با » غزوه«

اه را نگ�» غازي�ان«محمد در ح�الی ك�ه در چ�ادری نش�سته ب�ود و 
 ای خدا اين لشكر، تنھا كسانی ھ�ستند ك�ه كرد، دست به دعا برداشت كه می

  ! ايشان را ياری كن. تو را و پيامبرش را باور دارند
امبر نشسته اس�ت، از ف�رط ابوبكر كه در ھمين چادر و در كنار پي

  .  خدا تو را موفق خواھد كردد كهآور باور فرياد برمی
گوي�د  ش�ود و م�ی ی بعد بيدار میساعت. رود بعد محمد به خواب می

   … است  او آمده» غازيان« لشكر جبرئيل به كمك كه
 ]فرش�ته [ آن روز پ�نج ھ�زار فري�شته ک�ه گوي�د... بن اسحاقمحمد

 ك�ه] گوي�د[... و اب�ن عب�اس.  حق تع�الی بفرس�تاد،از بھر نصرت دين اس3م
 غزا حاض�ر بودن�د در دو مرد از بنی غفار مرا حكايت كردند كه ايشان در

 ،ك�رديم  ما ھر دو بر سر كوه بدر اي�ستاده ب�وديم و تماش�ا م�یبدر و گفت كه
غ�ارتی چن�د « ما نيز برويم و آوار بياوريم و تا ھزيمت خود را كه باشد، و

ای اسفيد ك�ه   تا ناگاه ديديم چون ابر پاره،بوديم چنان منتظر می   و ھم»بكنيم
  : از آسمان فرود آمد، و آوازی از آن شنيديم چون آواز رعد و ھمی گفت

   »!اقدم حيزوم«
اش بطرقي�د و از ھيب�ت   پس رفيق من چون آن آواز ب�شنيد، زھ�ره

د ك�ه م�ن ني�ز ك�ه نزدي�ك ب�و  و من نيز بترس�يدم؛ چن�ان. آن بيفتاد و جان بداد
ھ3ك شوم؛ لكن به تكليف، خود را ب�از گ�رفتم ت�ا زم�انی برآم�ده و آن وق�ت 

... ن اي�ن حكاي�ت ب�ا م�صطفیو بع�د از آ] يعنی ب�ه خ�ود آم�دم[ِباز خود آمدم 
جبرئي�ل ب�ود ك�ه اس�ب  آن آواز پ�ر  که...مصطفی گفت. از كردند ب]پيغمبر[

ي��اب و ك��افران را ي��ا حي��زوم، ب��شتاب و ل��شكر اس��3م در« گف��ت خ��ود را م��ی
   ٥».و حيزوم نام اسب جبرئيل است. دمار از روزگار برآر

                                                           
الدين بن محمد ھمدانی، قاض�ی ابرق�و، ب�ا مقدم�ه و ت�صحيح اص�غر  ن ھشام، ترجمه و انشای رفيع ی اب سيره  - 5

، ليت��وگرافی، چ��اپ و ص�حافی س��ازمان چ��اپ و انت��شارات وزارت فرھن��گ و ارش��اد ١٣٧٧مھ�دوی، چ��اپ س��وم 
  ٥٧١ تا ٥٧٠اس3می، نصف دوم، صص 



 ١٠

 

ی تقلي��دی از ي��اری ارت��ش خ��دا و جبرئي��ل و ام��ام   در ي��ك نمون��ه
ی رفتار در ت�اريخ معاص�ر اس�3م حك�ومتی چن�ين بازت�ابی   زمان، اين شيوه

   :استيافته 
در زم��ان جن��گ ب��ا ع��راق، ] ن��یa خمي  س��يد روح[ول��ی خ��ود او 

 ب���ا اي���ن ط���رح دس���ت ک���مي���ا [ را م���امور ك���رد ھای تبليغ���انی رژي���متگاھدس���
 ك�ه ص�دھا ب�ار م�دعی آن ش�وند ك�ه ھم�ين ]ی آن�ان موافق�ت ك�رد  فريبكارانه

امام زمان، به صورت سيدی نورانی يا با اونيفورم پاسداران انق3ب، سوار 
ب��ا ك3ش��ينكف ي��ا مسل��سل، فرمان��دھی  س��فيد، ي��ا ب��ر تان��ك چيف��تن یب��ر اس��ب

 را در جنگ با قوای كفر صدام عفلقی به عھده گرفته و »زان اس3مسربا«
  .ھا آبگوشت خورده است با آن

خط���اب ب���ه س���پاه ] مين���یروح a خ[در ھم���ان آغ���از جن���گ، وی 
 ش�ما ا)ن تح�ت فرمان�دھی م�ستقيم ام�ام زم�ان ھ�ستيد ك�ه  ک�هپاسداران گف�ت

بح ب�ه ص�گزارش اعمال ش�ما را ھ�م ص�بح . كنند شما را شخصا مراقبت می
و چن�د ھفت�ه بع�د در پي�ام خ�ود ب�ه مناس�بت روز . فرس�تند  م�ی...برای اي�شان

ھ��ائی ك�ه فرمان�دھی مستقيم��شان را  ف��رق اس�ت مي�ان آن«: ارت�ش تاكي�د ك�رد
ھائی كه صدام عفلقی  الزمان روحی فداه شخصا به عھده دارد و آن  صاحب
  ٦».ھاست ی آن  فرمانده

وی كه ب�ا گروي�دن ب�ه اس�3م، انديشانی نظير اعراب بد  برای ساده
ش�وند  يا پيروز م�ی» الحسنين  لنا احدی«ِو در راستای ھمان شعار معروف 

ھ�ا در آنج�ا  ند و از اين نعمترو و يا به بھشت می» كنند غارتی چند می«و 
شوند، ھمراھی لشكری از سوی خدای محمد كه بتواند اي�شان را  مند می بھر

اي�شان را از م�رگ بكاھ�د، البت�ه ب�سيار در جنگ با كفار ياری كن�د و ت�رس 
ی ب���ه چن���ان تك���انی ی خ���داي  اي���ن ارت���ش ذخي���ره. دلپ���ذير و پ���ذيرفتنی اس���ت

ای چن�د خرم�ا در دس�ت   يكی از انصار اي�ستاده ب�ود و دان�ه آوردشان كه می
 چون ميان من و بھشت چندان است كه مرا بكشند؛ چ�را ب�ه  کهگفت. داشت

ای خرما از دس�ت بيان�داخت و شم�شير ھ  آن دانه. چيز ديگری مشغول شوم
و ن�ام وی عمي�ر اب�ن الحم�ام . كرد ب�ا ك�افران، ت�ا وی را بك�شتند و جنگ می

   ٧.بود
 و ھم�ين ترفن�د و باز ھم عجيب نيست كه ب�ا تاس�ی ب�ه ھم�ين ش�يوه

a خمين��ی در جن��گ ب��ا ع��راق، كودك��انی را از   ، ش��خص روحض��د ان��سانی
ت��رين جن��وب   ای در جن��وبی  يفتهی چن��د ش��  ی پ��سرانه  پ��شت نيمك��ت مدرس��ه
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شان رس��تاد و كلي��د بھ��شتی ھ��م ب��ر گردن��ف تھ��ران، گ��روه گ��روه ب��ه جن��گ م��ی
آويخت، و ھمه و ھمه ھم با اين فري�ب ك�ه ام�ام زم�ان غاي�ب، س�وار ب�ر  می

 جنگ، دوش به دوش سربازان اس�3م ب�ه جن�گ ب�ا  یاسب سپيدی در جبھه
دس��ته ب��ه درك واص��ل ع��راق م��شغول اس��ت و اي��شان را دس��ته » م��سلمانان«

  . كند می
 جان��ب جمھ��وری ھ��زار بچ��ه ب��ه ك��شتارگاه از اع��زام چن��د ص��د«

در اي��ن . ت��رين ك��شتار كودك��ان در ت��اريخ جھ��ان اس��تاس��3می اي��ران، بزرگ
گ�اه فرس�تاده   ك�ودك ايران�ی ب�ه قت�ل] سي�صدھزار [٣٠٠٠٠٠فاجعه تا كنون 

. ش�وند تارگاه میی كش  ھای درس روانه اين كودكان غالبا از ك3س. اند  شده
شود كه پس از شھيد شدن، با كليدی كه از طرف نايب ام�ام  ھا گفته می بدان

ھای خاص خويش را   زمان در اختيارشان گذاشته شده است، درھای غرفه
ھ�ای خ�ود   ی پ�ذيرائی از خ�انواده  در بھشت خواھند گشود و در آنج�ا آم�اده

    ٨».خواھند شد
بھ�شت را ھ�م ه ھ�ای ھای غرفدريد ين كلھمتر اين كه   و خواندنی

ِ ب�ا نف�ت و گ�از ])ب�د پاياپ�ای[ای    و در معامل�ه س�اخته  میوانكفار كشور تاي
ی حاكم��ان جمھ��وری اس��3می، تاخ��ت   ھ��ای ك��شور تح��ت س��لطه ِزي��ر زم��ين

  !اند  زده می
  

ناگزير بايد در اين ميان اي�ن پرانت�ز را ھ�م ب�از ك�نم ك�ه اي�ن گون�ه 
ی   ھ��ای غيب��ی ب��ه ارت��ش اس��3م در ھم��ه ه كم��كگون��  ھ��ا و اي��ن خودمح��وری

م�ث3 [افت�ه اس�ت ك�ه ك�شتار اس�يران جنگ�ی انگيزی ي ھا بازتاب ھراس دوران
  !  بوده ست آنھای ھراس انگيز  يكی از اين بازتاب]ی دگرانديشی  به بھانه

  
 از جمله اس�يران  کهنويسد ی بدر می   رابطه با غزوهابن ھشام در

ب�ه زب�ان فارس�ی [در راه، صحابه اي�شان را بك�شتند  دو تن ،كه گرفته بودند
 در راه ،ی پيغمبر، دو نفر را كه اس�ير گرفت�ه بودن�د  امروزی يعنی صحابه

 بود »نضربن حارث«و از آن دو تن، يكی . ينه آوردندو باقی به مد] كشتند
را رنجاني�دی و معارض�ه نم�ودی ب�ا وی ] محمد[الس3م   كه ھميشه سيد عليه

ی رستم و سھراب   الس3م، قصه  ی قصص انبياء عليھم   مقابلهدر قرآن؛ در
يعن�ی يك�ی از اي�ن دو اس�ير [و ملوك عجم ب�ا ق�ريش گفت�ی و حكاي�ت ك�ردی 

آزرد و در  كشته شده نضربن حارث ب�ود ك�ه ھمي�شه ح�ضرت محم�د را م�ی
ھايی از پادشاھان ايران�ی و رس�تم و س�ھراب   ھای قرآن، قصه مقابل داستان
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چ�ون ب�ه وادی ص�فراء رس�يدند، مرت�ضی عل�ی رض�ی ] گفت میبا قريشيان 
  .a عنه، شمشير بركشيد و گردن وی بزد

ك�ه چ�ون ب�ه    ب�ود؛ از بھ�ر آن»عقبه ب�ن اب�ی مع�يط«و يكی ديگر 
دلي�ل قت�ل . [الس3م بفرمود تا وی را بكشتند   سيد عليه،وادی صفراء رسيدند

a وجھ��ه او را   گوين��د ك��ه ھ��م مرت��ضی عل��ی ك��رم] وی نوش��ته ن��شده اس��ت
   ٩.بكشت

الف���صاحه، در رابط���ه ب���ا تئ���وری خ���شونت   خ���ود محم���د در نھ���ج
 درھ�ای بھ�شت، زي�ر …ان اب�واب الجن�ه تح�ت ظ�3ل ال�سيوف«: فرمايد می

   ١٠».ی شمشيرھاست  سايه
   ١١. شمشيرھا كليدھای بھشتند…السيوف مفاتيح الجنه

  
ی ك�ه ك�سان«ان ابن ھشام يك جا در كتاب تاريخ خويش، زير عن�و

ِبرد كه سه تن   از ھشت نفر نام می» دستور قتلشان را داد]ص[رسول خدا 
ھا زن ھستند و از قضای روزگار بيشتر اينان مردمی شاعر و دو تن از  آن

 و در مخالفت با بع�ضی كارھ�ای  اند كه جرات كرده  زنان آوازه خوان بوده
اعم [ ه غيرمسلمانان نسبت بھای مسلمانان پيامبر اس3م، يا انتقاد از خشونت

  . اند   و يا سخن گفته  شعر سروده]ركان يا يھوديان و مسيحيان موحداز مش
در ت���اريخ طب���ری ني���ز ك���ه از ق���ديميترين و معتبرت���رين من���ابع و 
مراجع تاريخ اس�3م و زن�دگی  پي�امبر اس�3م اس�ت، در ي�ك ج�ا از ق�ول اب�و 

يمب�ر ب�ه پ«ه  پ�س از ف�تح مك�نوي�سد ك�ه در س�ال ھ�شتم ھج�رت و اسحاق می
 ب��ا وی جن��گ ، ت��ا ك��سی ب��ه جنگ��شان نياي��د ک��هس��ران س��پاه خ��ويش گفت��ه ب��ود

 ھ�ای كعب�ه  ھا را زير پرده  اگر آن کهد، ولی تنی چند را نام برد و گفتنكنن
   ».يافتيد، خونشان را بريزيد] ھم[

ھم او  در جای ديگری در توض�يح تع�داد و ن�ام اي�ن چن�د نف�ر، از 
 ١٣٠[نگ�اران و مح�دثان اس�3م   معتبرترين تاريخقول يكی از بزرگترين و 

  :نويسد  عينا می] ھجری قمری٢٠٧ـ 
  ! بود شش مرد و چھار زن را بكشندپيغمبر گفته
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ھ�ايی اس�ت ك�ه در   عينا ھمان، مردانی كه در كتاب طبری آمدهنام
القتلی كه   كتاب ابن اسحاق از آنان ياد شده، ولی نام يك زن بر زنان واجب

   ١٢.ت كرده، افزوده شده استاو يادداش
ھ�ای خ�شونت اس�3می در دوران  علی شريعتی، يكی از تئوريسين

ی مرت��ضی عل��ی، از   معاص��ر، در رابط��ه ب��ا مح��سنات و ص��فات برج��سته
، افاض�ه د كه اينك مرگ او را در رب�ودهزبان فاطمه ھمسرش و دختر محم

  : فرمايد كه می
 ھرگ��اه از ی ھم��سرش ك��ه  چ��ه ش��ده اس��ت ك��ه شم��شير پ��ر آوازه«

آم�د، در كن�ار   از خون سيراب بود و چ�ون ب�ه خان�ه م�ی،گشت جھاد باز می
نگ�ی سرش�ار از داد و ب�ا آھ شمشير خونين رسول خدا، علی آن را به او می

 اكن��ون اي��ن چن��ين ؛ فاطم��ه، شم��شير را ب��شوی ک��هگف��ت حماس��ه و فخ��ر م��ی
   ١٣!؟جان شده است بی

 و جابجا شدن فاع�ل گذشته از اشكا)ت فنی دستوری و نوع بيان،
ت�وان ب�ه فخ�ر از ك�شتار و   م�ی؛ول، ص�فت و موص�وف و قي�د و مقي�دو مفع

زن�ان را » ب�ا آھنگ�ی از حماس�ه و فخ�ر«افتخار بر شمشيرھای خونينی كه 
ت�رين تف�سير، اص�الت   اند، اش�اره ك�رد ك�ه در س�اده  داشته به شستن آن وامی

ان و بني��انگزاران ھ��ا و شمشيرك��شيھايی اس��ت ك��ه راھب��ر دادن ب��ه خ��ونريزی
 و در ؛ان�د   يافتن به حكوم�ت در دس�تور ك�ار داش�ته اس3م اوليه، برای دست

ی اخي�ر ھ�م ب�ر اص�ولی و   ھای ش�به م�درن چن�د دھ�ه ھمين راستا تئوريسين
  . اند  اساسی بودن و توجيه و تبيين آن پای فشرده

گون��ه   در ھم��ين راس��تا و ب��ا ھم��ين دي��دگاه م��ذھبی اس��ت ك��ه ھ��يچ
 در ح��د اعتراض��ات بي��انی و ك3م��ی سرنوش��تی حت��یو اعتراض��ی؛ مخالف�ت 

شد و ب�ه » اسير«ندارد كه در جنگ بدر » نضربن حارث«بجز سرنوشت 
؛ چ�ون ب�ا ت�ر از م�ويش را زدن�د فرمان پيامبر و با شمشير علی گردن ن�ازك

  ...پيامبر جدل ميکرد
ت��وان از نگ��رش دي��ن اس��3م ب��ه   ك��ه م��ی ای يك��ی از اش��كا)ت فن��ی

 و اي�ن  انديشه و باورھای مردم گرفت، اين است كه در اين مكت�بموضوع
در واق�ع يك�ی . ش�ود ، با موضوع انديشه و باور، برخوردی سياس�ی م�یدين

جن��گ بج��ز شم��شير و قھ��ر و [ھ��ای اس��تمرار حكوم��ت اي��ن متولي��ان   از پاي��ه
 تكي�ه ك�ردن ب�ه باورھ�ای اعتق�ادی م�ردم و ]مسلحانه و قتل و غ�ارت اي�شان
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ب�ه اي�ن م�ساله ھ�م . ز جھ�ل ت�سليم ش�دگان ن�سبت ب�ه حقوق�شان اس�تاستفاده ا
ھ��ای   ھ��ا عموم��ا در ش��رايط مختل��ف و ب��ا تجرب��ه ش��ود ك��ه ان��سان توج��ه نم��ی
ان�سان .  مت�ضادی داش�ته باش�ندحت�یتوانند باورھ�ای گون�اگون و  متفاوت می

ھای جوانی، اعتقادات راديك�ال و خاص�ی  تواند در دوران شور و التھاب می
ش��د ك��ه پ��س از گذش��ت زم��ان و رھ��ا ش��دن از كلكتيوي��سم پيرام��ون، داش��ته با

اي�ن ی   نمون�ه.  صورتی واژگونه به خ�ود گي�ردحتیباورھايش تعديل يافته، 
ی ش�يخ    ن�وهكي�انوری. ح�زب ت�وده اس�تالدين كيانوری دبير اول  نورتغيير
دو ت ِ م��شروطه و ھمدس�� مرتج��ع مع��روف دوران جن��بش  ن��وریa  ف��ضل

و دول�ت قاج�ار درب�ار [ارتجاعی حاكم ب�ر آن دوران اي�ران  ِجريان ھمدست
  . است] تزاری روس

ش�يخ ف��ضل a كج��وری مع��روف ب��ه ن��وری فرزن��د م��3 عب��اس در 
در ج��وانی جھ��ت . در تھ��ران متول��د ش��د م��ریقج��ری  ھ١٢٥٩ ذيحج��ه دوم

ش��يخ راض��ی و در رس ت دين��ی ع��ازم نج��ف ش��د و در مح��ضر دتح��صي3
مھاجرت كرد  سپس به سامرا. حاضر شدميرزای شيرازی ی حوزه علميه 

 درگذش�توی پ�س از .  ب�ه تھ�ران بازگ�شتجری قمری ھ١٣٠٠و در سال 
 اول�ين مجتھ�د تھ�ران ج�ری قم�ری ھ١٣١٢ش�يرازی در س�ال  مي�رزا ح�سن

م��اجرای ن��وز » انجم��ن مخف��ی«ش��يخ ف��ضل a ن��وری در مب��ارزات  .ش��د
ی و بھبھ�انی  علي�رغم پيغامھ�ای طباطب�اي] گمرك�ات یاداره يسئ�ر[بلژيك�ی 

ب�ا آغ�از  .نشينی حرم عبدالعظيم نيز حضور نياف�ت شركت نكرد و در بست
  مخالفان پيوست و دست در دست عين الدول�ه ینھضت مشروطه به جبھه

حاكم مستبد تھران كه بع�دھا ب�ه مق�ام ص�دراعظمی برگزي�ده ش�د، م�شروطه 
ي��ك ب��ا تحر .تكفي��ر و م��شروطه را خ�3ف ق��وانين اس��3م دان�ست خواھ�ان را

،a علي�شاه دس�تور ب�ه ت�وپ ب�ستن مجل�س ش�ورای مل�ی را د محمشيخ فضل
  یپس از آن نيز شيخ فضل a از مخالفان جدی ايج�اد دوب�اره. كرد صادر

 ١٢سرانجام پس از پيروزی انق3ب مشروطه و فتح تھران در  .دمجلس بو
ك��ه [و در دادگ��اه م��شروطه خواھ��ان ر  دس��تگيج��ری قم��ری ھ١٣٢٧رج��ب 

 رجب در ١٣و محكوم و در   محاكمه]اھيم زنجانی دادستان آن بودشيخ ابر
  . دميدان توپخانه اعدام ش

ش���يخ ف���ضل a ن���وری ك���ه اكن���ون از روش���نفكران غيرم���ذھبی «
انجم�ن .  سلطنت طلب تھ�ران را ب�ه خ�ود جل�ب ك�رد یجمعه ميترسيد، امام

داد و از م��سلمين ص��ديق ميخواس��ت ت��ا در براب��ر   را ت��شكيل]ص[محم��د 
ب��رای دف��اع از ش��ريعت در مي��دان توپخان��ه جم��ع » رك��اف «روطه طلب��انم��ش

به ھ�ر ع�ابری ك�ه ك�3ه اروپ�ايی ب�ر س�ر  مجتمعين در ميدان توپخانه. شوند
ي��ورش ميبردن��د و بت��دريج ب��رای » نم��شروطه خ��واه بي��دي«ن  بعن��وا،داش��ت
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حب��ل «ه ی ع��ين الدول��ه در آغ��از روزنام�� .حمل��ه ب��ه مجل��س آم��اده مي��شدند
. ان رھ�ا س�اختكرد و چن�د ت�ن از آزاديخواھ�ان را از زن�د زادرا آ» نالمتي

a متح��د ش��د و ام��ور ش��رعی، عرف��ی و حت��ی دع��اوی  ام��ا ب��ا ش��يخ ف��ضل
  . كار شيخ فضل a با) گرفت .شيخ مراجعه دادی مملكتی را به محكمه 

 مانن��د ؛برخ��ی از حك��ام و)ي��ات ب��ا م��شورت او انتخ��اب مي��شدند«
تعارف  ھزار تومان كه شيخ فضل a از او سیشوكت الملك، حاكم قائنات 

 ب�رادرش را ب�ه  یگرفت و از عين الدوله خواست حكومت قائن�ات و ارثي�ه
شوكت الملك بابت اين حك�م س�ی ھ�زار توم�ان ب�ه ش�يخ . الملك بدھند شوكت

زن موقرال�سلطنه دخت�ر  .ھ�زار توم�ان ب�ه ع�ين الدول�ه داد ف�ضل a و س�ی
 يس نظمي�هئ�ال�سلطنه ر س�عيد موري�تاوليعھ�د و مرالدين شاه را به حكم مظف

 برای آنكه بدنامی را اص3ح. در محضر حاج شيخ فضل a مطلقه نمودند
  یكنن��د، چھ��ل ھ��زار توم��ان ب��ه موقرال��سلطنه دادن��د و آن زن را ك��ه ھم��ه

ط3قش را ص�حيح نميدان�ستند، چ�ون زن و ش�وھر ھ�ر دو از  علمای تھران
 چ�ون اح�دی ؛ تھ�ران درآوردن�د یمام جمع�هعقد ا ط3ق ناراضی بودند، به

   .a اين كار را انجام داد حاضر به اجراء عقد نبود، شيخ فضل
مدرسه و قبرس�تان ق�ديمی در مرك�ز ش�ھر نزدي�ك ام�امزاده ول�ی «

مردم اطراف قبرستان را تصرف ك�رده و خان�ه . وقف بود بود كه زمين آن
مبن�ی ب�ر خري�د زم�ين خ�ود قباله ای به امضاء علم�اء  ساخته بودند و ھريك

يس بانك استقراضی را ق�انع كردن�د ت�ا ئد)لھا ر برخی از. در اختيار داشتند
بانك را بسازد و چون اين عمارت وسط  زمين قبرستان را بخرد و عمارت

زمين نيز به موافقت يك�ی  خريد اين.  سود سرشاری خواھد برد،شھر است
علماء ميتوان�ست   بود يكی ازچون زمين وقف.  انجام پذير بود»علماء«از 

  . برای تبديل به احسن آن را بفروشد
 ف�روش را ب�ا دو ھ�زار  یطباطبايی اج�ازه نخست از سيد محمد«

فروش زم�ين وق�ف و مدرس�ه ای ك�ه   زيرا؛ اما او نپذيرفت؛تومان خواستند
يس ئ�ر. علم�اء نپذيرفتن�د ھيچي�ك از. بر مسجد مشتمل ب�ود را ج�ايز ندان�ست

ھفت�صد و پنج�اه  او زمين را بهh ی نزد شيخ فضل a رفتبانك استقراض
ط�رح  يس بانك استقراضی نيز مدرسه را خ�راب ك�رد وئر. تومان فروخت

   ١٤.عمارت بانك را ريخت
  یآنچ��ه )زم��ه«: آق�ا مي��رزا س��يد محم��د طباطب��ايی مجتھ��د ميگف��ت

اب�دا متقاع�د ن�شد و ج�ز تخري�ب اس�اس h اي�ن ف�رد ک�رديم م�ساعدت ب�ود ب�ا
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خي�ال اينھ�ا ج�ز ف�ساد «: و ني�ز ميگف�ت» .ن�دارد ت، ھ�يچ غرض�یم�شروطي
ب�ود ک�ه علم�ای نظ�ار ج�زو ] اي�ن[کلم�ه  گفتگ�وی م�ا در ي�ک. چي�زی ني�ست
ح�سام ا)س�3م، » ...دمجل�س باش�ن آنھ�ا ميگوين�د در خ�ارج از. مجلس باش�ند

اي��شان  ب��ه] ن��وری[اينک��ه دوس��تان ش��يخ «: يک�ی ديگ��ر از مجل��سيان ميگف��ت
چ��ون ش��يخ اج��رت . خ درد دي��ن دارن��د، خ��3ف اس��تن��سبت ميدھن��د ک��ه ش��ي

 ي�ا اينک�ه ترتيب�ات روح�انی مجل�س ،يا باي�د ک�ار را ب�ه انج�ام برس�انده، گرفت
و آق��ا مي��رزا محم��ود ت��اجر، روش��نتر و » .داي��شان واگ��ذار ش��و بکل��ی ب��ه

   :صريحتر از ھمه به سخن درآمد که
] ش�يخ ف�ضل a[چون او . آقايان شده اندی وجه المصالحه  ملت«

پيدا نکرده، اي�ن اس�ت ک�ه راه مخالف�ت پ�يش گرف�ت ک�ه  در اين ميانه راستی
 ».کند شايد از اين راه رياست پيدا

پرسشی از اين دست که آيا شيخ ف�ضل a ن�وری درد دي�ن داش�ت 
مسايل شخصی و م�نش اس�تبدادی ب�ه حماي�ت از محم�دعلی ش�اه و  يا بر سر

 م��شارکت او در  ینگي��زها. م��شکلی را ح��ل نميکن��د س�لطنت برآم��د، چن��دان
شاه عليه مردم و م�شروطه ميتوان�ست جنب�ه ھ�ای گون�اگون داش�ته ی توطئه 

م�شروطه، آن ھ�م پ�س از  گرچ�ه اس�تمرار مخالف�ت او ب�ا مجل�س و ب�ا. باش�د
انگي�زه ھ�ای  تصويب اصل دوم متمم قانون اساسی به وضوح و روشنی از

او از  يت بي�دريغشخصی خالی نبود، اما بی انصافی است اگر بخواھيم حما
 ًمحمدعليشاه و مخالفت عميق و بنيادی اش را با مشروطه، صرفا به مسايل

شخ��صی و اخت3ف��ات خ��صوصی ب��ا بھبھ��انی و طباطب��ايی ب��ر س��ر رياس��ت 
او ھم�ان ان�دازه ب�ر مبن�ای نظ�ری و ی عقي�ده . تقلي�ل دھ�يم روح�انی مجل�س

 سنت معم�ول  یگرچه او ھم به شيوه. عقايد مخالفانش فقھی استوار بود که
ط���رح نظري���اتش و در پي���شبرد مقاص���د ر ران، د سياس���ی در اي��� یمب���ارزه

افت��را و ن��سبتھای ن��اروا ب��ه  سياس��ی اش از ع��وامفريبی، تکفي��ر و تھم��ت،
   .مخالفان سياسی اش پرھيز نداشت

  : مينويسد» حرمت مشروطه« معروفش  ینوری در رساله
ن اس�ت ک�ه اي�] م�تمم ق�انون اساس�ی[يکی از م�واد آن ض�3لتنامه «

ح�ال h» متساوی الحقوق خواھند بود اھالی مملکت در مقابل قانون دولتی
ب���ين موض���وعات «اس���ت ی تفاوتھ���ای ب���سيار» احک���ام اس���3می«ر آنک���ه د

غيرب�الغ و  مکلفين در عبادات و معام3ت و تجارات و سياس�ات، از ب�الغ و
 بن�ده و آزاد و. hمميز و غيرمميز و عاقل و مجنون و ص�حيح و م�ريض

مقل�د و مجتھ�د و م�سلم و ک�افر h در و پسر و زن و شوھر و غنی و فقيرپ
  » ذمی و حربی و مرتد و مرتد ملی و فطری و غيرھما و کافر
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اينق�در تف�اوت گ�ذارد ب�ين موض�وعات  ای برادر دينی، اس3می که
 !به مساوات است؟ مختلفه در احکام، چگونه ميشود گفت که معتقد

] متمم قانون اساس�ی[آن ض3لتنامه از جمله مواد «: نوری ميگفت
ک���ه حک���م و اج���راء ھ���يچ مج���ازاتی نمي���شود مگ���ر ب���ه موج���ب ت ي���ن اس���ا

 زي�را ک�ه در اس�3م ؛ض3لت محض است  مقننه بدعت و یقوهh ]![قانون
 ھر که باش�د و اس�3م ؛جعل کند برای احدی جايز نيست که قانون بگذارد و

   .ناتمامی ندارد که کسی بخواھد آن را تمام کند
 ديگ����ری ک����ه در اي����ن ض����3لتنامه اس����ت، آزادی قل����م و  یم����اده

ی مق��صودشان اج��رای ق��انون الھ��ی ب��ود و فاي��ده  اگ��رh مطبوع��ات اس��ت
چ��را خواس��تند اس��اس او را ب��ر  م��شروطيت، حف��ظ احک��ام اس��3ميه ب��ود،

  یخ�راب نماين�ده ت و حريت قرار دھند که ھر يک از اي�ن دو اص�لمساوا
 … نه آزادی،است قوام اس3م به عبوديت رازي. رکن قويم قانون الھی است

بتوانن��د ب��ه » م3ح��ده و زنادق��ه«ای آزادی قل��م و زب��ان آن اس��ت ک��ه فرق��ه ھ��
من��ابر و ل��وايح منت��شر  را در آس�انی عقاي��د، نظ��رات و کلم��ات کفري��ه خ�ود

 ».دکنن
 ای ؛ای بي�شرف .ن�دآنچه مخالف اس3م است، قانوني�ت پي�دا نميک«

ی تو شرف مق�رر فرم�وده و امتي�از داده ت�و  ببين صاحب شرع برا،بيغيرت
خودت از خودت سلب امتياز ميکنی و ميگويی من بايد با مج�وس  را، و تو

 ».مبرادر و برابر باش و ارمنی و يھودی
شيخ فضل a نوری از انق3ب مشروطه به عنوان منشأ ف�ساد ي�اد 

م ميداند تأسيس مدرسه و آشنايی با علوم جديد را عامل انحراف مرد .ميکند
 م�ا نيازمن�د  یآنچه جامعه. و ميگويد ما نيازی به مشروطه و آزادی نداريم

وی آش��کارا از عقاي��د ق��رون ! و فل��ک و ميرغ��ضب اس��ت  چ��وب،آن اس��ت
  .زددفاع از استبداد و ظلم ميپردا وسطايی خود سخن ميگويد و به

م��دارس جدي��ده  .و م��شروع ني��ست م��شروطه من��شأ ف��ساد اس��ت«
درس�ھای زب�ان خارج�ه،  آي�ا .ت اضمح3ل اس3م اسخ3ف شرع و مصادف

   شاگردان را سخيف و ضعيف نميكند؟ شيمی، فيزيك، عقايد
چ����وب و فل����ك ؛ )زم داري����مه ن الدول����م����ا ش����اه )زم داري����م، ع����ي

بي��ست و س��ه س��ال اس��ت ك��ه   و سي��صد وارھ��ز ...ميرغ��ضب )زم داري��م
م�ا ق�انون . فرم�وده خداوند عالم به ما قانون توسط محم�د م�صطفی مرحم�ت

م�دارس را افتت�اح  .…مستشارالدوله و تقی زاده و باقر بقال را )زم ن�داريم
ش�روع ب�ه  ح�ال. آنچه توانستيد در جراي�د از ت�رويج م�دارس نوش�تيد. کرديد

  مشروطه و جمھوری کرديد؟
  »مشروطه ی ايرانی«به نوشته ی ماشاa آجودانی در کتاب 
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ن م��شروطه خ��واه ب��ا روش��نفکری اي��ران و ب��دتر از آن روح��انيو«
و افترا و حتی تکفير و توبيخ، يعنی ھمان حربه ھای ش�ناخته  خشم و تھمت
 خود نوری قرار گرفته  یبدترين شيوه ھا مورد سوء استفاده شده ای که به

پرداختند و ساده لوحانه انديشيدند که با اع�دام مجتھ�دی،  بود، با او به مقابله
  یم��شروطه«و » دد ايران��یتج��«ب��ر اص��ل تن��اقض  ميتوانن��د سرپوش��ی

 ام�ا مل�ت م�ا ت�اوان ؛ھ�ا اع�دام گردي�د نوری ب�ه ب�دترين ش�يوه. نھند» ايرانی
چ���ه م����ذھبی و چ����ه  [چن���ان تناق����ضی را ک���ه مي����راث روش���نفکری اي����ران

ت�اوانی ت؛ پرداخ�» حکومت جمھوری اس3می« بود با استقرار ]غيرمذھبی
 خواس�ت ازک�ه اگ�ر اص�ولی بنگ�ريم، ري�شه در ھم�ان ت3ش�ی داش�ت ک�ه مي
١٥».ددھمدنيتی غيردينی، صورتی دينی و تاريخچه ای اس3می ارائه 

  

البت��ه ب��رای تمل��ك رھب��ری [ش��يخ ن��وری پ��در ب��زرگ ك��ه در ابت��دا 
 م�دتی ب�ا ]ھم ت�وھم ن�سبت ب�ه ك�ل نھ�ضت م�شروطهجنبش مشروطه و شايد 

پيون��دد و  كن��د، بع��دھا اساس��ا ب��ه ارتج��اع م��ی خواھ��ان ھمراھ��ی م��ی  م��شروطه
  اند كه پسر شيخ فضل  گفته. دھد ر سر اين ھمدستی به باد میسرش را ھم ب

خواه ب�ود و از اع�دام   a كه در دامان ھمان شيخ تربيت شده بود، مشروطه
ب�ه اي�ن ت�اريخ كوت�اه . ھا كرد شادی ] و مرتجعاين عنصر ضد مردم[پدرش 

 a  بيشتر از اين زاويه اشاره كردم كه ھم تغيير مواضع سياسی شيخ ف�ضل
را در ي��ك ت��صوير ف��وری ن��شان داده باش��م، و ھ��م در ادام��ه، ب��ا اي��ن زمين��ه 
س��ازی، ب��ه تغيي��ر ب��اور خ��ود كي��انوری، در دو س��ر ف��صل متف��اوت و تح��ت 

  . ای كرده باشم  شرايط مختلف اشاره
كي��انوری، زم��انی ك��ه ھن��وز ج��وان اس��ت و در ش��ھر آخ��ن آلم��ان 

ھ�ای  ھا يا نازی ياليستای به ناسيونال سوس  خواند، گرايش گسترده درس می
گ�ردد، تح�ت ت�اثير ش�وھر  او بعدھا كه به ايران برمی. ِآلمان آن دوران دارد

دھد و ب�ه  اش را تغيير می  ی اعتقادی  خواھرش عبدالصمد كامبخش، زاويه
بع�د ھ�م در س�لك رھب�ران اص�لی اي�ن جري�ان، نق�شی . پيوندند حزب توده می

. كن�د خ معاص�ر اي�ران ايف�اء م�یدر ت�اري] نق�شی اساس�ی و ن�ه مثب�ت[اساسی 
ج��ا مح��ور بح��ث  در اي��ن. دان��يم م��ان ك��م و ب��يش م��ی  ی داس��تان را ھم��ه  بقي��ه

ی ف�رد،   خ�واھم ب�ه تغيي�ر عقي�ده و اندي�شه م�ی. كيانوری و حزب توده نيست
  . ای كرده باشم  ای تاريخی اشاره  در شرايط مختلف با نمونه

 حت��یگ��رايش و كوش��د   در كت��اب خ��اطراتش م��ی]البت��ه[كي��انوری 
به ھمين دليل ھ�م ت�3ش . ِھای آن زمان آلمان انكار كند روابطش را با نازی
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ھای آلمان، كم رنگ  كند اين گرايش را زير عنوان روابطی با كمونيست می
م در كت�اب خ�اطراتش كلي�شه در ھمين راستا عك�س مح�وی را ھ�. جلوه دھد

   مختل�ف زن�دگی ت�ا اي�ن دوگ�انگی در باورھ�ايش را در دو س�ر ف�صل،كرده
  ! اما واقعيت چيست؟. اش، به نوعی خدشه دار كندسياسی 

 ی  ِ ب�يش از ن�يم ق�رن ح�زب ت�ودهِ ِواقعيت اين است ك�ه اي�ن رھب�ر
دارد، و ت���اريخ نگ���اری از دي���دگاه » ش���رم«اش   از گذش���ته» اي���ران «م���ث3

كن�د ك�ه چن�ين رھب�ری،  جماعت پيروان و معتقدين به اين جريان ايجاب م�ی
  !ز مادر كمونيست متولد شده باشد امعصوم و

ی م�ا   ی تاريخی از اين نظر اھميت دارد كه بدانيم ھمه  اين نمونه
ق��رار م��ان، بن��ا ب��ه ش��رايطی ك��ه در آن  ھ��ای مختل��ف زن��دگی در سرف��صل

كن�يم و بخ�صوص وض�عيت خ�اص   م�ی]احتم�ا)[گيريم، يا مطالع�اتی ك�ه  می
ييرات�ی در باورھام�ان داده مان يا وطنمان، تغ سياست حاكم بر محيط زندگی

  . ی تدريجی، آرام و بطئی است  شود كه يك پروسه می
 ] ب�ا زور و ش�كنجهحت�ی[ز اساسا فاقد ارزش است كه  كسی اين ت

البت��ه . بتوان��د نظري��ات و باورھ��ايش را در م��دت زم��ان كوت��اھی تغيي��ر بدھ��د
ا ممكن است كه منافع بخصوصی، فردی را به حمايت از جريانی بكشاند، ي

ی اساس��ا ا  ِرا تغيي�ر ب��اور ن�شان دھ�د، ام��ا ھ�يچ پدي�ده» ت�رس«آ)ت ش�كنجه 
انی و در  ب�اور ھم�ان اع�راب ب�دوی را ب�ه آس�حتی [تواند باور مردم را نمی

ھ�ا  ھ�ا و ق�رن  چرا كه ھمان اعراب بدوی ھم س�ال؛ تغيير بدھد]زمانی كوتاه
 و ، رواب����ط سياس����ی، اقت����صادی ش����ان زن����دگی ك����رده ب����ا اعتق����ادات ق����ديمی

 حت�یب�ا ش�عار و . ان�د  شان را ھم براساس ھمان باورھا تنظيم كرده فرھنگی
ھ�ا و گ�اه  با كشتار و فتح ھ�م چن�ين تغيي�ری ب�ه س�رعت امك�ان ن�دارد و س�ال

  . ھا بايد بگذرد تا اين تغيير باور در ميان مردم نھادينه شود نسل
ی ھم�ان اع�راب، ب�ه دس�ت ي�اران   يكی از د)يل ك�شتارھای اولي�ه

ان�د ب�ا   توان�سته ان�د و نم�ی  خواس�ته ھمين بوده است كه اع�راب نم�یھم  مدمح
بع��دھا خيل��ی از اع��راب ب��ه . ھاش��ان را تغيي��ر بدھن��د ِ ب��اور ق��رن،چن��د ش��عار

اين تسليم ھم ت�ا زم�انی ب�ود ك�ه . ضرب زور و شمشير به اس3م تسليم شدند
د ھ�م محمد زنده بود؛ حتی برگشتن از دين را در آخ�رين س�ال زن�دگی محم�

اما اس3م، نه تنھا به اي�ن تغيي�رات بطئ�ی در زن�دگی ف�رد  ؛اند  گزارش كرده
ھ�ا ھ�م ب�ه  و باورھايش باور ندارد، بلكه با موضوع باور و اعتق�ادات ان�سان

  . كند  تغيير ناپذير برخورد میمثابه يك دگم 
الم���سائلش در رابط���ه ب���ا   ی توض���يح  a خمين���ی در رس���اله  روح

  : دکن ھايی صادر می ورالعملچنين دست» كفار«
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ك�افر يعن�ی ك�سی ك�ه منك�ر خداس�ت، ي�ا ب�رای خ�دا  - ١٠٦مساله 
ي�ا پيغمب�ری !] گوين�د بگذرم كه به اين افراد م�شرك م�ی[دھد  شريك قرار می

a علي�ه و آل�ه و س�لم را قب�ول   ا)نبياء محمد بن عبدa ص�لی  حضرت خاتم
ھا ش�ك داش�ته باش�د،  كی از اينچنين است اگر در ي ندارد، نجس است، و ھم

ی   و ني��ز ك��سی ك��ه ض��روری دي��ن يعن��ی چي��زی را ك��ه مث��ل نم��از و روزه
آن چي�ز ] ك�ه[چه بداند  دانند، منكر شود؛ چنان مسلمانان، جزء دين اس3م می

ضروری دين است و انكار آن چيز برگردد به انكار خدا يا توحيد يا نبوت، 
 آن را نداند؛ به ط�وری ك�ه انك�ار ِباشد، و اگر ضروری دين بودن نجس می

آن به انكار خدا يا توحيد يا نبوت برنگردد، بھتر آن است ك�ه از او اجتن�اب 
  .كند

ھ��ای او نج��س   م��و و ن��اخن و رطوب��تحت��یتم��ام ب��دن ك��افر  - ١٠٧  م00ساله
  .است

ی نابالغ كافر باشند، آن   ی بچه   اگر پدر و مادر و جد و جده ـ١٠٨  مساله
  . ھا مسلمان باشد، بچه پاك است ت و اگر يكی از اينبچه ھم نجس اس

ول�ی . باش�د كسی كه معلوم نيست مسلمان است يا نه، پاك می - ١٠٩  مساله
تواند زن مسلمان بگيرد و نبايد در  احكام ديگر مسلمانان را ندارد؛ مث3 نمی

  .قبرستان مسلمانان دفن شود
م دش�نام دھ�د، ي�ا ب�ا آن�ان اگ�ر م�سلمانی ب�ه يك�ی از دوازده ام�ا -١١٠مساله 

   ١٦.دشمنی داشته باشد، نجس است
  

   :گفته استپرسش و پاسخی در » آيت a بھجت«آخوندی به نام 
 

  تماس با كافر اھل كتاب حكم
  ست؟ي كافر چه كسى است؟ حكم تماس با اھل كتاب چ-پرسش 
  .كافر و نجس ھستند رساله آمده است و اھل كتاب ھم، ١١٠ف كافر در مساله ى يتعر  -پاسخ 

   مراد از اھل كتاب چه كسانى ھستند؟-پرسش 
  .ھود و نصارى و مجوس ھستنديمنظور   -پاسخ 

 
  نظر اس�م در مورد اھل كتاب

  .دييھودى و زرتشتى بفرمايمى، يحى، كلي ارمنى، مس ی نظر اس�م را درباره-پرسش 
  .دھمه كافر بوده و نجس ھستن -پاسخ 
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  كنند، چه حكمى دارند؟ران زندگى مٮيى كه در اارامنه ا -پرسش 
  .ان ميباشندكسير كافران ير حكم با ساد -پاسخ 

  

  انيحيارتباط با مس
  ست؟يان چيحيحكم دست دادن با مس -پرسش 
  .دّر كفار ھستنيمثل سا -پاسخ 

  

  با اھل كتاب معاشرت
   تفاده كرد؟ھا اسل كتاب معاشرت داشت و از طعام آناھ توان باا مٮيآ -پرسش 

 .ھا كافر و نجس ھستند آن-پاسخ 
  

  تييفرقه ى بھا
  ت چه حكمى دارد؟ّو رفت و آمد با فرقه بھائيمعاشرت، غذا خوردن  -پرسش 
 .ھا كافر و نجس ھستندآن -پاسخ 

  

  نجاست ذاتى و ظاھرى
ت و نظافت را بھداش مينيبن كه مٮيند، نجس ھستند؛ با ارج ھستن اس�م خايچرا كسانى كه از د -پرسش 

  كنند؟ت مٮيرعا
 .ت بھداشت و نظافت ظاھرى متفاوت استيّنجاست كفار ذاتى است و با رعا -پاسخ 

 
  اھل حق
  ا نجس؟يند ھا پاك ھستيا على اللھيّ اھل حق -پرسش 
 .ند نجس  ھست-پاسخ 

 
  ھارمسلمان به حرمياز ورود افراد غجو عدم

 معصومه اماكن مقدسه مانند حرم امامان و حرم حضرتمسلمان در ريا ورود افراد غي از آ-پرسش 

  ز است؟ي جاّھاالس�ميعل
 .د به آن اماكن وارد شونديند، نبا چون آنھا نجس ھست-پاسخ 

  
  شيه و دراويفرقه ھاى صوف

ند خاص، نجس ھست ه با وجود افكار خاص و اعماليخيش حتى شيه و دراويل صوفيى از قبيفرقه ھا -پرسش 

  ا پاك؟ي
  .ند، پاك ھستھا اط�ق شودختلفند، تا وقتى كه مسلمان بر آندر حكم م انواع مختلف دارند و -سخ پا
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  عهير شيمسلمانان غ
  ھستند؟ ا پاكيآ... ه ويا فرقه ھاى صوفيند، ا ھفت امامى ھستي كسانى كه شش امامى -پرسش 
حكم مستقلى داشته باشد؛ ولى به ك ممكن است يمختلفى وجود دارد، ھر  از آن جا كه فرقه ھاى -پاسخ 

  .ھر كسى كه بر وى مسلمان اط�ق شود، پاك است ّصورت كلى
  

  ن به مقدساتيتوھ
ف يارتداد مٮشود؟ تكل باعث» ّاذ باT يالع«ن ين و فحاشى به مقدسات مانند قرآن و معصوميا توھيآ -پرسش 

  ست؟ي چ،كندن مٮينند مكرر شخصى توھيكسانى كه مٮب
ھا ا با آني ، دشنام دھدّالس�م ھميعلكى از دوازده امام ير مسلمان به يا غي كسى اعم از مسلمان اگر -پاسخ 

  !]رساله رجوع شود ١١٤به مسأله ى . [د نجس استي، نمادشمنى
 نيا ايى باز كنند، آيا در فشار مشك�ت زبان به كفرگويت و يھنگام عصبان ممكن است برخى افراد -پرسش 

نه؟ و چنان چه بعد از رفع  اين افراد صادق است يار نسبت به ايا سلب اختي را دارند و آّافراد حكم مرتد

  ا نه؟ي مقبول است ،ت توبه كنديعصبان
ن ك�مى يخارج شده و چن ارياورد و اگر از حال اختين كلمات به زبان نيواجب است توبه كند و از ا -پاسخ 

 .است  تفاوتّى و سبين كفرگويست و بيّگفته باشد، مرتد ن
  زدن بدن كافر به مسلمان ونديپ

  ا نجس؟ياست   چه حكمى دارد؟ پاك،وند بزننديى از بدن كافر را به بدن مسلمانى پياگر جز -پرسش 
 .مسلمان شد، پاك است بعد از آن كه جزو بدن -پاسخ 

  

  اى خانهيمخفى نمودن كفر و نجس شدن اش
داشته، يمخفى نگه م ،ش را از خانواده اش كه مسلمان ھستندي خون كفريًشخصى قب� كافر بوده و ا -پرسش 

ست؟ يف چي حا] كه به اس�م برگشته تكل،ابت� شده ا و اماكن مورديارى از اشيب باعث نجاست بسين ترتيو بد

  .داد حيشود توضان نمييل آن را براى اطرافي و دلا عسر و حرج دارديآن ھمه ى اش رين كه تطھيّبا توجه به ا
د، براى ي نرس»عسر و حرج«ّر موارد معلومه تا به حد يست و تطھين ر موارد مشكوكه ]زميتطھ -پاسخ 

 .مشروط به طھارت، ]زم است استفاده ى
  

  ست؟ي كمرتد
ولوالعزم امبران ايپ انيكى از اديا اگر فرد مسلمانى بخواھد به يند و آيگومرتد به چه كسى مي -پرسش 

  شود؟ٮوندد، مرتد محسوب ميبپ
  !]د رساله رجوع شو١٩٤٦  یلهن رابطه به مسايدر ا. [شود بله مرتد مٮ-پاسخ 
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  گرينى ديانتخاب د
چه سرنوشتى  ست و از لحاظ اخروىين در مورد او چيوندد، حكم ديگر بپين ديمسلمانى كه به د -پرسش 

  دارد؟
 ن ورثه از جمله احكاميم مالش بيتقساست كه وجوب قتل و جدا شدن زوجه اش و  حكم او مرتد فطرى - پاسخ 

  ١٧.تز اھل عذاب اسيمرتد فطرى است و در آخرت ن
    
  !برگرديم سر زمينه ھای صدور چنين فتواھايی برای کشتار  

پس از درگذشت محمد خيلی از قبايل عرب ك�ه ت�وازن ق�وا را در 
ھ��ا زدن��د، حناھ��ا ب��ستند و  ھ�ا گرفتن��د، دف كردن��د، ج��شن ھ�م ريخت��ه تعبي��ر م��ی

ش���ان  آورده، و دوب���اره ب���ه باورھ���ای ق���ديمی» ردت«ھ���ا كردن���د و   یش���اد
ی   ك��شتاری ك��ه خلف��ای راش��دين از اي��ن اع��راب كردن��د، نمون��ه. بازگ��شتند

  . دارد عجيب و غريبی است كه واقعا انسان متمدن را به تعجب وامی
اين ردت آوردن در رابطه با ايرانيان، تا چندين قرن ادامه داش�ت 

ھ�ا ب�ه خ�اك  توسط حاكمان وقت و اميرالمومنين» مرتدان«و ھميشه ھم اين 
  . اند  شده و خون كشيده می

 در ]اب��وبكر و  عم��ر و عثم��ان و عل��ی[ی محم��د   جان��شينان اولي��ه
ان�د ك�ه    عجيب و غريبی دس�ت زدهبه چنان كشتار» مرتدين«با اين رابطه 

ديگ�ری ھ�ای   ھای منحصر به فرد تاريخی است، و نمونه  به واقع از نمونه
  . به اين شدت و حدت و با اين قدرت در تاريخ جھان ديده نشده است

ھ��ای م��ستند و اص��يل ت��اريخی پ��ر اس��ت از اس��نادی ك��ه ن��شان كتاب
ی   دھد اين جانشينان ب3فصل محمد، برای وادار به ت�سليم ك�ردن دوب�اره می

ان��د ك��ه   ب��ه چ��ه قت��ل ع��امی دس��ت زده] م��سلمان كردن��شان[» مرت��دين«اي��ن 
ی اين مردم اج�اق س�اختن،    و از بلندی پرتاب كردن و از جمجمهسوزاندن
  . ِترين اين رفتارھا بوده است  محترمانه

اب��ن ابيطال��ب ھ��م ن��ه تنھ��ا در دوران حكوم��ت خ��ودش ب��ه اي��ن  عل��ی
كشتارھا دست يازيده است كه در دوران حكومت ديگر خلف�ای راش�دين ھ�م 

  . راتيك داشته استبا ايشان ھمراھی و ھمدلی و ھمكاری تئوريك و پ
 ھ�ر ي�ك از قباي�ل … وقتی پيمبر درگذشت کهعروه بن زبير گويد

 كفر سر برداشت و آشوب شد و ھر …شان از دين برگشتندھمگی يا بعضي
   ١٨.شان از دين بگشتند  ھمگی يا بعضی…يك از قبايل بجز
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 ب���ا نام���ه ب���ه جن���گ مخالف���ان »چ���ون پيمب���ر خ���دای«اب���وبكر ني���ز 
ھ��ا رس��و)ن  ھ��ا روان ك��رد و از پ��ی آن  ا ب��ا نام��هبرخاس��ت و فرس��تادگان ر

ان�د، در مقاب�ل مرت�دان   گف�ت ك�سانی را ك�ه ب�ر دي�ن مان�ده…ديگر فرستاد و
 سپاه اسامه پيش وی بازگ�شت و او … مرتدان فراری شدند و…ياری كنيد
م ی ج�ذا  ی بنی ضبيب جذام و بنی خليل لخ�م و ياران�شان از قبيل�ه  به طايفه

  … بازگشت»غنيمت« به س3مت با و لخم دست يافت و
 و زبي�ر و طلح�ه »عل�ی«ه فرستادگان برفتند، ابوبكر از آن پس ك

   …ھای مدينه گماشت  a بن مسعود را بر گذرگاه و عبد
ی ع��زت م��سلمانان ش��د و ق��سم خ��ورد ك��ه از   جن��گ اب��وبكر ماي��ه

ان��د، مع��ادل   ك��شد و از ھ��ر قبيل��ه ك��ه م��سلمانان را ك��شته م��شركان ب��سيار م��ی
  …كند مسلمانان مقتول و بيشتر كشتار می

من ف3ن�ی را ب�ا س�پاھی ] ای برای مرتدين نوشت  ابوبكر در نامه[
،  ھ�ر ك�ه دري�غ آرد…از مھاجران و انصار و تابعان سوی شما فرس�تادم و

رد، زنده نگ�ذارد و ھا به چنگ آ فرمان دادم با او جنگ كند و ھركس از آن
 كشته ش�ود و ھ�ر كج�ا رس�د ، نپذيرد و ھر كه دعوت خدا…به آتش بسوزد

 و ھر كه نپذيرد ب�ا وی …كس بجز اس3م نپذيرند با او جنگ كنند و از ھيچ
را ب�ا س�3ح، ب�ا آت�ش بك�شد، آنگ�اه جنگ كند و اگ�ر خ�دايش غلب�ه داد، ھم�ه 

 را كه خدا نصيب وی كرده، تقسيم كند و بجز خمس ك�ه باي�د ب�ه »غنايمی«
    ١٩.نزد ما فرستد

ح�ضرت «خ�وانيم ك�ه در زم�ان خ3ف�ت   م�یی بلخی  در فارسنامه
نيز مردم استخر بار ديگر سر به شورش برداشتند و اين بار عب�دa » علی

    ٢٠.ھا را در خون فرونشاند  شورش توده» فرمان علی«بن عباس، به 
ن��ه » عل��ی«ھ��ايی از طي��ف عل��ی ش��ريعتی           ب��رخ3ف نظ��ر تئوري��سين

ی خ3ف��تش ب��ا ايراني��ان و ديگ��ر مخالف��ان   سالهپنج��تنھ��ا شخ��صا در دوران 
؛ بلك�ه در دوران  ك�رده اس3م تحميلی جنگيده و اي�شان را وح�شيانه س�ركوب
امي���ر «ھ��ای ج��البی ب��ه  خ3ف��ت عم��ربن خط��اب ف��اتح اي��ران ني���ز رھنم��ود

  : دومين جانشين پيامبر ارائه داده است» مومنان
ي�ك س�خنی عرب، امروز اگر چه اندكند در شمار، اما با يك�دلی و 

ھمانن��د قط��ب برج��ای بم��ان، و ] عم��ر[ت��و . در اس��3م، نيرومندن��د و ب��سيار
ع��رب را چ��ون س��نگ آس��يا گ��رد خ��ود بگ��ردان؛ و ب��ر آن��ان آت��ش جن��گ را 
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برافروزان كه اگر تو از اين سرزمين بي�رون ش�وی، ع�رب از ھ�ر س�و ت�و 
را رھا كند و پيمان بسته را بشكند، و چنان ش�ود ك�ه نگاھ�داری مرزھ�ا ك�ه 

  ! برای تو مھمتر باشد، از آنچه پيش روی داری،گذاری شت سر میپ
را بنگ��رد، گوي��د اي��ن ] عم��ر[اگ��ر ف��ردا ت��و ] ايراني��ان[ھمان��ا عج��م 

 آسوده گرديديد، و ھمين سبب ش�ود ،ی عرب است، اگر آن را بريديد  ريشه
اين كه گفت�ی . تر گردد و طمع ايشان در تو بيشتر كه فشار آنان به تو سخت

 كنن��د، ناخ��شنودی خ��دای ان��د ت��ا ب��ا ديگ��ر م��سلمانان پيك��ار   راه افت��ادهآن��ان ب��ه
ب�ر ] عجم[ از عزم آنان به جنگ با مسلمانان از تو بيشتر است و او سبحان

   ٢١…دارد، تواناتر دگرگون ساختن آنچه ناپسند می
  : نويسد  يكی از اميران سپاھش میبه] علی[ھمو 

ی اس�ت ك��ه م�ا دوس��ت ی فرم�انبری بازگ��شتند، چي�ز  اگ�ر ب�ه س��ايه
آن را ك�ه فرمان�ت ب�رد  داريم، و اگر كارش�ان ب�ه ج�دايی و نافرم�انی ك�شيد،

ني��از ب��اش و ب��دان ك��ه  ات كن��د، ب��ستيز و ب��ی برانگي��ز و ب��ا آن ك��ه نافرم��انی
چه آن كه جنگ را خوش . ات پای پس نھد  ن كه از ياری فرمانت برد، از آ

   ٢٢…ندارد، نبودنش بھتر است از بودن
  : ستايد پاھيان اس3م را چنين میو ھمو س

. ھ��ا دي��دم  ھمان��ا از ج��ای كن��ده ش��دن و بازگ��شت ش��ما را در ص��ف
رانند، در حالی كه ش�ما   شما را پس می… نشينان فرومايگان گمنام و بيابان
ھای شرف، پيشقدم در برزگ�واری و بلن�د مرتب�ه   گزيدگان عرب، و جاندانه

ام فرونش��ست ك��ه در واپ��سين   س��رانجام س��وزش س��ينه.  ھ��ستيد»دي��داری«و 
ك�ه ش�ما را راندن�د، و از جاي�شان كندي�د،   دم، ديدم كه آنان را راندي�د، چن�ان

ھاش��ان از پ��ای   ب��ا تيرھاش��ان ك��شتيد و ب��ا ني��زه. ك��ه از جايت��ان كندن��د  چن��ان
   ٢٣…راند درآورديد؛ تا آنجا كه ھر يك ديگری را می

  
د و مان��دن ب��ر ان��د م��سلمان ش��ون  در رابط��ه ب��ا ك��سانی ك��ه نخواس��ته

 به بھای كشتار و به اسارت رفتن و پرداخت حتی؛ شان را  اعتقادات قديمی
ب��ر ت��سليم ش��دن ب��ه مھاجم��ان اس��3م ت��رجيح ] جزي��ه[ی دگراندي��شی   جريم��ه

ت�وان  در نھاي�ت م�ی. ھای فراوان ديگ�ری ھ�م در دس�ت اس�ت  اند، نمونه داده
 ك�شورھای ف�تح گفت كه ب�رای اع�راب در ابت�دای ك�ار و ب�رای م�ردم ديگ�ر
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شده نظير ايران، در چند ق�رن اول حاكمي�ت متولي�ان اس�3م ب�ر ك�شورشان، 
ن�وعی اجب�ار ] ا م�سلمان ش�دني�[ھای مذھبی  تسليم شدن به فاتحان اين جنگ

بج�ز [اس�3م ھ�م ب�رای ت�داوم اي�ن ت�سليم متولي�ان . سياسی ب�وده اس�ت/نظامی
ھ�ايی را  تئوري�سين فقيھ�ان، ش�ريعتمداران و ]ھ�ای اس�3میھا و حكومت دولت

ھ�ای عرب�ی و بع�دھا ھ�م مل�بس ب�ه ظ�واھر  در ھيئت م3ي�ان مل�بس ب�ه لب�اس
نظ��امی /شان كنت��رل سياس��یان��د ك��ه يك��ی از وظ��ايف اصلي��  فرنگ��ی پرداخت��ه

  . ھمين تسليم شدگان و مسلمانان بوده است
سراس�ر جھ�ان ب�ه دو ن؛  كلی باي�د گف�ت ك�ه ب�رای م�سلمانابه طور

. گ�ردد  م�ی تق�سيم»دارالحرب« و »الدين دار«و يا  »دارا)س3م«ی   منطقه
ش�ود ك�ه تح�ت حكوم�ت م�سلمانان   به ھر كشوری اط�3ق م�ی»دارا)س3م«

 منطب�ق ب�ا »دارا)س�3م« در آغ�از ح�دود …طبق حقوق اس3می اداره شود
ھ��ای اس��3می را  ل��تی دو  س��رحدات قلم��رو خ3ف��ت ب��وده؛ ول��ی بع��دھا ھم��ه

ی ك�شورھايی بودن�د ك�ه نف�وس آن غي�ر    ھم�ه»دارالح�رب«. چنين خواندن�د
 تح�ت حكوم�ت حك�ام ،ان�د   بوده و يا اگر ھم مسلمان بوده»كافر«مان و مسل

   ٢٤.اند   قرار داشته»كافر«
در واقع برای متولي�ان اس�3م، جن�گ ب�رای تحمي�ل عقي�ده، ھمي�شه 

ی مردم دنيا بايد به ھ�ر قيمت�ی ك�ه ش�ده ب�ه   ی اصلی است و ھمه  يك وظيفه
 نظ�امی و حتی متوليان آن تسليم شوند؛ چه در ھيئت اعتقادی و چه اس3م و
  . كند آنچه بعدھا در تاريخ اس3م پيش آمد، ھمين تئوری را ثابت می. سياسی

اند، نه به اي�ن دلي�ل   اگر مسلمانان ھم زمانی از جنگ كناره گرفته
ا ان�د، بلك�ه موض�وع تنھ�  بوده است كه باورھای ديگر را به رسميت شناخته

ب��ر س��ر ع��دم تع��ادل ق��وا و مي���زان س��پاه و ت��وان م��الی ب��رای جنگي��دن ب���ا 
 م�سلمانان ھ�م ص�دور اس�3م  ی مكتب�ی  اولين وظيفه. بوده است» دارالكفر«

  . ی ساكنان زمين به تسليم است  و وادار كردن بقيه» دارالكفر«به 
ای و ب�ا ھ�ر امك��انی در   اي�ن واج�ب كف�ايی دين�ی ھ�م، ب�ا ھ�ر بھان�ه

  .دارد ای ھم خدشه برنمی  ھا اعتبار دارد و ذره ی زمان  ھا و ھمه نتمام زمي
 در جھ��ان ]و ب��رای ش��يعيان ي��ك م��ذھب[اس��اس اي��ن اس��ت ك��ه تنھ��ا ي��ك دي��ن 

. حقانيت دارد و تنھا باورمندان به اي�ن م�ذھب و اي�ن دي�ن ح�ق حي�ات دارن�د
 ديگ�ران ي�ا باي��د ت�سليم ش�وند و م��سلمان، ي�ا باي�د ھمي��شه و ھمي�شه، جن�گ ب��ا

  . شان به جان بخرند ی زندگی  مسلمانان را در لحظه لحظه
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دان�ست ك�ه  حتما می» اسامه بن )دن« اس3می معاصر  تروريست
 اين حتی. ی سوم شانسی برای حكومت بر جھان ندارد  ی ھزاره  در آستانه
ی تاريخی زندگی مل�ت افغان�ستان زي�ر ي�وغ اي�ن   دانست كه نمونه را ھم می

 اي�ن م�سلمانان، حق�وق »دوس�تی  انسان«سی را نسبت به مسلمانان عرب، ك
ام�ا دي�ن ب�ن )دن . ھا در اس3م متوھم نخواھ�د ك�رد زنان و ك3 حقوق انسان

تنھ�ا ب�اور . ِ مھ�م داش�تن ت�وان ني�ستدھد كه ِكيش او فرمان می  ِبه جريان ھم
  . ی رفتار و كردار اين مسلمانان است  است كه تعيين كننده
را ھ����م محم����د عط����ا و ديگ����ر » ی الح����سينيناح����دلن����ا «داس����تان 

ھای صادراتی اعراب مسلمان به واقع باور دارن�د، و اي�ن را ھ�م  تروريست
ب���رای جن���گ ب���ا كف���ار و » ت���3ش«ی م���سلمانان   ب���اور دارن���د ك���ه وظيف���ه

جان غيرمسلمانان ھم اساس�ا پ�شيزی ارزش . دگرانديشان به ھر بھايی است
ی م�ردم ب�ا   ھم�ه. ي�ك م�ذھب درآي�دجھان بايد زي�ر بي�رق ي�ك دي�ن و . ندارد

ھاش��ان دارالكف��ر، و جن��گ ب��ا كف��ار و  باورھ��ای ديگ��ر كافرن��د و س��رزمين
دگرانديشان، دستور اص�لی و اساس�ی راھب�ر و پي�امبر اي�ن دي�ن و مانيف�ست 

  . شان قرآن است  ِمشخص كتاب آسمانی
جالب اين كه اين مكت�ب اساس�ا ب�ه س�ازندگی و ت�3ش ب�رای بھب�ود 

ب�رای .  و ارتقای كيف�ی و كم�ی زن�دگی م�سلمانان ب�اور ن�داردشرايط زندگی
ی امتح��انی اس��ت ك��ه   ھ��ای اي��ن دي��ن، اي��ن دني��ا جل��سه راھب��ران و تئوري��سين

 تا فقط نمره جمع كنند و بعد ھم راھی جھان ،اند  مسلمانان به آن اعزام شده
در ھمين رابط�ه، عم�ر دوم�ين جان�شين . شان شوند  ی فاضله  ديگر يا مدينه

ن ك�شاورزی اي�شا. امبر اس3م گفته بود كه مسلمانان نبايد ك�شاورزی كنن�دپي
  : را به زمين وابسته خواھد كرد

داد و  ی زراع�ت نم�ی  عمر در دوران قدرت خود ب�ه م�ردم اج�ازه
   ٢٥. آشنا شود…ی عرب با فرھنگ و تمدن  خواست جامعه نمی

از م��سلمانان باي��د بردگ��ان و اس��يران جنگ��ی را ب��ه ك��ار بك��شند و 
در واق��ع مل��ل ديگ��ر باي��د ك��ار كنن��د و اي��ن . رن��ج اي��شان اس��تفاده كنن��د  دس��ت

ھ�ا را بگيرن�د،   مسلمانان از ايشان خم�س و زك�ات و جزي�ه و ديگ�ر جريم�ه
ش�ان را  ھا بن�شينند و زن�دگی كه با ھمين درآمدھا و غنيمت  تازه نه برای اين

ته باش�ند، ت�ا ص�دور كه امكان مالی و نيرويی داش�  بكنند، بلكه فقط برای اين
  .  اس3مشان به دارالكفر را تداوم بخشند
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ی   نوشته بودم ك�ه در اس�3م ھم�ه» واژه را بايد شست«در كتاب 
.  جن��گ ب��ا دارالكف��ر؛كنن��د و آن ھ��م جن��گ اس��ت  ي��ك ك��ار م��یم��سلمانان تنھ��ا

فھرستی ھم از تعداد سپاھيان اس3م، در اوايل ھجرت محمد تا دوران عل�ی 
  . اويه داده بودمو بعدھا ھم مع

 در ]بج�ز س�پاھيگری[ش�غل و تخص�صی واقعيت اين است كه ھر 
ی م��والی،   ھ��ای ھن��ری و فرھنگ��ی و تكنيك��ی و غي��ره وظيف��ه  تم��ام زمين��ه

جھ�ت ني�ست ك�ه ك�شورھای م�سلمانی ك�ه  ب�ی. بردگان و ت�سليم ش�دگان اس�ت
ھ���ای  ت���رين رده  متولي���ان اس���3می در آن نف���وذ بي���شتری دارن���د، در پ���ائين

  . رفت، تكنيك، تمدن، مدنيت، آزادی و دموكراسی قرار دارندپيش
 در ]اگر اساس�ا بت�وان ب�ه آن ت�3ش گف�ت[ مسلمانان  راندمان ت3ش

مق��ام مقاي��سه ب��ا ك��سانی ك��ه راسيونالي��سم و عق��ل گراي��ی را جان��شين عقي��ده 
  . ی چندانی با عدد صفر ندارد  اند، فاصله  پرستی كرده

جھان، يا مث3 چند ايرانی مسلمان در اگر چند مسلمان ھم در تمام 
ی اخت�راع   شوند كه كار مثبت�ی در حيط�ه تبعيد و خارج از كشور سراغ می

ھ�ای عقل�ی و الزام�ا غيرم�ذھبی    و ديگر پھن�ه…و اكتشاف و علوم و فنون
ش�ان   ان�د از دي�دگاه اس�3می  اند، دقيقا از زمانی است كه توان�سته  انجام داده

ی   در ش�رايط آم�اده[توان  ھاست كه می ن فاصله گرفتنيدر ا. فاصله بگيرند
  .  شكوفا شد]ان متمدن و با تكيه به عامل عقلتربيتی جھ

ی س��وم، ھ��يچ ك��شور م��سلمانی را پي��دا   متاس��فانه در آغ��از ھ��زاره
گراي�ی   كنيم كه حكومت اس3می داش�ته باش�د، و ب�ه راسيونالي�سم و عق�ل نمی

ان�د   اند كه خواسته  روشنفكرانی پيدا شدهاگر ھم گاھی . ھم نزديك شده باشد
كشورشان را از وضع فعلی حاكم ب�ر اي�ران، ان�دونزی، ع�راق، افغان�ستان، 

 نجات بدھند، دقيق�ا …پاكستان، عربستان سعودی، مصر، اردن، سوريه و 
ان�د   گ�را كوش�يده   عق�لھ�ای غ�رب ند كه تحت تاثير روش�نگریا  كسانی بوده

م ش�ايد ھ�[ش�ان ھ�م ف�ورا  نيته بردارند؛ اما ھمگ�یقدمی در راه مدنيت و مدر
ھ�ا و    س�ال پ�يش درح�وزه١٤٠٠ب�ا ل�شكريان اس�3م ك�ه از ] كام3 ت�صادفی

برند،  به سر می» باش صد در صد  حالت آماده«مجالس روضه خوانی در 
  . اند  روبرو شده

 ب�وده اس�ت؛ ي�ا  و ش�فافھمي�شه روش�ن. نتيجه كام3 روش�ن اس�ت
 تف�سيق و ي�ا نظي�ر مي�رزا آق�ا خ�ان كرم�انی و ي�ارانش زي�ر اند ي�ا  تكفير شده

  . اند  درخت نسترنی سر بريده شده
ميرزا آقا خ�ان كرم�انی ب�ا ش�يخ احم�د روح�ی و خبيرالمل�ك را در 

 ش�ب ھنگ�ام و ، م�ي3دی١٨٩٦ی    ژوئي�ه١٧ قم�ری مط�ابق ب�ا ١٣١٤سال 
س�ت در حالی كه محمدعلی ميرزای وليعھ�د در كن�ار ميرغ�ضب، )ل�ه ب�ه د
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گرفت��ه ب��ود، در ب��اغ ش��مال تبري��ز، زي��ر درخ��ت ن��سترن، در راه ش��كوه و 
   ٢٦.آزادی ايران سر بريدند

ش�اه بع�دی   مي�رزای وليعھ�د، ھم�ان محم�د عل�ی  و البته محمد عل�ی
 خواھ�انی از ص�نف  است كه بعدھا در ھمدستی آش�كار و نھ�ان ب�ا م�شروعه

اول م�شروطه را  مجل�س  و البته دولت تزاری روس،a نوری،  شيخ فضل
  . به توپ بست و استبداد صغير را بر پا كرد

ھ�ای خ�وب و جدي�دی ب�رای   محمد عط�ا و اس�امه ب�ن )دن، نمون�ه
ھ�ا بردن�د،    اس�تفاده»غرب كافر«اثبات اين ادعا ھستند كه از تمام امكانات 

  . شان عمل كردند  ی دينی و مكتبی  در نھايت ھم به وظيفه
اما حق اصلی . كند ه راحتی توجيه میای را ب  ھر وسيله» ھدف«

در اي��ن تئ��وری ھ��يچ . اس��ت» جن��گ ب��ا دارالكف��ر«و ح��رف اساس��ی ھم��ان 
  . شود ای نبايد وارد شود و نمی  خدشه

. اين عمليات تروريستی ھم در واقع جنگ ميان عقل و دي�ن اس�ت
اش ح��ذف ك��رد،   اروپ��ا زم��انی ك��ه خ��دا و نايب��ان خ��دا را از رواب��ط سياس��ی

گي�ری ب�ه اي�ن تم�دن   ِنھاي�ت يافت�ه، ب�ا ت�3ش پ�ی ی عقل را بی  هتوانست داير
 لنيني��سم و/ِ دگماتي��سم ماركسي��سمحت��یو [ن��گ اس��3م ج. درخ��شان دس��ت ياب��د

س�ت  ب�ا تم�دن و م�دنيت غ�رب، جنگ�ی ا]تئوری رھبر پرستی اين عقي�ده ھ�م
س�ت ب�ين دو تعري�ف از زن�دگی  جنگ�ی ا؛بين اصالت انسان و اصالت رھبر

آزاد  مي��ان ؛س��ت مي��ان زن��دگی دوس��تی و م��رگ پرس��تیا جنگ��ی ؛و جھ��ان
م�ردم [لت دادن به حق و حقوق مردم است  اصاِ  جنگ؛انديشی و دگماتيسم

ھ�ای تن�گ و    با جزم انديشی و گرفتاری در كوزه]ی و انديشه ابا ھر باور
ھ�ا و وادار كردن�شان ب�ه  سانی ان�  ِی تحجر يك دست سازی ھم�ه  زده  زنگ
  !تسليم

 اع�رابی ، حمل�ه حشتناکترين حم3تی که به ايران ش�ديکی از و
ھ�ا اعراب به ق�صد م�سلمان ک�ردن ايراني�ان ب�ه اي�ران حمل�ه کردن�د و آن. بود
از فج��ايع  يک��ی. گفتن��د ش��ما مجوس��ان کافري��د و باي��د a را پرس��تش کني��دمي

 مت��ر ٩٠٠اي��ن ف��رش ک��ه در  .رس��تان ب��ودا ف��رش بھنت��اريخ اي��ران پ��اره ش��د
 از ابري��شم و زم��رد و ج��واھرات بافت��ه ش��ده ]ذرع ٦٠ ذرع در ٦٠[مرب��ع 

در ش��کارگاه و  اي�ران ب�ود و ش��اھان را  نمون�ه ای از ھن��ر و عظم�ت.ب�ود
 م�سلمانان ف�رش بھارس�تان را .ن�شان مي�داد بزمھای سا)نه و باغھ�ای وس�يع

عم�ر ب�ا دي�دن اي�ن ھن�ر . بھ�ره ب�رد  ت�ا خليف�ه از آن،دن�دکرمدين�ه ی روان�ه 
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فتوحات اس3م نگ�ه دارد و ن�شان  شد تا آنرا به عنوانشگفت تاريخی بر آن 
ل��يکن عل��ی اب��ی  .ھ��ددر  اس��3م و مب��ارزات مردم��ان ع��رب ق��رااز بزرگ��ی

د و گف�ت ک�رت ف�داری اين کا)ی پ�ر ارزش مخالنگھ  با]امام علی[ابيطالب 
 ت�ا ھمگ�ان بھ�ره ، بزرگ�ان تق�سيم ش�ود یھم�ه اين کا)ی با ارزش باي�د ب�ين

ھر تکه به بزرگی از ش�ھر داده ش�د و  ش تکه تکه شد وگونه فربدين. ندبرب
 .درھم فروخت  ھزار٢٠خود علی قسمت خود را با قيمت 

مھ�اجم در ش�ھر ب�ه کافورھ�ای ب�سياری برخوردن�د و ب�ه  مسلمانان
 ول�ی بع�د از طع�م ،کافورھ�ا را در غ�دا ريخت�ه ،خيال آنکه آنھا نمک ھستند

کافورھ�ای ب�سياری را ب�ه ي�ک آنان  .تتلخ کافور متوجه شدند که نمک نيس
  . پيراھن گرفتند دادند و از او در قبال آنھمه کافور يک تاجر

 زي�ادی از م�سلمانان وقت�ی جامھ�ای  ی ع�ده ک�هذک�ر ميکن�د طبری
س�فيد نق�ره را ب�ه رن�گ زرد ط�3 ت�رجيح   رن�گ، ولیط3 را در کاخ ديدند

ب��ا ا چ��ه ک��سی حاض��ر اس��ت ک��ه جامھ��ای زرد رميزدن��د د  و فري��اددادن��مي
 کند؟جامھای سفيد عوض 

جنگجويان مسلمان در «:  فتح شھر ابله مينويسد یدرباره ب3ذری
ايرانی برخوردند که به آن�ان گفت�ه ش�ده ب�ود اي�ن کلوچ�ه  شھر با کلوچه ھای

را  سپس آنان تعدادی از اين کلوچ�ه ھ�ا. انسان ميشود ھای باعث فربه شدن
 پس چرا ھيچ تفاوتی حاصل پرسيدند خوردند و به بازوان خود نگريستند و

   »؟نشد
   .فتح شد بلی ايران به دست چنين مردمانی

 ميلي�ون درھ�م ٨٦٥را بالغ بر  ايران در تيسفون  یطبری گنجينه
سابقه ترين اموال حک�ومتی است که در تاريخ بشريت يکی از بيزده ن تخمي

 ،ش�د بع�د از آنک�ه خم�س اي�ن مبل�غ ب�رای خليف�ه ج�داوی ميگويد  .تبوده اس
 ھ��زار ٦٠اي��ران ب��ين  ی  پادش��اھان گذش��ته ی ج��واھرات و گنجين��ه یبقي��ه

 .درھ�م رس�يد  ھ�زار١٢جنگجوی مسلمان تقسيم شد و به ھر ک�دام از آن�ان 
س�اخت مک�انی ب�ه ن�ام   م�سلمانان دس�ت ب�ه یعم�ر پ�س از فتوح�ات گ�سترده

 از .دھ�م آور  ت�ا غن�ائم جنگ�ی بدس�ت آم�ده را گ�رد،بيت المال در مدينه زد
 دي��وان«ن��ام  ک��رد و نام��شان را در دفت��ری ب��ه ان مدين��ه آم��ارگيریم��سلمان
  .  ثبت کرد»عطاء

ھا وق�اص س�ردار ع�رب ب�ر پايتخ�ت ساس�انيکه سعد ابن ابی  وقتی
ھ�ا ه ھ�ای بزرگ�ی برخ�ورد ک�رد ک�ه در آنخان�کتاب  در آن ج�ا ب�ا،ت�سلط ياف�ت

 اين نظم. ھا ھزار جلد کتاب به زبانھای مختلف فھرست بندی شده بودنددھ
دانست که با آن ھمه کتاب د و نميکررتيب او را سخت متحير و متعجب و ت

د؛ کت�اب چ�ه باي�د ک�ره امه ای به عمر نوشت که با اين ھم� عاقبت ن؛چه کند
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را اول در آب بينداز و نوشته ھايش را  ھا ھمه ی کتاب:عمر در جواب گفت
ھ�ا آث�اری ن تا از آ،به خاکستر کن بشويی و بعد کاغذھايش را در آتش تبديل

ايت و ھ��د فرس��تاده ک��ه ب��رایا  زي��را خداون��د ب��رای م��ا ق��رآن ر؛ب��اقی نمان��د
 در مکه وقتی بزرگان ايرانی را به کار گل .ستراھنمايی مسلمانان کافی ا

 پرداختند ور حين کار بنائی به آوازخوانی ميھا دبعضی از آن. گمارده بودند
ھا در آفت�اب  س�اعتربافکندن�د ک�ه بزرگ�ان ع�چنان شوری در دل اعراب مي

ن�د ب�ه ن�وای دلخ�وش و شدند ت�ا بتوانپای س�اختمانھا جم�ع مي� در مکه سوزان
  . گوش دھند ھاآواز دلکش آن

وقتی تازيان به فرماندھی سعيد بن عاص به گرگان حمل�ه کردن�د، 
گرگان چنان ش�جاعانه جنگيدن�د ک�ه س�عيد ب�ن ع�اص از وح�شت نم�از  مردم

 ھا گفتآنه  مردم را به تسليم وادارد بين کهسرانجام برای ا خوف خواند و
 ام�ا ھنگ�امی ؛نخواھم ک�شت تن از مردم شھر را که سوگند ميخورم که يک

م�ردم را ب�ه ج�ز   وی ھم�ه ی،که مردم تسليم شدند و درھای دژ را گشودند
س�وگند  يک تن به قتل رسانيد و در توجيه اين وحشيگری خود گفت که م�ن

  .. .تھر را نخواھم کش يک تن از مردم شخورده بودم که
  ...اما ھمه را کشت

اين رفت�ار ض�د ان�سانی، بعن�وان الگ�ويی ب�رای جان�شينان محم�د ...
ن  ل�شكر ك�شيد، و در اي�ز ب�ه اس�پانيا ني�یر، حت� تا جايی كه عم؛ ثبت شدزني

، و ب��ه ند، ب��ه دار آويخت��ه ش��دند س��ر بري��ده ش��دھا، ھ��زاران ان��سانك��شيلشكر
در ان�دك  ؛ ش�دھ�ا دس�ت درازي»a«ام حرمت و حريم مردم�ان ب�سياری، بن�

زمانی پ�س از ت�ازش تازي�ان ب�ه اي�ران، و در پ�ی شك�ست ايراني�ان از آنھ�ا، 
 بن�ام یعرب� » از خداس�تش، آيت�ی رحم�تھم�ای « ھمو كه،طالبعلی بن ابي

ران  خليف�ه ب�ر اي� ی و نماين�ده»پارس« بعنوان فرماندار را» هزياد بن ابي«
 ول�ی بھ�ر روی ھمچن�ان، ؛ی معاوي�ه رف�ت ب�ه آس�تان بوس� او بعدھا.گماشت

  . ان بود و ايراني پارسحاكم و والی
 ك��ه دخواھ�� راھنم��ايی ميهی از معاوي��ا ط��ی نام��ه » ب��ن ابي��هادزي��«

 »ادزي��« ی ب��رایامعاوي��ه در پاس��خ، نام��ه کن��د؛ چگون��ه ب��ا ايراني��ان رفت��ار 
  : بند دارد٩ميفرستد كه 
   

 مسلمان بسر ميبرند، ج�ز ب�ا قوم ايرانی كه بعنوان موالی در ميان امت - ١
 ذليل كن، و ب�ه ن مردم رااي.  اداره شدنی نيستند»عمر بن خطاب«است سي

 ؛ رفت��ار ك��ن، ب��ا آنھ��اك��ردمي عم��ل ننيمالم��ور امي»عم��ر« ك��ه ھم��ان روش��ی
  !چگاه، سربلند كنند تا نتوانند، ھيسرشان را چنان محكم بكوب
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ن�ان ايران�ی ازدواج كنن�د،  ب�ا زان بفھمان كه عربھ�ا ح�ق دارن�دبه ايراني - ٢

د ب��ه باي��. ن�د محروم»زش كنن��د آمي��ك��ه ب��ا عربھ�ا «ن ح�قول�ی ايرانيھ��ا از اي��
 ايران�ی از  ارث بب�رد، ام�ا ميتوان�د از ايران�یم ش�ود، ك�ه ع�رب تفھيايرانيھا

  !تچنين حقی محروم اس
   

 ؛ز نگاه ب�دار گرسنه و بيچي آنھا را؛ بزن تا ميتوانیايرانيھا  یاز جيره - ٣
  !ھای درشت بر زبان جاری سازندر شوند، سخناگر سيچون 

   
 از  ت��ا ميت��وانی مھ��مب��ار، ارزاق عم��ومی و كارھ��ایم خوارودر تق��سي - ٤

  !ر جلوشان بگذانميریسھمشان ببر و تنھا نان بخورو
  

جن��گ، در ص��ف نخ��ست نب��رد، باي��د ايرانيھ��ا ق��رار داش��ته ی در جبھ��ه  - ٥
  !من قرار بگيرندحمله ھای تازه نفس دشی باشند، تا طعمه 

   
 و در كارھای عم�ومی، ھمچ�ون ص�اف ك�ردن راھھ�ا، كن�دن در جنگھا - ٦

ان موان��ع، و خ3ص��ه ھ��ر ك��ار دش��وار، كارھ��ای س��خت ب��دنی را ب��ه ايراني��
  !نواگذار ك

   
د  و باي��؛ردگزاران ق��رار بگي��توان��د در ص��ف اول نم��ازھ��يچ ايران��ی نمي - ٧

  ! جای داشته باشندپشت سر عربھا
   

. ھای ك��شوری را ن��داردتران��ی نميتوان��د و ح��ق پ��ذيرش م��سئوليھ��يچ اي - ٨
  ! حاكم شود بر شھری و يا منطقه یدايرانی نميتواند و نباي

  
 ك�ه ن�ژاد ايران�ی، دش�من حكوم�ت و ق�درت  گوش�ت ك�ن یاين را آويزه - ٩

  !تان اسمسلمين و اموي
چ��شم گ��رفتن از رل و زھر ب��رای كنت��»عم��ر« ك��ه  روش��یام��ا... 

 ١١٢ ري��سمانی بط��ول داده ب��ود ن ب��ود ك��ه دس��توريب��رد، اي��ايرانيھ��ا بك��ار م
 ري�سمان افتن�د، و ھ�ر ايران�ی را ك�ه ي آماده كنند]نچ اي٨ فوت و ٣[متر سانتي

  ٢٧.دميزدنش را سمان بود، گردنرا با او قد بزنند، اگر قدش بلندتر از ري
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  !برگرديم سر کارمان
ادي�ان آنانی كه به ھ�ر دليل�ی دس�تی در ت�اريخ و بخ�صوص ت�اريخ 

دانن�د ك�ه در تم�ام ط�ول ت�اريخ جھ�ان، تنھ�ا دي�ن  دارند، اين را به خ�وبی م�ی
ھ�ای ديگ�ر و  اس3م است كه ب�ا خ�شونتی وص�ف ناش�دنی ب�ه م�ردم س�رزمين

 ي��ورش ]ب��ا اعتق��اداتی ديگ��ر[م��ان س��رزمين مح��ل س��كونت متولي��انش  ھحت��ی
ب��رده، اي��شان را قل��ع و قم��ع ك��رده، تم��ام ث��روت، ش��وكت، اعتب��ار و غ��رور 

ی ج�دی   اين رفتار ھ�م، قب�ل از اينك�ه زمين�ه. يشان را به غارت برده استا
بخ��صوص در [م��ادی پي��دا كن��د، ب��ه ص��ورتی تئوري��ك در من��شور اي��ن دي��ن 

س�نت ي�ا . به روشنی تبيين شده اس�ت] ھای مدنی قرآن پس از ھجرت  سوره
ھای رفتاری پيامبر اين دي�ن ھ�م، ظ�رف عمل�ی اي�ن تئ�وری را تكمي�ل   شيوه
كن�د، و  در واقع قرآن، بخش نظری و تئوريك خشونت را تامين م�ی. دكن می

رفت��ار ش��خص محم��د، بخ��ش پراتي��ك و عمل��ی اي��ن مكت��ب را ك��ه ب��ه ن��وعی 
  .       دھد الگوی متوليان متاخر را تشكيل می

ب�رای اي�ن ك�ه » ھای تيره درخشش«در كتاب » آرامش دوستدار«
ِپروتستانتي���سم اس���3می ] م���ث3[ھ���ای  ِھ���ای نظ���ری دي���دگاه تئوري���سين  زمين���ه

ِامروزی را نشان بدھد، ب�ه تبي�ين و ت�شريح نظرگ�اه يك�ی از تئوري�سين ھ�ای  ِ
ی باطني����ه   فرق����ه» حج����ت«اص����لی اي����ن جري����ان، يعن����ی ناص����ر خ����سرو 

 ،ھ�ای فقھ�ی علم�ای ش�يعی دارد ريافتای با د  كه نزديكی ويژه] اسماعيليان[
  :    نويسد پرداخته، می

 ت�اريخی  اس�ت ك�ه واقعي�ت»عق�ل«  ھمين»مدد«به  ناصر خسرو
زان��ی و زاني��ه، قت��ل ] و سنگ��سار[ِك��شتار كف��ار ب��ه دس��تور محم��د، ح��د زدن 

ی   تبھكاران و راھزنان، ي�ا قط�ع ض�ربدری دس�ت و پ�ای آن�ان را از مقول�ه
 ب�ه ھم�ين …خوان�د شمارد و شاي�سته م�ی امر به معروف و نھی از منكر می

نام��د ك��ه   م��ی»س��خت ب��زرگحكمت��ی «را ] اعم��ال[ترتي��ب و س��بب ني��ز اي��ن 
 دان��سته ك��ه من��ع ك��افران از ب��ت  محم��د م��ی…محم��د ك��افران را ك��شته اس��ت

اي�ن اس�ت ك�ه . پرستی و دعوتشان به پرستش خ�دا، ب�ه ج�ايی نخواھ�د رس�يد 
 را »پن�د ناپ�ذير«ِ ايشان، كافران ِو به ص3ح خودخواھی   ِمحمد از سر نيك

   ٢٨.ورند عبرت گيرند و ايمان آ»پند پذيران«كشد تا  می
چن�د گفت�ار در «را ھم شاھرخ مسكوب در كتاب » عقل«ی   واژه

  : چنين به تصوير كشيده است» يرانفرھنگ ا

                                                           
  ٩٦، ص ١٣٧٧ھای تيره، آرامش دوستدار، چاپ دوم، نشر خاوران، سال  درخشش - 28
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ھ��ايی دارد، مانن��د توحي��د، رس��الت، ك��3م   پ��يش ف��رض»عق��ل«اي��ن 
محمد، پيغمبر، و ق�رآن ] ) اله ا) a[الھی و آخرت؛ جز خدا خدايی نيست 

ھ����ا از جمل����ه  اي����ن. وج����ود داردد ك����3م خداس����ت و دني����ای ديگ����ر و مع����ا
 در »عق�ل«اس�ت و ] اس3می[ دينی ]Ontologie[ھای ھستی شناسی  فرضپيش

كن�د و  پ�ذيرد، رش�د م�ی  تحقق می]ھرچند بزرگ و گسترده[درون اين دايره 
ن يا بنا ب�ر جھ�ا[ليه ھای او ھدف عقل، اثبات ھمين فرض. رسد به غايت می

   ٢٩.است] بينی دينی اثبات ھمين بديھيات
در كت�اب » مھدی محقق«و ھمو در پانويس ھمين صفحه از قول 

»  و ك3م���ی و ف���رق اس���3میبي���ست گفت���ار در مباح���ث علم���ی و فل���سفی«
ش�ود ك��ه متكلم��ان،  ھ�ای ب��ا) چن��ين نتيج�ه گرفت��ه م��ی از تعري��ف«: نوي��سد م�ی

يعنی آن�ان ك�ه ع�الم ب�ه عل�م ك3من�د، باي�د آنچ�ه را ك�ه واض�ع ش�ريعت يعن�ی 
ھای عقل�ی اثب�ات كنن�د و ني�ز آنچ�ه را ك�ه گذش�تگان و   دليلپيغمبر آورده، با

گذش�ته از . ان�د، تائي�د نماين�د  اھل س�نت در تف�سير و توجي�ه ام�ور دين�ی گفت�ه
 آم��ادگی داش��ته باش��ند ك��ه اگ��ر مخالف��ان دي��ن و ن��وآوران خواس��ته باش��ند ،اي��ن

   ٣٠».ی در آن بدھند، آن را رد نمايندای در دين ايجاد كنند، يا تغيير  شبھه
ب��ه ھم��ين س��بب مفھ��وم عق��ل در اس��3م، اساس��ا ب��ا عق��ل سنج��شگر              

]Raison critique[  ی غ�رب متف�اوت اس�ت؛ زي�را اي�ن عق��ل   در تفك�ر و فل�سفه
آورد،  ھ�ا را از خ�ود برم�ی ای ن�دارد؛ بلك�ه آن  فرض و ھدف داده ش�ده  پيش

 ي�ا  ايم�انكن�د و در خ�دمت ھ�يچ ھ�دف، ھمه چيز و از جمله خود را نق�د م�ی
   ٣١! است»م3ك حقيقت«بلكه خود . حقيقتی نيست

ای وج��ود   ی ب��سته  ت��ر ب��رای متولي��ان اس��3م، داي��ره  ب��ه بي��ان س��اده
ی ابداعی رف�ت و   تواند در اين دايره می» فقط« مسلمانان »عقل«دارد كه 
ای   از سوی ديگ�ر ف�رد م�سلمان، در اي�ن داي�ره ھ�م ح�ق ن�دارد ذره. آمد كند

 حواش�ی دي�ن و م�ذھب ب�ه حت�یدر برخی اصول يا فروع و يا شك و ترديد 
ھ��ای    از اي��ن ك��ه بتوان��د وارد پھن��هپ��يش» عق��ل«يعن��ی . ش راه بدھ��دعقل��

خ�ورد ك�ه  سو به سيم خاردارھايی برم�ی  آموزشی و تجسسی بشود، از ھمه
  .  است ھای آن ترين بازتاب  تكفير و تفسيق و ديگر اتھامات دينی، ابتدايی
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 در اثب�ات، تائي�د و تاكي�د» عق�ل«ی   داي�ره ھ�م وظيف�هدر خود اين 
 اي�ن داي�ره را  ھر چقدر ھم ك�ه علم�ا؛دين خ3صه شده است» بديھيات«بر 

 دست ]كنند  اعتقاداتشان مشكل پيدا میتوانند و با كه نمی[بزرگ نشان بدھند 
 و امكان تحركاتی را تنھ�ا در وج�ه اثب�اتی حقاني�ت خ�ود  توانند اجازه با) می

  . ن بدھنددي
ای است خونين كه در نھايت تنھ�ا   ی حكومتی ھم زمينه  اين دايره

در خ�ود اي�ن داي�ره و در . آيد ھای دينی به كار می  برای اختراع انواع فرقه
ای مي�ان ھفت�اد و   ھم كشتارھای فرقه» راسيون«ی باصط3ح   ھمين زمينه

احی ھ�رز رژی م�ردم س�اكن اي�ن ن�ودو مذھب موجب شده اس�ت ك�ه تم�ام ان�
ت خود دين و م�ذھب تخ�صيص ی مجاز و برای اثبا   به ھمين دايرهبرود و

ی دور زدن در آن، عم���ر، ان���رژی و   ای ك���ه س���رگيجه   داي���ره؛داده ش���ود
  .  سال ھدر داده است١٤٠٠ی مسلمانان را در اين   استعداد ھمه

  ی دي��ن  غ��رب ھ��م تنھ��ا ب��ا شك��ستن و فاص��له گ��رفتن از اي��ن داي��ره
ی علم�ی و فن�ی و   ھ�ای گ�سترده   كه توانست در اي�ن ھم�ه پھن�هسا)ری بود

 ب�ه چن�ين دس�تآوردھای درخ�شانی …حقوقی و ھنری و فرھنگ�ی و م�دنی و
ی اب�داعی، در   اما متاس�فانه م�سلمانان ھن�وز ھ�م در ھم�ان داي�ره. دست يابد

ھای وضو  ھا و تفريق پی نقد و تقرير آداب نجاست و طھارت و اقسام غسل
ی   توانن�د از اي�ن داي�ره اند و نم�ی   مسلمانان جھان، سرگيجه گرفتهبين انواع

  . خطرناك كمی فاصله بگيرند
بار سيد محم�د خ�اتمی و جري�ان باص�ط3ح اص�3ح            سرنوشت اسف

ی حك�ومتی اس�3می اس�ت ك�ه   طلبی او، تنھا به دليل گردش در ھمين دايره
 حت�یا ك�ه اي�ن م�سلمانان، باری ك�شيده اس�ت؛ چ�ر به چنين سرانجام فضاحت
ت���ر از مرزھ���ای خ���ودی و غيرخ���ودی  ای وس���يع  ق���درت م���انور در داي���ره

در نھاي��ت تنھ��ا . ندارن��دھ��م ابتك��اری جمھ��وری اس��3می و خ��ود اس��3م را 
ھ�ای  ھ�ای كھن�ه، مت�ولی ان�واع فاشي�سم طلبی  توانند در كنار انواع برتری می
ھ��ای ديگ��ری  نتھ��ا و خ��شو ش��يعی ش��ده، ب��انی خ��ونريزی/اس��3می» ن��وين«

  . بشوند
بد نيست اي�ن را ھ�م تاكي�د ك�نم ك�ه م�ن اساس�ا ب�ه بح�ث فل�سفی اي�ن 
ِديدگاه كه با توجيه و تاويل، خشونت را تئوريزه كرده و برای آن توجيھ�ات 

آرام�ش «اي�ن بح�ث را ھ�م .  ك�اری ن�دارم،تراش�د فقھی و شرعی و دينی می
ن ب�ه روش�نی شای پرارج�ھ�ا  در كت�اب»ش�اھرخ م�سکوب« و ھم »دوستدار
خ�واھم ب�ه بع�ضی از فج�ايعی ك�ه اي�ن گون�ه توجي�ه و  اند؛ بلك�ه م�ی  بررسيده

ھ�ا  يا به بيان ام�روزی[ھا از دين اس3م، در رابطه با كفار و مشركان  تاويل
  .آورد، بپردازم به بار آورده و می] دگرانديشان



 ٣٦

 

  
ی ديگ���ر، رفت���ار يك���ی از راھب���ران و جان���شينان   در ي���ك نمون���ه

  : گونه نمود تاريخی يافته است  اين مكتب، اينتئوريسين 
يك���ی از فرزن���دانش ش���راب ] ك���ه[ي���ك روز اط���3ع ياف���ت ] عم���ر[

 ت��ا زي��ر ض��ربات تازيان��ه ،ل��ذا دس��تور داد او را تازيان��ه زدن��د. نوش��يده اس��ت
   ٣٢.جان داد

3م ھ��م، ی اس�  ِدر توجي�ه اي�ن رفت�ار خ�شونت آمي��ز راھب�ران اولي�ه
» حد زدن«اند تا اين    كوشيده]ر علی شريعتینظي[زدگان  بسياری از اس3م

 آن را حت��یھمت��ای عم��ربن خط��اب ن��شان دھن��د؛    ب��ی»ع��دل«ی   را نتيج��ه
 ب�دون ؛»كن�د ِزند و عمر پدر گريه م�ی  میِعمر رھبر «كنند كه رمانتيزه می

اين كه در نظر بگيرن�د ك�ه اي�ن رفت�ار، ي�ك واج�ب دين�ی و اس�3می اس�ت و 
ن ھا، يا وادار ب�ه ت�سليم ك�رد ی انسان   سازی ھمهھای مسلمان  يكی از شيوه
توان�د ھ�يچ رحم�ی،   نم�ی]كه نخواھ�د  نه اين[متولی اين دين ھم . ايشان است

 در م��ورد فرزن��دانش داش��ته باش��د، و ب��ه راحت��ی و دس��ت ب��ا) ب��ا ف��رو حت��ی
  . پوشاند ی عمل می  اش جامه  ريختن قطره اشكی، به تكاليف شرعی

ای ب��سيار ديگ��ری ني��ز در ت��اريخ اس��3م و ھ��  چن��ين رفت��اری نمون��ه
 ] محم��دی گي3ن��یخون��دنظي��ر آ[ب��ران ق��شری اس��3می رفت��ار حاكم��ان و رھ

 فرزندانشان حتیكه   اين حاكمان، برای استقرار احكام دينشان از اين. دارد
ان�د؛ چ�را ك�ه ب�ا اي�ن   را نيز قربانی استمرار حكومتشان بكنند، بيم�ی نداش�ته

] ني�ز[اند   كرده ی حكومت ايشان زندگی می  در حيطهشيوه، از ديگرانی كه 
  .     اند  گرفته ِزھر چشم می
ی ديگ�ری ھ�م   كنن�ده  ھای نگران ھای اس3می، بازتاب  خشونت اين

  :  كمترين خطر آن بوده است»آپارتايد دينی و نژادی«داشته است كه 
 اي�ن ك�ار ب�دی  کهرب را بر ديگران برتری داد و گفتع] عمر[«

ديگر را اس�ير كنن�د؛ چ�ه، خداون�د ك�شور پھن�اور عج�م   ھا يك  كه عرباست
    ٣٣»...ھا آماده كرده است را برای اسير گرفتن عرب] ايران[

ھ��ای خ��ود ج��ای مناس��بی   ب��رای نطف��ه «ي��ا ب��ه ق��ول محم��د پي��امبر
    ٣٤.كه سياھی رنگ زشتی است] چرا[انتخاب كنيد و از سياھان بپرھيزيد 

                                                           
، ب�ه نق�ل از ت�اريخ اجتم�اعی ٢٢ محمدعلی خليلی، ص  ی نقش وعاظ در اس3م، دكتر علی الوردی، ترجمه - 32

  ٦٦ ی سپھر، تھران، ص   خانه ، كتاب١٣٥٤ايران، مرتضی راوندی، جلد دوم، چاپ دوم، 
 ٣٤، ص٤ ی علی جواھرك3م، جلد   تاريخ تمدن اس3م، جرجی زيدان، ترجمه - 33
 تھ�ران، ١٣٧٧اويدان، چاپ س�وم، انتشارات ج...  ی كلمات قصار حضرت رسول الفصاحه، مجموعه  نھج  - 34

  ٣٨١، ص ١١٣٣ی   ی ابوالقاسم پاينده، شماره  ترجمه



 ٣٧

 

موج��ب ] كني�ز[ِص��3ح خان�ه اس�ت و زن بن��ده ی ا  ِزن آزاد ماي�هي�ا 
   ٣٥.فساد خانه است

  
 متولي���ان حت���ی ك���ه  اس���ت اي���ن،آنچ���ه اساس���ی و زيربن���ايی اس���ت

توانن��د  طل��ب و رفرمي��ست اي��ن مكت��ب ھ��م نم��ی  باص��ط3ح نوان��ديش، اص��3ح
ِدريافت��شان را از اي��ن دي��ن، از زي��ر تي��غ توجي��ه خ��شونت ھ��ای ص��در اس��3م؛  ِ

] محم�د، اب�وبكر، عم�ر، عثم�ان و عل�ی[ی بخصوص در دوران محمد تا عل�
اران اس�3م را ذگون�ه رفتارھ�ای بنيانگ�  كوشند اين دست با) می. تصفيه كنند

ام���روزی «توجي���ه و تاوي���ل ك���رده، اي���ن رفتارھ���ا را در زرورق مف���اھيمی 
در واق��ع اگ��ر ش��يعيان و متولي��ان ت��شيع، م��شكل و . بن��دی كنن��د  ب��سته» پ��سند
ی خ�اص تنظ�يم   لفای راشدين دارن�د، در زمين�های ھم با سه تن از خ  مساله

رابطه با دگرانديشان ني�ست؛ بلك�ه تنھ�ا در م�رز خ3ف�ت و اي�ن ك�ه خ3ف�ت، 
به اي�ن دلي�ل روش�ن . شود مام میحق چه كسی است، ادعاھا و دعواھاشان ت

ھای مستمر اعمال  ِ مسلمانی كه با اعمال خشونت مخالف باشد و خشونتكه
توان�د م�سلمان و ش�يعی ب�ه  ن مكت�ب را نپ�ذيرد، نم�یشده از سوی متوليان اي�

 را ]جھ�اد[ چرا كه ف�رع اساس�ی دي�ن و مكت�بش مفھوم واقعی آن باقی بماند؛
را تعطي�ل كن�د، ] ي�ا ف�رع دي�ن[كرده است، و كسی كه اي�ن اص�ل » تعطيل«

  .شود ديگر مسلمان و شيعی تعريف نمی
  : به قول ميرزا آقاخان كرمانی

و خونخواری كه نزد وجدان تمام ملل ننگ  طبع خونريزی ، آه،آه
؛ چنانچه در فضايل ی مباھات و افتخار شده  و عار است، نزد ايرانيان مايه

يھ�ودی دس�ت ب�سته را ] ھفت�صد[ ب�ه خن�دق مدين�ه ھفت�اد ]که [نويسند علی می
 در برابر نظر او)د و عيالشان سر بريد و از برای ت�سخير ش�امات در ليل�ه

ھ�ای خ�ود  ن را با شمشير دو نيم نمود كه بامدادان دستالحرير ھزار مسلما 
ھای كشتگان با آب گرم شست و افتخار كرد كه من ھزار   بسته  را از خون

    ٣٦.ام  شمشير گذرانيده] دم[مسلمان را ديشب سر بريده و از 
  

ی اي�ن راھب�ران اس�3می را   بد نيست تاكيد كنم ك�ه اگ�ر م�ن، ھم�ه
دھم، به اين دليل است كه ھيچ گونه تف�اوتی   میی رفتاری نشان  در يك رده
 يك الگ�و و ي�ك راھب�ر ]شان  ھمه[ايشان . بينم و رفتار ايشان نمیدر نگرش 
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بين�ی اس�ت ك�ه   ھاش�ان ھ�م آنق�در ذره اخت3ف. اند  ی رفتاری داشته  را نمونه
كوش��ند  آي��د، ن��ه ك��سانی ك��ه م��ی ب��ازان م��ی  تنھ��ا ب��ه ك��ار فرق��ه س��ازان و فرق��ه

ی س�وم و در رابط�ه ب�ا م�ردم ب�ه ص�ورتی   ن مكتب را در ھ�زارهتصوير اي
عينی، مادی، واقعی و ملموس به نمايش بگذارند؛ چرا ك�ه خ�شونت چ�ه در 
كتاب، چه در سنت و عترت پي�امبر بارھ�ا و بارھ�ا تاكي�د و تائي�د ش�ده و در 

  . ِی تنظيم رابطه با پيرامونيان اين مكتب شناخته شده است  واقع تنھا شيوه
و » تخص�صی ك�ردن«ه ھمين دليل ھم برای پرھي�ز از ھرگون�ه ب

ی   دس��ت ك��م در زمين��ه[بن��دی ك��ردن اي��ن مكت��ب ي��ك دس��ت فك��ری   دس��ته
ھ�ای   گری و ديگ�ر فرق�ه  گری يا سنی  ھراس از ھرگونه شيعه بی] خشونت

ی تطبيق���ی، رفت���ار   اس���3می، باي���د رفت���ار متولي���ان اولي���ه و در ي���ك مقاي���سه
  ! تب را به تصوير كشيدمتوليان بعدی اين مك

تئوريزه ش�ده در م�ذھب ت�شيع را وحشتناک توان خشونت   میحتی
ب��ه عن��وان نمون��ه، . ھ��ای اتوپي��ايی اي��ن نگ��رش ب��ه روش��نی دي��د  در اف��سانه
 اين رو دوران ظھو» امام زمان«نسوب به ھای م   در داستانحتیخشونت 

پي���دا را ي���ك منج���ی ش���يعيان ني���ز راه يافت���ه، تنھ���ا راه پي���روزی اي���ن ام���ام نا
انگارد؛ به طوری كه خون، تمام ش�ھر مك�ه را  خونريزی افسار گسيخته می

دارد و اين خونريزی، به انتقام خون كشته ش�دگانی اس�ت ك�ه ب�ه ب�اور  برمی
 س�ال پ�يش م�ث3 در عاش�ورای س�ال ١٣٠٠شيعيان، متوليان شيعه در ھمان 

  . اند   ھجری قمری از دست داده٦١ يا ٦٠
  : کسرویبه نوشته ی احمد

اند ك�ه   سپس كه داستان امام ناپيدا پيش آمده و ناچار شده] م3يان[
ج�ويی  ب�ار ب�ه س�ود  چشم به راھش دارند، ھمان را نيز مھدی گردانيده، اين

 چيزی كه ھست اينان ب�ه مھ�ديگری …اند   از آن افسانه پرداخته»درستی«
   .دان  ھايی افزوده، به سخنان شگفتی برخاسته نيز رنگ

 …روز پي�دايش مھ�دی. ش از مھدی، دجالی پدي�د خواھ�د گردي�دپي
ش��يعه ن��شين آن [ ت��ن ب��وده، از ش��ھرھای ش��يعه ن��شين ٣١٣ي��اران ام��ام ك��ه 

ھ����ا خواھن����د  مانن����د اي����ناز طالق����ان و ق����م و س����بزوار و كاش����ان و ] روزی
ام�ام، شم�شير .  خود را به مك�ه خواھ�د رس�انيد»ا)رض  طی«با . برخاست

خ��ون ح��سين خواھ��د ] انتق��ام[ح��سين گفت��ه، ب��ه گ��رفتن ك��شيده، ي��ا الث��ارات ال
چن�دان خواھ�د .  خواھ�د ك�شت،عب�اس اس�ت  اميه و بنی  ھرچه بنی. پرداخت

  : مردم خواھند گفت. يای خون گرددكشت كه پيرامون كعبه، در
   ».شناسد در خونريزی اندازه نمی«



 ٣٩

 

آل�ود، لنگ�ه   ھ�ای اش�ك در پاسخ ايشان، امام به منبر رفته، ب�ا چ�شم
به دست گرفته ] اكبر است  كه لنگه كفش علی[آلودی را   ی خون  فش پارهك

   ٣٧»!ی جھان را بكشم، كيفر اين كفش نخواھد بود  من اگر ھمه«: ميگويد
  :و در جايی ديگر

روايات شريفه، حاكی از اين است كه انق�3ب و حرك�ت ح�ضرت 
ای و   نطق�ه بعد از ف�راھم ش�دن مق�دمات و آمادگيھ�ای م]ارواحنا فداه[مھدی 

 و طب�ق بي�ان رواي�ات، در س�طح جھ�انی، …گ�ردد جھانی، از مكه آغاز م�ی
ك�ه «ھ�ا  ھا و يا ھ�واداران آن بين ترك و ]غربيان[نبردی سخت بين روميان 

آيد، ت�ا ج�ايی ك�ه ب�ه ي�ك جن�گ جھ�انی   باشند، به وجود می»ھا ظاھرا روس
   ٣٨.گردد منجر می

   
اي���ن دلي���ل اس���ت ك���ه  ھم���ه ب���ه ،اي���ن گون���ه تع���ابير و تفاس���يرھا

جايگ��اه وي��ژه و وا)ي��ی در تع��اليم قرآن��ی اس��3م و س��نت پي��امبر » خ��شونت«
واقعيت زيربنايی اين است كه با آنكه پيوسته، سخن از تاريخ   چرا كه؛دارد

در ھ�يچ مقط�ع ] ول�ی [،رود  اس3می ايران رفت�ه اس�ت و م�یی   ساله١٤٠٠
م�ذھب، ب�ه ايراني�ان ] ي�ادي�ن [زمانی، از اين تاريخ، اس3م، به ص�ورت ي�ك 

 ب�ه مي�ان امك�ان ارزي�ابی آن، از جان�ب ان�سان تا اصو) ،عرضه نشده است
 ]چه دي�روز و چ�ه ام�روز[دينی كسانی از آنان   آمده باشد، و دينداری يا بی
  . بتواند به پرسش گرفته شود

 ق��رن، ب��ه ن��ام م��ذھب، ب��ه م��ردم اي��ران ١٤آنچ��ه در سراس��ر اي��ن 
وقف��ه ب��وده اس��ت، ك��ه ب��ه   داری سياس��ی ب��یعرض��ه ش��ده اس��ت، ي��ك چماق��

برداری ع�رب و ت�رك   صورت ابزار فرمانروايی و غارتگری، مورد بھره
ی   در ھم��ه[ ي��ك روز حت��یآنك��ه   و تات��ار و ت��ركمن ق��رار گرفت��ه اس��ت؛ ب��ی

  .  مفھوم واقعی يك مذھب، مطرح شده باشد] سال١٤٠٠اين
از ت�اريخ ش�ت، از آغ� س�ال پ�يش ب�ر ايراني�ان گذ١٤٠٠] ك�ه[آنچه 

. ديگ�ری نگذش�ته اس�ت تا آن زمان، بر ھيچ ك�شور و مل�ت ھای بشری تمدن
چ���ه اس���اطيری و چ���ه [زي���را ك���ه اص���و) پ���يش از آن، ھ���يچ آئ���ين ديگ���ری 

    ٣٩! با شمشير پا به ميدان نگذاشته است]توحيدی
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 ١٣٥٩ ت��ا ١٣٥٧ در نگ��اھی ب��ه ک��شتارھای ٤٠م��سعود نق��ره ک��ار
 ک��شوری رژي��م ولين ل��شکری وئ م��سھااکث��ر قرباني��ان اي��ن س��ال« :مينوي��سد

 فرماندھان ارت�ش و ني�روی ، وزيران،نخست وزير. دپھلوی را در برگرفتن
 کارکن�ان و کارمن�دان ،ولينئبسياری از مس  و]اط3عاتی[انتطامی و امنيتی 

  . لشکری قربانيان اين کشتاربودند و وابستگان به دربار و دواير کشوری و
 منطب��ق ب��ا ،قرباني��انن انه ی اي��م��ه ھ��ای ناعاد)ن��ه و وح��شيمحاک«

روح�انيون واب�سته  در اي�ن ک�شتار. قوانين قضايی و حقوقی بين المللی نب�ود
رادي�و و تلويزي�ون   برنام�ه س�از، حتی موذن ھوادار رژيم پھل�وی،باربه در

داران و ه و ع����ده ای از س����رماي ، اخب����ار رادي����و و تلويزي����ون یو گوين����ده
  .  به قتل رسيدندیا به طرز فجيع و ي،زمينداران نيز تيرباران شدند

 بودن��د ک��سانی ک��ه ھ��يچ جرم��ی ،مي��ان قرباني��ان اي��ن ک��شتارر د«
ب�ه دلي�ل حماي�ت و ي�ا ھمک�اری ب�ا رژي�م پھل�وی  مرتک�ب ن�شده بودن�د و تنھ�ا

ھ�ا ت�ن از خلبان�ان دھ ]١٣۵٩ب�ه وي�ژه در س�ال  [ھادر اي�ن س�ال .اع�دام ش�دند
ارتش نيز به اتھ�ام ت�دارک  افسران و درجه داران ،ھمافران نيروی ھوايی،

محاکمه ی ناعاد)ن�ه ی اي�ن اف�راد . اس3می اعدام شدند کودتا عليه حکومت
 ني�ز منطب�ق ب�ا ق�وانين ،وح�شيانه ق�رار گرفت�ه بودن�د که م�ورد ش�کنجه ھ�ای

ھا سبعانه ترين رفتار ب�ا در کشتار اين سال .نبود قضايی و حقوق بين المللی
  ...شد اسيران و قربانيان روا داشته

آل�ود ديگ�ری را آوردن�د و اي�ن ب�ار   گونی کھنه و کثيف و چرک«
پزش��ک، نخ��ستين زن م�ديرکل، نخ��ستين زن وکي��ل مجل��س ش��ورای  معل�م و

س�تين راه معاون وزير و نخستين زن وزير و مبارز را ملی، نخستين بانوی
ب��ه زور در گ��ونی کردن��د و ب��رای آن ک��ه  را ن آزادی و ت��ساوی حق��وق زن��ا

او ب��ستند و طن��اب ديگ��ری را از ی ن��د، طن��ابی را ب��ر پاھ��ات و پ��ايی نزدس��
درخ���ت اع���دام آوي���زان ه ه دور گ���ردن او پيچيدن���د و او را ب��ب��� روی گ��ونی 

پارس�ای، در  رو  فرخ طناب دار را که با) کشيدند، طناب پاره شد و. کردند
رفت��ه و ل ح��ا) ديگ��ر ب��ه کل��ی از ح��ا. ن افت��اد ي��ک مت��ری ب��ه زم��ي یفاص��له

 و ب�دن او ب�از کردن�د و او را ب�ه طناب را از س�ر و رو . دھوش شده بو بی
ای م�شتی آب   داخل حياط بردند و در کنار حوض کثي�ف و آب خ�زه گرفت�ه

خانم پارسای که به   .زدند و مجددا او را به ھوش آوردند روی او  بر سر و
پ�اره ش�دن طن�اب  ب�ا... ک�رد  نفسی به راحتی ک�شيد و ت�صور م�ی،ھوش آمد

. گرفت�ه اس�ت رسيده و مورد لطف خداوندی ق�رار و نيز به اثبات گناھی ا بی
از  پ��س. ک��رد کم��ی آرام گرفت��ه ب��ود و ديگ��ر گري��ه و زاری و نال��ه ھ��م نم��ی
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کارش . گذشت نزديک به يک ربع ساعت مجددا او را به محل قتلگاه بردند 
ر و مق�اوم بک�سل آوردن�د و قط�و اين بار س�يم . جنگ تن به تن کشيده بود به

رو پارس��ای  درخ��ت ب��ستند و س��پس س��يم دار را ب��ر گ��ردن ف��رخی ا)ب��ه ب��
ند و دق�ايقی بع�د ش�تخ�الی پپ�سی را زي�ر پ�ای او گذای   انداختند و چن�د جعب�ه

ھ�ا را از زي�ر   ھ�ا زد و جعب�ه  محکمی به جعبه يکی از دژخيمان مرگ لگد
س�اعت ي�ک و ن�يم ص�بح روز  ...پرتاب کرد ای  پای خانم پارسای به گوشه 

ج��ان وی ش��ليک  ب��یر س��ه تي��ر خ��3ص ب��ر پيک��.  ب��ود١٣۵٩رديبھ��شت  ا١٨
   ٤١»شد

خمين�ی انج�ام ...  فتوی و فرمان و رھنم�ودبهنيز ھا کشتار اين سال
اع�دام ص�ادق   ب�ا ص�دور حک�م٤٢»مرحوم خمينی«ھا را کشتار اين سال .شد

 و ب�ا قتلع��ام ھ�زاران ت��ن ، آغ��از ک�رد]از ي�اران نزدي��ک خ�ودش [قط�ب زاده
 ؛خالف����ان سياس����ی و عقي����دنی ادام����ه داددگراندي����شان و م ن، ازروش����نفکرا

 و يا به اشکال مختل�ف در ،ھای اعدام سپرده شدند مخالفانی که يا به جوخه
ران س�ازمان اد اعضا و ھ�وا،رھبران. رسيدند گوشه و کنار ميھنمان به قتل

 رھب���ران و فع���الين برخ���ی از حت���ی[ا مج���اھين خل���ق و س���ازمانھا ی چپگ���ر
ت�وده و س��ازمان  ح��زبمث�ل ی ح��امی حکوم�ت اس��3می س�ازمانھای چپگ�را

اي��ن دوره ر  قرباني��ان ک��شتا]کثري��ت و ني��ز مح��افلی از حکومتي��انف��داييان ا
س�ال  به نوشته ی روزنامه ھای حکومتی تنھا دريک روز در تيرماه. بودند

 ک��ه در مي��ان آن��ان جوان��ان ، نف��ر در اوي��ن اع��دام ش��دند٣٠٠ب��يش از  ١٣۶٠
ج�رم برخ�ی از اع�دام ش�دگان . ه نيز وجود داشتندسال و زنان حامل١٨ زير

  ٤٣.دھای سازمانھای سياسی مخالف حکومت اس3می بو فروش نشريه
  :يکی از اين زندانيان نوشته است

   ھنگ��ام دس��تگيری ش��ش۶٠در س��ال . ھ��وادار س��اده پيک��ار ب��ودم«
سر يک قرار ھم�راه م�سئولم دس�تگير . که ھوادار تشکي3تی بودم ماھی بود

 ۶٩در اواخ�ر س�ال . م�ن ت�ازه وارد دان�شگاه ش�ده ب�ودم آن ھنگ�امدر . شدم
 ب���رای  ی ب���ودم و ھ���يچ آم���ادگی ا ًم���ن ک���ه واقع���ا ھ���وادار س���اده...آزاد ش���دم

  ...مدانستم که چه کار کن خود را باخته بودم و نمی ،دستگيری نداشتم
ادار  اع�دام ش�دند، ھ�ویھ�ايی ک�ه حت� اکثر بچ�ه توانم بگويم که می«

آنھا کار نداشتند ک�ه ت�و ھ�وادار و ي�ا ع�ضو  .دوضع مرا داشتنساده بودند و 
 براي�شان ک�افی ،مان�دی خ�ودت م�ی سازمان ھستی، فقط وقتی تو ب�ر موض�ع

ھ�ای م�ا ک�ه   که يکی از بچه يادم است. خواھند، بکنند کار که میبود که ھر
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ا س�ازمان پيک�ار ر او ھم ھوادار ب�ود، فق�ط چ�ون دف�اع ک�رد و گف�ت ک�ه م�ن
ک�ه بخ�واھيم  ُما واقع�ا مارکسي�ست نب�وديم [ و مارکسيست ھم نبودقبول دارم

ب�يش از  ک�ه ی اع�دام س�پرده ش�د، در ح�الی   درجا به جوخه]از آن دفاع کنيم
او  دان�م ک�ه اس�م کوچ�ک اسم کامل او يادم نيست و فقط می.  سال نداشت١٨

  ٤٤».مھناز بود
زار نفر ھا ھھدين خلق تعداد قربانيان اين سالھا را دھسازمان مجا

 و در کتابی نام و مشخصات ھزاران تن از قرباني�ان را اع�3م ،کرده اع3م
 دگراندي�شان و مخالف�ان سياس�ی و عقي�دتی ،کشتار روش�نفکران. است نموده

خمين�ی ...و رھنم�ودفت�وی و فرم�ان  ھا ني�ز ب�هاي�ن س�الدر  حکومت اس3می
  ٤٥.م شدانجا

ھ�ودی ك�وری ي�اد ابن ھ�شام از يو در الگويی برای اين کشتارھا؛ 
لشكر پيغمبر به فرمان�دھی خ�ود پي�امبر، ب�رای . كند كه باغی داشته است می

اعت�راض . گذرن�د ی اين ب�اغ م�ی  رد گم كردن در يكی از غزوات، از ميانه
  : گويند يھودی كور را ھم چنين پاسخ می

باي�د ب�ه راھ�ی بب�رد ك�ه ن�ه   م�ا را دليل�ی م�یسيد عليه ال�س3م گف�ت
ی راه ب�اغی از آن جھ�ودی نابين�ا ب�ود و   و در ميانه. ر باشدبرابر لشكر كفا

 و  ب���ود و راه در مي���ان ب���اغ بنھادن���د» و رس���ولجھ���ود دش���من خ���دا«آن 
الس3م است   چون بدانست كه لشكر پيغمبر عليه[و آن جھود نابينا . رفتند می

اف���شاند و بان���گ   برخاس���ت و خ���اك در روی م���سلمانان م���ی]گذرن���د ك���ه م���ی
گويی و تو رسول خ�دايی،   ای محمد، اگر راست می کهگفت داشت و می می

نكنم و به قيام�ت ] ح3ل[كنی؟ من تو را بحل  چرا لشكر در باغ من رھا می
ص��حابه ب��شتافتند ك��ه وی را بك��شند، پيغمب��ر علي��ه . از ت��و ق��صاص خ��واھم

وی را رھ�ا : گفت. ) تقتلوه، فھذا ا)عمی القلب، اعمی البصر: الس3م گفت
    ٤٦.وی را دل و چشم ھر دو كور استه كنيد ك

 پرس�يد ك�ه» س�يرت رس�ول a«فقي�د ی   ش�ود از نوي�سنده البته م�ی
اين يھودی نابينا كه به باور ايشان دشمن خدا و پيغمب�ر ب�وده، چگون�ه اس�ت 

ی ق�صاص ل�شكر پي�امبر را   كه به دليل ضعف و ناتوانی و نابين�ايی، حوال�ه
  كند؟  به روز قيامت می
  كند؟  ر را برای عبور غيرمجاز از باغش ح3ل نمیچرا پيامب
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متاس��فانه باي��د گف��ت ك��ه در فھ��م اي��ن نوي��سندگان معتق��د م��سلمان، 
در . ِاعتراض به ھر تجاوز سپاھيان پيامبر، مخالفت با خدا و رسول اوس�ت

را ب���ه رس���ميت ] a[نھاي���ت اي���ن م���سلمانان راس���تين، تنھ���ا خ���دای محم���د 
   اديان و باورھای ديگر از ديدگاه ايشان ھ�يچشناسند و خدای ديگران، يا می

  ! گونه رسميتی ندارد
  

البت��ه اي��ن ھ��م واقعيت��ی اس��ت ك��ه ت��اريخ جھ��ان خ��الی از خ��شونت 
ی   س��اله ان��د ش��اھان و ديكتاتورھ��ايی ك��ه اس��تمرار چن��د  ب��سيار ب��وده. ني��ست

ان�د؛ ام�ا   حكومتشان را تنھا ب�ه م�دد خ�شونت و ك�شتار مخ�الفين ممك�ن ك�رده
ی ت�اريخی م�ردم   ن، پس از حذف و نابودی، دست ب�ا) ب�ه حافظ�هشا ھمگی

  . اند  ھا سپرده شده  خانه يا به )بيرنت تو در توی كتاب
ان�د، توجي�ه   ھايی از دست اس�3ميون انج�ام داده آنچه اما تئوريسين

ھای م��ادون تم��دن و تق��ديس اي��ن اعم��ال وح��شيانه اس��ت ك��ه در اي��ن خ��شونت
علق به ھمان دوران بدويت و توحش است و ن�ه ترين صورت، مت  خوشبيانه

ِی تحميل عقيده به ديگ�ران، ب�ه ض�رب   اين روزھا؛ دورانی كه اساسا شيوه
 ؛ اع�دام و سنگ�سار ب�ه س�ر رس�يده اس�تزور و تحميل و شمشير و گلول�ه و

ای ك���ه در نھاي���ت متعل���ق ب���ه ھم���ان دوران شمشيرك���شی و ب���دويت   ش���يوه
ش��ان    عقي��دهيگ��ری را ب��رای تحمي��لِ روش دھ��ايی اس��ت ك��ه اساس��ا ان��سان

  ! اند  شناخته نمی
  

ھ��ا در   گون��ه تق��ديس و توجي��ه ھ��ای آن ت��رين بازت��اب  يك��ی از س��اده
ی س��وم، ص��دور تروري��سم دولت��ی و ك��شتار دگراندي��شان،   ی ھ��زاره  آس��تانه

پروتستانتي��سم «ھ��ای  تئوري��سين. تح��ت ل��وای ق��وانين حكوم��ت اس��3می اس��ت
اندي�شند، ام�ا  عضی نكات ظريف ھمانند ھ�م نم�یھم با اين كه در ب» اس3می

 نقط�ه ]ِب�ه ھ�ر ش�كل و امك�ان ممك�ن[ با حذف و طرد دگرانديشان در رابطه
  : ی دارند؛ چرا كه به باور ايشاننظر مشترك
گون�ه    ي�ك]از ھ�ر رن�گ و خ�ون و خ�اك و ن�ژاد[افراد ي�ك ام�ت «

 ي�ك رھب�ری ]براب�ر[ح�ال در   اندي�شند و ايم�انی يك�سان دارن�د و در ع�ين می
    ٤٧».مشترك اجتماعی تعھد دارند
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ِگون���ه روش���نفكران م���دعی رفرمي���سم   البت���ه م���شكل بت���وان از اي���ن ِ
  ک���ه پرس���يد»تھم���ت ارت���داد«و ب���دون ھ���راس از » رو در رو«اس���3می، 
   ي�ك]از ھر رنگ و خون و خاك و نژاد[ی افراد يك امت   ھمه«زمانی كه 
ي��ك ] براب��ر[ح��ال در   و در ع��يناندي��شند و ايم��انی يك��سان دارن��د   گون��ه م��ی

گون���ه    تكلي���ف ك���سانی ك���ه اي���ن؛عھ���د دارن���درھب���ری م���شترك اجتم���اعی ت
كنن�د،  تعھ�دی ح�س نم�ی» ركم�شت] دين�ی[رھب�ری «انديشند و در براب�ر  نمی

  ! چيست؟
ھ��ای تربيت��ی و   ھ��ايی را ب��ا ش��يوه ش��ود ان��سان اص��و) چگون��ه م��ی

ف و مي�زان س�واد مختل�» رنگ و خون و خاك و نژاد«آموزشی متفاوت و 
گون�ه   ي�ك«ی   كاسه ك�رد و ھم�ه را در كي�سه  و فرھنگ و فھم گوناگون يك

  ! ريخت؟» گونه تعھد اجتماعی داشتن  انديشيدن و يك
 آنانی كه كم�ی ب�ا اي�ن قال�ب از پ�يش تكليف بعد ھم اگر شد، پرسيد

» گیھمگ�ونی   كي�سه« زاوي�ه دارن�د، ي�ا ھيكل�شان در اي�ن ،تدارك ديده شده
  ساس��ا ن��ه اآي��د، ي��ا آورد، ي��ا نفس��شان از اي��ن ھم��ه تك��رار بن��د م��ی نم��یت��اب 

رود، چ�ه تكليف�ی دارن�د و ك�دام زن�دان اوين�ی را ب��رای  ش�ان س�رمی  حوص�له
a موس��وی   روح س��يد[ان��د ك��ه ح��ضرت ام��ام س��يزدھم   اي��شان ت��دارك دي��ده

 س�يدچھ�اردھم و ام�ام » زير ري�زش ب�اران وح�ی«] a عليه  تحمزخمينی 
» زير ري�زش ب�اران ت�رس از س�رنگونی«] تل ذمد[ای   حسينی خامنهعلی 

  !اند؟  تداركش را نديده
ين و توجي�ه اعم�ال و رفت�ار  ب�ا تبي�»علم�اء«به ھمين دليل ھم اين 

اران اين مكتب، در واق�ع رفت�ار ي�ك م�سلمان واقع�ی، راس�تين، ن�اب، ذبنيانگ
ھن��د و چ��ه چ��ه بخوا[دھن��د و  و ق��شری را موج��ه جل��وه م�یمحم�دی، اص��ولی 

ساز اس�تمرار حك�ومتی از ن�وع حكوم�ت اس�3می    در نھايت زمينه]نخواھند
گون��ه ك��ه متولي��انی از دس��ت ناص��ر   ش��وند؛ ھم��ان فعل��ی ح��اكم ب��ر اي��ران م��ی

محمود طالقانی، علی شريعتی، عبدالكريم سروش و  خسرو و بعدھا ھم سيد
  . اند  ِ اين طيف، زمينه ساز آن بوده ِِديگران

 ھم ظرف�ی اس�ت ب�رای ك�شتار و »علماء«وجيھات اين تبيينات و ت
ھمگونه و ي�ک    ھمانحتیھا و باورھای ديگر و   غارت مردمانی با انديشه

  .ھای ياد شده  كاسه شده
چن�ين اي�ن ن�وع تبي�ين   ھای تئوريك و پراتيك، ھ�م گونه آموزش  اين

خ����شونت و ی ش����يعی ك����ه تنھ����ا از طري����ق    ی فاض����له  از اتوپي����ا و مدين����ه
» پي�روزی در جن�گ س�وم جھ�انی«منج�ی آن و » ی  اندازه  نريزی بیخو«

آمي��ز و    م��سالمت زي��ستی  ت��صوير ش��ده اس��ت، م��سلما راه را ب��ر ھرگون��ه ھ��م
بن�دد؛ چ�را ك�ه اي�ن م�سلمانان،  وگو با ديگ�ران و تحم�ل دگراندي�شان م�ی گفت



 ٤٥

 

ی   دانن��د ك��ه چگون��ه دين��شان اج��ازه ھاش��ان م��ی  باص��ط3ح رفرمي��ستحت��ی
تنھ�ا )زم اس�ت .  ديگ�ران را داده اس�تان و مال و ھم�ه چي�زتصرف در ج

دي�ن، مرت�د،   يك حاكم شرع و يا يك مفتی دين بر كافر، م�شرك، من�افق، ب�ی
 ب���ودن اي���ن ديگ���ران مھ���ر تائي���د گذاش���ته، دس���ت م���سلمانان و …زن���ديق و 

  . ايشان باز كندرا بر جان و مال و ھمه چيز» مجاھدين«و » مجاھدان«
نھ�اد   شناس سودانی بود ك�ه پ�يشاس3م لمان و يك مس»محمد طه«

نيازھ�ای س�ده ی بي�ستم م�ي3دی  د تا قوانين و مقرراتی وضع شود ك�ه ب�اکر
گ�ذاری ت�شكلی به بنيان  اقدامبرای اشاعه ی نظراتش» طه«. خوان باشندھم

خ��ارطوم ب��ه ھ��يچ  مقام��ات م��ذھبی. دک��ر »خ��واهب��رادران جمھوري«ب��ه ن��ام 
مب�ين  خ�روج از دي�ن«فتن�د و او را م�تھم ب�ه  را برنتا»ط�ه«عنوان نظرات 

 ب��ه م��رگ محك��وم ١٩۶٨ھم��ان مقام��ات وی را در س��ال .  كردن��د»اس��3م
ھ��ای آت��ش س��پرده    جم��ع آوری و ب��ه ش��عله»ط��ه«ھ��ای   تم��ام نوش��ته. كردن��د

فده سال از مجازات اعدام ج�ان  توانست به مدت ھ »طه«خوشبختانه . ندشد
ی را دوب�اره محاكم�ه ك�رد و س�رانجام دين�ی س�ودان و  اما دستگاه؛بردبدر ب

عام به دار ، در م3ء سال داشت٧٦كه  در حالي١٩٨٥در ژانويه را » طه«
   ٤٨.دآويختن» مجازات اس3م«
  

  !برگرديم سر کارمان
] )ب�د[ھ�ای بازمان�ده از دوران جن�گ س�رد ك�ه  اين كه استاليني�ست

و تحم��ل باي��د در درازن��ای اقامت��شان در غ��رب، كم��ی ھ��م ب��ه آزاد اندي��شی 
 ، بيم����اری ض����د ش����دند، ي����ك ب����اره س����ر ب����رآورده م����ی» آل����وده«ديگ����ران 

  . شان گل كرده، به ھمين دليل است امپرياليستی
گراي�ی، تحمي�ل عقي�ده   متاسفانه از جنگ جھان با تروريسم، مطلق

عل��ی  ھ�ای م��سلمانی از ن�وع س��يد و ض�ديت ب��ا راسيونالي�سم، تنھ��ا دگماتي��ست
ه ن�ام بخ�صوصی ب�ر پي�شانی ندارن�د، ب�ه فغ�ان ای و استالينيستھايی ك�  خامنه
  . اند  آمده

ھ��ا و  ھ��ايی ھ��ستند ك��ه اي��ن ن��وع خرابك��اری دو جماع��ت، ھمان ي��نا
ي�ا م�ث3 » مب�ارزات ض�د امپريالي�ستی«ضربه زدن به زندگی ملل ديگ�ر را 

ھ�ا  كنند، و بسته شدن دست و پای تروري�ست تعبير می» بخش جنگ آزادی«
  . كنند  آزادی عملشان برای خرابكاری تلقی میرا اع3ن جنگی عليه خود و
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 ٤٦

 

ی ديگ�ر   ی زن�ده و م�رده و نيم�ه م�رده  كه به ھزارھا فرق�ه  اس3م ھم با اين
 ض���د«تق���سيم ش���ده، ام���ا در رابط���ه ب���ا تم���دن و م���دنيت، ھم���ين تعري���ف 

  . را دارد» امپرياليستی
a خمينی ھم با تكيه بر جھل روشنفكران م�ا و خ�ود م�ا   روح سيد

 ١٤٠٠ھ�ای   كه توان�ست تئ�وری ح�ذف و نف�ی دگراندي�شان را از ك�وزهبود 
ھای جھل و جنگ بيرون بك�شد و ب�ه آن تق�دس بخ�شد   سال پيش و از حوزه

  . ھا نفر را به كشتارگاه روانه كند و در ھمين راستا ميليون
گراي�ی، اس�تالين ھ�م توان�ست ب�ا   در توازی با ھمين ضديت با عقل

ھ�ا ان�سان را ب�ه  ح روشنفكران آن دوران، ميلي�ونھمدستی خيلی از باصط3
گون���ه   كن��د، ت���ا رھب��ر پرس���تی و ي��ك» مع���دوم«اتھ��ام تم���اي3ت ب��ورژوايی 

  !انديشيدن را در جھان چند دھه پيش از اين نھادينه فرمايد
  

اذا تتلی عليھمم آياتنا، ق�الو ق�د س�معنا ل�و « ٣ی   ی انفال آيه  سوره
 چ�ون خوان�ده ش�ود ب�ر اي�شان »اس�اطيرا)ولينثل ھذا ان ھذا ا) نشاء لقلنا م

 اي�ن ؛گفت�يم خواستيم بمانن�د اي�ن را م�ی ايم و اگر می  ھای ما، گويند شنيده آيت
  !ھای پيشينيان نيست  آيات چيزی جز افسانه

ی ن��صربن ح�ارث اس�ت ك�ه در جن�گ ب��در   اي�ن جمل�ه] ك�ه[گوين�د 
] ن اي�ن مطل�بب�ه خ�اطر ھم�ين اعت�راض و بي�ا[اسير شد و پيغمبر امر كرد 

   ٤٩.بن ابيطالب، گردن او را بزند  اعلی
ی اصيل بنيانگزاران اس3می است   در الگو برداری از سرچشمه

ي�ازد و ھ�يچ  ي�اتی دس�ت م�یكه حكومت فعلی اس3می در ايران به چن�ين جنا
ی زم�ان پ�يش آم�ده اس�ت، ن�دارد؛ چ�را    ھم از تغييراتی كه در پھن�ه نگرانی

ی   ايجاد رعب و وحشت بين ش�ھروندان، ي�ك وظيف�هكه چنين اعمالی برای 
  ! استايشانمبرم الھی و نص صريح قرآن 

 حك�م اع�دام ي�ك م�تھم …ی حكومت اس�3می اي�ران  ی قضائيه  قوه
قط��ع گ��ردن از . ی اج�را گذاش��ته اس��ت  را از طري�ق قط��ع گ��ردن ب��ه مرحل��ه

  .ِ يك شمشير آخته انجام شده استی بسيار شديد  طريق يك ضربه
ی   ی چھارش��نبه   چ��اپ تھ��ران در ش��ماره»كيھ��ان«ی   ام��هروزن

در ] اس��تان سي��ستان و بلوچ��ستان[ اي��ن حك��م در ش��ھر زاب��ل  ک��هخ��ود نوش��ت
   ٥٠.جنوب شرقی ايران اجرا شده است
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 بار ديگر اج�رای مج�ازات سنگ�سار در م�ورد ،و در خبر ديگری
 »رج�م«ا درآم�د و محك�وم، در زن�دان اوي�ن  ساله به اج�ر٣٠يك زن جوان 

   …شد
 م��ريم اي��وبی ك��ه لحظ��اتی قب��ل از  ک��هی انتخ��اب نوش��ت  روزنام��ه

 س��حرگاه روز ٥آغ��از اج��رای حك��م، غ��سل ك��رده و كف��ن ش��ده ب��ود، س��اعت 
 انتق�ال داده ش�د و ،به ھمراه برانكارد به محل تعيين ش�ده] چھارشنبه[گذشته 

گرف��ت و س��پس حاض��ران ب��ا پرت��اب س��نگ در مي��ان انب��وھی از خ��اك ق��رار 
بنا ب�ر اي�ن گ�زارش، ج�سد .  را برگزار كردند»سنگسار] ماشايیت[ِمراسم «

 س�پس ب�ا ريخ�تن بن�زين آت�ش زده ھای ورام�ين منتق�ل ش�د و محكوم به بيابان
    ٥١.شد

ھ�ای  ای را در يكی از مي�دان   ساله٢٥و در خبر ديگری، دخترك 
بزرگ شھر تھران، برای عبرت تاريخ و ملت ايران، به دست زن ديگ�ری 

ی ش�رعی و   ب�ه انج�ام وظيف�ه» ميرغ�ضب حكوم�ت اس�3می«كه در پ�ست 
ھ�ای اي�ن جناي�ت وح�شتناك  عك�س. اش مشغول بود، به دار ك�شيدند  حكومتی

ھ���ای اينترنت���ی و ن���شريات مخ���الفين  بخ���ش س���ايت  علن���ی، ھن���وز ھ���م زين���ت
  . جمھوری اس3می است

ی   س�يره«توان از ابن ھشام نيز يادكرد كه در  در ھمين راستا می
ای ديگر از اين نوع خ�شونت را چن�ين ب�ه ت�صوير ك�شيده   شمه» a  رسول
  :است

ی بحي�ره، زار و بيم�ار ن�زد پيغمب�ر آم�ده، از او   چند نف�ر از قبيل�ه
ِھا را بيرون مدينه نزد ش�تربان خ�ود فرس�تاد،  آن] محمد. [مساعدت خواستند

  .تا از شير او بنوشند و شفا يابند
] اي��ن اف��راد [ه ش��دن از رن��جه از ش��ير ش��تر و آس��ودپ��س از اس��تفاد

. ش��تربان را ك��شته، خ��ار در چ��شمش ف��رو كردن��د و ش��تر را ب��ا خ��ود بردن��د
ك�رز ب�ن «درنگ  آم�د ك�ه بي�»خ�شم«ون خبر به پيغمب�ر رس�يد، چن�ان ب�ه چ

ك�ه ھم�ه را اس�ير كردن�د و ب�ه   پ�س از آن. ھ�ا فرس�تاد  را به دنب�ال آن»جابر
را قطع و چشمان�شان را حضور محمد آوردند، امر كرد كه دست و پايشان 

   ٥٢.كور كنند
  . بعد ھم ھمگی ايشان را كشتند

اعراب . ی رفتار ميان اعراب چندان ناشناخته نبود  البته اين شيوه
ی ديگ�ران   ھا و به ھزينه ھا و جنگ و گريز اساسا از طريق ھمين شبيخون
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 ٤٨

 

نين تما) در ھم�ان ق�وا اححتیبا اين حال در ھر قانونی . اند كرده زندگی می
انسانی اع�راب ب�دوی، ي�ك قبيل�ه را در ازای ي�ك ت�ن ب�ه چھ�ار عرفی و غير

  ! اند  كشيده ميخ نمی
قطع دست و پا، كور كردن چشم افراد يك قبيل�ه و بع�د [اين رفتار 

تف�سير ديگ�ری ن�دارد؛ ام�ا م�سلمان و ش�يعی، » خشم«جز ] ھم كشتار ايشان
اس��ا منك��ر اص��ل س��ند خ��ورد، ي��ا اس ھ��ا برم��ی گون��ه خ��شونت  آنج��ا ك��ه ب��ه اي��ن

 اين توجيھات، در حقيقت تراشد كه خود ی آن كلی توجيه میشود، يا برا می
؛ ام�ا ب��رای آن ھ��ايی روی داده  ك�ه چن��ين خ�شونتتاكي�دی ب�ر اي��ن ام�ر اس��ت

 ب��ه پي��امبر ]اش  م��ث3 از ن��وع ناص��ر خ��سروی[ھ��ای خاص��ی را » حكم��ت«
َل���ت آن را وح���ی من���زل از س���وی aن���سبت داده، در بھت���رين حا قھ���ار و  «ْ

  . كنند تفسير می» مكار
  

حال در تمام ط�ول ت�اريخ، جن�گ، تج�ارت پربركت�ی ب�وده و  با اين
   ! تنھا منبع درآمد بسياری شده استحتیگاه 

] از[ام���ا اعم���ال زور، ن���ه فق���ط در داخ���ل اجتم���اع و ب���رای دف���اع 
ر اي��ن دوره ب��ه رف��ت؛ بلك��ه جن��گ د اجتم��اع در براب��ر دش��منان ب��ه ك��ار م��ی

ه عن��وان ي��ك حرف��ه و ش��غل ب��ه وج��ود آم��د و ب��ر تی س��ودآوص��ورت ص��نع
و اس�رای جنگ�ی را ك�ه .  چ�ه، جن�گ من�شاء درآم�د و س�ود ب�ود؛شناخته شد
ی   حاص�ل و ثم�ره. كردن�د كشتند، اكنون به غ3م و ب�رده تب�ديل م�ی سابقا می

ب�ه اي�ن ترتي�ب ب�ه ت�دريج، ب�ه . ِكار بيشتر شده بود، كار برده سود بخش بود
ی بردگ��ان پدي��د آم��د و تق��سيم    م��ردم م��شھود نب��ود، طبق��هط��وری ك��ه ب��رای

ی آزاد و ب��رده ص��ورت گرف��ت و اس��تثمارگران و اس��تثمار   جامع��ه ب��ه طبق��ه
ش��دگان، در براب��ر ھ��م ق��رار گرفتن��د و ع��صر جدي��د، يعن��ی دوران اجتم��اع 

   ٥٣.طبقاتی آغاز گرديد
البته اين دريافت از موضوع تاريخ تكامل اجتماعی، تا زمانی ك�ه 

ملی به نام دين بر آن ع3وه نشده بود، روشی س�نتی ب�ود و ھ�ر از گ�اھی عا
ب�رد و   غيرمتم�دن آن دوران ي�ورش م�یحت�یای بر مردمی متمدن، يا   قبيله

ھ��ای  ك��رد ك��ه ب��رای چپ��اول رن��ج س��اليان اي��شان را غ��ارت م��ی  ن�ه تنھ��ا دس��ت
و ك���ارگر واب���سته ب���ه زم���ين » س���رو« از ھم���ان م���ردم ب���رده و ھ���م  بع���دی

  . شيدترا می
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 ٤٩

 

ی م��شخص اس��3م، اي��ن گون��ه تجاوزھ��ا تنھ��ا از ك��سانی   در زمين��ه
در ح��الی ك��ه .  يافت��ه بودن��دارتق��اء» مجاھ��د«س��اخته ب��ود ك��ه ب��ه مق��ام وا)ی 

ار اين مكتب، اين خوی استثماری را در نھاد اين مذھب نھادينه كرد ذبنيانگ
ی از  غيرقاب��ل تغيي��ر و ناش�� مق��دس وو اي��ن ق��وانين را اساس��ا اب��دی، ازل��ی،

به ھم�ين دلي�ل ھ�م اي�ن روزھ�ا ك�ه . ی خداوندی تصوير كرد  ی قاھره  اراده
ف�ارغ از ھ�ر گون�ه [ھ�ا   اس�اس آزاد ب�ودن تم�ام ان�سانجھان فاز نوينی را بر

ی رفت�ار كھن�ه ب�ه ن�وعی دس�تورالعمل دين�ی   گذران�د، اي�ن ش�يوه  م�ی]تفريقی
ھ�ا و اعم�ال  ئ�وریشود، و متوليان اين مكت�ب ب�ا اس�تناد ب�ه ھم�ين ت تعبير می

 سال پيش است كه ب�ه رفتارش�ان پوش�ش تقدس�ی ١٤٠٠متوليان اين دين در 
ی تنظ�يم رابط�ه ب�ا ديگ�ران   پوشانند و آن را به تنھا شيوه غيرقابل تغيير می

گون���ه اس���ت ك���ه خ���شونت از تم���امی  و اي���ن. ان���د  و دگراندي���شان ب���دل ك���رده
  . نمايد ھای اين دين آسمانی چھره می آموزش

اش آنق�در ش�ناخته   شونت ھم در چند وج�ه م�شخص عم�ومیاين خ
ك�اره نمان�د،   شده است كه نيازی به تاكيد ندارد؛ اما برای اين كه بحث نيم�ه

و ش��ناخت » از بي��رون در دي��ن نظ��ر كنن��د«ي��ا ب��رای آن��انی ك��ه ممك��ن اس��ت 
و غيرقاب��ل تغيي��ر نداش��ته » الھ��ی«ھ��ا، ق��وانين  سي��ستماتيكی از اي��ن آم��وزش

 نم��ايیدھ��م ت��ا  ھ��ا را ن��شان م��ی ی ديگ��ری از  اي��ن خ��شونت  باش��ند، نمون��ه
داده » كل�ب آس�تان عل�ی ـ عب�اس« از پيروان پيامبر، ي�ا م�ث3 ]ھرچند گذرا[

  !باشم
 م��ي3دی ھيئت��ی ب��ه روس��يه، ١٥٩٩ی   ش��اه عب��اس كبي��ر در ژوئي��ه

آلمان، فرانسه، اسپانيا، انگلستان و اسكاتلند و ب�ه ن�زد پ�اپ رم و بلن�دپايگان 
اع��ضای اي��ن ھيئ��ت عب��ارت بودن��د از اوزون عل��ی بي��ك . اع��زام ك��ردوني��ز 

  ی اي�ران و چھ�ار نجي�ب  نماين�ده] طبق زيرنويس مترجمان حسين علی بيك[
 پ�انزده خ�دمتگزار ايران�ی و س�ر آنت�ونی ش�رلی …ی ايرانی سلح�شور  زاده

اشتباه چ�اپی اس�ت و ت�اريخ درس�ت  [١٩٠١ اما وقتی در آوريل …معروف
ھ��ا  رم رس��يدند و دو م��اه در آنج��ا اقام��ت گزيدن��د، از آنب��ه ]  اس��ت١٦٠١

ی ايران�ی   زاده   ك�ه در آنج�ا س�ه نف�ر از چھ�ار نجي�ب…پذيرايی شايانی شد
ب��ه دي��ن كاتولي��ك گرويدن��د و ب��ه دن فيلي��پ، دن دی گ��و و دون ] ھ��ا  ش��واليه[

  ...ژوان ايران موسوم گشتند
ك�رد  م�یدون ژوان كه از كيش اس3م روی گردان�ده ب�ود، ج�رات ن

 در ع�الم آرای … دچ�ار ش�ود»مرت�دان«ت به اي�ران برگ�ردد و ب�ه سرنوش�
  : خوانيم  می…عباسی

ك�ه باع�ث خ�شم ] دون ژوان يا ح�سين عل�ی بي�ك[اين شخص اخير 
ش��ده ب��ود، ب��دون اي��ن ك��ه فرص��تی ب��رای توض��يح ي��ا ] عب��اس ص��فوی[ش��اه 



 ٥٠

 

و ش��اه ب��رای . ت��رين وض��عی ك��شته ش��د  ع��ذرخواھی داش��ته باش��د، ب��ه فجي��ع
ھ��ا توض�يح داد ك��ه دلي�ل رفت��ارش ب�ا ش��خص م�ذكور اي��ن ب�وده ك��ه  س�پانيايیا

؛ كاران��ه و زش��ت ش��ده  وی، ض��من ماموري��ت مرتك��ب چن��دين عم��ل خيان��ت
ھ��ايی ك�ه ممھ��ور ب�ه مھ��ر ش�اھی ب��وده و ف�اش ك��ردن   ك��ردن نام�ه مانن�د ب�از

   …ی اسپانيا و  ی عزا بر تن كردن در سوك ملكه  ھا و جامه مضمون آن
ت��رين خط��ايش و دلي��ل    ول��ی مھ��م ک��هتيج��ه گي��ری ك��ردش��اه چن��ين ن

اصلی مجاراتش اي�ن ب�ود ك�ه او چن�ان ب�ا م3زم�ان خ�ود ب�درفتاری ك�رده و 
ھ��ا را آزرد ك��ه چندتاش��ان ب��ه دي��ن م��سيحيت گروي��ده و در اروپ��ا  آنق��در آن

غي��رت « ت��ا ب��دين وس��يله از دس��تش خ��3ص ش��وند؛ بن��ابراين ،مان��دگار ش��دند
 او مج��ازات ش��ود و ب��ه س��زای اعم��ال خ��ود ك��رد ك��ه  اقت��ضا م��ی»اس��3می

    ٥٤.برسد
متاس���فانه پ���س از ب���ه ق���درت رس���يدن حكوم���ت فعل���ی اس���3می در 

ای را   عمال چن�ين خ�شونت اف�سار گ�سيختهايران، بسياری از ايرانيانی كه ا
آمي�ز را   دانستند، كوشيدند اين رفتارھ�ای خ�شونت از سوی ايرانيان بعيد می

گونه نگرش   اين تفسير و اين.  تعريف كنند اين حاكمان»عربيت«ناشی از 
 و ھ�ر پي�شدرآمدی  ھ�ای م�ذھبی، ھ�ر زمين�ه به موضوع خ�شونت ديكت�اتوری

 خواھ�د ش�د »فاشيسم«ھم كه داشته باشد، در نھايت زمينه ساز ايجاد نوعی 
ك��ه اساس��ا پاس��خ مناس��بی ب��رای رھ��ايی از ش��رايط دش��وار كن��ونی ح��اكم ب��ر 

  . كشور نيست
ھاش�ان، ي�ا ب�رای  زدگ�ی  تند كه به دلي�ل اس�3مپژوھشگرانی ھم ھس

م��سئوليتی در قب��ال واقعي��ات ت��اريخی،  رعاي��ت اص��ل تقي��ه و در نھاي��ت ب��ی
ی دوم   حمل��ه«رفت��ار حاكم��ان حكوم��ت اس��3می فعل��ی ح��اكم ب��ر اي��ران را 

   !كنند ارزيابی می» اعراب به ايران
راب ی اع   پا را از ھمين ميدان ھم فراتر گذاشته، حملهحتیاينان 

. كنن�د ارتب�اط ب�ا اس�3م معرف�ی م�ی   سال پيش، بی١٤٠٠به ايران را ھم در 
 »آم��ر«حقيق��ات در واق��ع ب��ه ج��ای اش��اره ب��ه اي��ن ت«ب��ه ھم��ين دلي��ل ھ��م در 

ی ن�ژادی ن�سبت ب�ه   توج�ه دارن�د و ن�وعی كين�ه] اع�راب[به م�امور ] اس3م[
ايم�ان ي�ا ن�د ك�ه ك�دام دھ اي�ن محقق�ان توض�يح نم�ی. كنن�د اعراب را تبلي�غ م�ی

اد و  و اساس��ا اع��راب ب�ا الھ��ام از چ��ه اعتق��؛ ب��ه اع��راب ني�رو داد اي�دئولوژی
ھ�ا  ھ�ا و ويران�ی ھا و خرابی  عام  ھمه قتل  و آن؛ايمانی به ايران حمله كردند
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ی   ھ��ا ب��ر اس��اس ك��دام دس��تور ايم��انی ي��ا توص��يه ھ��ا و ب��رده گ��رفتن و غنيم��ت
  قرآنی صورت گرفت؟ 

ق�ان، وق�ايع خ�ونين در ك�شورھای عرب�ی ھا گذش�ته اي�ن محق از اين
ی دوم اع�راب ب�ه   با حمل�ه؛ دھند را چگونه توضيح می] زايرخصوصا الج[

   ٥٥!يك كشور عربی؟
 مھ��م ني��ست چ��ه لي��ل باي��د ب��ر اي��ن اص��ل پ��ای ف��شرد ك��هب��ه ھم��ين د

ك���سانی ب���ا چ���ه ملي���ت ي���ا ق���وميتی از خ���شونت، ب���ه عن���وان اب���زاری ب���رای 
ن��د؛ بلك��ه باي��د ت��صوير دگراندي��شان و جوي فرم��انروايی ب��ر ديگ��ران س��ود م��ی

ی چ�شم متولي�ان اي�ن دي�ن ب�ه نم�ايش گذاش�ت؛   ِديگران مغلوب را از دريچه
 حت�یچه اين جماع�ت ع�رب باش�ند، چ�ه ت�رك، چ�ه ازب�ك، چ�ه ت�ركمن، چ�ه 

  . تبار   و ايرانی ايرانی
اساس���ا تم���ام ك���سانی ك���ه زي���ر عن���وان دي���ن ب���ه ح���ذف ديگ���ران 

  . گيرند خيز جای می  ی خشونت  پردازند، در اين مجموعه می
 دي�ن اس�ت و در ِ ھ�ا ھ�م خ�ود ی اي�ن ان�واع خ�شونت  زير مجموعه

. كشور ايران ھم دين اس3م، و در اين چھار صد سال اخير ھم مذھب شيعه
 ب��ه ص��ورتی س��مبوليك، جناي��ات ٥٦» تھ��ران  یپ��شت دروازه«م�ن در كت��اب 

م�ذھب رس�می و ی ص�فوی را زي�ر عن�وان بني�انگزاران   ِشاھان ت�رك ش�يعه
  .ام  دولتی تشيع در ايران نشان داده

  
در راس���تای ھم���ين خ���شونت زدگ���ی م���سلمانان، اب���ن ھ���شام از دو 

  . كند كه ھر دو يكی پس از ديگری مسلمان شده بودند برادر يھودی ياد می
آن ب��ود ك��ه ] ب��رادر اول ك��ه محي��صه ن��ام داش��ت[س��بب اس��3م وی 

بفرم�ود ت�ا ھ�ر [ا ب�ه قت�ل آورد كعب اشرف ر] محمد[چون سيد عليه الس3م 
در ] روی[و بع��د از آن ص��حابه ] كج��ا جھ��ودی يابن��د او را ب��ه قت��ل آورن��د

  .  كشتند ديدند، می ھر كجا جھودی می] و[نھادند 
و در ميان يھود م�ردی ب�ود محت�شم بازرگ�ان و او را ي�د من�ت ب�ر 

الخ�صوص ب�دين دو ب�رادر محي�صه و حوي�صه ك�ه   ی يھود ب�ود؛ عل�ی  ھمه
 اتف�اق افت�اد و محي�صه ب�ر س�ر آن بازرگ�ان …ان ھم از قوم يھود بودن�دايش

ِافتاد كه در حق بود و برادر وی احسان بسيار كرده بود و بدان منت كه بر 
  .  ھيچ ابقا نكرد و ھم در حال وی را بكشت،وی داشت
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و برادرش حويصه او را بديد كه اي�ن چن�ين حرك�ت بك�رد، دش�نام 
و گف�ت ك�ه پوس�ت و گوش�ت ت�و . خت به وی گفتھای س بسيار بداد و سخن

 از نعمت وی ب�ود و ش�رم نداش�تی ك�ه وی را ھم�ی ،كه بر اندام رسته است
  كشتی؟ 

 اگ��ر ، آن ك��س ك��ه م��را فرم��ود ك��ه وی را بك��شم ک��همحي��صه گف��ت
    ٥٧! اگر چه برادر منی؛ كه تو را بكشم، ھيچ تاخير نكنمفرمايد

  يھودی] محيصه[ خويش  ولی نعمتِتوجه داشته باشيم كه اين قاتل
  .بود كه مسلمان شده بود

  
 دھ�د ك�ه اريخی، ب�ه روش�نی ن�شان م�یای از اس�ناد ت�  چنين گنجين�ه

ِاين تي�غ زنگ�ی را در دس�ت دارن�د، بلك�ه اي�ن تي�غ » مستانی«مھم نيست چه 
ِتيز براست كه ھر ترك و تاتار و تركمن و ازبك و ايران�ی و عرب�ی ك�ه آن 

ب��ه نت��ايج ك��م و ب��يش يك��سانی در ح��ذف و نف��ی  باش��د،  را در دس��ت داش��ته
به ھمين دليل ھم ب�رای نف�ی حكوم�ت دينم�داران ح�اكم . رسد دگرانديشان می

 ھي�ستريك و ي��ا ]شووني�سم[گراي�ی ی ك�ار آويخ��تن ب�ه ايران  ب�ر اي�ران، چ�اره
 دينمداران حاكم نبوده اس�ت اين عربيت.  در ناسيوناليسم نيستگرايی  افراط

 واداشته؛ بلك�ه خ�ود اي�ن  گری و وحشی صفتی  ن وحشیكه ايشان را به چني
دين و مذھب است كه خشونت را تئ�وريزه ك�رده، آن را زي�ر پوش�ش وح�ی 

  . پوشاند ی تقدس می  الھی، جامه
 اين حكام ھ�م م�ا را از اص�ل و اس�اس و از پان عربيسممبارزه با 

ه اس�ت، ای را ناش�ی ش�د  گرايان�ه  ای ك�ه چن�ين تفك�ر و رفت�ار خ�شونت  پديده
افت�د و م�ا ب�ه  دارد و ت�م اص�لی و دش�من اساس�ی از چ�شم و نظ�ر م�ی باز می

ج��ای پ��رداختن ب��ه د)ي��ل اص��لی خ��شونت حاكم��ان اس��3می، ھمانن��د مگ��سی، 
، ب���دون آنك���ه بت���وانيم د)ي���ل واقع���ی ميچ���رخيمپيرام���ون ظ���رف ش���يرينی 

  .  را بشناسيم و ايدئولوژيکِزھرآلود حكومتی» شيرينی«مسموميٍت اين 
  
 اس3م و ب�دون دي�ن  از ظھور، پيش نيست اشاره كنم كه اعراببد

ی   ی گ��رم و گرس��نه  ی مفل��وكی بودن��د ك��ه تم��ام پھن��ه   اق��وام پراكن��ده،اس��3م
خوشبخت���شان، بخ���ش » يم���ن«خي���ز    س���رزمين حاص���لحت���یسرزمين���شان، 

در . داد كوچكی از امپراطوری پر وسعت و شوكت ساسانيان را تشكيل م�ی
توان ب�ه اي�ن   می]اس3مو پس از  پيش[ه وضعيت اعراب ت و با توجه بنھاي
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بار رسيد كه اين تنھا دين خ�شن اس�3م اس�ت ك�ه اي�ن م�ردم  بندی تاسف  جمع
ش�ان ھ�م ع�اجز بودن�د و    از ف�راھم آوردن رزق روزان�هحت�یبدبخت را كه 

جنگيدن�د، ب�ه  ِ ن�ان س�ياھی ب�ا ھم�سايه و ھموطن�شان م�ی ھميشه ھم برای لقمه
 كم�ا اي�ن ك�ه ھم�ين.  كشاند كه تاريخ از يادآوری آن شرم داردچنان سبعيتی

  دس�ت]ھ�ا و قاجارھ�ا ھ�ا و چ�ه ص�فوی  چه عثمانی[ھا  اس3م زير بيرق ترك
كمی از اعراب قرآن به دست نداشته است؛ در ھم�ين راس�تا ايراني�ان ق�رآن  

ِبه دستی نظير متوليان حكومت فعلی اس3می در ايران نيز، تنھ�ا ب�ا ا ه تك�ا ب�ِ
 ب�ازی در ك�شتار مل�ت م�ا داش�ته و دارن�د، و ھمين دين است كه چنين دست

بدون ھيچ گونه [گونه   اند اين  ی اعتقادی است كه توانسته  تنھا با اين اسلحه
 شاد و شنگول و منگول، مردم را به چن�ين ]ای  نگرانی از ھر نوع محاكمه

ك برون�د و خوش�حال ني شان به پيك  ف3كتی دچار كرده، بعد ھم با زن و بچه
 كرده، به اي�ن »جھاد«شان   باشند كه در راه انجام وظايف و تكاليف مذھبی

ی زيب�ا   با تمام دختران دست نخورده[ترتيب بھشت عدن را برای خودشان 
  . اند   بيمه كرده]ھای ترگل و ورگلش  بچهو پسر

در آخ��رين تحلي��ل، دي��ن در حكوم��ت و در اي��ن س��وی جھ��ان دي��ن 
 دلي�ل ھ�م ب�ه ھم�ين. آفرين�د كومت است ك�ه چن�ين فج�ايعی را م�یاس3م در ح

 دين را از حكومت كوت�اه ك�رد و مب�ارزه ب�رای برپ�ايی ي�ك دول�ت بايد دست
 تخفيف و تقلي�ل »عربيسمپان ضد «سياسی و عرفی و ملی را به مبارزات 

  !  نداد
 رئ�يس دي�وان ع��الی] مال اي�رانايران�ی و اھ�ل ش�[محم�دی گي3ن�ی 

ی   گ��ويی ب��ا خبرنگ��اران اع��3م ك��رد ك��ه اج��ازه در گف��ت و  ك��شور]اس��بق[
از س��وی ] ح��د و تعزي��ر و اع��دام و سنگ��سار در م��3ء ع��ام[اج��رای احك��ام 
  .ی قضائيه داده شده است  رھبری به قوه

ك�ه چ�ه    مبن�ی ب�ر اي�ن»ن�وروز«وی در پاسخ به سوال خبرنگ�ار 
   :كنند، گفت ت اجرای حد نظارت میراكسانی بر ضوابط و مقر

از پوس�ت بگ�ذرد، گوش�ت ت�ن را ل�ه كن�د، و ] ت�ا[زن�يم  ما حد م�ی«
ھ�ا   زير ضربه] متھم[ اگر حتی منعی نيست و ،شكستھم اگر استخوان را 

ھ�ا نباي�د از ح�د حك�م بي�شتر  ش�ود؛ ام�ا تع�داد ش�3ق بميرد، دي�ه پرداخ�ت نم�ی
   ٥٨».شود

   :ديگويان خود ميعين بن علی امام سوم شيحس
ع�رب و دش�منان م�ا  م و ھواخواھ�ان م�ايش ھ�ستيم�ا از تب�ار ق�ر«

و  ب�ا)تر ران�ی بھت�ر ويروش�ن اس�ت ک�ه ھ�ر عرب�ی از ھ�ر ا. رانيھا ھستنديا
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 ر ک�رد و ب�هيد دس�تگي�ھا را بايرانيا. رانی از دشمنان ما ھم بدتر استيھر ا

د و مردانشان را به بردگی و غ3م�ی يآورد؛ زنانشان را بفروش رسان نهيمد
  ٥٩».گماشت اعراب

ی اع�راب م�سلمان ب�ه اي�ران،   تمام اين اسناد تاريخی، حملهبنا بر 
 اس��ت ك��ه چن��ين ابع��اد »مانيف��ست خ��شونت«تنھ��ا و تنھ��ا ب��ا اس��تناد ب��ه ھم��ين 

  . ھراس انگيزی يافته است
ھ�ای   خان�ه در ھجوم تازيان بسياری از كتابھا و كتابشك نيست كه

   …ندايران دستخوش آسيب و فنا گشت
ی اع��راب، ب��سياری از   ك��ه در حمل��هی ق��رائن پيداس��ت   از ھم��ه

بن ابی وقاص بر  اند وقتی سعد  گفته. ھای ايرانيان از ميان رفته است كتاب
نام��ه ب��ه عم��ربن خط��اب . ھ��ای ب��سيار دي��د آنج��ا كت��اب م��دائن دس��ت ياف��ت، در

  : عمر در پاسخ نوشت كه. ھا دستوری خواست نوشت و در باب اين كتاب
ھا ھ�ست، س�بب  كتاب آنچه در اين كه اگر ؛ھمه را در آب افكن  آن

ھ��ا راه  راھنم��ايی اس��ت، خداون��د ب��رای م��ا ق��رآن را فرس��تاده اس��ت ك��ه از آن
ھا جز گمراھ�ی ني�ست، خداون�د م�ا را از  تر است و اگر در آن كتاب  نماينده
  . ھا در امان داشته است شر آن

   …ھا را در آب يا آتش افكندند ھمه كتاب  از اين سبب آن
ت اي��ران ب��ه دس��ت تازي��ان افت��اد، زب��ان اي��ران ني��ز از وقت��ی حكوم��

ِزب��ون تازي��ان گ��شت؛ در ح��الی ك��ه زب��ان ت��ازی زب��ان دي��ن و حكوم��ت ب��ود، 
ب�ه ھم�ين . پھلوی و دری و سغدی و خوارزمی جز در بين عامه باقی نماند

ی   ھای سكوت و بينوايی تح�ت س�لطه  سبب بود كه زبان ايران در آن دوره
الخ��صوص ان��دك ان��دك    آميخت��ه گ��شت و عل��یزب��ان ت��ازی درآم��د و ب��دان

   ٦٠.ی دينی و اداری در فارسی وارد گشت  ھايی از مقوله لغت
  

ن اص�يل و اي�ن ھم�ه بن�دی از اي�ن ھم�ه مت�و  در نھايت در يك جمع
 ]د متوليان اس3م و شيعه ني�ز ھ�ستكه اتفاقا مورد استناد خو[اسناد تاريخی 

ان كشور پھن�اوری ب�ود ك�ه تم�ام توان گفت كه در قرن ھفتم مي3دی، اير می
ی   اھميت���ی از اي���ن گ���ستره  ص���حرای عرب���ستان تنھ���ا بخ���ش كوچ���ك و ب���ی

قبل از اعراب و بعد از ايشان ھ�م اق�وام وح�شی . داد امپراطوری تشكيل می
ی   ديگ��ری ب��ه طم��ع ث��روت و ب��رای چپ��اول ك��شور اي��ران، ب��ه اي��ن گ��ستره

انگي��ز را ب��ه ت��وبره   ھ��ا كردن��د و چن��د ص��باحی اي��ن خ��اك دل  پھن��اور حمل��ه
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» تحمل دگراندي�شان«كشيدند؛ اما چند صباحی نگذشت كه فرھنگ مدارا و 
ايرانی، اين اقوام مھاجم را در دستگاه گوارشی خود تحليل برد و به بخشی 

  . ی پھناور بدل ساخت  ھا قوميت گوناگون ايرانی اين گستره  از ده
ِام اي��ن اق��وام ك��د   اي��ن اس��ت ك��ه ھ��يچ،آنچ��ه ام��ا نباي��د فرام��وش ش��ود

وح��شی اي��ن ج��سارت را نيافتن��د ك��ه اي��ن مل��ت پرغ��رور و ب��ا فرھن��گ را از 
 ي�ا دوب�اره ب�ه ،ش�د كه شكم�شان س�ير م�ی  ھمين. تر قرار دھند  خويشتن پائين

اي�ن [ در تم�دن و فرھن�گ دلپ�ذير اي�ران  ي�ا،گ�شتند قعر صحراھاشان باز می
ديگ�ر از اي�ن مل�ت ش�دند و ب�ه ق�ومی   حل م�ی]مھد تمدن جھان در قرن ھفتم

  . يافتند پھلوی چند نژاد و متمدن تغيير می توی چند چند
اي��شان ب��ه دلي��ل . ب��ود ام��ا اع��راب م��سلمان را داس��تانی ديگ��ر م��ی

ی خ��دا    ك��ه داش��تند، خ��ود را ق��وم برگزي��ده ی تئ��وريكی  ھ��ای وي��ژه آم��وزش
 ب�ر دوش ]ب�ه ھ�ر بھ�ايی[ه ب�ار م�سلمان س�ازی مل�ل ديگ�ر را ش�مردند ك� می

ھ�ای  ِی چپ�اول ث�روت و ش�وكت و غ�رور س�رزمين  اج�ازه. ان�د  نھ�ادهايشان 
  . ی خاص خداوند در ازای مسلمان شدن اين اعراب است  ديگر ھم ھديه

اين چنين ديدگاھی كه نص صريح خود پيامبر بود، اين قوم ذليل، 
ی آن    ب���دبخت و گرس���نه را چن���ان ق���درت و ق���ساوتی بخ���شيد ك���ه در س���ايه

ی اروپ��ا را ب��ه خ��ون    ت��ا ميان��هحت��یاريخ خاورميان��ه توان��ستند چن��د ق��رن ت��
ی تي����ز    را در اي����ن س����وی ع����الم ب����ر لب����هوس����طیآغ����شته كنن����د و ق����رون 

  . شمشيرھاشان به كشتارگاه بدل سازند
ح ايران، اس3م به برت�ری در تكامل اين نگرش از زمان عمر، فات

ن ب�رای رھ�ا در ھمين راستا ايرانيا. ای نيز آلوده شد   بسيار وحشيانه نژادی
 اس3می، ھای مستمر و مداوم و تئوريك پاولگونه تحقيرھا و چ  شدن از اين

ھايی بسيار بسيار م�ستمر و م�داوم ب�ر علي�ه ھ�ر ك�سی ك�ه ن�شانی از به جنگ
  .عربيت و اس3ميت داشت، كشانده شدند

            
بن�دی نھ�ايی   توان به اين جمع ھمه سند تاريخی، می  با بررسی اين

ِی ان�سان   ی ف�ردی اس�ت و تنھ�ا ب�رای تبب�ين رابط�ه  ه دين يك مقولهرسيد ك
آيد و نه دخالت در سياست، اقتصاد، فرھنگ و  معتقد با خدای او به كار می

م دس��ت ادبي��ات م��ردم؛ چ��را ك��ه ت��اريخ ب��ه روش��نی ن��شان داده اس��ت ك��ه تم��ا
 ]ھ��ايی ك��ه ب��ه آن مرب��وط ني��ست  در زمين��ه[ھ��ای دي��ن ب��ر حكوم��ت  ان��دازی

  . بی جز كشتار و نفی و حذف مردمان نداشته استبازتا
در ]  ب�رای ام�ت ھم�ان م�ذھبحت�ی[ارمغان ھر حكومت دينی ھ�م 

نھاي��ت، فق��ر اس��ت و ف��ساد و فح��شا و دزدی و چپ��اول و ك��شتار و فرھن��گ 
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 اس�تثناء يچ دينی در حكومت ھم در اين ميانھن؛ سوزی و حذف دگرانديشا
  . برای اثبات اين ادعاستی خوبی    نمونهوسطی تاريخ قرون ؛نيست

  
ھ�ا و در تم�ام  در تم�ام دوران[تاسفانه دين اس3م در حكوم�ت ھ�م م

ھ���ا را دارد، و تم���ام   ت���رين كارنام���ه  ب���دترين و ننگ���ين]هك���شورھای مفتوح���
ای ھم در نھايت   شعارھای متوليان بازگشت به خويشتن و علمای سرچشمه

ھای خ�شونت   مين شيوهيك فريب تاريخی است، و برای تداوم بخشيدن به ھ
 و محم���د و عل���ی و »a«ی   ؛ ب���ا اج���ازهھ���ا ھ���ا و غ���ارت  و ھم���ين چپ���اول

   ٦١…ديگران
  : ريعتیبه گفته ی علی ش

 ھخامن�شی، دوره ی انخويشتن باستانی داري�م، م�ال دورما يک «
نھ��ا؛ آي��ا باي��د ب��ه آنھ��ا ب��ر آدوره ی ساس��انی، و دوره ی پ��يش از اش��کانی، 

. با م�ا قرنھ�ا فاص�له دارد.  است؛ خيلی قديمی استاين خيلی کھن...گرديم؟
شناسان است؛ اين خويشتن خ�ويش اين تاريخ، تاريخ جامعه شناسان و باستان

شخ�صيتھا، نب�وغش، ف�رھنگش، قھرمانھ�ايش، ھ�يچ . ملت و مردم م�ا ني�ست
»  قيچی تم�دن اس�3می« و تپشی ھم ندارد؛ تپيوندی با ما ندارد؛ حتی حرک

پيش از اس3م و پس از اس3م فاصله انداخته، و اي�ن ب�ه آمده و بين خويشتن 
اي�ن س�نگ . آسانی قابل رويت است؛ توده ی ما از آنھا چي�زی ي�ادش ني�ست

وقت��ی . نوش��ته ھ��ا را ش��ما ببين��د، م��ردم ميگوين��د اينھ��ا را جنھ��ا نوش��ته ان��د
ھمانطوری که ج3ل آل احمد ھ�م ميگوي�د، » بازگشت به خويشتن«ميگوييم 

. نيست» ا)غ«، به دوران »کھنگی«شت به سنگ گرايی، منظورمان بازگ
بازگشت به اس3م و دوران شکوه و اقت�دار اس�3م و عل�ی و ح�سن و ح�سين 
است؛ دوران خويشتن اس3می اس�ت؛ خوي�شتن م�ذھبی اس�ت؛ اي�ن اس�ت ک�ه 

  ٦٢»...دشمن را از پای در ميآورد
  

ی م��شخص و ح��ساس ت��اريخی ھ��م، ھ��ر روش��نفكر   در اي��ن برھ��ه
و م��سئولی ناچ��ار اس��ت ب��رای رھ��ايی اساس��ی از زي��ر ي��وغ اي��ن ن��وع متعھ��د 

سيقی ھ��م ِاس��تبداد دين��ی، خ��ود دي��ن را ب��ه نق��د بك��شد و از ھ��يچ تكفي��ر و تف��
ك�ه متاس�فانه ب�ا جھ�ل م�ردم و [ھا   ن در اين پھنهذاشتنھراسد؛ چرا كه پای گ
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 تنھ��ا ب�ه ع��شق ]اي��ن مكت�ب گ�ره خ��ورده اس�تحك�ومتی /ت�3ش متولي�ان دين��ی
 گفته ی به ؛ی خشونت دينی ميسر است و )غير  ھا از سيطره انسانرھايی 
  !اند  تمام حقايق انكار ناپذير در ابتدای مطرح شدنشان كفر بوده: یا  فرزانه

برای تاكيد بر خشونت اين دين و اين م�ذھب، اس�ناد ب�سيار ب�سيار 
زي��ادی در دس��ت اس��ت ك��ه اساس��ا توس��ط مومن��ان و معتق��دين ب��ه اي��ن م��سلك 

ھ�ای اعم�ال ش�ده در  نتاند كه خشو  اين جماعت بسيار كوشيده.  استنوشته
ھ�ا را    را تئ�وريزه ك�رده، آن]بخصوص دوران محم�د و عل�ی[صدر اس3م 

  .  بشمار آورند»وحی منزل«
در ھمين راستا برای توجي�ه رفت�ار متولي�ان فعل�ی اس�3م حك�ومتی 

ام��ا باي��د . ان��د   مط��رح ك��رده»ج��البی«ھ��ای ت��اريخی   در اي��ران ھ��م نمون��ه
 ،ی س��وم، در نھاي��ت  در ھ��زاره. خوش��حال ب��ود ك��ه دني��ا ع��وض ش��ده اس��ت

گراي�ان  چند كه اس3مزند؛ ھر ھاست كه حرف آخر را می  ارتباطات و آگاھی
 در ادبي��ات م��رگ پرس��تی دوران ھ��ا   آن٦٣».ل.م«و ھمدس��تان باص��ط3ح 

 پ��يش ش��وروی مرح��وم درج��ا زدهاس��3م اولي��ه و ادبي��ات حك��ومتی چن��د دھ��ه 
    !باشند
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  !بازگشت به سرچشمه

  
  
باي�د گف�ت ك�ه خ�شونت سي�ستماتيك در دي�ن اس�3م ي�ك » متاس�فانه«

 ك�ه از ھم��ان ص�در اس�3م ھ��م اي�ن دي��ن یی س�نتی اس��ت؛ ب�ه اي�ن معن��  پدي�ده
اساسا با اسباب خشونت توان�ست ب�ر نيم�ی از جھ�ان قاب�ل زي�ست آن دوران 

و ب�از ھ�م . كومت اس3می را فراھم آوردھای استمرار ح  تفوق يافته، زمينه
از چن��د دھ��ه پ��يش از اي��ن، متولي��ان باص��ط3ح رفرمي��ست اي��ن » متاس��فانه«

مذھب، برای نشان دادن وج�ه تفري�ق خودش�ان از اس�3م م�صطلح فعل�ی در 
ی اس�3م، ب�يش از ھ�ر   ی تلخ تاريخی مل�ل تح�ت س�لطه  حكومت، يا خاطره

ت��ار خ�ود پي��امبر و عل��ی اس��تناد چي�ز ب��ه سرچ��شمه، مت�ون اص��لی، ق��رآن، رف
ی اي�ن   توجيھ�شان ھ�م اي�ن اس�ت ك�ه در اص�ل، اس�اس و سرچ�شمه. اند كرده

» تكام�ل«مذھب اشكالی وجود ندارد و راه رھايی، خوشبختی و رسيدن ب�ه 
ھای اصيل، پاك و   تنھا از طريق نوشيدن از اين سرچشمه» رستگاری«و 

انی ارتج�اعی، ض�د آزادی، منزه ميسر است، و آن چه اي�ن دي�ن را ب�ه جري�
ضد علم و دانش، ضد كتاب، ضد ترقی، ضد تخصص، ضد پيشرفت، ضد 
ِانسان، ضد دگرانديشان، ضد م�دنيت، ض�د زن و ض�د م�ردم مح�روم تب�ديل 

ی متوليان بعدی اين دي�ن و اي�ن م�ذھب اس�ت   كرده است، ساخته و پرداخته
ول اس3م اوليه و اگر مث3 امام زمان غايب ظھور كرده، ھمان اساس و اص

را طرح كند، انگار كه مكتب ن�وينی را عن�وان ك�رده اس�ت؛ ب�ه ھم�ين دلي�ل 
ِھ��م توس��ط ك��سانی نظي��ر متولي��ان ام��روزين اس��3م حك��ومتی، در راه ط��رح  ِ

ش�ود؛ چ�را ك�ه چن�ين متولي�انی، اي�ن  م�ی» شھيد«ی دين اس3م اوليه   دوباره
ی   د، و اي��ن ش��يوهان��  م��ذھب را ب��ه دك��انی ب��رای دوش��يدن م��ردم تب��ديل ك��رده

، ھيچ سنخيتی ب�ا رفت�ار خ�ود پي�امبر، عل�ی و س�اير راھب�ران س�نتی یرفتار
ب��ه اص��ل و » بازگ��شت ب��ه خوي��شتن«اي��ن مكت��ب ن��دارد و بھت��ر اس��ت ب��ا 

 ت����ا ،ی پوي����ا و جوش����ان بنوش����يم  سرچ����شمه ب����ازگرديم و از آن سرچ����شمه
» ش�يطان ص�فت«ی اين متوليان بع�دی    در محاصره]اس3مشان [اس3ممان

  !بيش از اين از دست نرود» دجا)ن«و اين 
  : به گقته ی علی شريعتی وبا اين تاويل 

 يعنی صد سال پ�يش متوج�ه ،الدين اسدآبادی  جمال از زمان سيد«
و دريافتيم كه در ذھن ما ب�سياری از . شديم كه اس3م، نه آن است كه ھست
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مثل آنچ�ه [ است اصول اعتقادی ما و بسياری از شعائر و عقايد ما، يا مبھم
 يا مخلوط است با عناصر خارجی، و يا اص3 مجھ�ول اس�ت، ]اكنون ھست

ھرحال در اين صد سال اخي�ر ھم�ه معتق�د ش�ديم   به. و اصو) خودش نيست
ِكه ما مسلمانان، نيازمند به ي�ك اص�3ح عمي�ق و ط�رز فك�ر درس�ت م�ذھبی  ِ ِ

 ك�ه »ز)ل�ی« ی  ھستيم و نيازمند به احيای اس�3م و بازگ�شت ب�ه سرچ�شمه
ايم و ھمين سبب شده است كه اس3م، در نظرم�ان    قرن از آن دور شده١٤

ت�رين و   ت�رين، حي�اتی  حساس] دستاويزبه ھمين [. دكن دور و مبھم تجلی می
  :ترين مسئوليت ما ھمين است  فردی

ی   ی ط�رز فك�ر م�ذھبی ب�رای بازگ�شت ب�ه آن سرچ�شمه  تصفيه«
ِز)ل اس3م اصيل    ٦٤»...راندن و دور كردن عناصر خارجی و بيرون ،ِ

   :و در تاويلی ديگر
از روزگار سيد جمال و محمد عب�ده و ك�واكبی و رش�يد رض�ا و «

بازگ��شت ب��ه اس��3م راس��تين ي��ا بازگ��شت ب��ه [ھمفكران��شان ك��ه اي��ن ش��عار 
   ت�ا ام�روز در لحظ�ه،ھ�ای اس�3می عن�وان ش�د  در جامعه] ِخويشتن اس3می

 اين ني�از نيرومن�دتر ش�ده اس�ت ،لی كه پيش آمدهی زندگی ما ھر تحو  لحظه
ِی طرز تفكر مذھبی و اص3ح م�ذھبمان ش�ديدتر؛   ِو احساس فوريت تصفيه ِ ِ

ِ و ز)ل »ھ���ای نخ���ستين  سرچ���شمه«ت���ا بت���وانيم ب���ه اس���3م اولي���ه و ب���ه آن 
ِك��ه در اس��3م، ھرگ��ز اص��3ح ] چ��را[اعتق��ادات م��ذھبی خودم��ان ب��ازگرديم؛ 

تجدي�د نظ�ر در بي�نش و «ظر در مذھب نبوده، بلك�ه مذھبی به معنی تجديد ن
ش�ناخت حقيق�ی « و »بازگشت به اس�3م راس�تين« بوده است و »فھم مذھب

   ٦٥»!روح واقعی اس3م نخستين
  
ی اي��ن   م��ن شخ��صا ب��ا اي��ن پي��شنھاد م��وافقم و ب��ه توص��يه. ک��ی.او

ب�رای ن��شان دادن » متولي��ان بازگ�شت ب�ه خوي��شتن«ای و   علم�ای سرچ�شمه
آل�ود  حتوای دينی كه به ادعای اين متوليان مدرن، از سرچشمه گلشكل و م

ای و رفت���ار   ش��ده اس��ت؛ ب���ه بررس��ی كوت��اھی در ھم���ان مب��انی سرچ��شمه
بنيانگزاران اين مكتب با دگراندي�شان، موض�وع خ�شونت، در ھم�ين رابط�ه 

از اي�ن متولي�ان ھ�م ب�سيار سپاس�گزارم ك�ه چن�ين . پ�ردازم رفتار با زنان می
ب�ه ] م�ث3[ ت�ا م�ا ب�ه ج�ای پ�رداختن ،اند  بھايی را مطرح كرده  رانپيشنھاد گ

محم��د ب��اقر مجل��سی، ميردام��اد، ش��يخ بھ��ايی، حت��ی متولي��ان فق��ه » ع3م��ه«
ِجعفری، به خود سرچشمه مراجعه كرده، اص�ل و اس�اس اي�ن مكت�ب را در 
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 ٦٠

 

] ب�ه ق�ول اي�ن متولي�ان[ھ�ای آن  ھ�ا و آل�ودگی برابر آفتاب بگيريم؛ ت�ا ت�اريكی
ار زده ش��ده، ت��صوير واقع��ی اس��3م راس��تين، اس��3م واقع��ی، اس��3م ن��اب، كن��

اس��3م حقيق��ی، انق��3ب محم��دی، و ت��شيع عل��وی و اص��يل ب��ه نم��ايش گذاش��ته 
  .شود

ام�ام زم�ان كت�اب ] ك�ه[ش�ود  ك�ه گفت�ه م�ی  اينبه گفته ی ھم اينان؛ 
  به ھمين معنی است؛ يعنی اس3م و قرآن را با،آورد جديد و دين جديدی می

مگ�ر ھم�ين ]. آورد م�ی[ھمان معانی و مف�اھيمی ك�ه در ص�در اس�3م داش�ت 
ھ��ای دين��ی م��ا مط��رح كن��د، ك��ار   ا)ن اگ��ر ك��سی ق��رآن را م��ستق3 در ح��وزه

 از ]و بنوي�سد [ سخن بگوي�د»اس3م راستين« و اگر از ؛ای نكرده است تازه
   ٦٦ای سخن نگفته است؟  دين تازه

چن�ين رفت�ار مقل�دين و   ب، ھ�ماما تاريخ ثبت شده و مستند اين مكت�
 آنچ�ه اي�ن دي�ن را ب�ه  ک�هدھ�د ِجانشينان راھبران اصلی اين مذھب نشان م�ی

 ]حت��ی در ھم��ان دوران اع��راب ب��دوی[خ��شونتی ب��سيار ب��سيار غيرمتع��ارف 
ب��دل ك��رده اس��ت، دس��تورات دين��ی ص��ادر ش��ده از س��وی پي��امبر اي��ن دي��ن و 

چن�ين   ونت اس�ت؛ ھ�ماش قرآن، در توجيه اصل قديمی خش»آسمانی«كتاب 
ھ�ايی اس�ت ك�ه از س�وی رھب�ری اي�ن مكت�ب، ب�ه ش�ركت كنن�دگان در   وعده

 ك��ه یش��ده؛ ب��ه اي��ن معن�� ھ��ای تجاوزكاران��ه داده م��ی  ي��ا جن��گ» غ��زوات«
ی   ھ�ای وي�ژه ك�ه ب�ه دلي�ل آم�وزش» نظي�ر  شجاعتی ب�ی«سربازان اس3م با 

  دیح��ا«طلبان��ه را  ھ��ای تج��اوز ن��گكنن��د، ش��ركت در ج اي��ن دي��ن ك��سب م��ی
كنند؛ كه در نھايت، ت3ش�شان ي�ا  ارزيابی می] ھا يكی از سعادت[» نينيسحال

 از قبي�ل ث�روت و ق�درت و زن و ،روزی و دست يافتن به غنايم جنگیبه پي
ھ�ا در جھ�ان  شود، يا شھيد شدن و رسيدن به ھم�ين برخ�ورداری ختم می…

] ای م�ذھبیھ� ش�ركت كنن�دگان در جن�گ[ديگر؛ به اين بھانه كه اين غازيان 
  . كشند در جھان ديگر انتظار می» a«شان را از »عمل خير«پاداش اين 

در چنين شرايطی قبايل مختلف عرب، در زير ل�وای اس�3م متح�د 
و چ�ون از لح��اظ اقت��صادی وض�ع ن��امطلوبی داش��تند، . و مت�شكل ش��ده بودن��د

زي��ر عن��وان [ب��رای بھب��ود وض��ع خ��ود، ھج��وم و غ��ارت مل��ل ھمج��وار را 
لن�����ا « وس�����يله ق�����رار داده، و در پن�����اه ش�����عار ]ھ�����ا  ك�����ردن اي�����نم�����سلمان

ش�ويم و ب�ه   كشته م�یبريم و يا كنيم و غنيمت می يا فتح می[ »نينيالحس احدی
نظي��ری ب��ه ت��سخير ممال��ك ھمج��وار    ب��ا ش��ور و ھيج��ان ك��م]روي��م بھ��شت م��ی

   ٦٧.ھمت گماشتند
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 ٦١

 

شان ھ�م ج�ايزه ھ�ا و دستخوش�ھای بھ�شتی »فاشيسم«و البته برای 
  :پرداخت ميکنند» اس3م«وليان دين تبه م

از آن جمله است موضوع جوانان بھشتی يا غلمان كه به خدمت «
بندن��د و دوش��يزگان س��پيد روی و س��ياه چ��شم ي��ا حوري��ان  مومن��ان كم��ر م��ی

 …ِ ك��ه در جن��ت، س��مت مع��شوقگان مومن��ان را خواھن��د داش��ت…بھ��شتی
دانن�د؛ ب�ا   م�یمولفان مسلمان بر روی ھم بھ�شت را ب�اغی مجل�ل و پ�ر س�ايه

ھ�ای  سارھای زمزمه كننده و درخت�ان ان�ار و نخ�ل  رودھا و نھرھا و چشمه
ی   ھ��ای ت��وده  ت��صوير دوش��يزگان زيب��ای بھ��شتی ب��ه ح��دی در دل…ب��سيار

ھ�ای بع�دی  ی ن�سل  گير شد و دل از ايشان ب�رد ك�ه در مخيل�ه مسلمانان جای
    ٦٨».نيز زنده ماند

سم و خشونت مقدس که با دو فاکتور مشخص فاشي«به ھمين دليل 
ھم در معجونی به خورد متوليان اين دين داده ميشود، حتم�ا اي�ن بازت�اب را 

چن�ان   اھمي�ت ك�سب غن�ايم در جن�گ اع�راب آنھم خواھد داشت که ميبينيم 
ل��شكريان اس��3م ب��دون ھ��يچ ] مانن��د حن��ين[ھ��ا  ب��ود ك��ه در بع��ضی از جن��گ

تادند، و برای چگونگی تق�سيم ايس ای در برابر پيغمبر می  احترام و م3حظه
    ٦٩».كردند غنايم با محمد مجادله می

ی فتح ھم   ھای دلپذير در خود قرآن و بخصوص سوره  اين وعده
  !چندين بار تاكيد و تائيد شده است

   .گردانيم ما تو را به فتح آشكاری در عالم فيروز می
  ] ١ آيه،فتحسوره ی [

   . ياری خواھد كردو خدا تو را به نصرتی با عزت و كرامت
  ] ٣فتح آيه[

خواس�ت م�ردان و زن�ان م�ومن را  ت�ا اب�د  برای آن بود كه خدا می
 داخ���ل گردان���د و ،در بھ���شتھايی ك���ه زي���ر درخت���انش نھرھ���ا ج���اری اس���ت

گناھان��شان را تمام���ا ببخ��شد و اي���ن ب��ه حقيق���ت ن��زد خ���دا في��روزی ب���زرگ 
  ] ٥فتح [.است

كان را از زن و م�رد ی منافقان و م�شر  و نيز خدا خواست تا ھمه
ھ�ا ب�ه خ�دا ب�دگمان بودن�د، در ص�ورتی ك�ه روزگ�ار ب�د و   عذاب كند كه آن
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 ٦٢

 

ھا بود، و خدا بر آنان خشم و لعن كرد و جھ�نم را ك�ه  ھ3كت برای خود آن
  ] ٦، آيهفتح [.منزلگاه بسيار بدی است برای ايشان مھيا ساخت

در و ب�ه ھ�ا ل�شكر خداس�ت و خ�دا ب�سيار مقت� و سپاه زمين و آسمان
  ] ٧فتح[تدبير عالم داناست 

ما تو را به عالم فرستاديم كه شاھد نيك و بد امت باشی و خلق را 
  ] ٨فتح [به لطف و رحمت حق بشارت دھی و از قھر و عذاب او بترسانی 

و ھ��ر ك��ه ب��ه خ��دا و رس��ول او ايم��ان ني��اورد، م��ا ھ��م ب��رای آن 
  ] ١٣ فتح[ايم   كافران، عذاب آتش دوزخ را مھيا ساخته

 ب��زودی ب��رای  ک��ه بگ��و،ای رس��ول ب��ه اعراب��ی ك��ه تخل��ف كردن��د
شويد كه جنگ كنيد، تا وقتی ك�ه  جنگ با قومی شجاع و نيرومند دعوت می

اگ��ر اي��ن دع��وت را اطاع��ت كردي��د، خ��دا ب��ه ش��ما پ��اداش نيك��و . ت��سليم ش��وند
كه پيش از اين مخالفت كرديد، خدا   خواھد داد و اگر نافرمانی كرديد، چنان

  ] ١٧فتح[ا را به عذابی دردناك مجازات خواھد كرد شم
  ] ٢٠فتح […ھای بسيار داده كه ی گرفتن غنيمت  خدا به شما وعده

خبري�د، و  ھ�ای ديگ�ری داده ك�ه ھن�وز از آن ب�ی ی غنيم�ت  و خدا ب�از وع�ده
    ٧٠]٢١آيه سوره ی فتح، [خدا از آن آگاه است 

 
 از س�وی اي�ن  ن�سانی غيرارفت�ارھای تاريخی، ھيچ    در اين نمونه

چن��ين ت���صرف   ِم��سلمانان در رابط��ه ب��ا ح��ذف و ك��شتار دگراندي��شان، ھ��م
ھ��ای    ني��ازی ن��دارد، بلك��ه دروازه ك��شورھای ديگ��ر، ن��ه تنھ��ا ب��ه ح��سابرسی

گ�شايد؛ ب�ه ھم�ين دلي�ل  بھشتی پر از برخورداری را ھم ب�ه روی اي�شان م�ی
ھاش�ان ب�سيار   ھم خ�شونت اي�ن م�سلمانان، ض�ريبی ت�صاعدی يافت�ه، انگي�زه

بسيار با)تر از مردمی اس�ت ك�ه دس�ت ب�ا) ب�رای دف�اع از آب و خ�اكی ب�ه 
ان��د ك��ه ب��ا ش��اھان، حك��ومتگران و دين��ورانش، ارتب��اط ع��اطفی   مي��دان آم��ده

 دس�ت ب�ا)شان،  و تدافعي� ھای مب�ارزاتی  چندانی ھم ندارند و با)ترين زمينه
ب��رای دس��ت ي��افتن ب��ه ن��ه امي��دی و ش��ود،  دوس��تی تعبي��ر م��ی  ب��ه ن��وعی وط��ن

  ! يا غنايم جنگی در ھر دو جھان» نينيالحس  احدی«
ِی اين م�وارد ب�ه كم�ك محم�د و من�شور خ�شونت   قرآن ھم در ھمه

ت�ر  ھ�ای اعتق�ادی اي�ن خ�شونت را تكمي�ل  آي�د و ب�ا آي�اتی مق�دس زمين�ه او می
ی عبدالح�سين   ترين بازت�ابش را در اي�ن نوش�ته   خشونتی كه ابتدايی؛كند می

  ! توان ديد كوب به روشنی می زرين

                                                           
استفاده شده و از ] ی سنايی خانه  انتشارات كتاب[ای  ھا از قرآن كوچك الھی قمشه  ی اين آيه    برای ترجمه  - 70

 .ِتفسيرھای درون پرانتز مترجم چشم پوشی شده است



 ٦٣

 

ھ�ای ب�سيار وي�ران   در برابر سيل ھجوم تازيان، ش�ھرھا و قلع�ه«
ھ��ا و ام��وال  نعم��ت. برب��اد رف��ت] ی[ھ��ای زي��اد ھ��ا و دودم��ان  خان��دان. گ��شت

دخت��ران و زن��ان . ت��وانگران را ت��اراج كردن��د و غن��ائم و انف��ال ن��ام نھادن��د
وران   از پي�شه. ايا و اس�را خواندن�دايرانی را در بازار مدينه فروختند و س�ب

ِ ب�اج و س�او گ�ران، ب�ه زور گرفتن�د ]كه دين اس3م را نپذيرفتند[و برزگران 
  . و جزيه نام نھادند

ی شمشير و تازيانه انجام   ی اين فجايع و جنايات را در سايه  ھمه
ھرگ��ز در براب��ر اي��ن مظ��الم، آش��كارا ك��سی ي��ارای اعتراض��ی . دادن��د م��ی

] سوزاندن[و قتل و حرق ] سنگسار كردن[و رجم ] ش3ق زدن[حد . نداشت
ھ�ركس . داد  ھرگون�ه اعتراض�ی م�ی ب�ه] م�سلمان[ِتنھا جوابی بود كه ع�رب 

ش��د و   ك��افر و خ�ارجی م�ی،آورد در مقاب�ل اي�ن فج�ايع و مظ��الم، نف�س برم�ی
ی حك�ام، ھرگون�ه ص�دای   ِشم�شير تازي�ان و تازيان�ه. گ�شت خونش ھدر م�ی

    ٧١».كرد  و خاموش میاعتراضی را خفه
  

در قرن ھفتم مي3دی ايران كشور پھناوری بود كه تم�ام ص�حرای 
ی امپراط�وری را   اھميت�ی از اي�ن گ�ستره  عربستان تنھا بخش كوچ�ك و ب�ی

قبل از اع�راب و بع�د از اي�شان ھ�م اق�وام وح�شی ديگ�ری ب�ه . داد تشكيل می
ھ�ا كردن�د   اور حمل�هی پھن  طمع ثروت و آبادانی كشور ايران به اين گستره

انگي�ز را ب�ه ت�وبره ك�شيدند؛ ام�ا چن�د ص�باحی   و چند ص�باحی اي�ن خ�اك دل
ايرانی، اين اق�وام مھ�اجم » تحمل دگرانديشان«نگذشت كه فرھنگ مدارا و 

ھ���ا قومي���ت   را در دس���تگاه گوارش���ی خ���ود تحلي���ل ب���رد و ب���ه بخ���شی از ده
ه ام�ا نباي�د فرام�وش آنچ�. ی پھناور ب�دل س�اخت  گوناگون ايرانی اين گستره

 اين جسارت را نيافتند كه اي�ن ،ِكدام اين اقوام وحشی  شود اين است كه ھيچ
ك�ه   ھم�ين. ت�ر ق�رار دھن�د  ملت پر غرور و با فرھنگ را از خويشتن پ�ائين

 ي�ا در ،گ�شتند  يا دوباره ب�ه قع�ر صحراھاش�ان ب�از م�ی،شد شكمشان سير می
ح��ل ] م��دن جھ��ان در ق��رن ھف��تماي��ن مھ��د ت[تم��دن و فرھن��گ دلپ��ذير اي��ران 

پھل�وی چن�د ن��ژاد و  ت��وی چن�د ش�دند و ب�ه ق�ومی ديگ��ر از اي�ن مل�ت چن�د م�ی
  . يافتند متمدن تغيير می

اي��شان ب��ه دلي��ل . ب��ود ام��ا اع��راب م��سلمان را داس��تانی ديگ��ر م��ی
ی خ��دا   ی تئ��وريكی ك��ه داش��تند، خ��ود را ق��وم برگزي��ده  آموزش��ھای وي��ژه

 ب��ر دوش ]ب��ه ھرقيمت��ی[ی مل��ل ديگ��ر را ش��مردند ك��ه ب��ار م��سلمان س��از م��ی
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ھ�ای  ِی چپاول ثروت و شوكت و غ�رور س�رزمين  اجازه. ند بود ايشان نھاده
  .  در ازای مسلمان شدن اين اعراب بودیی خاص خداوند  ديگر ھم ھديه

 ب�ود، اي�ن ق�وم »نص ص�ريح خ�ود پي�امبر«اين چنين ديدگاھی كه 
ی آن    تی بخ�شيد ك�ه در س�ايهذليل، بدبخت و گرسنه را چنان قدرت و ق�ساو

ی اروپ��ا را ب��ه خ��ون   توان��ستند چن��د ق��رن ت��اريخ خاورميان��ه، حت��ی ت��ا ميان��ه
ی تي�ز شم�شيرھاشان ب�ه   كشيده، قرون وسطی را در اين سوی عالم ب�ر لب�ه

  . كشتارگاه بدل سازند
] ف��اتح اي��ران [ ب��ن الخط��ابدر تكام��ل اي��ن نگ��رش از زم��ان عم��ر

در ھم�ين راس�تا . ای ني�ز آل�وده ش�د  ر وح�شيانهاس3م به برتری ن�ژادی ب�سيا
ھای م�ستمر و م�داوم  گونه تحقيرھا و چپاول  ايرانيان برای رھا شدن از اين

ھايی بسيار بسيار م�ستمر و م�داوم ب�ر علي�ه ھ�ر  و تئوريك اس3می به جنگ
  .داشت، كشانده شدند كسی كه نشانی از عربيت و اس3ميت می

  
اس�3م ب�ه س�ر ميبرن�د،  در مي�ان مل�ت یقوم ايرانی که به ن�ام م�وال

را باي�د اس�ير  اي�ن مل�ت.  اداره ش�دنی ني�ستند خط�اب جز با سياس�ت عم�ربن
ميکوبي�د، باي�د  اي�ن مل�ت را ب�ه ھم�ان روش�ی ک�ه عم�ر. کرد، بايد ذليل ک�رد

براب�ر   ت�و در ی برنام�ه؛گ�وش ک�ن. کوبي�د ک�ه ھرگ�ز نتوانن�د س�ر بلن�د کنن�د
   ٧٢!دايرانيان بايد چنين باش

  

                                                           
مي�ان آم�ده ک�ه   از من�شوری س�خن ب�ه١٩١  ص�فحه ی» ت�اريخ ده ھزارس�اله ی اي�ران« در جل�د دوم کت�اب - 72

ب�ود و م�ورخ ن�امی اي�ران » علی اب�ن ابيطال�ب« ابن ابی سفيان و يکی از پيروان نويسنده اش رئيس دفتر معاويه
در تاريخ خود نوشته است؛ منشوری در يازده ماده که  آن را به دست آورده و متن آن را» لسان الملک سپھر«

  .ميھن دوستی را ميلرزاند خواندنش پشت ھر ايرانی
 واج کنند، ولی ايرانيھا از اين حق محرومن�د، زي�را ع�رب باي�د ازايرانی ازد  حق دارند با زنان]تازيان[اعراب 

 .خانواده ھای ايرانی ميراث ببرد، ولی ايرانيان چنين حقی ندارند
  !آنھا که حق عمومی ملت است، تا ميتوانی کسر کنی جيره  از

 !ھ���ا ب���دهآن خوارب���ار و ارزاق، ت���ا ميت���وانی از س���ھم آن���ان بب���ر و فق���ط ن���ان بخ���ور و نمي���ری ب���ه در تق���سيم
 حمل�ه ھ�ای ت�ازه  یايراني�ان گ�ذار ت�ا طعم�ه نخست دش�منان را ازی جنگ، صف مقدم و سپر حمله ی در جبھه 

  !دنفس دشمن قرار گيرن
را ب�ه آن�ان ا کارھای بدنی س�خت، ص�اف ک�ردن راھھ�ا، کن�دن موان�ع و ھ�ر ک�ار دش�وار و طاق�ت فرس� در جنگھا

  !واگذار
 !ردباشد، حق امامت جمعه را بر مسلمانان در نماز ندا  و داناايرانی ھر قدر ھم که صالح و پرھيز کار

 .دباش�� پ��اک و ش��ريف و ف��دا ک��ار و م��ومن ب��ه اس��3م باش��د، نباي��د ب��ر ع��رب برت��ری داش��ته ايران��ی ھ��ر چن��د
  !دايرانی نبايد در صف اول نمازگزاران قرار گير

  !تبه ھيچوجه برای فرمانروايی و پاسداری مرزھا نفرس ايرانی را
 .دحکومت بر شھرھا را ندار رانی حقھيچ اي

   !دو قضاوت ندار ايرانی ھر چند فقيه و عالم باشد، حق داوری 
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ك��ه مرتب��ا ھ��م از س��وی متولي��ان » نينيالح��س  لن��ا اح��دی«تئ��وری 
 س��ال ت��شديد و تاكي��د ش��ده اس��ت، ب��ه ش��رايطی ١٤٠٠اس��3م، در تم��ام اي��ن 

ی   پ��روژه«ای ي��ا   انجامي��ده اس��ت ك��ه آم��ران و ع��ام3ن ترورھ��ای زنجي��ره
اس�3می در خ�ارج کھريزک�ی چنين ترور مخالفين نظام   ھم»  درمانیکشتار

مجاھ�دان و آم�ران ب�ه مع�روف و » ی فرنگ�ی ك�اری  روژهپ�«از مرزھا يا 
ھايی را با ش�كنجه و   شوند و نه قاتلينی كه انسان ناھيان از منكر تعريف می
  . اند  شان محروم كرده ترور از حق حياتی زندگی

ب�ه ن�وعی در ق�انون اساس�ی حكوم�ت » احدی الحسينين«حتی اين 
يافت�ه اس�ت و دادگ�ستری و اس�3می در اي�ران ھ�م بازت�اب ق�انونی جمھوری 

ھ�ا را ب�ه  تواند آمران و عام3ن اي�ن قت�ل  نمی]اگر ھم بخواھد[ی قضائيه  قوه
  .محاكمه بكشاند

ھ��ا  ی قت��ل  ی دادس��تان نظ��امی تھ��ران، متھم��ان پرون��ده  بن��ا ب��ه گفت��ه
 ق�انون ٢٢٦ی   ادعاھايی در مورد مقتو)ن دارند ك�ه باي�د ب�ر اس�اس م�اده«

   ٧٣».ا به اثبات برسانندھا ر مجازات اس3می آن
قتل نفس، در صورتی موجب « که گويد ی قانونی مزبور می  ماده

ِق��صاص اس��ت ك��ه مقت��ول، ش��رعا م��ستحق ك��شتن نباش��د و اگ��ر م��ستحق قت��ل 
   ».ِباشد قاتل، بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند

 س��خنان م��صباح ي��زدی ني��ز ب��ا... ی ق��انونی ك��ه   بن��ا ب��ر اي��ن م��اده
اھ��انتگر ب��ه اس��3م باي��د خ��ونش ريخت��ه ش��ود و محاكم��ه ني��ز  «اخي��رش ك��ه

 ب�ه ؛ فراھم كرده است»مبنای تئوريك و اعتقادی« برای آن ٧٤»!خواھد نمی
توان به خاطر كشتن افراد مزبور ايراد گرفت؛ زيرا ممكن اس�ت  قاتلين نمی

    ٧٥…اند  در محكمه ثابت كنند كه مقتولين مستحق كشتن بوده
  
ھ����م ك����ه ش����ريعتمدارانی نظي����ر »  مبن����ای تئوري����ك و اعتق����ادی«

 در ]الگ�و وار[ مصباح يزدی برای كشتار دگراندي�شان »a  حضرت آيت«
ی اس�3م   نظر دارد، به صورتی بسيار ج�دی و م�ستند، در ت�اريخ ثب�ت ش�ده

 و »نوزايی دين�ی«مدعی گرايان   درج است و اص3 نيازی نيست كه اس3م
  .  ھا بپردازند   به تاويل يا توجيه اين شيوه»ی چیموسو«و رفرميست 

ی از پ�يش   قضيه آنقدر علن�ی اس�ت ك�ه حت�ی ب�ر طب�ق ي�ك برنام�ه
را در پست وزارت اط3عات و امنيت ك�شور » حاكمان شرع«تعيين  شده 

                                                           
 ١٣٧٧ی زن، اول اسفند   روزنامه - 73
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  ١٣٧٨ال  س٣ و ٢ ی  ھای خشونت، فرھاد بھبھانی، مھرگان، سال ھشتم، شماره  تاملی در ريشه - 75
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گمارند؛ تا از بابت ارتكاب اين جنايات،  ی قضائيه به كار می  يا رياست قوه
با ھمين ترفن�د، . بی دچار مشكل مث3 قانونی نشوندزير عنوان فتواھای مذھ

گون�ه نگران�ی از   اين حاكمان شرع ب�ه دلي�ل داش�تن اي�ن عن�وان، ب�دون ھ�يچ
ھرگون���ه بازخواس���تی، ب���ه ھ���ر جن���ايتی ك���ه آن را بازت���اب يك���ی از ھم���ين 

  .يازند كنند، دست می ارزيابی می» الحسنين احدی«
  

ت��شكي3تی /سياس��یاي��ن اظھ��ارات ك��ه ب��ا س��اختار «جال��ب اي��ن ک��ه 
رس��اند ك��ه  وزارت اط3ع��ات، خوان��ايی و ھم��اھنگی ت��ام و تم��ام دارد، م��ی

مسلمانانی معتقد ب�ه جمھ�وری اس�3می ھ�ستند ] ای  ھای زنجيره قتل[ِمتھمان 
ند دكر گويند در جريان عمليات حذف، با وضو شركت می تا بدان حد كه می

گ�ر اي�ن ك�ه متھم�ان، دي. آغازيدن�د  م�ی»حضرت زھرا«و عمليات را با نام 
ی من���ضبط و ت���شكي3تی وزارت اط3ع���ات   از عناص���ر م���وثر و كارك���شته

ِ نظام امنيتی جمھوری اس�3می ب�ه »ِمحارم«ی   ھا در زمره باشند و سال می
ھای خطيری را در داخل و خارج از اي�ران ب�ه  و ماموريت. آمدند شمار می

خودس���رانه و  یچن���ين عناص���ری ھرگ���ز ب���ه كارھ���اي. ان���د  انج���ام رس���انده
ھای نيمه مافيايی   منطق چنين محافل و شبكه. يازند غيرتشكي3تی دست نمی

  .كند چنين ايجاب می
ت��شكي3تی اس��ت ك��ه حك��م /اي��دئولوژيك/در چن��ين س��اختار سياس��ی

م��ذھبی باي��ستی از س��وی ھ��رم ت��شكي3تی وزي��ر ك��ه در / عقي��دتی»ح��ذف«
 از معاون�ان  ھم ھست، صادر شود و از طريق يكی»حاكم شرع«حال  عين

ھ�ای عملي�اتی،  از اي�ن روس�ت ك�ه ت�يم. وی، به مديران اجرايی اب�3غ گ�ردد
ان��د و ن��ه ب��ا يك��ی از معاون��ان وزارت   ھرگ��ز ن��ه ب��ا وزي��ر در تم��اس ب��وده

 دادس���تان پي���شين و رئ���يس كن���ونی س���ازمان ق���ضائی »ني���ازی«. اط3ع���ات
ك��ه اش تاكي��د ك��رد   ی مطبوع��اتی  نيروھ��ای م��سلح ھ��م در نخ��ستين م��صاحبه

ِ قانون مج�ازات اس�3می م�دعی ھ�ستند ك�ه ٢٢٦ی   متھمان با استناد به ماده
   ٧٦.اند  ھا مجوز شرعی داشته برای انجام قتل

ی ت�اريخی از    اي�ن نمون�ه٧٧ ايراني�اندر راستای ھم�ين نگ�رش ب�ه
توان�د انگي�زه و س�كوی  يكی از مجتھدين معروف عصر م3پرور قاج�ار م�ی

  : نی به نمايش بگذاردپرش چنين جانيانی را به روش

                                                           
شنبه،   ای، دكتر عبدالكريم )ھيجی، يك  ھای زنجيره  ی قتل  تحليلی حقوقی از رای دادگاه نظامی در پرونده - 76
 . نقل از بولتن اينترنتی ايران امروز١٣٧٩ بھمن ٩
 ی ب��راس،ي حق��وق از پ��اری پ��س از اخ��ذ دکت��راامنشي�� جانباخت��ه اس��تاد دکت��ر ک��ورش آر؛ي��ی س��ردار خردگرا- 77

اس�تاد سرش�ناس و ب�زرگ »  لوف�وریھ�انر« بن�ام ی ب�ا اس�تاد،ی دولتی دکترااي، »دتا«ن دوره فوق دکترا گذراند
 ی دکت�را ی دان�شنامهمي و تنظ�هي� ش�وند و در تھراي ت�رم پ�ذني� ای را ب�راشاني� ایکند، تا استادي گفتگو میفرانسو

 ی تبھک�اری ھ�ادهي� ش�ناخت پدیبررس «،امنشي دکتر آر ی نامهاني پا]عنوان [برنام.  دھندیاري را شاني ا،یدولت
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 ني� ش�دن ارفت�هي پذی از ش�ادمانامنش،ي� و اس�تاد آررد،يپ�ذيپروف�سور لوف�ور م. بود»  مسلمان جھانیدر کشورھا

»  ص�دریابوالح�سن بن�«کند، که خبر ب�ه گ�وش ي عنوان مشگاه، دانیدرخواست، موضوع را در سالن نھارخور
  ..... رسدي م،خوانديدرس م در آن زمان در ھمان دانشگاه زيکه او ن

  :امنشي ماجرا از زبان خود دکتر آر یاما دنباله
پرداختن به چنين موضع درخوری، آنھم در جريان شورش اس3می در اي�ران، ک�ه اس�3م ب�ازی ھم�ه ج�ا را ف�را 
 گرفته بود، نميتوانست مايه خوشی و خوشنودی ب�سياری از ک�سان، از ميان�شان بن�ی ص�در و دوس�تان و ي�ارانش

بنی صدر برای اين که مرا از انجام اينکار باز دارد، چندين ميانجی را بکار گرفت، و تا جاييک�ه پي�شنھاد . باشد
باج کرد، که من از دنبال کردن اين موضوع دست بردارم، و تز ديگری را برگ�زينم، ول�ی پاس�خ ب�سيار روش�ن 

ار بانج�ام برس�انم، و آن�را ب�ه ارجمن�دترين  من کم�ر ب�سته ب�ودم ک�ه اي�ن پ�ژوھش را ب�رای نخ�ستين ب�؛وآشکار بود
  .استادان و پايه گذران دانش در فرانسه و ايران پيشکش کنم

بنی صدر در آن ھنگ�ام، آغ�از ب�ه آم�د و ش�د ب�ه ع�راق و دي�دار ب�ا خمين�ی برآم�ده ب�ود، و ب�ا پولھ�ايی ک�ه بدس�تش 
را نيز ميتواند با پيشنھاد پول، براه آورد، او گمان ميبرد؛ که م. ميرسيد، بسياری را در فرانسه با پول خريده بود

ھنگ�امی .  پايه ھای تبھکاری دين اس3م دست ب�ردارم یو وادارم کند تا از اين پژوھش ژرف و بنيادين در باره
  یی در مھمانخان��هاک�ه پي��شنھادھا و راھکارھ��ايش بازت��اب نياف�ت، ب��اھم گ3وي��ز ش��ديم و س�تيز تن��د و سرس��ختانه 

بن�ی پاريس رخ داد ک�ه ب�ه زد و خ�ورد ني�ز ک�شيده ش�د و در آن ج�ا » سن ميشل«ر خيابان د» بوليه«دانشجويی 
م�ن ت�و ... تو دستور داری که اس3م را بکوبی، و م�ن جل�و اينک�ار را خ�واھم گرف�ت« :فرياد زنان ميگفتصدر 

  »...را، تارومار خواھم کرد
يم بودم، ک�ه يک�ی از دوس�تان ب�سيار ب�ا مدت زمانی نگذشته بود که روزی در خانه مشغول گردآوری پژوھش ھا

 ف�وق دکت�را را  ینام�ه  پاي�ان یک�ه مانن�د خ�ود م�ن، ب�ا اس�تاد لوف�ور دوره» روح a عباس�ی«مھر و ارزش�مندم 
 م�رد ؛عباسی بعدھا اس�تاد دان�شگاه س�وربن و مت�رجم رس�می دادگ�ستری فران�سه ني�ز ش�د. ميگذراند، به ديدنم آمد

م اکنون دھھا کتاب ارزشمند به زبان فرانسه و پارس�ی نوش�ته اس�ت ک�ه ب�سيار دانشمند و پژوھشگری است که ھ
او ھمان کسی بود که در دادگاه شاپور بختيار، کار ترجمه را انجام ميداد و ب�ه شاي�ستگی . ُپرفروش نيز بوده اند
  .نيز از پس آن برآمد

ز م�ن خواس�ته ت�ا در نخ�ستين زم�ان ب�ه  اس�تاد لوف�ور پي�امی فرس�تاده و ا کهبھر روی عباسی به ديدنم آمد و گفت
 بلن�دبا)يی ب�ه اس�تاد لوف�ور داده، و ت�و را  یاو سپس افزود که ابوالحسن بنی صدر تومار و نوشته.  برومشديدن

 ي��ک اس��3م و م��سلمانان ب��شمار آورده، و از او خواس��ته اس��ت ت��ا از پ��ذيرش اس��تادی راھنم��ای  یدش��من ش��ماره
خرسندی مسلمانان و دوستانش باشد، و ھ�م زمين�ه س�از ی  بدين روش، ھم مايه  من، خودداری کند تا یپاياننامه

  ....شکست شاه و کشورمدارانی که او گمان ميبرد من، گويا بدستور آنان، به اين کار پرداخته ام
 ھمچن��ين از او خواس��تم ت��ا . دھ��دم ت��ا نام��ه را ن��شان، را ک��ردمشزنگ��ی ب��ه اس��تاد لوف��ور زدم و درخواس��ت دي��دار

  . نوشته ھای بنی صدر، با من در ميان بگذارد ی را در بارهشنگرش
  ] برپايی تنديس کورش بزرگ در استراليا یاستاد آريامنش در سيدنی و جشنواره[

 خ��وش ، خون��سرد، ن��ازنينی اس��تاد ک��ه ھم��واره م��رد...روزی ک��ه اس��تاد لوف��ور را دي��دم، از خ��شم بخ��ود ميلرزي��د
او توف�انی از خ��شم و . ت��ه ميدي�دم و خ��شم از س�ر و روی او ميباري��دبرخ�ورد و دوس�ت داش��تنی ب�ود، را برافروخ

  : بنی صدر گفت ی نامه یاستاد در باره. آزردگی بود، و اين را به آسودگی ميشد در چھره اش ديد
بگير و بخوان و ببين که کشور و مردم شما، تا چه اندازه سيه روز و بدبخت شده ان�د ک�ه ک�سانی از اي�ن دس�ت، 

 را با خود يدک ش افرادی که انديشه ھای بيابانی ھزار و اندی سال پيغ آنھا بشوند یمانروای آيندهدر صددند فر
 روزی ک��ه دان��شجويان .نميت��وانم بک��نم بري��زم، ک��ار ديگ��ری کم��ن ج��ز اي��ن اينک��ه ب��رای م��ردم ش��ما اش��. ميک��شند

اي�ن آدم در ... ن س�رزميند، ب�دا بح�ال م�ردم آندانشفری و دکترای يک مملکتی در پاريس، مانن�د بن�ی ص�در باش�
  پاريس درس خوانده و بزرگ شده، و ميخواھد با اس3م، کشورش را بسازد؟ 

 آدم با دان�شی ،شاه. اگر شاه زورگوست و بد است، او بايد بداند که نميشود يک چيز بد را با بدتر جايگزين کرد
ند، ه ااين آتشی که اينھا برافروخت.. .است، در اروپا بوده است، مردی است که توانايی پيشبرد کشورش را دارد

اينگون�ه موض�عگيری، ... اينھ�ا، چ�شم خردش�ان ک�ور ش�ده اس�ت.... ايرانيھ�ا خواھ�د رف�تی دودش به چشم ھمه 
نشانی از ميھن پرستی ندارد، اس3م ي�ک دي�ن جھ�ان وطن�ی اس�ت، کين�ه ج�ويی، ب�ه ھ�ر ن�وعی و ن�امی ک�ه باش�د، 

 سياس�ت ج�دا  یا را دي�ده و گ�شته اس�ت، باي�د بياي�د و دي�ن را از پيک�رهافرادی مثل بنی صدر که اروپ. نارواست
  .....برای رشد دانش و مغزھای روشنگر مھيا کند، خودش دارد عکس آنرا انجام ميدھد کند، تا راه را
من افسوس ميخورم که فريادھای تو و کسان اندکی مانند تو به جايی نميرسد، در ميان اين اس3م : او سپس افزود

بھر روی، نا اميد نبايد شد، من به پژوھش تو ارج ميگذارم، . ... ازيھا، مردم فريبيھا، فريادی در تاريکی استب
 نام�ه، گري�ه ام نب�ا خوان�د.  بن�ی ص�در را ب�ه م�ن داد یاستاد لوفور آنگ�اه نام�ه. و ھميشه يار و پشتيبان تو ھستم

اينگون�ه در س�تايش از اس�3م و عربھ�ا، س�ينه چ�اک چگونه ممکن بود، يکی خودش را ايرانی بنامد، و ... گرفت
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اس�3م، دي�ن مھ�ر و ي�اری و مردم�ی اس�ت، و جھ�ان را پ�ر از دادگ�ری و براب�ری و  :بنی صدر نوش�ته ب�ود. کند

 و دزدان پيرامون او را از بيخ و ب�ن برخواھ�د »شاه«ھرگونه ستم و ستم پيشه مانند ی برادری ميکند، و ريشه 
  یرن، مردمی که به اس3م گرويدند، از مرز يک ميليارد گذشته است و اي�ن خ�ود ن�شانهدر طول چھارده ق. کند

در ھيچ جای اس3م، نشانی از س�تم و زور و رفت�ار ناشاي�ست ني�ست، و ھم�ه . درستی و مطھر بودن اس3م است
انم که اي�ن  من با مشقت و آزردگی بسيار به اط3ع شما ميرس؛استاد... جا آموزش اخوت و عدل و درستی است

م�سلمانان جھ�ان بپ�ا خاس�ته اس�ت، و ی  در دشمنی با ھمه مردم مسلمان اي�ران و ھم�ه ]کورش آريامنش[دانشجو 
از اي�ن رو ب�ه ش�ما پي�شنھاد . اين برای شما اص3 خوب نيست که استاد چنين آدم ض�د دي�ن و ض�د اس�3می باش�يد

  زيرا اکنون که با قيام ملت مسلمان ايران، ريشه؛ميکنم که ھرچه زودتر استاديتان را از اين شخص پس بگيريد
 شاه و درباريان و سياستمداران او کنده ميشود، و حکومت بيداد و ويرانگری جايش را به يک رھبر روحانی ی

ب�ی ھمت��ا و وا)ي��ی مانن�د آي��ت a خمين��ی و روح�انيون ھم��راه او ميدھ��د، و درھ�ای براب��ری و اخ��وت و عطوف��ت 
يران و جھان گشوده ميشود، کسانی مانند اين دانشجو، معل�وم ني�ست ک�ه س�ر در آخ�ور چ�ه اس3می بروی مردم ا

 کار خود برای استادی با اين دان�شجوی ض�د دي�ن و  ی اگر در ادامه؛کسانی دارند، و يا از کجا دستور ميگيرند
شما . ک و سھيم ھستيدضد اس3م پافشاری کنيد، شما نيز در کوبيدن اس3م و توھين به مردم مسلمان ايران، شري

ش�ما خ�ود اگ�ر ب�ه . ...  اس3م را دگرگونه جلوه دھ�د ینبايد بگذاريد که او به اس3م بد و بيراه بگويد، و يا چھره
م�ردم احت�رام بگذاري�د و نگذاري�د ھ�رکس و ناک�سی بن�ام ی اس3م و مسلمانی و a باور نداريد، حداقل به اندي�شه 

اي�ن نام�ه را م�ن از س�وی گ�روه دان�شجويان اس�3می و ايراني�ان . ...  ت�وھين کن�د به باور و اعتقاد م�ردم،دانشجو
 زندگيشان را در راه مبارزه با شاه ستمگر و نوکر آمريکا گذاشته اند، مينوي�سم و امي�د دارم ک�ه  یکه ھمه آزاده

 ت�ا ، دي�دار ھ�ستيم ی آم�اده،من و دوستانم، برای ھ�ر وقت�ی ک�ه ش�ما تعي�ين بفرمايي�د... مورد قبول شما قرار گيرد
  ... اعت3ی اس3م تقديمتان کنيم یبتوانيم ديدگاھھای خودمان را در باره
ھمه شگردھای بن�ی . انيرانی و ايرانی ستيزی خود را بنمايش گذاشته بودی بنی صدر با نوشتن اين نامه، ريشه 

  بنی صدر ب�ر آن ش�د، ک�ه ض�ربه.صدر و آخوندھای ھمراه او به جايی نرسيد، و من به پژوھشھايم ادامه ميدادم
بنی صدر و حبيبی، پس از جستجو پيدا کرده .  وارد کند]فارغ التحصيلی [ نھايی را در روز پاياننامه گيری امی

ق�انون دان�شگاھی ی بر پايه . است» مکسيم رودنسون«بودند که در روز دادن دانشنامه به من، يکی از استادان 
 کت�رای دت�ا، باي�د پ�نج اس�تاد در جايگ�اه داور گ�ردھم آين�د و ب�ر پاي�ان نام�ه دس�تينهدی فرانسه برای دادن پاياننامه 

 او يکی از اس3مشناسان سرشناس فران�سه ب�ود، و آوازه. بود» مکسيم رودنسون«يکی از اينان .  بزنند]امضاء[
ه ب�ود، ک�ه گ�اه محم�د و اس�3م و پي�شوايان اس�3می نوش�تی ی بسياری در ب�اره ]کتابھا [ جھانی داشت و نسکھای

او يک يھودی ب�ود ک�ه ب�ه بي�دينی گرايي�د، و آنگ�اه، از برج�ستگان ح�زب کموني�ست فران�سه . پرفروشترينھا بودند
ب��ه س��خنی ديگ��ر؛ ي��ک يھ��ودی، بي��دين، .  بلن��د آوازه ب��ود،ش��د، و دس��ت پاي��ان ب��ه اس��3م گروي��د، و در اي��ن رش��ته

  کمونيست اس3مشناس بود
رفته، و ھمه چيز را با » رودنسون« گرفتن پايان نامه، به ديدار  ی به برنامهبنی صدر و حبيبی چند روز مانده

آنھا به وی .  نيز آگاه کردند،نوشت» لوفور«او در ميان گذاشتند و وی را از نامه ای که بنی صدر به پروفسور 
 ھم�راه س�ازد و ک�اری  بلکه ديگر استادان باشنده در روز پايان نامه را ب�ا خ�ود،پيشنھاد کردند که نه تنھا خودش

  .کند تا من نتوانم دانشنامه ام را بگيرم
 بي��شمار از یروز پاي��انی رس��يد و م��ن ب��رای گ��رفتن دان��شنامه ب��ه دان��شگاه رف��تم ک��ه پ��نج ت��ن از اس��تادان و گروھ��

ب�ود ک�ه ھمچ�ون » ماک�سيم رودن�سون«نخستين کسی که لب به سخن گشود؛ ھمان . دانشجويان نيز انبازگر بودند
شناس زبده، آغاز به سخن کرد و به ايران باستان تاخت، و خواسته ھای ايرانيان را به لج�ن ک�شيد، و يک اس3م

  :او سپس افزود.... اشاره نمود که در ايران باستان، ھميشه ناھنجاری، جنگ و خونريزی بوده است
 ب�سياری از  ی و پاي�ه ب�دبختی و س�يه روزی اي�ران و ايران�ی، یاين دانشجو آمده ک�ه سرچ�شمهی در پايان نامه 

ايراني�ان، در تبھک�اری و س�تم . ي�ست درس�ت ن، تازي�ان اس�ت، و اي�ن گفت�ه یتبھکاريھا در ايران، اس3م و انديشه
و .... پيش از اس3م، ايران از ھمه چي�ز تھ�ی ب�ود... ه ور بودند که اس3م رھايی را برايشان بارمغان آوردطغو

  ...اينگونه سخنان
خوش�بختانه، م�ن ن�سکھا و ب�ن . م�را ب�ه آرام�ش ف�را خوان�د» لوف�ور«ين شدم، و پروفسور من آنجا، بسيار خشمگ

 را ھم�راه ب��رده ب��ودم، بي��درنگ رو ب�ه اس��تادان باش��نده گف��تم، ک�ه اگ��ر پروان��ه دھن��د، ]من��ابع پژوھ��شی ام [ماي�ه ھ��ا
  :آنھا پذيرفتند و من سخنم را اينگونه آغاز کردم. سخنانی با آنھا در ميان بگذارم

ی، ک��ه م��ا ايراني��ان، پاي��ه گ��زار فرم��ان آزادی در باب��ل ب��وديم، و ک��ورش ب��زرگ، آن را ب��ه جھاني��ان ارزان��ی زم��ان
داشت، ھنگامی که ما نخستين دان�شگاه جھ�ان را در يکھ�زار و ان�دی س�ال پ�يش پاي�ه گ�زاری ک�رديم ک�ه برج�سته 

ن و ھن��د و يون��ان ب��ه فراگي��ری ت��رين اس��تادان و فرھيختگ��ان در آنج��ا درس ميدادن��د، و ھ��زاران دان��شجو از اي��را
آموزش ميپرداختند، ھنگامی که ما زرتشت بزرگ را با آن سه دستور بھزي�وی گفت�ار و ک�ردار و اندي�شه ني�ک، 

پ�اره ميکردن�د، بھت�رين و /ديم، در ھمين اروپا، مردان را جلوی شير و پلنگ ميانداختن�د و تک�هکره ئبه جھان ارا
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 در كت���اب خ���ود »ب���اقر ش���فتی س���يد«تنك���ابنی يك���ی از ش���اگردان 
 ی اطھ�ار ت�ا آن عھ�د، ھ�يچ  از زم�ان ائم�ه« ک�ه نويسد  می»العلماء قصص«

 ك��ه ش���فتی »ي��ك از علم��ای امامي���ه ب��ه آن ان���دازه ث��روت و مكن��ت نداش���تند 
ن ش��فتی از راه اغ��وا و زور، چن��ي « بن��ا ب��ر تحقي��ق عب��اس اقب��ال…داش��ت

   ».ثروتی را گرد آورد
معل��وم ني��ست ب��ه چ��ه [ِش��فتی، متھم��ين  ک��ه نوي��سد م��یعب��اس اقب��ال 

را ابتدا ب�ه اص�رار و م3يم�ت و ب�ه ت�شويق اي�ن ك�ه خ�ودم در روز ] جرمی
 قيام��ت، پ��يش ج��دم ش��فيع گناھ��ان ش��ما خ��واھم ش��د، ب��ه اق��رار و اعت��راف وا

ی   ود ب�ر ك�شتهزده، و خ� داشته، سپس غالبا با گريه ايشان را گ�ردن م�ی می
    ٧٨.كرده است گاھی ھم در حين نماز غش می.  استگزارده آنان نماز می
  

ش�فتی، اي�ن مح�صول دوران م3پ�رور ] س�يدباقر[تر گفتيم كه   پيش
ب�ا كم�ك انب�وه [شاه، رفته رفته ك�ارش ب�دانجا ك�شيد ك�ه در اص�فھان   فتحعلی
خطب�ه خواندن�د و  ادعای استق3ل كرد و حتی به نام او ]ھا و آدمكشان لوطی

                                                                                                                  
در . مرگ آن�ان در براب�ر جان�داران گرس�نه ب�ود] رقص[و رخس » اتورھاگ3دي«ارجمندترين کار شما، تماشای 

 دختران خ�ود را زن�ده بگ�ور ميکردن�د، و در ھم�ان زم�ان، ،يونان، مردان با مردان زناشويی ميکردند، و تازيان
يگ�ويم؛ اينھا را من نيستم که م. ...بانوان ايرانی در جايگاه پادشاه و شھبانوی سرزمين من، فرمانروايی ميکردند

زمانيکه در : ناپلئون بناپارت در نامه اش به فتحعليشاه قاجار مينويسد. تاريخ نويسنان خود شما گفته و نوشته اند
  ....ايران، شاھنشاھی با آن فرھنگ پيشرفته جاری بود، نياکان من در جنگلھا و غارھا بودند

نوش�ته و نيافري�ده ام، اينھ�ا، ھم�ه اش در اين آي�ه ھ�ای سسنگ�سار و تازيان�ه و خ�ونريزی را، م�ن از س�وی خ�ود ن
چگونه است . پوشی ميکنيد  اما از آنھا به آسانی ميگذريد، و چشم؛قرآن است، و شما نيک ميدانيد که چنين است

... ؟!که با چنين بن مايه ھايی، ايران�ی، تبھک�ار و س�تمران و ب�ی فرھن�گ از آب در آم�ده، و تازي�ان، ب�ا فرھن�گ
 اين باورمندی، به خوشبختی و نيک فرجامی رسيده است؟ در ک�دامين ي�ک از  ی بر پايهکدامين کشور اس3می،

 خ�ود،  یم�ن در دان�شنامه... کشورھای اس3می، آزادی، برابری، ارجگذاری به جايگاه انسانی، دنب�ال مي�شود؟ 
و » البخ�اریص�حيح «از تاريخ نوي�سان، پژوھ�شگران ب�سياری ب�ن ماي�ه آورده ام، ک�ه ف�راوان از آنھ�ا، ھمچ�ون 

ک��داميک از ب��ن ماي��ه ھ��ايی ک��ه گ��رد آورده ام، نادرس��ت و . ديگرانن��د، ک��ه در دان��شگاھھای ش��ما ب��دان بھ��ا ميدھي��د
نابجاست؟ اگر، فرنود بزھکاری، تبھکاری، سيه روزی و تيره بختی بيش از يک ميليارد مسلمان، اس3م نيست، 

  پس چيست؟
چيز بدتر از اين نيست، ک�ه ي�ک بيگان�ه،   با خود گفتم، که ھيچاندک اندک، خشم بر من چيره ميشد، و برای آنی

 ت3ش�ی ک�ه ب�رای  یاز ھم�ه. بخواھد با تکيه بر برداشتھای ناروا، فرھنگ تابناک و پر فروغ مرا به لجن بک�شد
ی دانشنامه کشيده بودم، و رنجھايی که برده بودم، دست شسته بودم، اما نميتوانستم بی آبرو کردن اي�ران و ايران�

گفتارم را با خشم بيشتر و با بھره گيری از بن ماي�ه ھ�ای بي�شتر آنچن�ان دنب�ال ک�ردم، ک�ه ھم�ه . را ديده بان باشم
  .... برای دمی پس از پايان سخنھايم کسی چيزی نميگفتی گوش بودند، و حت]صدابي [بيسدا

چن�دی ب�درازا . ات�اقی رفتن�دپس از پاي�ان س�خنھايم، گ�روه داوران، نش�ست را رھ�ا ک�رده و ب�رای گ�رفتن رای ب�ه 
  :، رای داوران را در برابر ھمگان ايستاد و خواند»ھانری لوفور«استاد . نکشيد و داوران برگشتند

 »ِترس ھاناروبل« بسيار برجسته  ی با پايه، رای داوران]اکثريت [ دکتر رضا مظلومان با بيشترين یپايان نامه
 دکت�رای دت�ا را ب�ه ش�ما ]لق�ب[ س�وربون س�رفراز اس�ت ک�ه فرن�ام  پذيرفته ش�د و دان�شگاه]افتخاریی سه درجه [

  .پيشکش نمايد
ماکسيم رودنسون ني�ز پ�وزش . ی بردھان دشمنان ايران، بنی صدر و حبيبی کوبييده شداو بدينسان مشت کوبنده 
 !]ياد شادروان دکتر کورش آريا منش شاد.. [.خواسته و در رفته بود

خواھی، مھدی قاسمی، چ�اپ پ�اژن، امريك�ا،    و ترقی گری  شيعی،ی يادگار   مجلهی اقبال در  نقل از مقاله  - 78
  ٩٦، ص ١٩٩٩سال 
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ناپ��ذير ح��اج مي��رزا آقاس��ی و  ی آش��تی  و تنھ��ا اي��ستادگی و مقابل��ه. س��كه زدن��د
  .  بود كه او را با ذلت و خواری فروكشيد»محمد شاه«

ھ��ای ش��ھر    دروازه،وقت��ی ب��ه فرم��ان محم��د ش��اه ب��ه كم��ك توپخان��ه
اصفھان را گشودند، لوطيان پا به فرار گذاشتند و به قول يك ناظر فرنگی، 

  ٣٠٠ی زن��دان ش��دند و   جتھ��د ب��ه كنج��ی خزي��د و بع��ضی از م3ي��ان روان��هم
گونه غائله ختم شد و اموال غصبی به ص�احبان   لوطی گرفتار آمدند و بدين

   ٧٩.ھا بازگشت آن
 در ص��در اس��3م، باي��د  آوری ث��روت  در رابط��ه ب��ا چگ��ونگی جم��ع

 مف�اھيم  كه حكومت در اس3م مفھوم بخصوصی دارد ك�ه اساس�ا ب�انمتاكيد ك
م�ا اي�ن . مستند جاری در جوامع م�دنی غ�رب، زم�ين ت�ا آس�مان تف�اوت دارد

ھ��ای متولي��ان اس��3م حك��ومتی فعل��ی ح��اكم ب��ر  تف��اوت را در مي��زان غ��ارت
  . ايم   و خوانده ايران، كم و بيش شنيده

ای در رابط�ه ب�ا   ك�ه ج�ای ش�بھه  مجتبی مينوی ھم )ب�د ب�رای اي�ن
می باقی نگذارد، وظايف حاكمان اس�3می را ی حكومتی متوليان اس3  شيوه

  :  كرده است»بندی  طبقه«اين گونه 
ی دني�ايی   فق�ط وظيف�ه] جانشين پيغمبر[ی پيغمبر   بنابراين خليفه«

ی   دارد و آن گ��رفتن زك��ات و تق��سيم ك��ردن غن��ايم و رس��يدگی ب��ه مرافع��ه
 ك�ردن مسلمانان و تعيين حكام و لشكر فرستادن به سركوبی متمردين و فتح

 ی حدود يعنی حد زدن و مجازات كردن كسانی اس�ت ك�ه  نقاط تازه و اقامه
   ٨٠».كنند بر خ3ف احكام اس3م عمل می

بين��يم ك��ه در اي��ن مي��ان اساس��ا س��خنی از آم��وزش و پ��رورش  م��ی
 ي�ا »ام�ت اس�3م«مردم، بھداشت و درمان ايشان، يا مث3 رفاه و خوشبختی 

دس��تور ك��ار ني��ست و تم��ام وظ��ايف حت��ی س��ازندگی مح��ل اقام��ت اي��شان در 
 ی غ��ارت، ح��د و تعزي��ر، و جن��گ ب��ا مل��ل  حاكم��ان اس��3می، در س��ه زمين��ه

ما چنين دري�افتی از اس�3م حك�ومتی را در ك�شور . ديگر خ3صه شده است
 ی طالبان افغانستان به روشنی تجربه كرديم و ديديم  افغانستان و زير سلطه

ات اي��ن رھب��ران س��نتی اس��3م، چ��ه ك��ه م��ردم م��سلمان افغ��ان در پرت��و الھام��
و اي��ن ] دارن��د[ف3كت��ی را تجرب��ه کردن��د، زنان��شان چ��ه سرنوش��تی داش��تند 

» غ�رب ك�افر«ش�ان ب�ه  حاكمان اس3می، به ق�صد ص�دور حكوم�ت اس�3می
گ��اه  ھ��ا ب��ه قت��ل  ی ملي��ت چگون��ه ب��ا عملي��ات انتح��اری، بيگناھ��انی را از ھم��ه

  !فرستند می
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 چن���ين دس���ت ب���ازی را ب���ه  اي���ن مكت���ب ھ���م ك���ه ی نظ���ری زمين���ه
ق�رآن «دھ�د، دقيق�ا در اي�ن آي�ات  شريعتمداران، برای كشتار دگرانديشان می

و ني�ازی ھ�م . و بسياری از آيات ديگر اين كتاب آس�مانی ثب�ت اس�ت» كريم
گون�ه ش�ك و   اتفاقا اين آيات از آياتی است ك�ه ھ�يج. به كشف و شھود ندارد

ھ���ای مف���سرين ق���رآن، از  زشھ���ا وج���ود ن���دارد و طب���ق آم���و تردي���دی در آن
  .محكمات دينی و عقيدتی شناخته شده است

  ]٨٢توبه. [بايد خنده كم و گريه زياد كنند] كافران[
بدانيد كه اگر در راه دي�ن خ�دا، ب�رای جھ�اد بي�رون ن�شويد، خ�دا ش�ما را ب�ه 
عذابی دردن�اك مع�ذب خواھ�د ك�رد و ق�ومی ديگ�ر را ب�رای جھ�اد، ب�ه ج�ای 

  ]٣٩به تو. [گزيند شما برمی
مائ�ده . [برافروختيمجنگ و دشمنی را تا قيامت آتش ] در ميان مسيحيان[ما 
١٤[  

  ]٣٧توبه . [خدا ھرگز كافران را ھدايت نخواھد كرد
  ]٣٨توبه . [محققا بدانيد كه مشركان نجس و پليدند

گاه مشركان را ھر جا بيابيد، ب�ه   ھای حرام درگذشت، آن  كه ماه  پس از آن
ھا را دستگير و محاصره كنيد، و ھر سو در كم�ين آنھ�ا   و آنقتل برسانيد، 

  ]٢٦ و ٥توبه . [باشيد
انف�ال ! [ح3ل و گوارای شما باد. پس اكنون از ھرچه غنيمت بيابيد بخوريد

٦٩[  
و . گرداني�د ی ملل و م�ذاھب خل�ق را ي�ك ام�ت م�ی  خواست ھمه اگر خدا می

ھ�ود . [اخ�ت3ف خواھن�د ب�ودی اق�وام و مل�ل دني�ا ب�ا ھ�م در   ليكن دائ�م، ھم�ه
١١٨[  

پس شما اھل ايمان، در كار دين سستی روا مداريد و ك�افران را دع�وت ب�ه 
  ]٣٥محمد ! [صلح نكنيد

با آن كافران به قتال و كارزار برخيزيد، تا خدا آنان را به دست شما عذاب 
  ]١٤توبه . [كند و خوار گرداند

ھ�ا  بايد دوست بداريد؛ اگر آنای اھل ايمان، شما پدران و برادران خود را ن
  ]٢٣توبه . [كفر را بر ايمان برگزينند

تر است، شروع به جھ�اد   ای اھل ايمان، با كافران از ھر كه به شما نزديك
. كنيد و بايد كفار در شما درشتی و نيرومندی و ق�وت و پاي�داری ح�س كنن�د

  ]١٢٣توبه [
 را گردن زني�د ت�ا آنگ�اه ھا شما مومنان چون با كافران روبرو شويد، بايد آن

 ی محم�د، آي�ه  س�وره. [كه از خ�ونريزی ب�سيار، دش�من را از پ�ای درآوري�د
  ]٣شماره  
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 ١٧مائ�ده . [آنانی كه قائل به خدايی مسيح پسر مريم شدند محققا كافر گشتند
  ] ٧٢و 

ی   س��وره. [عقي��ده ني��ست  فرق��ی مي��ان جھ��ودان و اھ��ل كت��اب، ب��ا ك��افران ب��ی
  ]١٣  ممتحنه، آيه

ت��رين م��ردم ن��سبت ب��ه م��سلمانان، يھ��ود و م��شركان را  مان��ا محقق��ا دش��منھ
  ]٨٢مائده . [خواھی يافت

. ای مومن��ان ب��ا ك��افران جھادكني��د ك��ه در زم��ين فتن��ه و ف��سادی ديگ��ر نمان��د
  ]٥٢ و فرقان ٣٩انفال [
چ�ون ت�و تي�ر ] ای رس�ول[نه شما بلكه خدا كافران را كشت و ] ای مومنان[

  ]١٧انفال . [دا افكندافكندی، نه تو بلكه خ
ك�ه ع�ذاب ] بترس�د[ھركس با خدا و رسول او راه شقاق و مخالف�ت بپيماي�د، 

ِاين عذاب مختصر قتل و اسارت را در دني�ا بچ�شيد . خدا بسيار سخت است ِ
 ١٣انفال . [مھياست كه برای كافران در قيامت عذاب آتش دوزخ] بدانيد[و 
  ]١٤و 

از . ی خلقن��د و حت��ی از م��شركان  ت��ر از ھم��ه يھ��ود ب��ه حي��ات م��ادی ح��ريص
كند و اگر به آرزويش برسد،  رو ھر يھودی آرزوی ھزار سال عمر می اين

عمر ھزار سال ھم او را از عذاب خدا نرھاند و خدا به كردار ناپ�سند آن�ان 
  ]٩٦بقره . [آگاه است

ای اھل ايمان، چون در راه دين خدا بي�رون روي�د تحقي�ق و ج�ستجو كني�د و 
ِه اظھار اس3م كن�د و ب�ه ش�ما س�ر ت�سليم ف�رود آورد، ن�سبت كف�ر به آنكس ك

  ]٩٤نساء ! [مدھيد تا مال و جانش را بر خود ح3ل كنيد
  ]١٠٤نساء ! [مبادا در كار دشمنان سستی و كاھلی كنيد

ايم�ان ب��ه خ��دا و روز قيام��ت ] يھ��ود و ن��صارا ك��ه[ب�ا ھ��ر ك��ه از اھ��ل كت�اب 
د، قتال و كارزار كنيد، تا آنگاه كه ب�ا گرون نمی] اس3م[ و به دين …نياورده

   ٨١»]٢٩توبه . [خواری و تواضع به اس3م جزيه دھند
  

 جزي�ه«  ک�هنوي�سد ی توبه م�ی   سوره٢٩ی   طبرسی در تفسير آيه
] پ��رداز  جزي��ه[ و در ح��الی ك��ه او ]و ن��ه س��واره[ باي��د خ��ود پي��اده »پ��رداز 

   ٨٢.بپردازدی خود را    جزيه…ايستاده و جزيه گيرنده نشسته است
گون��ه دس��تورات   ھ��ای ق��رآن ھ��م از اي��ن  ھ��ا و س��وره  در ديگ��ر آي��ه

 گ���رفتن از ك���سانی ك���ه  ی جزي���ه  دين���ی ب���رای ك���شتار دگراندي���شان و ش���يوه
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 ت�ا ج�ايی ك�ه اي�ن ك�شتارھا و ،ھ�ا رفت�ه اس�ت باورھای ديگ�ری دارن�د، س�خن
 د و م�سلمانان ق�شری ونش�و ھا اساسا به نوعی دستورات دينی تعبير م�یحذف

اصولی و معتق�دين مطل�ع ب�ه اي�ن دي�ن، ح�ذف و ك�شتار دگراندي�شان و حت�ی 
ای ش��ك و تردي��د ب��ه حقاني��ت اي��ن دي��ن و متولي��ان آن   قت��ل آن��انی را ك��ه ذره

دارند، امری واجب و فتوای دينی صادر شده از سوی بنيانگزار اين دين و 
  . شناسند تئوريسين رديف دوم آن علی ابن ابيطالب می

ك�ه از [حقوقی اھل ذمه ھم در زم�ان خليف�ه متوك�ل ھای  محدوديت
وی پذيرفتن . تائيد و تشديد شد] كرد ھجری قمری حكومت می٢٤٧ تا ٢٢٣

اھل ذمه را به خدمات دولتی منع كرد، و كودك�ان اي�شان را از تح�صيل در 
 را اف�زود، و »جزي�ه«مكاتب مسلمانان بازداشت، و مبلغ مالي�ات س�رانه ي�ا 

ی خ��ويش   ای ب��ر الب��سه   ك��رد ك��ه ع3م�ت مشخ��صه را مجب��ور»اھ�ل ذم��ه«
ھاشان صورت ش�ياطين را رس�م كنن�د،   الصاق كنند، و بر فراز مدخل خانه

ھايی را كه پ�س از ف�تح   و فقط سوار قاطر و خر شوند، و كليساھا و كنيسه
   ٨٣.، ويران ساختنداعراب ساخته شده بود

خمين�ی ] a  سيد روح[شود كه وقتی  م3حظه میدر ھمين راستا «
دين��ان را در  ھ��ا و ب��ی و س��پس كموني��ست] مجاھ��دين[حك��م قت��ل ع��ام من��افقين 

كن��د، و از قاض��يان و مفتي��ان جمھ��وری خ��ودش   ص��ادر م��ی١٣٦٧تيرم��اه 
نظ�ر از اي�ن ك�ه ت�ا آن زم�ان چ�ه حكم�ی در   ص�رف[خواھد ك�ه ھم�ه را  می
ی    را در ب�اره»حك�م اع�دام«ت�ر   چ�ه س�ريع  ھ�ر]ھ�ا ص�ادر ش�ده ی آن  باره
    ٨٤».ھا اجرا كنند، دقيقا به حكم قرآن عمل كرده است آن

خ��واھی از پي��شگاه خ��دای   ب��ا مع��ذرت] a خمين��ی س��يد روح[او «
متع��ال و از پي��شگاه مل��ت عزي��ز و ب��ا اش��اره ب��ه نمون��ه ي��ا ب��ه ق��ول اس��3ميان 

 یی عالم، آن ان�سان ب�ه تم�ام معن�   مرد نمونه…»اسوه مو) اميرالمومنين«
 از دم شم��شير … از يھ��ود بن��ی قريظ��ه...»زر را در ي��ك رو نف��٧٠٠ «ك��ه

 دادس��تان انق��3ب را »ب��رای عم��ل ب��ه ام��ر خ��دا«گذران�د، و ب��ه تبعي��ت از او 
گ�ر   موظف كرد تا تمام مج3ت�ی را ك�ه ب�ر ض�د م�سير مل�ت اس�ت و توطئ�ه

ھ��ا محاكم��ه كن��د و ب��ه   ھ��ا را در دادگ��اه  اس��ت، تعطي��ل كن��د و نوي��سندگان آن
فاسدھا را س�ركوب «پاسداران فرمان داد كه بدون مسامحه دولت، ارتش و 

   ٨٥»!گرھا را سركوب كنيد  توطئه«و » !كنيد
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و در راستای توجيه جوانکشی و ن�سل ک�شيھای دھ�ه ی ش�صت و 
  : دوران امام آدمکشان ک3ن تاريخ، آمده است که

واب�سته ب�ه   ح�زب م�شارکت ب�ا دف�اع از عناص�ریع�ضو م�ستعف«
 ان�تيست ب�ه ک�شور خي�ن گ�روه تروري�ا«: د ک�ردي�اک ت٦٧ن در س�ال يمن�افق

 ».ده نظامی به ايران پيوند خورده بو حملیکرده و با ارتش بعث برا
ن اع��دام يمخ��الف  ازیک��ي در ج��واب یعتيش��ر«: ھ��ان خب��ر داديک

 اع�دام يیبگ�و  و مق�ام ثب�وتی در مقام انتول�وژیتوانيتو م«: ن نوشتيمنافق
ت�و مواف�ق   بايی توانم تا جایمن ھم م. ريا خي است ی و اخ3قی انسانیکار

 ی در م��ورد م��اجرایستومولوژي��ا نباش��م ام��ا در مق��ام اثب��ات و اپي��باش��م 
گ��ذاران و ش��ارعان آن  ک��ه قانونی م��واجھی ب��ا حک��ومت٦٧ س��ال یھااع��دام

ت ي اکثریآن که البته مستظھر به رای  و موضوعه ین اساسيقوان براساس
 از ی خ��اص ک��ه ناش��یطيا در ش��ر،روزگ��ار ب��وده اس��ت ق��اطع م��ردم آن

ست در ي�ک گ�روه تروري�ان�ت يخ  و مواجھ�ه ب�ا» جن�گ یبح�ران خاتم�ه«
 یخ�وردن ارت�ش بعث� ون�ديم پيھن و ب�ي ب�ه خ�اک م�ی نظ�ام یتج�اوز و حمل�ه

ل يو تحم ط ناخواستهي بر شرای مبتنیمي تصم،ن حمله بوده استيعراق با ا
  رایستيرور آن گروه تی قانون، عناصر واعضایرد و به مقتضايگيشده م

ام�ام «م ين ت�صمي�م�ن از ا .ب�رديان مي�ان�ت را از مي خیکند و سوداياعدام م
   ».کنميت ميخاص حماط ي بر شرای متک»ینيخم

  : اعدام شده نوشت ني با اشاره به سر موضع بودن منافقیو«
 شان قاب�ل دف�اعي� ای و نظ�اميی ق�ضایاس�يم سيحکم امام و تصم«

   ».است
ھ��ا و يتترورھ��ا، جنا ب��ا اش��اره ب��ه ھ��م ین عب��اس عب��دي��ش از ايپ��

 یبانيپشت  به کشور با٦٧در سال ] مجاھدين[ن ي منافقیسرانجام ھجوم نظام
ا ي��ستھ ھ��م ب��ود ب��ا تروریگ��ريد ک��رده ب��ود ک��ه ھ��ر دول��ت دي��م ص��دام تاکي��رژ
گ�رفتن  هير با روحي اخیھای سالن طي منافقیايبقا .کردين برخورد را ميھم

  اع�دام ی، درب�ارهیاص�ر س�ابقا انق3ب� عنی برخ�یاسي و سیاز ارتداد فکر
 ...ید پاسخ حضرت عليران طلبکار شده اند و البته بايھا از ملت ايستترور
 ]یا  از م�ا را ک�شتهیھ�ا ک�سانيگف�ت ت�و در جنگک�ه م[ي�د ب�ن عقب�ه را ب�ه ول

 د کهيريد از حق بگي آنھا را بروی خونبھا:امام در پاسخ فرمود. بازگو کرد
 ٨٦». درآمدندی از پادند ويآنھا با حق جنگ
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ی چن��دانی ب��ه   ب��د ني��ست اش��اره ك��نم ك��ه اگ��ر در اي��ن كت��اب اش��اره
 ]نظي��ر اب��وبكر و عم��ر و عثم��ان[ی اي��ن مكت��ب   رفت��ار ديگ��ر متولي��ان اولي��ه

ھ��ای  و بخ��صوص تئوري��سين» ش��يعيان«ش��ود، ب��ه اي��ن دلي��ل اس��ت ك��ه  نم��ی
 و رفت�ار ھ�ای ت�اريخی ك�شتار  ايشان، برای گريز از زير بار سنگين نمون�ه

چ�ه در رابط��ه ب��ا دگراندي�شان و چ��ه حت��ی م��سلمانان [خ�شن خلف��ای راش��دين 
گراي��ی مذھبي��شان مخف��ی ش��ده، اي��ن نمون��ه    پ��شت ديوارھ��ای فرق��ه]مخ��الف

كنند و نه پي�روی اي�شان  خشونتھا را دست با) جرائم اين راھبران تعبير می
بطه با رفتار تاريخ ھم در را. از سرور و مو) و رھبر و پيامبر محبوبشان

ب�ر اس�اس ق�رآن و س�نت [خشن اي�ن راھب�ران اولي�ه و اي�ن جان�شينان پي�امبر 
ی خ�ود ھ�م خوان�دنی و  اسناد عجي�ب و غريب�ی دارد ك�ه در ج�ا]خود پيامبر
  ! ھستندھم شنيدنی 

ك���ه در ب���سياری از اي���ن م���وارد ھ���م عل���ی ام���ام اول   ج���البتر اي���ن
ای خ�شن اس�3می اي�شان شيعيان، به عنوان مشاور اعظم ايشان، بر رفتارھ�

ی   مث3 در يك نمون�ه. صحه گذاشته، گاه حتی از ايشان ھم تندتر رفته است
. تاريخی، در زمان حكومت عثمان، يكی از واليان اس3م شراب نوشيده بود

 حاضر نب�ود ]حتی پسر خود علی كه بعدھا امام حسن لقب گرفت[كس   ھيچ
  . رد اجرا بگذاردحد شرعی را در مورد اين والی متخلف به مو

پ��س از ت��شريح تم��ام داس��تان » ال��ذھب  م��سعودی مول��ف م��روج«
علی او را بكشيد و ب�ه . خواست از دست علی بگريزد وليد می که نويسد می

 گف�ت] حاكم و اميرالمومنين وقت[عثمان . زمين زد و با تازيانه زدن گرفت
كن�د و نگ�ذارد وقتی فاسقی « :گفت] علی[ نبايد اينطور با او رفتار كنی، که

    ٨٧».حق خدا را از او بگيرند، مستحق بدتر از اين است
شعيان، دام�اد و پ�سر   راشدين ، اولين امام یعلی چھارمين خليفه

در راه ت�رويج  عموی پيامبر اس3م از اولين کسانی اس�ت ک�ه اس�3م آورد و
وی  در وصف. دين محمد از کشته ھای مخالفان عرب و عجم پشته ساخت

  : ميگويد» اسحق بن عبدa«خطاب به » ر محمد بن علیابوجعف«
طاس و قدی   پررنگ، چشمان برآمده، سر یتيره پوست] علی[«

ص���رفا مکتب���ی و م���ذھبی، ف���ردی ی عل���ی ب���رخ3ف ادعاھ���ا .کوت���اه داش���ت
 ھزار دين�ار ٤٠سا)نه   بطوريکه تنھا از راه نخلستانھای خود،ثروتمند بود
   ٨٨».درآمد داشت
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ن�اب محم�دی  ارونی ک�ه در دوران حاکمي�ت اس�3ماين پولھ�ای ق�«
نق�ش   در کن�ار مکت�ب خ�ونريز ذوالفق�ار،ند، توانستندرشد چندين برابر داشت
] مسلمانان[ا د بود که معلی بر اين اعتقا. س3م ايفا کندعمده ای در ترويج ا

   ٨٩»!امان را بر شمشيرھامان حمل ميکنيم ھعقيده
  

 ب��ا ،ماھهش��شقوس��ھای  م ک��ش وغ، علي��رمحم��دعل��ی پ��س از م��رگ 
 ب�ا ازدواج ]عم�ر[دوم   یدر زمان خليفه.  بيعت کرد]ابوبکر[ اول  یخليفه

 ب�ازی یسياس�ی نق�ش  ت�ا بتوان�د در مع�اد)ت،دخت�رش ب�ا عم�ر موافق�ت ک�رد
ايران، بعنوان يک�ی از   بهاعرابدر ھمين راستا در ھنگام لشکرکشی . کند

  . کردميمشاوران نزديک عمرعمل 
 و روی ک�ار ]٩٠ابولول�و ايران�ی[ز ر بدس�ت في�روپس از ترور عم

پرداخ��ت و پ��س از ت مخالف��ه  بارھ��ا ب��ا وی ب��]عثم��ان[س��وم ی آم��دن خليف��ه 
کرس�ی  ب�ر» اھ�ل اجم�اع « ب�دون در نظ�ر گ�رفتن رای ،کشته ش�دن عثم�ان

  .امپراطوری اس3م تکيه زد
معاوي��ه ب���ر س��ر ق���درت و ش ب��ا اخت3ف���ات ب��ا ق��درت گ���رفتن عل��ی

  بين��شان  بط��وری ک��ه جنگھ��ای ب��س خ��ونينی؛رف��تگ��سترش قلم��رو ب��ا) گ
اين اخت3فات سرانجام وقتی که ھيچ يک از دو گروه ب�ه اطاع�ت . درگرفت
نام�ه  معاوي�ه در اي�ن.  پاي�ان ياف�ت ب�ه عل�یمعاوي�هی نيامد، ب�ا نام�ه  ديگری

 ع�راق از آن ت�و باش�د و ش�ام ،اگر ماي�ل ھ�ستی« : کهخطاب به علی نوشت

                                                           
  به نقل از نھج الب3غه- 89
نوشته اند که پيروز ] به دليل ھمان نژادپرستی خشن اعراب بر عليه ايرانيان[ در مورد قتل عمربن الخطاب - 90

او احتم��ا) دخت�ری ب��ه ن��ام . اه اي��ران در دوران يزگ�رد س��وم داش�تبلن��دی در س�پ جايگ��اه» ابولؤل�ؤ«نھاون�دی ي��ا 
او پس از تجاوز اع�راب ب�ه اي�ران در جن�گ موس�وم ب�ه . مرواريد نام داشت؛ به ھمين دليل ابولؤلؤ خوانده ميشد

پيروز ھنرھای نقاشی و درودگری و نجاری . اسير شد و در تقسيم بردگان سھم مغيره بن شعبه شد» الفتوح فتح«
طب�ری مينوي�سد عم�ربن خط�اب اج�ازه . مينامي�د» ابولؤل�ؤ«را ميدانست و شايد يه ھمين دليل ارب�ابش او را .. .و

ای ب�ه  ترين روايات، مغيره ب�ن ش�عبه از كوف�ه نام�ه  بنا بر كھن. مدينه شود نميداد ھيچ ايرانی اسير شده ای وارد
بياي�د و م�ردم از فن�ون او مانن�د   ب�ه مدين�هخط�اب نوش�ت و از او خواس�ت ت�ا اج�ازه دھ�د غ3م�ش ابولؤل�ؤ عمربن

پيروز نھاون�دی وقت�ی  شعبی ميگويد. عمربن خطاب پذيرفت.  مند شوند بھره... ی ونقاشی، آھنگری، و درودگر
پي�روز . اسيران خردسال ايران را ميدي�د، ميگري�ست و ب�ا خ�ود ميگف�ت عم�ربن خط�اب جگ�رم را ب�ه آت�ش ک�شيد

زنان و دخت�ران اس�ير ش�ده ی ايران�ی را از عم�ر  رخ زاد، برادرش پيروزان وانتقام يزدگرد، رستم ف ميخواست
دس�تانی ھنرمن�دی، ميت�وانی آس�يابی ب�سازی ک�ه ب�ا ب�اد،   روزی عمر از او ميپرسد شنيده ام ت�و ص�احب.بازستاند

. اردگندم آرد کند؟ پيروز پاسخ ميدھد که چنان آس�يابی براي�ت مي�سازم ک�ه آوازه اش ش�رق و غ�رب ع�الم را ب�رد
پيروز روزی خنجر را زير شالش پنھان کرد . پيروز ھمزمان با ساختن آسياب، شمشيری نيز برای خود ساخت

آخرين ضربه . سه ضربه به او زد. پيروز به عمر حمله کرد. عمربن خطاب امام جماعت بود. رفت و به مسجد
ار، دوازده ت��ن از ھمراھ��ان عم��ربن پي��روز ھنگ��ام ف��ر.  را ب��ه ش��کم عم��ر زد و آن را ت��ا زي��ر گل��ويش ب��ا) ک��شيد

پيروز نھاوندی، يا ابولولو دو سال بعد از فتح  .خطاب را زخمی کرد که  شش نفرشان از ھمان ضربه ھا مردند
آرامگاھی منسوب ب�ه ابولؤل�ؤ در ش�ھر .به کاشان گريخت] و به روايتی[ شھر نھاوند،عمربن خطاب را کشت و 

 .کاشان قرار دارد
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 اي�ن ؛»ين امت بردار و خون م�سلمانان را نري�زشمشير از ا«من، و  از آن
 ...  علی پذيرفت»!قبول کن پيشنھاد را

حکوم�ت و  پس از آن معاويه با س�پاھش در ش�ام و اط�راف آن ب�ه
  ٩١. و علی نيز در عراقندکردميگرفتن خراج مبادرت 

ب�ين عل�ی و معاوي�ه و ک�شتارھای عقي�دتی در  جنگھ�ای در جري�ان
، کين��ه و انتق��ام در ب��سياری از خ��انواده ھ��ای اھ��آنل س��رزمينھای تح��ت کنت��ر

ک�رد و ب�سياری از آن�ان ش�روع ب�ه فعالي�ت  داغدار و گرايشات مخالف رشد
گروھھا که از ھواداران خوارج  يکی از اين. دندکر مخفی  یيافته سازمان

اص���لی س���قوط اس���3م و ل��ل  ب���ه اي��ن نتيج���ه رس���يد ک���ه ع،مح��سوب مي���شدند
از   است که روزگار خوش را»ض3ل«  عقيدتی، وجود رھبرانیکشتارھا

  . مردم گرفته اند
  را ت�رور»ح�اکمين جب�ار«در اين راستا آنان تصميم گرفتن�د ک�ه 

بن ملجم، برک ب�ن عب�دa و عم�ر ب�ن بک�ر م�امور اسه نفر به نامھای . کنند
  . که ھر يک به ترتيب علی، معاويه و عمروبن عاص را ترور کنند شدند

 ھ�ر.  تع�ين ش�د» رمضان ماهھفتم« کار شده برای اينر روز مقر
روز آن  را در شانت�ا ماموريت� ، رفتن�دیيک با شم�شيرھای زھ�رآگين ب�سوي

  . انجام دھند
بک�ر ب�ه د)يل�ی نتوان�ستند س�وژه ھ�ای  برک بن عب�دa و عم�ر ب�ن

، را ب��ه کوف��ه رس��انده ب��ودد  ول��ی اب��ن ملج��م ک��ه خ��و،خ��ود را مع��دوم س��ازند
 ک�اری یض�ربت »ش�بيب«نام ه  بشان ھمفکرتوانست با ياری يکی از دوست

بع��د از ض��ربت، اب��ن ملج��م را ن��زد عل��ی . را ب��ه پي��شانی عل��ی وارد س��ازد
   »چرا چنين کردی؟« : علی از او پرسيد.بردند

چھ�ل ص�بحگاه تي�ز ک�ردم و از خ�دا ا شم�شيرم ر«: ابن ملجم گفت
   ».آن بکشم خواستم که بدترين و پست ترين مخلوق خدا را با

خ��ود ني��ز ب��ا آن ک��شته مي��شوی ک��ه ب��دترين مخل��وق «: عل��ی گف��ت
 ٩٢»!یخداي

ِمحمد ھم به دليل اعمال ھمين خ�شونت عل�ی اب�ن ابيطال�ب، رفت�ار 
اب�ن ابيطال�ب ش�كايت داش�تند و    از عل�ییك�سان«: كن�د او را چنين توجيه می
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ای م�ردم، از عل�ی «: گف�ت پيمبر ميان ما به سخن برخاست و شنيدم كه م�ی
   ٩٣».كند  خشونت می]يا گفت در راه خدا[ در كار خدا شكايت نكنيد كه او

  
ی ت��اريخی را ھ��م ب��ه اي��ن س��بب مي��آورم ك��ه ن��شان   اي��ن چن��د نمون��ه

 دگرباش���ان و ب��دھم محم���د شخ��صا ي���ارانش را ب��رای ح���ذف دگراندي��شان و
داده، پ�س  داشته، به ايشان آم�وزش خدع�ه م�ی اش گسيل می  مخالفين سياسی

ك��رده، ب��ه  ت ھ��م ب��رای اي��شان دع��ای خي��ر م��یآمي��ز عملي��ا  از پاي��ان موفقي��ت
آب دھ��ان «و » ت��ف«ش��ده ب��ا  داده، گ��اه ھ��م ك��ه )زم م��ی اي��شان ھدي��ه م��ی

  !كرده است خم ايشان را پانسمان میش زا»مبارك
] ي��سير ب��ن رزام يھ��ودی[و چ��ون عب��دa و ھمراھ��ان، پ��يش وی «

  : رفتند، سخن كردند و وعده دادند و ترغيب كردند و گفتند
   »!ش پيغمبر خدا آيی، ترا به كار گيرد و بزرگ دارداگر پي«
ھ��ا بيام��د و  و چن��دان بگفتن��د ت��ا ب��ا گروھ��ی از يھ��ودان ھم��راه آن«

عبدa انيس وی را به رديف خود بر شتر سوار كرد و چون به ش�ش ميل�ی 
خيب��ر ب��ه ج��ايی رس��يدند ك��ه قرق��ره ن��ام داش��ت، ي��سيربن رزام از رف��تن پ��يش 

a اين مطلب را دريافت و دست به شم�شير ب�رد و پيامبر پشيمان شد و عبد
و يسير با عصايی ك�ه ب�ه دس�ت داش�ت . بدو حمله كرد و پايش را قطع كرد

به سر او كوفت كه زخمدار شد و ھر يك از ياران پيمب�ر ب�ه يھ�ودی ھم�راه 
و . خود حمل�ه ب�رد و او را بك�شت؛ مگ�ر يك�ی ك�ه ب�ر مرك�ب خ�ود گريخ�ت

 وی »آب دھ��ان ب��ر زخ��م«پي��امبر خ��دا رس��يد، چ��ون عب��دa ب��ن ان��يس پ��يش 
  .  و آزار نداد»چرك نكرد«انداخت كه 
ب�در و اح�د، ] غ�زوات[و نيز پيامبر خدا صلی a و سلم م�ا ب�ين «

محم��د ب��ن م��سلمه را ب��ا تن��ی چن��د از ي��اران خ��ويش س��وی كع��ب اب��ن اش��رف 
 و نيز عب�دa ب�ن ان�يس را س�وی. را كشتند] كعب ابن اشرف[فرستاد كه او 

عب�دa  [… عبدa او را بك�شت…خالد بن سفيان بن نبيح ھذلی فرستاد كه 
ك�ه آنگ�اه كم�ی ] گونه تعريف كرد پس از بازگشت از عمليات جريان را اين

 وی را با شم�شير زدم و ك�شتم و بيام�دم و ،با او برفتم و چون فرصت يافتم
مرا نگري�ست و چون پيش پيمبر رسيدم و س3م گفتم، . زنانش بر او ريختند

  موفق باشی؟: و گفت
  .او را كشتم: گفتم
  .گويی راست می: گفت
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ی خويش رفت و چون باز آم�د   پس از آن پيمبر خدا برخاست و سوی خانه
ای عبدa، اين ع�صا را بگي�ر و ب�ا خ�ود داش�ته : عصايی به من داد و گفت

  !باش
  اين عصا از كجاست؟ : و با عصا پيش كسان رفتم و گفتند: گويد
  .اين را پيمبر به من داد و گفت با خود داشته باشم: گفتم
  برو بپرس كه عصا را برای چه به تو داد؟: گفتند

  ای پيامبر خدای، عصا را برای چه به من دادی؟: و من بازگشتم و گفتم
دادم ت�ا ب�ه روز رس�تاخيز مي�ان م�ن و ت�و ن�شان باش�د ك�ه در آن روز : گفت

   ٩٤...ندھست كسانی كه عصا دارند بسيار كم
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  ! اندر فضيلت علم ك�م

  
  

در ] ي��ا ت��شيع[اس��3م خ��شونت در ِيك��ی از متولي��ان تئ��وريزه ك��ردن 
ای ب��رای اثب��ات حقاني��ت   اس��تفاده از ھ��ر وس��يله«را » عل��م ك��3م«اي��ران، 
عل�م «در تبيين اين گون�ه تخص�صی ك�ردن .  است  تعريف كرده٩٥»شريعت

را به دو بخش قديم و جديد » علم«كه اين است پيش رفته ھم تا آنجا » ك3م
ب�ر اس�اس تح�ول و [ھای اثب�ات حقاني�ت ش�ريعت را   بندی كرده، شيوه  دسته

ِی ش�رعی و دين�ی م��تكلم    وظيف��ه]ی عل��وم از ھ�ر س�نخ آن  تكام�ل در حيط�ه
 ك���ه چ���ه بخواھ���د و چ���ه نخواھ���د،  می نمايان���ده اس���ت؛ م���تكلم اس���3میاس���3

 »ِ فھ�مس�قف«ِت ك3می ق�ديم را ك�ه ب�ر اس�اس ھای استد))  بايست شيوه می
تنظيم شده ب�ود، رھ�ا ك�رده و از عل�م جدي�د، ب�رای » قديمی«علمی متكلمين 

ب�ه ح�ساب » )ي�زال و تغيي�ر ناپ�ذير«ِاثبات خود شريعت ك�ه نوي�سنده آن را 
  . آورده است، بھره جويد

  تنھ��ا٩٦»ق��بض و ب��سط تئوري��ك ش��ريعت«ب��ه ب��اور اي��ن تئوري��سين 
گ�شوده « غيي�ر اس�ت و ن�ه خ�ود دي�ن؛ چ�را ك�همعرفت دينی اس�ت ك�ه قاب�ل ت

شدن درھای آسمان، و فرو ريختن ب�اران وح�ی ب�ر دل بن�دگان بختي�اری ب�ه 
 آدمي��ان ب��ه »عق��ول«، و ط��راوت و طھ��ارت ي��افتن س��رزمين ن��ام پي��امبران

ن و نش��ست. ی ھ��ستی اس��ت  پ��رور، زيب��اترين حادث��ه  برك��ت آن ب��اران ج��ان
ن��ار اي��ن وح��ی، و كوش��ش در گ��شودن راز آن ني��ز ب��ه ھم��ان  در ك»عق��ل«

  . زيبائی است
تيز شدن آت�ش طل�ب و رس�تن از تعلق�ات دون و برخاس�تن آدم�ی «

 و حي��رت ین روزن دل ب��ه س��وی آفت��اب ح��ق و معن��از خ��اك، و گ��شوده ش��د
ی اجزاء جھ�ان   كردن در برابر راز وجود و شنودن بانگ ھوالحق از ھمه

ھ��ای عرف��انی و آم��وختن درس س��لوك    تجرب��ه»تف��سير درس��ت«ستن و دان��
 و شك��ستن كب��ر و …ب��اطنی و ادب ح��ضور در مح��ضر محت��شم پروردگ��ار

 گ�رفتن تكام�ل  داش�تن ب�رای اخ�3ق و س�رعت قبول عج�ز و فن�اء و پ�شتوانه
ی ام��وری ك��ه در آزمودن��شان    دوب��اره»ني��ازمودن«قلب��ی و عقل��ی ب��شر و 
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 را ت�وان پري�دن »خ�رد«ه به ارتفاعی ك� است، و رسيدن «ی خطر  مظنه«
ی   اند و كفران نعمت است اگر اين ھدي�ه  تا آنجا نيست، ھمه از بركات دين

ھ�ا  اندي�شی  اجرت طبيبان الھی در چنگال كج  رايگان خالق جواد و تعليم بی
ھا فرسوده و ضايع شود و بر ل�ب  دردی ھا و بی ماندگی  ھا و عقب فھمی و بد

   ٩٧».ز تشنگی ھ3ك شوند جمعی ا]يعنی شريعت[آب حيات 
  

ی ام��وری ك��ه در آزمودن��شان   ِني��ازمودن دوب��اره«در رابط��ه ب��ا 
ق�در بگ�ويم ك�ه   ھم�ين. گ�و خ�واھيم ك�رد و ب�ازھم گف�ت» ی خطر اس�ت  مظنه

چاش�نی » م�ث3«را ھ�م » عقل«و » خرد«ھايی از اين دست كه  انشاء بافی
ھ�ا در تم�ام  سانی ما ان�  دارد، در حيات عينی، مادی، ملموس و تجربه شده

ت�ر از ھم�ه دي�ن اس�3م و م�ذھب ش�يعه،  طول تاريخ اديان و م�ذاھب و جدي�د
  .  آورد ای را ھم به لرزه درمی  فجايعی آفريده است كه تن ھر انسان ساده

ي�ا ح�اكم اس�3می، درس�ت ھم�ان زم�انی » طبيب الھ�ی«مث3 ف3ن 
حت�شم مح�ضر م«كه مشغول ع�شق و ح�ال و راز و ني�از و نم�ايش ادب در 

درھ�ای آس�مان گ�شوده ش�ده «است و درست ھمان لحظاتی ك�ه » پروردگار
و در ھمان امكانات نادری كه م�ومن ي�ا » ريزد است و باران وحی فرو می

آموختن درس سلوك باطنی و ادب ح�ضور در مح�ضر «به » طبيب الھی«
م��شغول اس��ت، متھم��ين ب��ه ارت��داد، ي��ا ك��سانی را ك��ه » محت��شم پروردگ��ار

ان�د، ي�ا   را نپرداخت�ه ٩٨ھ�ای دگراندي�شی  اجباری دينی يا جريم�هھای  ماليات
كمی تعلل ك�رده، ي�ا » آموختن درس سلوك باطنی«كارانی را كه در   اشتباه

ن��د، ب��ه ا  گفت��ه» كف��شك«ب��اقر مجل��سی  م��3 محم��د» كف��ش«ن��ه، فرض��ا ب��ه 
 با يقين به ]جناب حاكم مومن يا مومن حاكم[پذيرد، و حضرتش  حضور می

 بختياری كه ش�امل ف�رو ريخ�تن ب�اران  انسان«و » وردگار محتشمپر«تائيد 
را » ادب«شده، نماز و عبادت و ع�شق و س�لوك و رق�ص س�ماع و » وحی

پن�اھش س�ر   و اس�3مھ�ای مب�ارك  خيزد و متھم را با دس�ت ترك كرده، برمی
ِ از ريخته شدن قطرات خون مقتول]حتی[آنكه  برد؛ بی می ، ب�ر روی  معدومِ

ای نگرانی به دل عاشق و مومنش راه بدھ�د؛ چ�را   ش، ذرهاركھای مب دست
ی خط���ر اس���ت نباي���د دوب���اره   ام���وری را ك���ه در آزمودن���شان مظن���ه«ك���ه 

ی م���ث3 آزادی، دموكراس���ی، آزادی زن���ان، آزادی   و ب���ه بھان���ه» !آزم���ود
ی جھ��انی   مطبوع��ات ي��ا براب��ر دان��ستن حق��وق ش��ھروندی، ب��ر اس��اس بياني��ه
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ھ�ا  اندي�شی  ك�ج «ی سيادت و حكومت و زعام�ت  شهحقوق بشر، تيشه به ري
  . ی طبيبان الھی زد»ھا دردی ھا و بی ماندگی  ھا و عقب فھمی و بد

و » خ��يس«زم��انی ك��ه اي��ن ح��ضرات، زي��ر ري��زش ب��اران وح��ی 
شوند، ديگر فرصتی برای پرداختن به موض�وعات  از خود بيخود می] )بد[

آزادی زن������ان، آزادی ، داری نظي������ر آزادی اندي������شه، آزادی بي������ان  خن������ده
  !يستھايی از اين دست ن ور و شوخیآزادی بادگرانديشان، 

ِھای عام چپ�اول   به قول ميرزا آقاخان كرمانی، در رابطه با شيوه ِ
  :  ملت، از سوی اين متوليان مذھبرعيت و

ھ�ا  ی اي�ن دزدی  اين است كه از ھمه] ھم[كار آخوندھای و)يت «
ای به مال   كنند و مال حرام به اشاره  می رعيت، رفع شبھهو غصب اموال
م�اق تكفي�ر  ف�ورا چ،كافی است رعيت اعتراض�ی بكن�د. شود ح3ل تبديل می

 م3 محمد[ است و يا به جناب »بابی و مرتد فطری«شود كه ف3نی  بلند می
ام  ك��ه   م��ن ش��نيده «ت��ه و ي��ا ب��ه دروغ اش��اعه داده ك��همجل��سی كف��ر گف] ب��اقر

 و »آبستن ش�ده و دو ك�ره خ�ر زائي�دها)غی اجنبی قاطر مرحوم مجلسی از 
   ٩٩».خرالی آ

ی راز و   بر سر سجاده» نجاست« حاكم مومن، با ھمان حتیگاه 
گردد و ب�ار ديگ�ر  اش بازمی  نياز شاعرانه و عاشقانه و مومنانه و عاجرانه

ی س�ماع و راز    به ادامه]ای ديگر  بار ھم در انتظار انجام وظيفه  )بد اين[
  …پردازد و می» در درگاه محتشم پروردگار«اش    عاجرانهنياز و ادبو 

يک�����ی از ھم�����سنخان چن�����د ق�����رن پ�����يش س�����يد روح a خمين�����ی، 
  .است» مبارزالدين«

ِب��ار متع��صب و مت��دينی ت   ع��ربهح��افظ، معاص��ر و مباش��ر پادش��ا«
ب��رای ...  ك��ه از ف��رط تع��صب ب��ه دي��ن اس��3م»مبارزال��دين«اس��ت ب��ه ن��ام 

و ب�رای .  راه انداختبه] غزوات[ھای مقدس مذھبی   جنگاستقرار اس3م، 
 در ع�ين س�لطنت، خ�ود، »میحدود اس�3« و »نھی از منكر«اجرای كامل 

  . داد  را نيز انجام می»حاكم شرع« و »محتسب«ی   وظيفه
 نم��از و قرائ��ت ق��رآن را ]حت��ی[ك��ار در ح��ال عب��ادت   ب��رای اي��ن«

ك�شت  وردند، به دست خ�ود م�یآ كرد و متھمانی را كه به نزدش می ترك می
  .شد گشت و به ادای نماز و ت3وت قرآن مشغول می می و سپس بر
    ١٠٠. تن را به دست خود كشت٨٠٠ودش  به قول خبارزالدينم« 

  :  از ھمين دستی كمدی ديگر  و در يك نمونه
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شكست و زه   نام داشت و خم می»شاه محتسب«محمد مظفر كه «
به ت3وت قرآن مشغول ب�ود، م�صحف را ب�ه گسست؛ در حالی كه  تنبور می
بري�د و س�پس بازگ�شته و  نھاد و محكوم را با دست خويش س�ر م�ی يكسو می

 ب�ار ٧٠٠و گوي�ا اي�ن حادث�ه در زن�دگی اي�ن دژخ�يم، . خوان�د a را می  ك3م
   ١٠١».رخ داده است

  :و يکی ديگرشان
 اس�مش. عرضه ای ب�ود در اين گيرودار پادشاه ايران، پادشاه بی«

الدول�ه    يك نفر آدم خيلی گردن كلفت را ب�ه اس�م ع�ين…مظفرالدين شاه بود
. نھايت مقتدر بود الدوله برخ3ف پادشاه بی  اين عين. صدراعظم ايران كرد

 اي�ن ب�ود ،الدوله خيلی كارھای زيادی كرد؛ ازجمل�ه كارھ�ايی ك�ه ك�رد  عين
الدول�ه ھ�م   ع�3ء.الدوله ب�ود ء كه يك حاكم برای تھران ناميد كه اسمش ع3

خوان�د، از دور ك�ه  وقتی ك�ه نم�از م�ی. ھای عجيب و غريب بود از آن ظالم
   ١٠٢».داد كه سرشان را ببريد آوردند، با اشاره نشان می چند نفر را می

حاكمان شرع و فقيھان دربار ھم ك�اری ج�ز اي�ن ندارن�د ك�ه ب�رای 
پ��رور، فت��وا   م اس��3پن��اه  ِی ش��اھان اس��3م  ھ��ای ش��اھانه  تم��ام اي��ن ف��داكاری

ھ�ای قيمت�ی   ی شاھن�شاھان را پ�ر از رقع�ه  مرتكب شوند و خزانه و خزين�ه
  . فتواھای قتل و حذف دگرانديشان فرمايند

من اص3 كاری ب�ه اي�ن راز حضرت جناب سروش، اين است كه 
عج�ز و ادب در مح�ضر «ھا و شيون و واي3ھا، به عنوان   و نيازھا، گريه

 ك��ام3 ف��ردی  و م��ساله ی و آن را ي��ك موض��وعن��دارم» محت��شم پروردگ��ار
  ی عجز و ادب در برابر خالق، به ق�درت  دانم كه تا زمانی كه اين شيوه می

اس�تفاده از باورھ�ای  نمايی در برابر مخلوق و چپاول و تحميق ملت و سوء
ِ ب��ه عن��وان ]ب��ه نح��وی[ت��وان آن را  تب��ديل ن��شده اس��ت، م��ی» ام��ت«م��ذھبی 

 تحمل كرد؛ اما آنجا كه اي�ن راز و نيازھ�ا، ب�ه دك�انی احترام به دگرانديشان
ش��ود، ج��ز ي��ك دكان��داری ب��ه ح��سابش  ب��رای تحمي��ق و چپ��اول مل��ت ب��دل م��ی

آورم؛ چرا ك�ه ب�رای بع�ضی از اي�ن ان�واع عاش�قان پروردگ�ار محت�شم،  نمی
ھ�ا ب�ه تحقي�ر، تحمي�ق و  اص3 مھم نيست كه ملتی زير ي�وغ اي�ن گون�ه ب�ازی

   .شود چپاول كشيده می
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ھای عاش���قانه و ِناص���ر چن���ان سرش���ان گ���رم س���ير و س���لوكاي���ن ع
زي�ر ي�وغ [ب�ار زن�دگی م�ردم   ی خودشان اس�ت ك�ه وض�عيت نكب�ت  عارفانه

 ككشان ھم حتیكند؛   در ايشان ايجاد نمی  ھيچ نگرانی]مداران  استحمار دين
آدمي�ان  ان�د ك�ه  گرفت�ه ی مكتب�شان ي�اد  ھای اولي�ه گزد؛ چرا كه در درس نمی

ِھای دون زندگی  خواست«بايد بكوشند كه از ] ته فقط مردم و نه حاكمانالب[
ب�سنده كنن�د و در » مادی، خود را بتكانند و به حيرت در احتشام پروردگ�ار

ھ�ا، نايب�ان پروردگ�ار را  ھ�ا و پ�ايكوبی اف�شانی  راستای استمرار ھمين دس�ت
ن�د ك�ه ب�رای مالك جان و مال و ناموس خود بشناسند و با اين كار نشان بدھ

 اين ش�ريعتمداران، لياق�ت و ص�3حيت دارن�د و ی بھشت  رسيدن به دروازه
برند؛ با پای ايشان  فرمايند با چشم و گوش بسته فرمان می ھر چه ايشان می

ك�ه گ�اه ن�اپرھيزی [ھاش�ان را  بينن�د و چ�شم اي�شان م�یروند، ب�ا چ�شم  راه می
خواھن�د و اساس�ا  ر می كو]ای ديگری را ھم تصادفا ديده استكرده و چيزھ

 ت�اريخی ترين شكی در خود شريعت كه باعث تولي�د اي�ن ھم�ه جناي�ت ككوچ
  . كنند بردار است، نمی  گونه ھم تاويل و توجيه كه اين

ش�ان   ای ش�ك و تردي�د ب�ه دل عاش�ق و سرس�پرده  اگر ھ�م گ�اه ذره
خودش�ان، در فھ�م » ب�ی معرفت�ی« ناش�ی از ك�ودنی و راه يافت، آن را تنھ�ا

  … زاد… برو تا فرح… ھی…كنند و  دين تلقی میاز
 تجدي�د نظ�ر كه در اس3م، ھرگز اص3ح مذھبی ب�ه معن�ی] چرا[«

 ب�وده اس�ت و »ھبتجدي�د نظ�ر در بي�نش و فھ�م م�ذ«در مذھب نب�وده؛ بلك�ه 
ِحقيق���ی روح واقع���ی اس���3م  ش���ناخت« و »بازگ���شت ب���ه اس���3م راس���تين« ِ

   ١٠٣»!نخستين
ِ شخص بانی تئوری قبض كه مث3كس ھم اھميت ندارد   برای ھيچ

 و ب�رای تي�ز …در حال كوشش ب�رای گ�شودن آن راز «١٠٤و بسط شريعت
ِشدن آتش طلب و رستن از تعلقات دون و برخاستن آدمی از خاك و گشوده 

، و حيرت ك�ردن در براب�ر راز یِوی آفتاب حق و معنشدن روزن دل به س
ل�ه زن�ان و   ل�ه»  نی اج�زاء جھ�ا  الح�ق، از ھم�ه وجود و شنودن بانگ ھ�و

انق���3ب فرھنگ���ی «ھ���ا ب���ه عن���وان    ِ كن���ان، ب���ه دان���شجويان دان���شگاه ھرول���ه
حمل���ه ك���رده، ب���ا در جي���ب داش���تن فت���وايی از م���دعيان جان���شينی » اس���3می

ان�د،   ب�ه جن�بش درآم�ده» ھای بختياری كه زير ريزش ب�اران وح�ی  انسان«
ر نھاي�ت شدن و داس3می » اولوا)مر« برای اطاعت از ،ھا را ھمدانشگاھ

   ! به قصابخانه تبديل كند،به زير مھميز كشيده شدن
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گ��شوده «ِك��دام اي��ن ش��ريعتمداران ھ��م، ھ��يچ حي��ا و ش��رمی از   ھ��يچ
ِدان���شجويان گرفت���ار تي���ر غي���ب» ِروزن دلِش���دن  ِ  اي���ن مفتي���ان و م���اموران ِ

ھا و كشته شدگان اين  ھای بختيار و زخمی اجرای فتوای جانشينان آن انسان
دھن�د  ندارند و اص3 ھيچ ھراسی ب�ه دل مبارك�شان راه نم�ی»  مقدسجھاد«

رس�ند ك�ه  ب�ه ارتف�اعی م�ی«و شاد و ش�نگول و منگ�ول و خ�وش و س�رحال 
   ١٠٥»!را توان پريدن تا آنجا نيست] ھيچ انسانی[خرد 

و ب��رای توجي��ه ھم��ين ب3ي��ا از تم��ام عل��م و دان��ش م��درن ھ��م م��دد 
ش�ريعتی بيابن�د ك�ه » ِق�وانين«قاني�ت جويند، تا شايد راھی ب�رای اثب�ات ح می

دار و خشن آن دوران   ی بدوی و برده   سال پيش و جامعه١٤٠٠متعلق به 
  . ی سوم  است و نه اين روزھا و در ھزاره

ی   اي��ن وض��عيت البت��ه از ب��دبختی اي��ن متكلم��ين اس��ت ك��ه كارنام��ه
 ھ�م ھ�ا دكانداران دين و شريعت آنچنان خراب است كه با تم�ام اي�ن بن�دبازی

ماند؛ چرا ك�ه م�ث3    آن باقی نمیای توجيه، تاويل و ماستمالی كليتراھی بر
 بختياری كه شامل فرو  انسان«ِم3ھادی سبزواری، يكی از جانشينان ھمين 

يعن��ی [ی ب��شری   ش��ده، در رابط��ه ب��ا نيم��ی از جامع��ه» ريخ��تن ب��اران وح��ی
  : فرمايد كه افاضه می] زنان

خداون��د، ص��ورت ؛ ف��ی نك�احھنن ص��وره ا)ن�سان ليرغ��ب ك�ساھ«
 تا مردھا به نكاح ايشان رغبت ؛پوشانده است] زنان[انسان به اين حيوانات 

   ١٠٦».كنند
ش��ود ك�ه راج��ع ب�ه معي��ار  م�تكلم، ج��زو وظ�ايفش م�ی ب�ا اي�ن ھم��ه«

دار    ت���ا بتوان����د ثاب���ت كن���د ك���ه س���خنانش معن����ی،داری بح���ث كن���د  معن���ی
   ١٠٧»...است

  
 ب��ا معي��ار معن��ی«ر بزنن��د ت��ا بدبختان��ه ھرچق��در اي��ن متكل��يمن زو

 در »دار اس��ت  داری بح��ث كنن��د ت��ا بتوانن��د ثاب��ت كنن��د ك��ه سخنان��شان معن��ی 
توانن��د دس��تكاری كنن��د، تنھ��ا  ت�اريخ و وق��ايع ت��اريخی ثب��ت ش��ده و م��ستند نم��ی

كوشند كه وقايع تاريخی را توجيه، تاويل و تفسير به رای فرمايند؛ چ�را  می
س��ا)ران   ت��ار اي��ن ش��ريعتمداران و دي��نك��ه ت��اريخ، برداش��ت ديگ��ری از رف

ِگون��ه فھ��م   دارد؛ ش��ريعتمدارانی ك��ه كردارش��ان، دقيق��ا ب��ر روی مح��ور اي��ن
كمدی از تاريخ، جھان، طبيعت، علم، معن�ی، فل�سفه و ك�3م بن�ا ش�ده اس�ت؛ 

 ش�ناخت«و » ازگ�شت ب�ه اس�3م راس�تينب«ھرچقدر ھ�م كوش�ش كنن�د ت�ا ب�ا 
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ِحقيقی روح واقعی اس3م نخستين ھ�ای ت�اريخی،   ِ در فھم از تاريخ، تجربه»ِ
فعل��ی در حكوم��ت،  ی ت��اريخی ش��ريعت  ی ت��اريخی مل��ت و نمون��ه  حافظ��ه

   !دستكاری فرمايند
 »حك�م ت�اريخی و كل�ی«اتفاق�ا ي�ك « روش�ن ك�هبه اين دليل بسيار 

ِ وجود دارد و آن اين است كه مذھب حاكم ، جاری باشد»از ازل تا ابد« كه
اين حكم، در تم�ام ط�ول ت�اريخ اي�ران پ�س . قی است ترموجود، ھميشه ضد

دانند كه در اين مدت، ھر فك�ر  شود و ھمه می از اس3م، به روشنی ديده می
ی اجتماعی، فل�سفی ي�ا علم�ی ك�ه از جان�ب اندي�شمندان ايران�ی مط�رح   تازه

. ِ حاكم موجود مواجه شده است مخالفت و تكفير روحانيون و مذھبشده، با
است كه مردم وطن ما در تم�ام ط�ول ت�اريخ، دس�ت ب�ه اب�داع ج  و جالب اين

 ن�د و ھمي�شه ھ�م ب�ا م�ذھب و روحاني�تا   زده ایھای اجتم�اعی ت�ازه  انديشه
     ١٠٨».اند  ھای جدی و خونين داشته ِحاكم موجود، درگيری

انی ان�داخت ک�ه ب�ر شود به گ�ردن ک�سھمه ی تقصيرھا را نميالبته 
نوي���سندگان، تح���صيل ؛ زنن���دگ���ردن مياي���ران حکوم���ت ميکنن���د و م���ردم را 

کنون ب�ه مه سازان راديو و تلويزي�ون ک�ه ت�اکردگان، روزنامه نگاران، برنا
ِز ج�3دان آل�وده نپرداخته اند، تق�صير کمت�ری ا بنيادھای خشونت دين اس3م

اينان که حت�ی ج�رات نوش�تن و ي�ا تکل�م واژه اس�3م را، مگ�ر ؛ دست ندارند
ان کنن��دگان ج��اده ب��رای ج��3دان و جاني��  ص��اف ،م��دح اس��3م ندارن��د ب��رای

ھای س�ازمان س�ایو از وک�3 و وزرا و ر ؛مسلمان و ح�اکم ب�ر اي�ران ھ�ستند
 تا بظاھر مخالفانی که در برون از ک�شور ب�ه ک�ار آم�وزش و ،دولتی گرفته

ھم�ه و ھم�ه دست�شان ب�رای  ؛پرورش و رسانه ھای گروھی م�شغول ھ�ستند
 »ب��سم a«ھرک��سی ک��ه ب��ا ؛  داردوي��ران ک��ردن اي��ران در ي��ک کاس��ه ق��رار

ک�ه ب�ر زن�دگی [ يا خود را از معرکه ی بر پا شدهکند، و شروع به سخن مي
 و آنھ��ا ک��ه احت��رام ق��رآن و  مي��دارد، دور نگ��ه]هش��تاث��ر گذا ھم��ه ی ايراني��ان

  کنند و ھنوز خود را مسلمان يا ظاھر حفظ مي محمد و علی را در باطن و
ھ�ای جمھ�وری اس�3می در رم مستقيم جنايتامند، ھمه شريک جنميدانند و مي
  .ايران ھستند

 »لفطرهاقاتل ب�« قرآن يک  ی وآيه ھر مسلمانی طبق دستور دين
 را بقت�ل »مرت�د« موظف ھستيد که ،دانيد مسلمان ميشما اگر خود را ؛است

  ! به گردن شماستان کشتن کافر؛اين دستور دين اس3م است .برسانيد
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 و ان ش��اعران، فيل��سوفان،روش��نفکرن م��سايل را ت��ا ب��ه ام��روز اي��
 ش���اند و در برابرن���د و اح���ساس کنن��� بفھم ان���د،ته ايران���ی نتوان���سانھنرمن���د

   !دنبايست
  روی ،ن�دميکن جھان رداز دگرانديشان لمانان  که مسچرا کشتاری

 ؛دانک��ش و آنھ��ا را ب��ه اعت��راض و ش��ورش نميگ��ذارد اث��ر ب��دی نميانم��سلمان
 وگرنه اعتراض ؛تار را دوست دارند کش»لفطرهاب« چون ھمه ی مسلمانان

  .کردندمي
کت��اب  مفتخ��ر باش��ند ي��ا ش��رمنده ک��ه در  باي��دان ايران��یم��سلمان آي��ا

َقت�ل[ يشان فع�ل بک�شآسمان َ  ٢٢ عم�ران  آل ب�ار، در٣١ی بق�ره  در س�وره ]َ
در اع�راف   ب�ار،چھ�ار انع�ام ، در ب�ار١٣ مائ�ده  ب�ار، در٢٣ نساء بار، در

الکھف   بار، درپنج بار، در اسراء دو يوسف  بار، در١٣ بار، در توبه سه
، ب�اريک ش�عراء ، درب�اريک فرق�ان ، درباردو حج ، درباريک طه در ، باردو
دو  غ��افر ، در ب��ارپ��نج اح��زاب ، درب��اريک عنکب��وت ، در ب��ار٧ ق��صص در
محمد، فتح، حجرات، ذاري�ات، حدي�د، ح�شر، ممتحن�ه،    در سوره ھای،بار

 در و  ب�ار٢٣ جمع�ابس، تک�وير و ب�روج ، م�دير، ع�صف، منافقون، مزم�ل
َقتل« بار فعل »١٦٦«کم  مجموع دست َ      . در قرآن آمده است»َ

   ! را از مرگ ديگران داردش حياتاس3م اينگونه
 سخن رفت�ه ]الموت[ از مرگ  نيز بار»١٣٣«در قران مسلمانان 

 يل کردگان مسلمان ايرانی درفھميم که چرا تحصببھتر ميتوانيم حال  ؛است
و ب���ا  ؛ را ندارن���دشان ج���رات اعت���راض ب���ه اس3م���م���رز و درونرونم���رزب

 حت�ی اگ�ر ن�د؛ميکن3می س�ھيم  خود را در ھمه ی ک�شتارھای اس�،سکوتشان
  ١٠٩.ندنمايان بھمدستيھا از اين یخود را مبر زبان،ه ب
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  وميادداشت د

  
  ...دوست عزيز
  

ای،    ت�و نوش�تهشود بجز از آنچ�ه فھمم كه در ايران نمی اين را می
 مختل��ف ھم��ان ھ�ا در مي��ان اش�كال  ان��سانی ب�ين   مقاي��سهس�قف. س�خنی گف��ت

 باش��د رئ��يس  اگ��ر ھ��م ك��سی پي��دا ش��ود ك��ه دوس��ت نداش��ته. ھ��ا اس��ت م��سلمان
ع�شری معتق�د ب�ه غيب�ت كب�رای ام�ام دوازدھ�م  ی اثن�ی  كشورش الزاما شيعه

ر جايی برای  است كه در پوشش شعارھا ديگ ِباشد، مرتكب كفر )يغفر شده
ی    چه برس�د ب�ه اينك�ه بخواھ�د اظھ�ار وج�ودی ھ�م در حيط�ه؛يابد تنفس نمی

  . سرنوشت خودش و كشورش بكند
اما اينكه چرا من اساسا با ورود به اين بحث مخالفم، ب�ه اي�ن دلي�ل 

ھای ديگری ھم ھستند كه ب�ه م�ذھب  ِكنم در ايران ما انسان است كه فكر می
م�سلمان و ش�يعه متول��د ش�دن، دلي�ل ب��ر . ر دارن�دھ�ای ديگ�ری ب��او  و اندي�شه

شود انسان در باوری ك�ه ب�ه او   می؛ِمسلمان شيعه ماندن تا آخر عمر نيست
 اس��ت، ش��ك كن��د و احتياط��ا روش فك��ری  اش تزري��ق ش��ده  ھم��راه ب��ا خ��انواده

م���ا پ���در و مادرم���ان را انتخ���اب .  انتخ���اب كن���د ديگ���ری را ب���رای زن���دگی
  ! توانيم انتخاب كنيم كه میكنيم، اما فكرمان را  نمی

 مث��ل رن��گ پوس��ت و ن��ژاد ني��ست ك��ه قاب��ل تغيي��ر ،دي��ن و م��ذھب
ھ�ا اساس�ا   ھ�ا ھ�م از نظ�ر م�ن ب�ين ان�سان  بن�دی نباشد؛ ھرچند ك�ه اي�ن تق�سيم

  . دنموضوعيت ندار
ِام��ا اينك��ه چ��را م��ن وارد بح��ث تفكي��ك ان��واع اندي��شه ھ��ای م��ذھبی   ِ

اساسا اس�3م  را دين�ی ض�د آزادی و شوم، به اين دليل است كه  نمی] شيعی[
ِاگ�ر كت�اب لغت�ی چي�زی دم دس�ت داش�تی و توان�ستی . ام   ش�ناختهراختياضد 

 و ب�ه »س�لم«ی    از ري�شه»اس�3م« ديد ك�ه  نگاھی به آن بياندازی، خواھی
ی   تسليم در برابر خدا، و چون خدا در زندگی روزم�ره. معنای تسليم است

ش�ود ت�سليم در براب�ر پيغمب�ر و   ن�دارد، م�یما حياتی عينی، م�ادی و حق�وقی
  . ايشان ھم كه چھارده قرن است زنده نيستند. امام
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ت��ز مھ��دی موع��ود ھ��م بي��شتر ي��ك نظري��ه اس��ت ت��ا اينك��ه در حي��ات 
   ھم�ين ی سوم بتواند حضوری مادی داشته باشد؛ به  سياسی ملتی در ھزاره

ِومت و صاحبان ج�ان شوند متوليان حك دليل ھم نايبان و جانشينان ايشان می
ھای مختلف تصرف در زندگی مردم را ھ�م از   رده. و مال و ناموس مردم

مان�د، ت�سليم ب�ودن  آنچه برای من و تو می. اند  ھا تقسيم كرده  در حوزهپيش 
  !  كسی  است  تفاوت تنھا در تسليم بودن در برابر چه؛يا تسليم نبودن نيست

 محم��ود  طالق��انی، عل��ی  يدِ دلي��ل اس��ت ك��ه تف��اوت ب��ين س��  ھم��ين ب��ه
 عل�ی   a خمينی، مسعود رجوی، عبدالكريم س�روش، ح�سين شريعتی، روح

منتظری و ديگران اين طيف، تنھا در شكل حكومت كردن اي�شان ب�ر م�ردم 
 دي�د ك�ه ھ�ر ك�دام،  ی دعواھاشان دقي�ق ش�وی، خ�واھی  و اگر در كنه. است

ِ؛ البت�ه ب�ر ھم�ان اس�اس دان�د فقط خودش را مجاز به حكوم�تِ  ب�ر م�ردم م�ی
ی اينك�ه خودش�ان    به بھانه؛تسليم مردم در برابر خداشان كه يعنی خودشان

  . دانند را جانشين خدا، پيغمبر و امام می
در اين مورد من ھم با ت�و م�وافقم ك�ه س�يد محم�ود طالق�انی آخون�د 

ن برای تبليغ  نوعی استبداد مذھبی كه به آن معتقد بود، به زن�دا. خوبی بود
ام�ا ك�سی ني�ست ؛ دمش گ�رم. دينی شاه ھم مبارزه كردِ رفت، با استبداد غير

ی او و م�دعيان راه   ام روی اندي�شه  كه من، حا) و با درك و فھم ام�روزی
  .اری كنمذ گ او و امثال علی شريعتی سرمايه

ِمن اساسا با اين نوع نگرش كه براس�اس ت�سليم، تعظ�يم و اطاع�ت 
ھ��ای ديگ��ری ھ��م ك��ه اس��3می    ب��ا اندي��شهی م��ن حت��. اس��ت، مخ��الفم بن��ا ش��ده

 دلي�ل   ھم�ين ب�ه. نيستند، اما به اصالت رھبر و رھب�ری ب�اور دارن�د، مخ�الفم
  ای كه به يك مخرج  ام از ھر انديشه  ام، سعی كرده  ھم از زمانی كه فھميده

انجامد، فاص�له بگي�رم  سانسوری می مشترك بر اساس تسليم، اطاعت و خود
  . ھاشان نشوم زیو وارد با

كنند  ھا نه فقط مردم شيعه را به اطاعت از خودشان وادار می  اين
ش��وند، ب��ه  ھ��ای ديگ��ر ھ��م دس��تور مرتك��ب م��ی  ك��ه ب��رای معتق��دين ب��ه اندي��شه

م�ث3 چ�را نباي�د ي�ك زن . زن�د شكلی كه به نوعی فاشيسم و آپارتاي�د پھل�و م�ی
ا ب��ا)تر بگ��ذاريم، م��سلمان ازدواج كن��د و ي��ا پ��ا ر م��سلمان ب��ا ي��ك م��رد غي��ر

  ارتباط داشته باشد؟   
. ی ھلموت ھ�وفر آلم�انی دقيق�ا ن�وعی فاشي�سم م�ذھبی اس�ت  قضيه

داش��ت، و اي��ن زن  اگ��ر ھ��ر م��رد م��سلمانی ب��ا ي��ك زن م��سلمان ارتب��اطی م��ی
به عب�ارتی ازدواج [بود  محصنه يعنی در اسارت و حصن مرد ديگری نمی

ش��د و آق��ای  مت��شان زده م��یی ش��3ق خد   ح��داكتر چن��د ض��ربه] ب��ود نك��رده
ش�د ب�ا  مسلمان كه اص3 مھم نيست در حصن زنی باشد يا نباشد، مجبور می
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ھا مسلمانان و البته فقط  داستان اين است كه در تعريف اين.خانم ازدواج كند
ھا ھستند، و كسی ك�ه ب�ا م�ذھب و  ی انسان  شيعيانشان، برتر و بھتر از بقيه

كنن�د از ج�نس  ك�ه )ب�د خي�ال م�ی[سلمان باور ديگری ج�رات كن�د ب�ا زن�ی م�
 ت�ا ؛ھ�م ب�ا سنگ�سار واج�ب اس�ت   ارتب�اط بگي�رد، م�رگش، آن]برتری  است

ديگران جرات نكنند به سراغ زنان مسلمان بروند؛ چرا كه در باور ايشان، 
گذارن��د، پ��س يك��ی از م��سلمانان زن ك��م  ِم��ردان ب��ر ب��اور زنان��شان ت��اثير م��ی

  . شود می
 قضيه را ك�ه كن�ار بزن�ی، ب�ا چ�ه فاشي�سمی بينی پوشش سياسی می

  !شوی؟ روبرو می
من البت�ه از جنگ�ی ك�ه در اي�ران ب�ين متفك�رين ن�وگرای م�ذھبی و 

 ك�دام اي�ن   است، خوشحالم، اما خ�ودم را در ھ�يچ متحجرين مذھبی درگرفته
ِك��نم؛ چ��ون اساس��ا ب��ا دي��ن و ب��اور من��سجم و جزم��ی ك��ه  ھ��ا ح��س نم��ی  جبھ��ه

اي�ن جن�گ، جن�گ . خواھ�د، م�رز دارم اش م�ی  ي�دهديگران را در خ�دمت عق
 جنگِ  شھروندان اي�ران ب�ا اي�ن ھم�ه تن�وع در اندي�شه، م�ذھب و ؛من نيست

ای كه از اينك�ه اس�3م از سياس�ت و   ِ جنگی است بين عده؛ھا ھم نيست باور
و ن�ه [ھرك�دام ھ�م ب�رای نج�ات دي�ن . ان�د  حكومت حذف شود، وحشت كرده

كدام��شان ھ��م درد م��ردم و مل��ت و   ھ��يچ. كنن��د م��ی راھ��ی را پي��شنھاد ]م��ردم
داش�تند رای و خواس�ت مل�ت براي�شان مھ�م  شھروندان را ندارند كه اگ�ر م�ی

  . كردند بود و با دگنگ به مردم ايدئولوژی حقنه نمی
 و البت�ه ب�وی ؛ِدرد ايشان تنھا در شكل ماندشان ب�ر س�ر ك�ار اس�ت

  .اند  الرحمن را ھم شنيده
 بب�ين چق�در ب�رای ؛ش�ريعتی را دوب�اره بخ�وانھای علی   تو نوشته

ای كه سيد محمود طالق�انی   به حاشيه. دراند اصالت رھبری و رھبر يقه می
 بب�ين ؛ است، مراجعه ك�ن نايينی نوشته» تنبيه ا)مه و تنزيه المله«بر كتاب 

اس�ت،   نوری به دست يك ارمنی گزي�ده ش�ده  a  چگونه از اعدام شيخ فضل
ج�ه كن�د ك�ه اتفاق�ا اع�دام ش�يخ، در م�دت كوت�اھی ك�ه م�شروطه  آن ك�ه تو بی

ِآورد مثب�ت جن�بش   خواھان كنت�رل اوض�اع را در دس�ت داش�تند، تنھ�ا دس�ت
  . ِمشروطه برای كوتاه كردن دست ارتجاع و مذھب از قدرت بود

يا اين تئ�وری طالق�انی ك�ه ب�ين علم�ا زاوي�ه آنق�در گ�شاد ني�ست ك�ه 
طه و يكي�شان ھ�م اع�دامی م�شروطه و ش�ھيد تاشان بشوند ناجي�ان م�شرو چند

  !مشروعه
نش��ستند و ب��ا ھ��م نش��ست  ی طالق��انی اگ��ر اي��ن علم��ا م��ی  ب��ه عقي��ده

. ھايی بر سر نوع سيادت بر مردم برس�ند  توانستند به توافق گذاشتند، می می
. ای ندارن�د  ھ�ا ب�ا ھ�م اخ�ت3ف م�سلكی و اندي�شه داند ك�ه اي�ن او به خوبی می
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ی س�لم و ب�ه معن�ای    از ھم�ان ري�شه]ھمه[ مذھبشان ھم پايه و اساس دين و
  .تسليم است

دارند  می كنی چرا در ادارات مردم را با دگنگ وا يا مث3 خيال می
ی   نماز اجباری بخوانند، و به چيزی كه كام3 خصوصی است و ب�ه حيط�ه

  شوند؟  ِباور مردم مربوط است، وارد می
 …ن��د، روزه بگيرن��د، و وقت��ی م��ردم را وادار ك��ردی نم��از بخوان
 ] چ�را  و بدون چون[ای   حجاب اجباری بگذارند، يعنی ايشان را عادت داده

اين است كه روش حكومتشان ھم بر اساس ھم�ان فھم�شان از . اطاعت كنند
  .ی سلم و تسليم   از ھمان ريشه؛انسان و رھبری است

ايی ھ شود چنين حرف ِدانم كه در ايران امروز نمی البته من ھم می
بھان�ه ی  سر دادن ش�عاری ب�ه یخوانم كه حت شنوم و می می. را مطرح كرد

كند، و ھمگي�شان   را ترش می»جماعت نوگرا« روی اين »ايران دوستی«
. رانن�د  ب�ه باورھ�ای م�ردم س�خن م�ی،ِاز خطرناك ب�ودن ورود اي�ن تم�اي3ت

ناح ج بايد در ميان اين دو »اپوزيسيون مسلمان«اين را ھم معتقدم كه ی حت
ع�وای ھ�ا بي�شتر ب�ه د  ام�ا اي�ن ب�ازی؛ھا پلی زده ش�ود و نگذارد بين آنبايستد

ھ�ا آش�تی؛ بن�ابراين  كنند و شب ھا قھر میزن و شوھری شبيه است كه صبح
  !اریذنه قھرشان جدی است و نه دعواشان قابل سرمايه گ

ھ�ای بيم�زه را زي�اد ج�دی نگي�ری و  تو ھم بھت�ر اس�ت اي�ن ش�وخی
  ! تی اينقدر زياد قائل نباشیبين اينھا تفاو

   چي�ز و ھم�ه آزادی از نظر م�ن يعن�ی آزادی ش�ك ك�ردن، ب�ه ھم�ه
ب��اور، جن��سيت، اندي��شان، ف��ارغ از  ی دگ��ر   و آزادی ھم��ه ك��س، ھم��ه؛ك��س

ايجاد امكانات براب�ر، ت3ش برای  آزادی يعنی ؛انديشه، مذھب و ايدئولوژی
مي��ت، جن��سيت، ن��ژاد، ھ��راس از اندي��شه، قو  ی ش��ھروندان، ب��ی  ب��رای ھم��ه

  . ھا ھای كمدی بين انسان  ديگر تفريقو رنگ پوست 
دان�ی  ك�ه خ�وب م�ی[ھا را باور كنن�د  ھا توانستند اين حداقل اگر اين

  !ھا بيشتر صحبت كنيم  ی اين قصه   آن وقت بيا با ھم درباره]توانند نمی
  
  به اميد ديدار
  نادره افشاری

  ١٣٧٦يکماه پس از دوم خرداد 
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  شت دروازه ی تھرانپ
  

  
. گويند ملتی كه تاريخش را ن�شناسد، آن را تك�رار خواھ�د ك�رد می
ش��وند،  در اي��ن ن��شناختن اس��ت ك��ه گ��اه برخ��ی مجب��ور م��ی. گوين��د راس��ت م��ی

 پرس��تی و ناسيونالي�سمی ك��ور و م�زاحم س��نگر  ِپ�شت ِ دي�وار فرھن��گ، خ�اك
ی   ر حمل���هدر براب���[بگيرن���د، ش���ايد بتوانن���د از ھوي���ت و فرھن���گ ِ ايران���ی 

  .  دفاع كنند]اعراب يا ديگران
اگر تاريخ را ب�شناسيم و ب�دانيم ك�ه ايراني�ان اول�ين ملت�ی بودن�د ك�ه 

ی جھ��انی حق��وق ب��شر را   پ��يش از ديگ��ر ملتھ��ای ص��احب ِ ت��اريخ، بياني��ه
ان�د، و از اص�ول اساس�ی و ب�ديھی    سال پيش از اي�ن ت�دوين ك�رده٢٥٠٠در

ھ�ا ف�ارغ از  ی انسان  برابری حقوق ھمهاين مانيفست، تحمل دگرانديشان و 
ی درخ�شان را   ھر دين، آئين و مذھبی است، آنوقت ك�سانی ك�ه اي�ن پي�شينه

كنند، خواھند دان�ست ك�ه برداشت�شان  می» دمده«دستآويز نوعی نژادپرستی 
  . ِی ايران سر ستيز دارد  با ھمان فرھنگ ديرينه

رق�رار ش�دن ی حاكم�ان اس�3می و ب  به حكومت رس�يدن چن�د ب�اره
ان پ�س از ت�سلط ص�فوي[دومين دور حكومت رسمی م�ذھب ش�يعه در اي�ران 

 بھای گرانی است كه ملت م�ا ب�ه دلي�ل ن�شناختن ت�اريخ ك�شورش ]شيعه شده
  .پردازد می

شاھان و حاكمان ايران در توازی با رھبران مذھبی و بخ�صوص 
ف س�نتی تعري�. ان�د  تعريف نكرده» شھروند« گاه مردم ايران را  شيعی ھيچ

ام�ت ھ�م ب�ه . اس�ت» ام�ت«رھبری ش�يعه و حاكم�ان فعل�ی اي�ران از م�ردم 
خبر، آگاھی، عل�م و دان�ش ني�ازی ن�دارد؛ ھم�ان رس�اله او را ب�س اس�ت ك�ه 

تردي�د دك�ان دي�ن  اش ب�از ش�ود، ب�ی  ای به سوی روشنايی آگاھی  اگر دريچه
» ام�ت«وقتی شھروندان ک�شوری را  .فروشی اين رھبران تخته خواھد شد 

ام�ام . شود ای يكطرفه با امام تعريف می  تعريف كرديم، اين امت در رابطه
ا)مر، ولی فقي�ه، زع�يم و ديگ�ر   ھم يعنی رھبر، پيشوا، پيشتاز، ولی، اولی

  .كند ی يكطرفه را تبيين می  مفاھيمی كه اين رابطه
ك��ه در دارن��د غ��ت ھ��ر ي��ك از اي��ن كلم��ات مفھ��ومی در فرھن��گ ل

 ھم�ان تعري�ف س�نتی ش�بان و چوپ�ان را ،ترين شكلش  هنھايت و به محترمان
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 ظ��اھرا یحت��؛ ب��ه بي��انی ديگ��ر حاكم��ان م��ذھبی.  كن��د ب��ه ذھ��ن متب��ادر م��ی
 ب���رای خودش���ان اي���ن م���سئوليت را قائ���ل ھ���ستند ك���ه ،غيرم���ذھبی اي���ران

را به چرا ببرند، راه نشانشان بدھند، شيوه و زمان جفتگي�ری » گوسفندان«
زم�انش ھ��م ك�ه رس��يد ش�ير، پوس��ت، پ��شم، . نن��دري�زی ك را براي�شان برنام��ه 

ھرشب . ھای تنشان را به مصرف برسانند ی بخش   جگر و بقيه  و چرم، دل
ی   ی از پيش تعيين شده  ھم به آغل ھدايتشان كنند تا بخوابند و برای برنامه

  .فردا آماده باشند
ی »چوپ�ان«/اما اگر روزی گوسفندی بگويد كه من از اي�ن رھب�ر

آي�د و دوس�ت دارم خ�ودم بگ�ردم ت�ا  ايد، خوشم نمی  ن تعيين كردهكه برای م
اگ�ر دلي�ل برت�ری  يا مث3 بگويد ك�ه .شود چوپان ديگری پيدا كنم، واوي3 می

ھ�ا در ھم�ان   ھم در اين ش�ب چوپان بر من، آگاھی او از امورات است، من
 و ب�ه اي�ن ام  ام، كت�اب خوان�ده   فكر كرده،ايد   تدارك ديدهمآغلی كه شما براي

ام كه ميزان آگاھی چوپان چندان ھم از من بيشتر نيست و من   نتيجه رسيده
ك�م ب�رای زن�دگی خ�ودم ت�صميم  توانم مدعی رھبری باشم، يا دس�ت  خود می

 كارد س3خی چوپان است كه گ�ردن لطي�ف گوس�فند ِ آگ�اه را خواھ�د ؛بگيرم
  .دی معترضين تاريخ خواھد فرستا  دريد و به قربانگاه ھمه

دارد كه ب�ه دلي�ل ] پاسدار[ سو ھر گله تعدادی ھم سگ ِ گله  از آن
سرسپردگی و اطاعت محض از رھبر، به ھر گوس�فندی ك�ه چن�ين خي�ا)ت 

 را در س��ر بپروران��د و م��ث3 بخواھ��د از گل��ه ج��دا ش��ود، پ��ارس ك��رده  واھ��ی
رھب��ری ھ��م ك��ه . كنن��د  مقل��د م��ی»غيرع��ادی«را متوج��ه وض��ع » رھب��ری«

  . كند ِ آب است، فورا سر گوسفند غير مقلد را زير آب میدرسش را فوت ِ
ِاگر ھم فرد معترض وقعی به پ�ارس س�گِ  پاس�دار نگ�ذارد، تم�ام 

 پ�ای لطي�ف …ھای امنيتی و اط3عاتی امام و زعيم و رھبر عاليق�در سيستم
ی دندان پاسداران خواھد كرد كه پ�ای   انسان معترض را مثل ھميشه طعمه

و » ذب��ح ش��رعی« از راه رف��تن ب��از بمان��د، ت��ا ھنگ��ام رفت��نش چ��3ق ش��ود و
  . فرا رسد» عيد قربان«روز مبارك 

س�يد ... [مطھ�ری،مرت�ضی ی سياس�ی عل�ی ش�ريعتی،   در فلسفه« 
a خمينی و مجاھدين خلق، وجود يك رھب�ر دين�ی در راس حكوم�ت، ]روح

اين ضرورت ناشی از طفوليت فكری جامع�ه اس�ت . )زم و ضروری است
توس��ط ام��ام ي��ا رھب��ر، ام��ری ] ام��ت[جامع��ه » و)ي��ت« سرپرس��تی ي��ا و ل��ذا

ي�ا [ آگ�اھی پي�شتاز : م�سعود رج�وی...در واقع به قول. طبيعی و مسلم است
كن�د ك�ه سراس�ر جامع�ه را  به او و)يت�ی در ھ�دايت جامع�ه اعط�ا م�ی] رھبر

 نھ�ادن  گيرد و در برابر آن افراد جامعه مكلف ب�ه اطاع�ت و گ�ردن دربرمی
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 اگر كسی رھبر يا امام خودش را نشناسد، بمانند : به قول شريعتی…ھستند
   ١١٠». است گوسفندی است كه چوپانش را گم كرده

 »روش���نفكران« دلي���ل وقت���ی م���ردم ك���شوری توس���ط   ھم���ين ب���ه
 كه گرفتارش  شوند، سرنوشتی بھتر از اين ايدئولوژيكش گوسفند تعريف می

گوس�فند، [ه از موض�وع ان�سان  در اين تعريفِ  وي�ژ؛ھستند، نخواھند داشت
 ؛توان از ملت داشت ديگر چه انتظاری می] …كا)نعام، سفيه، رعيت عوام 

ھ�ای م�الرو را   آيا اي�ن انتظ�ار واقع�ی اس�ت اگ�ر آرزو كن�يم ك�ه مل�ت، ج�اده
 آيا واقع�ی اس�ت اگ�ر منتظ�ر ؛بكوبد و به شاھراه تمدن و مدنيت پای بگذارد

 آن ك�ه   باشد و ب�ی موزش و پژوھش داشته آن كه امكان آ باشيم كه ملت، بی
اش را ب�ه رس�ميت ب�شناسد، ب�ه   رھبری مذھب، امكان ھ�ر ن�وع دگراندي�شی

   ! كه ھست دست يابد؟ چيزی بيشتر از اين
  ھ��ای چن��ين پ��س   ی ورود را ع��وض ك��رده، زمين��ه ام��ا اگ��ر زاوي��ه

تنھ��ا چن��د » !مل��ت ِ گوس�فند«رفت�ی را بررس��ی كن�يم، خ��واھيم دي��د ك�ه ھم��ين 
زده ب��ه اي��ران چ��ه فرھن��گ   ی اع��راب اس��3م  ص��باحی كوت��اه قب��ل از حمل��ه

 است و اتفاقا دليل ضديت ھيستريك متوليان اس3م ھ�م ب�ا اي�ن  پرباری داشته
تم�ام .  اس�ت ھ�ای ب�ا فرھن�گ نظي�ر م�صر ني�ز ھم�ين ب�وده ملت و ديگر ملت

ان�سور ھا و آثار علمی و ادبی اين مرز و بوم را به آب، آت�ش و س  كتابخانه
ھايی با فرھن�گ، امك�انی   اند، شايد بتوانند در غيبتِ  فرھنگ و ملت  سپرده

  .ی حيات بيابند  برای ادامه
ی اعراب به اي�ران،   بخش حمله يكی از آثار شوم و بسيار زيان «   

ی كت�ب   اع�راب جاھ�ل كلي�ه. محو آث�ار علم�ی و ادب�ی اي�ن م�رز و ب�وم ب�ود
.  و يادگارھ�ای كف�ر و زندق�ه از ب�ين بردن�دعلمی و ادبی را ب�ه عن�وان آث�ار

ھ�ا   سعد وقاص پس از تسخير فارس و فتح مدائن و دست يافتن به كتابخان�ه
و وی . ی وق��ت ك��سب تكلي��ف نم��ود  و من��ابع فرھنگ��ی اي��ران از عم��ر خليف��ه

ھا را در آب بريزيد، زيرا كه اگر در آنھا راھنم�ايی باش�د،   كتاب…:نوشت
ھ�ا  گ�ر مت�ضمن گمراھ�ی اس�ت، وج�ود آن و ا. ني�ازيم با ھدايت خدا از آن ب�ی

  پس از وصول اين دس�تور س�عد. كتاب خدا برای ما كافی است. )زم نيست
وقاص و ديگران حاصل صدھا سال مطالعه و تحقيق مل�ل ش�رق نزدي�ك را 

   ١١١».به دست آب و آتش سپردند

                                                           
 رو با تاريخ ـ علی ميرفطروس در رو - 110
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،  ب�ه اي��رانی اع��راب  ان��دك م�ردم اي��ران فھميدن�د ك��ه حمل�ه ان�دك « 
   ١١٢».تر از آن است  ای به منظور غارت نبود، بلكه جدی  تبرد سادهدس

ِاين است كه ما در راستای روش ھميشگی رھب�ران م�ذھبی ح�اكم 
 يا ھمي�شه از ]دانند كه آگاھی را مخل استمرار حكومتشان می[بر كشورمان 
ِريخ را از دي���دگاه ك���اتبين  ي���ا ت���ا،اي���م   ش���ده خب���ر نگ���اه داش���ته تاريخم���ان ب���ی

ِ كه با آموختن تاريخ دليل سترون ب�ودن  و به جای اين. ايم  زده آموخته اس3م ِ
ی ملتم�ان،   مان را بشناسيم، در خطِ  مق�دمِ  مب�ارزاتِ  آزاديخواھان�ه  جامعه

              !ايم مسلمانانی انق3بی و افراطی كشف كرده
ی ديگ��ری را ك��ه باي��د اض��افه ك��نم، نامي��دن ب��سياری از   م��ساله«    

 اس��3می مانن��د قرمطي��ان، س��رخ  ھ��ای ض��د  ھ��ای اجتم��اعی و فرق��ه جن��بش
و مشع��شعيان ب��ه عن��وان غ��3ه ش��يعه ي��ا م��سلمانان ] باب��ك خرم��دين[جامگ��ان 

ھا به شيعه ابتدا بايد ديد   كه برای انتساب اين جنبش افراطی است؛ در حالی
ی مت��ون   در ھم��ه؛ ی اس��3م ي��ا ش��يعه چي��ست  ِك��ه اص��ول اساس��ی و اولي��ه

 آم�ده اس�ت ك�ه م�ث3 س�يد محم�د مشع�شع در نج�ف، بارگ�اه ح�ضرت تاريخی
عل��ی را وي��ران ك��رد و پي��روان او چ��وب ض��ريح آن ح��ضرت را ب��ه عن��وان 

ِھيزم زير اجاق سوزاندند ی كعب�ه حمل�ه ك�رده و    و يا قرمطيان ب�ه خان�ه…ِ
ی خ�دا را ب�ه   مراسم حج را تعطيل كردند و جواھرات و اشياء قيمت�ی خان�ه

   آن���ان ب���ه نم���از و روزه و ح���ج و ديگ���ر اص���ول و عب���ادات.غنيم���ت بردن���د
ِط��وری ك��ه در قلم��رو خ��ود ھرچ��ه ق��رآن و  اس��3می اعتق��ادی نداش��تند؛ ب��ه 

ب���ه نظ���ر . ت���ورات و انجي���ل ب���ود، ھم���ه را ب���ه ص���حرا بردن���د و س���وزاندند
 ]حضرت موسی[اول شبانی : قرمطيان سه نفر مردم جھان را گمراه كردند

ُ خ��ب، ]...دح��ضرت محم�� [ س��وم ش��تربانی  و]ح��ضرت عي��سی [دوم طبيب��ی 
] ام��ا […كج��ای اي��ن اق��دامات و عقاي��د، اس��3می و خ��صوصا ش��يعی اس��ت؟

 داش��ت ك��ه  ح��3ج دلق��ی پوش��يده«: نوي��سد  م��ی…]اس��3می و ش��يعی[ِمحق��ق 
.  ب�ود ی ب�سيار در وی افت�اده   و گزن�ده ب�ود  س�ال از ت�ن بي�رون نك�رده يستب

   ١١٣».شتدايكی از آن، وزن كردند، نيم دانگ وزن 
 ، ھج����ری در روز زي����ارت ح����ج٣١٧ی س����ال    ذيحج����ه٨در «

قرمطي��ان ناگھ��ان ب��ه مك��ه حمل��ه ك��رده، ش��ھر را مت��صرف ش��دند و غ��ارت 
 بي�شتر ت�شريفات م�ذھبی س�نيان را … به اين حد ھ�م اكتف�ا نك�رده …كردند 
ش��مردند، آن مك��ان مق��دس   پرس��تی م��ی كردن��د و زي��ارت كعب��ه را ب��ت رد م��ی

   دو مشھور را از دي�وار كن�ده و ب�ه] حجرا)سود[ه و اس3می را غارت كرد
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  بيست] به[و فقط پس از قريب . بردند] بحرين[نيم كردند و با خود به لحسا 
عرب�ستان  [را ب�ه مك�ه] حجرا)س�ود[ی ف�اطمی   سال بر اث�ر وس�اطت خليف�ه

   ١١٤».گرداندند  باز]سعودی فعلی
چگونه محقق�ين توان ديد كه  ی ظريف به خوبی می  در اين مقايسه

ان�د ك�ه   ارزش كرده ھويت و بی  تنھا بزرگان تاريخ ما را مسخ، بی شيعی نه
ِھ��ا را ك��ه در ض��مير پنھ��ان مل��ت م��ا ج��ايی ت��اريخی دارد، م��ال  ھم��ين ارزش

ِھ��ا ارزش ت��اريخی ح��3ج اي��ن ني��ست ك��ه ب��ا  ب��ه تعري��ف ِ اي��ن. كنن��د خ��ود م��ی
 مخ�الف اس�ت، بلك�ه اي�ن  سازان حاكم از ان�سان دريافتِ  رايج و فريب ِ دين

ھ�ای ت�نش ھري�ك ن�يم دان�گ   است كه بيست سال حمام نرفت�ه اس�ت و گزن�ده
 را از ت��نش  ھ��ا  ش��پشیآزار اس��ت ك��ه حت�� و ح��3ج آنق��در ب��ی. وزن دارن��د

ش�ود ك�ه ب�ه   بگويند اتھاماتی كه ب�ه ح�3ج زده م�ی خواھند )بد می. شويد نمی
 نامي�ده و خراف�ات »رس�تی پ ب�ت«ی كعبه حمل�ه ك�رده، مراس�م ح�ج را   خانه

ِو ح3ج از آزار شپش ھم در ت�ن . ، درست نيست مذھبی را به سخره گرفته
ِك��ام3 ش��يعی در امث��ال » ھ��ايی ارزش«و ب��ا ك��شف . ش��تاش اب��ا دا  زخم��ی

  .كنند برداری می ح3ج، ايشان را ابتر و غيرقابل الگو
 ھ�راس از  اين است ك�ه ت�اريخ را باي�د بارھ�ا و بارھ�ا نوش�ت، ب�ی

ِ ک��شان ح��اكم س��لمان رش��دی«ی   تي��غ آخت��ه ی زواي��ای تاري��ك ِ   باي��د ھم��ه. »ُ
ِدوران تك��رار .  راه ديگ��ری ني��ست؛ ب��رای تك��رار نك��ردن وارس��يد،ت�اريخ را
            . است  سر رسيده  تاريخ به

» غ��رض ِمحق��ق ب��ی«نوي��سی فق��ط ب��ه چن��د نف��ر  ام��ا اگ��ر در ت��اريخ 
ِدي�ن « ِ جنايات ِ ھولناك و م�ستمر بسنده كنيم، اين برجستگان ھم در گرداب

ِھ��ای ن��وين اس��تمرار حكوم��ت  ك��شف ِ ش��يوه«و » در حكوم��ت  م��ذھب ب��ر ِ
ِھ�ا ك�ار ن�اكرده و  ھ�ا و ق�رن ھنوز سال.  شد محو و كمرنگ خواھند» جامعه

 چن�ان و ھن�وز ھ�م  طرفه آنكه م�ا ھ�م . است ِحرف نانوشته روی زمين مانده
ھ�ای متن�وع               آمي�زی  ب�ا رن�گ ،عه راِچندين و چند لشكر م�سلح ب�ه م�ذھب ش�ي

 نمك خيسانده داري�م ك�ه منتظرن�د آنچ�ه را ك�ه  ی تھران در آب   دروازه پشت
اند، تمام كنند، و ما   ھای صفوی و حاكمان فعلی ناتمام گذاشته اعراب، ترك
ھ��ای ديگ��ر حكوم��ت ِ  خودش��ان ك��ه ھمان��ا ف��رم» س��طح ِ فك��ر«ِرا ت��ا س��طح 

ی تمدن و پيشرفت ِ جھانی   ان است، پائين كشيده، از گردونهطالبان افغانست
 ك�ه طالب�ان در ھمدس�تی آش�كار و نھ�ان ب�ا   چن�ان به بيرون پرت�اب كنن�د، ھ�م

ِاستالينيسم حاكم قبلی بر سر افغانستان آورد ِ .  
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ی تھ��ران ك��ه ب��رای برپ��ا   ی پ��شت دروازه  از منتظ��ران خيم��ه زده
ت�رين و  ان�د، خ�شن   ايران خي�ز برداش�ته شيعه در ِكردن انواع ديگر حكومت

ب�ه ترتي�بِ  اج�رای «بع�د ھ�م . ترينشان مجاھدين مسعود رجوی اس�ت پولدار
ھ����واداران ش����ريعتی، م����دعيان جن����بش ن����وزايی دين����ی، بخ����شی از » نق����ش

 سال پيش مجاھدين   چنان به اصول چھل شدگان مجاھدين كه خود را ھم جدا
 وگرن�ه ،ان�د  ِان ديگ�ری ك�ه آب ندي�دهِدانن�د، و خي�ل م�دعي مسلح و وفادار م�ی

    .ند ھست شناگر قابلی
ِجن��بش م�سلمانان مب��ارز«در درون ك�شور ھ�م  a  ِگ�روه  جبي��ب » ِ

آزادی مھ�دی بازرگ�ان، جام�ا، ] م�ذھبی[a سحابی و نھ�ضت   پيمان، عزت
طرفداران مرحوم كاظم سامی، طرف�داران لط�ف a ميثم�ی و خي�ل ديگ�ری 

 چن�ان زي�ر عب�ای   باشند و چه ھم  كه چه از وطن گريخته مدعيانی از خرده
ِ باش�ند، ب�ا آگ�اھی از نق�ش دي�ن در حكوم�ت، م�دعی  م3يان ج�ا خ�وش ك�رده

به اين خيل عظيم ميت�وان ان�واع . شكل ديگری از حكومٍت مذھب بر ايرانند
  ...اص3حطلبان حکومتی و در کنار حکومت را ھم افزود

كنن��د حكوم��ت  ی ك��ه ت��صور م��یك��سان«: متاس��فانه باي��د گف��ت ک��ه
ايسم ندارد و اس�تقرار اس�3م راس�تين ي�ا جمھ�وری   اس3می ربطی به خمينی

ت���ر و  تردي���د آزم���ايش خ���ونين  ب���ی،دھن���د دموكراتي���ك اس���3می را م���ژده م���ی
  ١١٥».بينند ھولناكتری را برای ما تدارك می

را دم��وكراتيزه » اس��3م در اي��ران«خواھن��د  بع��ضی از اي��شان م��ی
 اي��ران، »م��ارتين ل��وتر«بع��ضی ھ��م مث��ل . اه راس��ت بك��شانندكنن��د و ب��ه ر

اس��3م «ان در عب��دالكريم س��روش از آزادی، دموكراس��ی و تحم��ل دگراندي��ش
كج���ی از « ك���ه چن���ين م���ذھبی ھ���ر   غاف���ل از اي���ن؛زنن���د دم م���ی» راس���تين
ِرا با شمشير تيز عمر راس�ت خواھ�د ك�رد» اصولش    و چن�د در اي�ن ھ�زار. ِ

  . است  ثابت كردهصد سال ھم آن را بخوبی
   و اص�3حمتج�ددول�ی ام�روزه م�سلمان «: به گفته ی باقر م�ومنی

 باش�د،  ای نداشته   كه با جمھوری اس3می موجود ھم ميانه طلب عليرغم اين
گی سياسی و  حاضر نيست به آسانی و راحتی از دخالت دادن اس3م در زند

د ثاب�ت كن�د كوش�  چن�ان م�ی  ھم… عبدالكريم سروش…اجتماعی دست بكشد
ی تفكيك ناپذيرند، بلكه حكومت اس�3می    تنھا سياست و دين دو مقوله كه نه
او در م�ورد .  اس�ت  شده ی ايران دوخته  ای است كه بر قامتِ  جامعه  جامه
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ی   كن�د ك�ه اص�و) رابط�ه  اظھار عقيده م�ی…ی ميان دين و سياست  رابطه
   ١١٦».تبين دين و سياست يك امر جبری اس

ھ�ای س�روش ھ�م ھم�ان   اندي�شه«:  گفت�ه ی عل�ی ميرفط�روسو به  
 با اين تازگی ك�ه ؛تشيع علوی و اس3م نبوی علی شريعتی و مجاھدين است

ت��ا زم��ان نوش��تن [حکوم��ت اس��3می  س��اله ی ١٧ی خ��ونين   پ��س از تجرب��ه
س�روش اين�ك ب�ا احتي�اط و ش�رمندگی و ] کتاب گفتگوھای علی ميرفط�روس

حال بايد بدانيم ك�ه اي�ن  زند، با اين  ست حرف میتاخير از جدايی دين و سيا
گي��ری اساس��ا ب��رای حف��ظ و نج��ات اس��3م اس��ت و ن��ه ب��رای اس��تقرار  موض��ع

متفكرانی مانند سروش اگر بخواھن�د روزی . آزادی و دموكراسی در ايران
بين اس3م و آزادی يكی را انتخاب كنند، آن يك�ی حتم�ا اس�3م خواھ�د ب�ود و 

   ١١٧».نه آزادی
   آن ك�ه ت�صوير دقيق�ی از تاريخم�ان داش�ته نه است كه ما ب�یگواين

 آن ك��ه چراي��ی و  گي��ريم و ب��ی باش��يم، ج��ای عل��ت و معل��ول را عوض��ی م��ی
چگونگی نازايی كشور را عليرغم اين ھمه فداكاری بررسی كنيم، به بحث 

  .پردازيم ھا می پيرامون شكل
اه زھ�رآگين ی ر  ای است كه از ميانه   من تاريخ ما چشمه باور  به

ھ�ويتی را   باي�د ف�ساد و ب�ی؛ی دشمن را كور كرد  باريكه  بايد آب.  است شده
ِاز ت���ن ت���اريخ ش���ست، ت���ا بت���وان راھ���ی ب���ه س���وی م���دنيت، تم���دن، تب���ادل 

نی م�ا اس�اس ن�اتوا.  ك�رد ھا، تحمل دگرانديشان، تسامح و تساھل باز فرھنگ
  ِ ب��ه دلي��ل ش��يعهمتاس��فانه ب��سياری از مورخ��ان م��ا. آگ��اھی از ت��اريخ اس��تنا

ی واقع�ی ت�اريخ   ان�د چھ�ره  ي�ا نخواس�تهو ان�د   ھاشان نتوانسته زدگی يا ترس
  .را به نمايش بگذارند

  !برگرديم سر کارمان  
س��ال ت��سلط ِ ت��سنن،  ببين��يم م��ذھب ش��يعه پ��س از قري��ب ب��ه ھ��زار 

  !چگونه بر ايران تسلط يافت؟
وانست شاه اسماعيل صفوی كه در اوايل قرن دھم ھجری قمری ت

حكومت شيعيان صفوی را در ايران اع3م كند، با اينكه تقريبا تمام ايرانيان 
ھ�ايی گ�سترده و  ی اعراب به اين سو، سنی مذھب بودند، با كشتار  از حمله
ی ش�يعه گ��ردن   ع��ام ش�وند، ي��ا ب�ه فرق��ه  اي��شان را واداش�ت ي��ا قت�ل،وح�شيانه

و نام امام�ان ش�يعه را » ملالع  خير  العلی حی«ی   شاه اسماعيل، جمله. نھند
 …را ب�اب ك�رد و» لعن خلفای راش�دين و  سب «به اذان و شھادتين افزود، 
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دھ�يم، در واق�ع  وز انج�ام م�یخيلی از كارھايی را كه ما ايرانيان شيعه، امر
 ب�ه م�ادر خ�ودش ھ�م رح�م نك�رد و او ی اسماعيل صفوی است كه حتِبدعت

  . را سر بريد
خطيب�ان ش��ھادت خ��اص ش��يعه يعن��ی ش�اه اس��ماعيل ام��ر ك��رد ك��ه «

 را در اذان و اقام�ه وارد  »العمل خير علی  حی « و »a  ان علی ولی اشھد«
خب�ر   در صورتی كه اكثريت مردم اي�ران س�نی و از اص�ول ش�يعه ب�ی؛كنند

ی    برخ�ی از علم�ای ش�يعهیاين اقدام شاه اسماعيل، تمام مردم و حت. بودند
 يك شب، پ�يش از ت�اجگزاری ش�اه ن�زد وی  چنانكه؛تبريز را نگران ساخت

ھ��زار خل��ق ك��ه در تبري��ز  سي��صد /قربان��ت ش��ويم دوي��ست«: رفتن��د و گفتن��د
ند و از زم��ان ح��ضرات ت��ا ح��ال اي��ن  ھ��ست دان��گ آن ھم��ه س��نی اس��ت، چھ��ار

ترس�يم م�ردم بگوين�د ك�ه پادش�اه   می؛ه را كسی در تبريز برم3 نخواندهخطب
 رعيت برگردن�د، چ�ه ت�دارك در اي�ن ب�اب  باz اگر خواھيم و نعوذ شيعه نمی

   »توان كرد؟ می
اند و خ�دای ع�الم    كار بازداشته مرا به اين«: پادشاه فرمودند كه«

ك��س ب��اك  ند و م��ن از ھ��يچ ھ��ستی مع��صومين ھم��راه م��ن  و ح��ضرات ائم��ه
ك�شم و ي�ك   شمشير م�ی، اگر رعيت حرفی بگويد،ِبه توفيق a تعالی. ندارم

  ١١٨».گذارم كس زنده نمی
كوش�يدند از ح�سن   صفويه م�ی…به گواھی كاترينوزنو سفير ونيز

 وران،  ھای مردم آذربايجان، ايران و آسيای صغير، يعن�ی پي�شه  توجه توده
روستائيان و فقيرترين قشر چادرنشينان ب�ه م�ذھب ش�يعه اس�تفاده كنن�د و در 

دلي�ل   ب�ی. دكردن وجه امساك نمی  ھيچ  فريبانه بدانان به ھای عوام  دادن وعده
افكن��ی و ب��ه راه  ني��ست ك��ه اعم��ال ش��اه اس��ماعيل ص��فوی در راس��تای تفرق��ه 

  ی مذھبی بين ش�يعيان و س�نيان از س�وی ت�اريخ  ھای وحشيانه انداختن جنگ
  . است بين، نوعی فاشيستم ارزيابی شده  ِنگاران واقع 

ی اين اولين   و اعمال وحشيانه» تركتازی«اما اگر قرار باشد كه 
ی صفوی را در چگونگی و ميزان كشتار دگرانديشان بي�ان ك�نم،   شيعهشاه 

 ام�ا دو ف�صل م�شترك را ب�ين ش�اه ؛ای ني�از دارم  ص�فحه به كتابی چند ص�د 
ت�وانم نادي�ده بگي�رم، و   نم�یکوم�ت اس�3میھ�ای ح اسماعيل صفوی و آخوند

پرواي�ی ھ�ردوی اي�شان   چنين بی   ھم فاشيسم مذھبی، جنسی و قومی، ھم آن
 تردي�د ناش�ی از وج�ه  اين وجوه مشترك ھم بی. در كشتار دگرانديشان است

ِت��ر اس��ت؛ ارتب�اط ِ غيرمعق��ول اي��ن متولي��ان   ت��ر و اص�ولی  اش�تراكی اساس��ی  ِ ِ
  .مذھب با خدا و متافيزيك
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 ١٠٠

 

  : خطاب به مردم چنين گفت] نيز[ی عباسی   منصور خليفه«
م�شيت و مردم، من در زم�ين مظھ�ر ق�درت خ�دا ھ�ستم و ب�ه   ای«

ب�ه اذن او عط�ا مينم�ايم، زي�را خ�دا م�را قف�ل م�ال . كنم ی او رفتار می  اراده
  ١١٩».است  خود قرار داده

 ش�يخ جني�د را …كن�د ك�ه  روزبھان خاطر نشان م�ی بن  a  فضل و 
  ١٢٠.a خواندند  را ابن ]پدر شاه اسماعيل صفوی[a و فرزند او حيدر 

اي��ن ص��وفی را رعاي��ايش   ک��هنوي�سد  م��ی…س�وداگر گمن��ام وني��زی
 در سراس�ر …كنن�د ك�ه پن�داری خ�دا ب�ر روی زم�ين اس�ت چنان ستايش م�ی

ھ��ا ج��اری  ج��ا ن��ام اس��ماعيل ب��ر زب��ان اي��ران ن��ام خ��دا فرام��وش ش��ده و ھم��ه 
  ١٢١.است

ی خوزس���تان    س���اله ش���ادروان احم���د ك���سروی در ت���اريخ پان���صد
ھ�ا و  ھ�ای ص�فوی ھمي�شه پ�رده ب�ر روی خونخ�واری در تاريخ که نويسد می

ان��د و اي��ن اس��ت ك��ه او از پادش��اھان   ھ��ای ش��اه اس��ماعيل ك��شيده ك��اری زش��ت
 كه كارھای زشت بسيار ك�رده و اگ�ر در  شود؛ در حالی نيكوكار شمرده می

ھ�ای  ھای ازبكان در خراسان و ويرانكاری تاز و  تاريخ جستجو شود، تاخت 
   .ين شاه بودی ا  ی كارھای ناستوده  عثمانی در آذربايجان، بيشتر ميوه

 ي�ك گ�روه ] كام�ل مرش�د[ی صفوی   شاه اسماعيل بنيانگزار سلسله
 وظيف�ه  باشی شاه انج�ام  خواران در دربار داشت كه زير نظر جارچی  زنده
ی وی گوش�ت ب�دن مج�رم   كردند و ماموريت داشتند كه به محض اشاره می

ر ص�فوی اي�ن رس�م ت�ا پاي�ان ع�ص. قطع�ه كنن�د و بخورن�د را به دندان قطعه 
  ١٢٢.برقرار ماند

اين آپارتايد مذھبی ك�ه در ش�خص ش�اه اس�ماعيل ص�فوی، ب�ه اوج 
رسيد و در شاه عباس ص�فوی ب�ه ش�يوه ھ�ای ن�وينی متكام�ل ش�د، چگ�ونگی 

ع�ام و غ�ارت  گرويدن اجباری ايرانيان را به تشيع، به ضرب شمشير، قتل 
ای قل�ع و در واقع خشونتی كه شاه اسماعيل صفوی ب�ر. گذارد به نمايش می
اندي�شان در پ�يش گرف�ت،    و ديگ�ر دگ�ر]ِمسلمانان س�نی م�ذھب [قمع دشمنان

ی روش اع��راب ب��دوی ب��ود ك��ه ط��ی قري��ب ب��ه ھ��زار س��ال ب��ه    ش��ده متكام��ل
ھايی ب�سيار    به شيوه]امروز[ صد سال بعد  ند باليد و چ»ھای نوينی روش«

  . است تر ارتقاء يافته تر و تكنيكی  بسيار پيچيده
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 ١٠١

 

آمي��ز ش��اه  تع��صب جن��ون  ک��ه ی ناص��ری آم��ده اس��ت  س��نامهدر فار
اس��ماعيل ص��فوی چن��ان ب��ود ك��ه چ��ون ب��ه ش��روان ش��اھان م��سلط ش��د، ب��ه 

چون مردم شروان، دشمن خاندان رسالتند، اموال آنھا «: سپاھيان خود گفت
 اي��د، در آب  فت��هھ��ا را ك��ه ب��ه غ��ارت گر باي��د تم��امی ام��وال آن. نج��س اس��ت

   »!رودخانه اندازيد
 لشكريان اطاعت فرمايش مرشد كام�ل خ�ود را ك�رده، تمام�ت تمام

  . شتر و اسب و استر رایاموال را در آب انداختند؛ حت
شاه اسماعيل با آنك�ه تبريزي�ان ھ�يچ مق�اومتی نكردن�د، ب�سياری از 

ھايی كه   سربازانش زنان آبستن را با جنينی حت؛عام كرد مردم شھر را قتل
طان يعقوب و بسياری از اميرانی را كه در گور سل. در شكم داشتند، كشتند

. ھاشان را س�وزاندند  بودند، نبش كردند و استخوان نبرد دربند شركت جسته
 تن از زنان روسپی را به صف ٣٠٠ … را سر بريدند … تن ٨٠٠سپس 

 س��پس اس��ماعيل م��ادر خ��ود … نيم��ه كردن��د  درآوردن��د و ھ��ر ي��ك را ب��ه دو
  ١٢٣.دندبري  فرمان داد در برابرش سر…را

ش��يخ در ت��اريخ اجتم��اعی اي��ران مرت��ضی راون��دی آم��ده اس��ت ک��ه 
 ھرگاه در اردبيل با مخالفت ك�سی روب�رو ]پدر شاه اسماعيل صفوی[حيدر 

شد، به فرمان وی مريدانش سگی را به نف�ت و گ�وگرد آغ�شته س�اخته و  می
  .افكندند ی مخالف می  آتش زده، از پنجره بدرون خانه

 باشيم، )زم  ز شاه اسماعيل صفوی داشته كه تصويری ا برای اين
ِك��افی اس��ت ب��رای آگ��اھی از چگ��ونگی و مكاني��سم . ني��ست راه دوری ب��رويم

ارتك��اب چن��ين جناي��اتی از س��وی رھب��ری ش��يعه و اساس��ا متولي��ان م��ذھبی، 
و حق��وق ان��سان  نخ��ست ماھي��ت و نگ��رش اي��ن م��ذھب را ب��ه ان��سان و ح��ق 

اين جنايات ديگر پرسشی بر اس�اس ھای انجام   بشناسيم، آنگاه شناخت شيوه
اي�ن متولي�ان ن�ه تنھ�ا . ی حقوق ب�شر برنخواھ�د انگيخ�ت  شده قوانين شناخته 

كنن�د ك�ه آن را ع�ين انج�ام  انجام چنين جناي�اتی را در قب�ال م�ردم انك�ار نم�ی
 ب��ه اي��شان ]a[ی دين��شان   دانن��د ك��ه از س��وی رھب��ران اولي��ه ای م��ی  وظيف��ه

اين سخن گفتن از حقوق ب�شر، دموكراس�ی، آزادی، بنابر.  است تفويض شده
 ح�ريم زن�دگی ِ ط�ور محف�وظ ب�ودن  ھم�ين …آزادی دگرانديشان، انتخابات و

ی   ی اي��ن م��ذھب ني��ز حيط��ه   از نظ��ر متولي��ان فرن��گ رفت��هیشخ��صی، حت��
غيرقاب��ل تج��اوزی ني��ست و دخال��ت در زن��دگی م��ردم و تعي��ين تكلي��ف ب��رای 

  .ليان مذھبی استی متو  ايشان، عين مسلمانی ھمه
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 ١٠٢

 

ھ��ای  ی ان��واع حكوم��ت  فل��سفه و ماھي��ت رژي��م سياس��ی در ھم��ه« 
در اي��ن .  مبتن��ی ب��ر اص��الت رھب��ر اس��ت]از خمين��ی ت��ا مجاھ��دين[اس��3می 

 ابرم��ردی اس��ت ك��ه جامع��ه را ؛فل��سفه، ام��ام ان��سانی م��افوق و پي��شوا اس��ت
دوام و ق�وام جامع��ه ب�ه وج��ود ام��ام . كن��د سرپرس�تی، زعام��ت و رھب�ری م��ی

وجود و بقای .  است]جامعه[امام، عامل حيات و حركت امت . تگی داردبس
اس�ت ت�ا » پي�شوا«ام�ام . سازد امام است كه وجود و بقای امت را ممكن می

نگذارد امت ب�ه ب�ودن و خ�وش ب�ودن و ل�ذت پرس�تی ت�سليم ش�ود و ب�ا)خره 
پيشوا اس�ت ت�ا در پرت�و ھ�دايت او، ام�ت چون�ان گوس�فندی حرك�ت و جھ�ت 

  ١٢٤».يش را گم نكندحركت خو
 اس��ماعيل ص��فوی ب��ر   اس��ت ك��ه ش��اه ی ونيزي��ان آم��ده  در س��فرنامه

ھای اس3می وجود  ی اخت3فی كه ميان ايران و ديگر كشور  وسعت و دامنه
 را برانگيخ�ت و ب�رآن داش�ت ك�ه … و ايراني�ان…داشت، به مراتب اف�زود

  .دی اول و دوم و سوم برآين  انكار خليفه درصدد رد و
ی    نتايج مھم پي�روزی قزلباش�ان اي�ن ب�ود ك�ه م�ذھب ش�يعهيكی از

ع�شريه ي�ا دوازده  جعفر صادق يا م�ذھب اثن�یامام به نام [ی جعفريه   اماميه
ی   ج�ا خطب�ه   ھم�ه… مذھب رسمی قلمرو دولت صفويه اع�3م ش�د ]امامی

ش�اه اس�ماعيل شخ�صا مراق�ب . ی اول معمول گ�شت  شيعی و لعن سه خليفه
 … ب�يش ب�اد، ك�م مب�اد  ک�هگف�ت ت�ر لع�ن كنن�د و غالب�ا م�ی ن�دبود ك�ه م�ردم بل

ی مقام�ات    بودن�د، ھم�ه فقيھان شيعه و يا فقيھانی كه به مذھب شيعه گرويده
 م�ذھب   ترويج مذھب شيعه ب�ه مثاب�ه…و مشاغل روحانی را اشغال كردند 

و اع��دام و اي��ذا و … ی نخ��ستين  دولت��ی و ب��ه وي��ژه ت��رويج لع��ن س��ه خليف��ه
 …ھ�ای ھم�سايه ب�ا دولت…ل سنت و جماع�ت، مناس�بات اي�ران را تعقيب اھ

  ١٢٥.سخت تباه و خراب كرد
ارت���ش ش���اه [ھ���ا  مجتب���ی مين���وی در رابط���ه ب���ا حرك���ت قزلب���اش

 و ب�ه حكوم�ت رس�يدن ش�اھان ص�فوی، ب�رخ3ف خيل�ی از ت�اريخ ]اسماعيل
حركت��ی «ی ب��ه حكوم��ت رس��يدن ص��فويان را   زده ك��ه ش��يوه  نگ��اران ش��يعه

انگ�اری ت�اريخی ارزي�ابی  كنند، اي�ن نگ�رش را ي�ك س�ھل  میارزيابی » ملی
 ب�ه ]ھ�ا ب�ه جن�بش قزلب�اش[عن�وان جن�بش مل�ی دادن و نوشته اس�ت ک�ه   كرده

انگ�اری ت�اريخی اس�ت در اص�ط3ح، و مرتك�ب ش�دن غل�ط  گمان م�ن س�ھل 
  ١٢٦.تاريخی است
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 ١٠٣

 

ِی منشا ايران�ی داش�تن ت�شيع، نادرس�ت   از لحاظ تاريخی فرضيه«
 نخ��ستين …ت��وان اي��ن نظ��ر را ك��ام3 رد ش��ده ش��مرد  یاس��ت و اكن��ون م��
  ١٢٧». نبودند، بلكه عرب بودند]ايرانيان= بندگان [شيعيان، از موالی 

ی به حكومت رسيدن شاھان ترك صفوی ك�ه   به بيانی ديگر شيوه
گرايانه نب�ود ك�ه دقيق�ا در راس�تای  تنھا ملی نژاد و مذھب ديگری داشتند، نه 

  .    ، شبيخون قومی خارجی بودی اعراب به ايران  حمله
ِی ترك بر سر تمام ايرانيان   متاسفانه با تمام فجايعی كه اين طايفه ِ

نوي�سان  ان�د، ت�اريح   ھای ديگر م�ذھبی آورده و بخصوص باورمندان به آئين
كنن�د اي�ن حرك�ت را درس�ت ارزي�ابی كنن�د و از  ی ما جرات نم�ی  زده شيعه 

دھن�د  واقعی ارائه م�ی باس، تصاويری غيركسانی مثل شاه اسماعيل و شاه ع
  . ی تاريخی ما  كه نه با رفتار آن شاھان ھمخوانی دارد و نه با حافظه

  : به عنوان نمونه، ميتوان به اين رفتار شاھان صفوی اشاره کرد
 ھ���زار  ھنگ���ام انتق���ال ارمني���ان از جلف���ا ب���ه اص���فھان از پ���انزده«

اث�ر  رس�يدند و ب�اقی در راه ب�ر ھ�زار خ�انوار ب�ه اص�فھان  خانوار، فقط س�ه 
 ي��ك ھ��دف …گرس��نگی و بيم��اری و حم��3ت اي��3ت چادرن��شين تل��ف ش��دند 

 ]كوچان���دن ارامن���ه از جلف���ای ارمن���ستان ب���ه اص���فھان[ِديگ���ر اي���ن اق���دام 
ِنشاندن پاي�داری م�ردم ن�واحی غيرايران�ی ك�شور ص�فوی و ت�ضعيف آن  فرو

  ١٢٨».ھا بود سرزمين
تفك��ر در  ک��ه نوي��سد  م��ی»رگ ت��اك«د)رام م��شھوری در كت��اب 

 را ب�ه »كبي�ر«ھمين فاكت تاريخی كافی است تا واقعيت عصر ش�اه عب�اس 
 ارامن�ه ك�ه ب�ه  ک�هپرسيدنی اس�ت. ای كام3 متفاوت به نمايش بگذارد  چھره

 ب�ا ك�دام حم�3ت روب�رو بودن�د ك�ه از …پيمودن�د  فرمان شاه اين راه را م�ی
 از گرس�نگی و بيم�اری ؛ رس�اندنفر جان سالم به مقصد ھر پنج نفر تنھا يك 

ك��ه بگ��ذريم، ك��دام اي��3ت چادرن��شين در اي��ن م��سير عام��ل چن��ين حم3ت��ی 
ص�دا آرام�ش و امني�ت اي�ن   نگ�اران ي�ك  ی تاريخ   طرفه آنكه ھمه…اند بوده

   .اند  دوران را ستوده
ی م��ا ب��رای دوران   نگ��اران ش��يعه زده بن��ابراين امنيت��ی ك��ه ت��اريخ 

 ك�ه يك�ی از ه،اند، نه تنھا امني�ت نب�ود   برشمرده»ركبي«حكومت شاه عباس 
ھای ھميشگی قومی مھاجم بود كه زير ل�وای م�ذھب، اي�ران را   ھمان شيوه

ھ��ای م��ذھبی ك��رد ك��ه ت��اكنون ني��ز از آن رھ��ايی  ت��رين جن��گ  درگي��ر ب��زرگ
ی   انديشانی مثل ارامنه كه برای ن�ابود ك�ردن منطق�ه  رفتار با دگر؛ايم  نيافته
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 ١٠٤

 

گ��ی اي��ران   اس��تفاده از ھنرمندان��شان ب��رای باص��ط3ح س��ازندش��ان و زن��دگی
ھ�ای ثب�ت ش�ده در ت�اريخ اي�ران اس�ت    شد، تنھا يك�ی از ش�يوه درپيش گرفته

ِ مختصات رفتار اين سلطان ش�يعه و ديگ�ر ش�اھان ص�فوی را ب�ه  ِكه جدول ِ
ھ���ای دروغ���ين   دلي���ل اس���ت ك���ه باي���د پوس���ته ھم���ين  ب���ه . گ���ذارد نم���ايش م���ی

 كنار زد و تصويری واقعی از اين شاھان شيعه و جنايتكار نگاری راتاريخ
  !به نمايش گذاشت

 ھ�زار نف�ر ٧٠ قري�ب ب�ه ] ھجری١٠١٤[ مي3دی ١٦٠٥در سال 
ی نخجوان به داخل ايران تبعيد شدند كه اكثر   ارمنی و آذربايجانی از ناحيه

نی اين تبعيد به اصط3ح بويوك سورگون يع.  سپردند آنان در ميان راه جان
  ١٢٩.تبعيد بزرگ بود

شاه عباس تصميم گرفت كه شھرھای   که نويسد نصرa فلسفی می
 جمع كثيری از ارامنه حاضر به ترك وط�ن …آباد ارمنستان را ويران كند

 …رفتن�د و ھ�ا م�ی  ھای ك�شيده ب�ه دھك�ده  سربازان با شمشير…خود نبودند 
ای زمستان بدون كردند كه با زن و فرزند خود در سرم مردم را مجبور می

ھ�زار   پنج�اه ١٠٢٨ در س�ال …ی كافی، خ�اك وط�ن را ت�رك گوين�د   آذوقه
س��3طين ص��فوی ب��ا س��3طين ... نف��ر از آذربايج��ان و ارمن��ستان تبعي��د ش��دند

پرس�تيدند و  ھم�ه خ�دا را م�ی. عثمانی يك اخت3ف اساس�ی در رفت�ار نداش�تند
ھر دو .  ظاھری نبودفرق ميان آنان جز يك فرق. چاپيدند بندگان خدا را می

ی ھمت خود را صرف ساختن مساجد و ت�زئين ديوارھ�ا و زران�دود   سلسله
ھ��ای آنھ��ا نمودن��د؛ ام��ا از ع��دالت اجتم��اعی خب��ر و اث��ری   ك��ردن گلدس��ته

  ١٣٠.نبود
ھ�ای  ت�وان ب�ر تم�ام دروغ  با اين چند فاك�ت ت�اريخی ب�ه راحت�ی م�ی

ش���كوفای ش���اه « زده در م���ورد امني���ت و س���ازندگی دوران  م���ورخين ش���يعه
  .  و امنيت كاذب دوران شاھان صفوی خط بط3ن كشيد»عباسی

. ش��اه عب��اس اول س��لطانی م��ستبد، ھوس��باز، ب��دگمان و بي��رحم ب��ود 
ميرزا فرزند ارش�د خ�ود را ك�ه ج�وانی )ي�ق و م�ستعد  وی امر داد تا صفی 

م��دتی بع��د .  ب��ود ی روزاف��زون او بيمن��اك ش��ده  ب��ود، بك��شند زي��را از وجھ��ه
 عباس  شاه. موقع درگذشت  خويش را كور كرد، ولی پسر چھارم به پسر دو

ی    ب�ود، س�رير س�لطنت را ب�ه ن�وه ی پ�سران خ�ود را از دس�ت داده  كه ھمه
از آن زم�ان . اس�تعداد ب�ود، س�پرد صغير خود شاه صفی اول كه ك�ودكی ب�ی

ی خويش را در حرم پ�رورش   ِميان صفويه رسم شد كه جوانان خانواده در 
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 ١٠٥

 

اراده ب�ار آورن�د، ت��ا    و از م�ردم دور نگ�اه دارن�د و ن��از پ�رورده و ب�یدھن�د
و در ص���ورت . ی س��لطان وق��ت نگ��ردد  خط��ری از وج��ود اي��شان متوج���ه

ك����شيدند و نابيناي����شان  ك����وچكترين ب����دگمانی، دي����دگان اي����شان را مي����ل م����ی
  ١٣١.كردند می

ای ك��ه ھرگ��ز اج��ازه نداش��ت   ش��اھزاده : نوي��سد ٍس��ر ج��ان ملك��م م��ی   
 زن« را تا وق�ت جل�وس ب�ه تخ�ت ت�رك كن�د، احتم�ا) ]حرمسرا[خود زندان 

  .شد كفايت می  و بی١٣٢»صفت 
ِكنم برای درك و فھم نقش مذھب در حكوم�ت، نق�ش پ�در  خيال می ِ ِ

ی ص��فوی و اول��ين حكوم��ت اس��3می ش��يعه در   و بني��انگزار حكوم��ت ش��يعه
ا گوش�ت و  را ب�س�الھای نکبت�یبرای ما كه در ايران اي�ن . ايران كافی باشد

ِايم و نقش دين در حكوم�ت جمھ�وری اس�3می را پ�يش   پوستمان لمس كرده
ِچشم داريم، دركِ  رفتار پدر عقيدتی خمينی و بنيانگزار، موسس و مخترع 

اين نمونه ی تازه ب�رای . مذھب شيعه در ايران نبايد زياد دور از ذھن باشد
  !شناخت رافت و رحمت اس3ميون به نظرم کافی باشد

  
   الرحيم الرحمن  a  بسم «

گوين�د  از آنجا كه منافقين خائن به ھيچ وجه به اس3م معتق�د نب�وده و ھ�ر چ�ه م�ى
ان��د، و  روى حيل��ه و نف��اق آنھاس��ت و ب��ه اق��رار س��ران آنھ��ا از اس��3م ارت��داد پي��دا ك��رده از
 ب�ودن آنھ�ا و جنگھ�اى ك3س�يك آنھ�ا در ش�مال و غ�رب و جن�وب ك�شور  توجه به محارب با
ھمكاريھاى حزب بعث عراق و نيز جاسوسى آنان براى صدام عليه مل�ت م�سلمان م�ا، و  با

ب�ه ارتب�اط آن�ان ب�ا اس�تكبار جھ�انى و ض�ربات ناجوانمردان�ه آن�ان از ابت�داى ت�شكيل  با توجه
جمھورى اس3مى تاكنون، كسانى كه در زندانھاى سراسر كشور ب�ر سرموض�ع نف�اق  نظام

باشند و تشخيص موضوع ني�ز  ند محارب و محكوم به اعدام مىكن كرده و مى خود پافشارى
 و جن�اب ]قاض�ى ش�رع[افاض�اته  ا)س�3م ني�رى دام�ت  در تھران با راى اكثريت آقايان حجه

باش�د، اگ�ر چ�ه احتي�اط  اى از وزارت اط3ع�ات م�ى  و نماين�ده]دادستان تھران[ آقاى اشراقى
اس��تان ك��شور راى اكثري��ت آقاي��ان اس��ت، و ھم��ين ط��ور در زن��دانھاى مراك��ز  در اجم��اع

باش�د،  ا)تب�اع م�ى انق3ب و يا داديار و نماينده وزارت اط3ع�ات )زم قاضى شرع، دادستان
 انديشى است، قاطعيت اس3م در برابر دشمنان خدا از اص�ول تردي�د  ساده رحم بر محاربين

ب�ه دش�منان اس�3م، اميدوارم ب�ا خ�شم و كين�ه انق3ب�ى خ�ود ن�سبت  اس3مى است، ناپذير نظام
آقاي�انى ك�ه ت�شخيص موض�وع ب�ه عھ�ده آن�ان اس�ت،  متعال را جلب نمائي�د، رضايت خداوند

م��سائل  تردي��د در. باش��ند] اش��داء عل��ى الكف��ار[وسوس��ه و ش��ك و تردي��د نكنن��د و س��عى كنن��د 
  . باشد گرفتن خون پاك و مطھر شھدا مى ناديده  قضائى اس3م انق3بى

  ى الخمينىa الموسو روح/والس3م
  

  : در پشت نامه با) احمد پسر خمينی نوشته است
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 ١٠٦

 

   العالى پدر بزرگوار حضرت امام مد ظله«
اردبيل�ى در م�ورد حك�م اخي�ر ح�ضرتعالى  a موسوى پس از عرض س3م، آيت 

  :اند كه تلفنى در سه سوال مطرح كردند منافقين ابھاماتى داشته درباره
ان�د ومحك�وم ب�ه   ان�د و محاكم�ه ش�ده  ك�ه در زن�دانھا ب�ودهآيا اين حكم مربوط به آنھاس�ت  -١

ن�شده اس�ت،  اند و ھنوز ھم حكم در مورد آنھا اج�را اند، ولى تغيير موضع نداده اعدام گشته 
  اند، محكوم به اعدامند؟ يا آنھايى كه حتى محاكمه ھم نشده

ان�د،  شان را ھم كشيده  اند و مقدارى از زندان آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده -٢
  باشند؟ باشند، محكوم به اعدام مى ولى بر سر موضع نفاق مى

ھ��اى من��افقينى ك��ه در شھرس��تانھائى  در م��ورد رس��يدگى ب��ه وض��ع من��افقين، آي��ا پرون��ده -٣
خ��ود اس��تق3ل ق��ضائى دارن��د و ت��ابع مرك��ز اس��تان ني��ستند، باي��د ب��ه مرك��ز اس��تان ارس��ال  ك��ه

  تق3 عمل كنند؟توانند مس يا خود مى گردد،
  فرزند شما، احمد

  
  :زير اين نامه خمينی نوشته است

   تعالى بسمه 
در تم��ام م��وارد ف��وق ھ��ر ك��س در ھ��ر مرحل��ه اگ��ر ب��ر س��ر نف��اق باش��د، حكم��ش 

ھ�ا در  در م�ورد رس�يدگى ب�ه وض�ع پرون�ده .دشمنان اس3م را نابود كنيد سريعا .اعدام است
  .مورد نظر استسريعتر انجام گردد، ھمان  ھر صورت كه حكم

  a الموسوى  روح
  

موس�وی اردبيل�ی  ک�ه از اي�ن مکاتب�ات ب�ا خب�ر مي�شود، ب�رای منتظریحسينعلی 
  :که درآن زمان رئيس شعبه عالی قضايی بود، پيغام ميدھد که 

 سال زندان محکوم نکرده ان�د، مگ�ر ١٠ يا ۵مگر  قاضی ھای شما اينھا را به 
 به احمد آقا ميگويي�د ک�ه اينھ�ا را م�ث3 در کاش�ان اع�دام شما مسول نبوده ايد، آن وقت تلفنی

شما خودت ميرفتی با آنھ�ا ص�حبت ميک�ردی ک�ه ک�سی ک�ه م�ث3 م�دتی . کنند، يا در اصفھان
 سال زندان محکوم شده و روحش ھم از فعاليتھای منافقين خب�ر دار ۵در زندان است و به 

  نبوده، چطور ما او را اعدام کنيم؟
  : می نويسد به خمينى ان در نامه معروف خوددر آن زم منتظرى

آي��ا ميداني��د ك��ه جناي��اتى در زن��دانھاى جمھ��ورى اس��3مى بن��ام اس��3م در ح��ال 
وقوعند كه شبيه آن در رژيم منحوس شاه ھرگز دي�ده ن�شد؟ آي�ا ميداني�د ك�ه تع�داد زي�ادى از 

 ]ش�ھر[ زن�دان زندانيھا تحت شكنجه توس�ط بازجويان�شان ك�شته ش�ده ان�د؟ آي�ا ميداني�د ك�ه در
مجب�ور ب�ه درآوردن تخم�دان ي�ا h دختر بخاطر آنچ�ه ب�ر آنھ�ا رفت�ه ب�ود  ٢۵  حدود،مشھد

رحم شدند؟ آيا می دانيد كه در برخ�ى زن�دانھاى جمھ�ورى اس�3مى دخت�ران ج�وان ب�ه زور 
   hمورد تجاوز قرار ميگيرند 

ب��ر دخت��ران  ش��کنجه ھ��ا و رفتارھ��ای وح��شيانه ای ک��ه ب��ر زن��دانيان ب��ه وي��ژه
در آن مقط��ع اعم��ال ش��ده اس��ت، بن��ا ب��ر گفت��ه بازمان��د گ��ان آن دوره غي��ر قاب��ل انک��ار  ب��اکره
  .است

  
متن نامه حاكم شرع دادگاه انق�3ب اس�3می خوزس�تان حج�ه ا)س�3م احم�دی ب�ه خمين�ی در 

  ٢٣/۵/١٣۶٧مورد چگونگی اجرای حكم درباره منافقين، مورخه 



 ١٠٧

 

  بسمه تعالی
  نی دامت بركاتهحضرت آيت a العظمی امام خمي

ب�ا ع�رض س�3م، در رابط�ه ب�ا حك�م اخي�ر ح�ضرتعالی راج�ع ب�ه من�افقين گرچ�ه 
اينجانب كوچكتر از آنم كه در اين باره ص�حبتی بك�نم، ول�ی از جھ�ت ك�سب رھنم�ود و م�ن 

باش��د،  ش��رعی و م��سئوليت خطي��ری ك��ه در ت��شخيص موض��وع ب��ه عھ��ده م��ی ب��اب وظيف��ه
 پاف��شاری ب��ر موض��ع من��افقين، تف��سيرھا و نف��اق ب��ودن ي��ا دارد ك��ه ب��ر س��ر مع��روض م��ی

و س��ليقه ھ��ا ب��ين اف��راط و تف��ريط ق��رار دارد ك��ه ب��ه  ش��ود و نظرھ��ا تحليلھ��ای گون��اگونی م��ی
من ب�اب مث�ال . شود از تكرار آن خودداری می تفصيل خدمت حاج احمد آقا عرض كردم و

حم�د آس�خ و  ا- م�صطفی بھ�زادی -ط�اھر رنجب�ر  در دزفول تعدادی از زندانيان به نامھای
كردن�د و حاض�ر ب��ه ھ�ر ن�وع م��صاحبه و  محمدرض�ا آش�وع ب�ا اينك��ه من�افقين را محك�وم م��ی

نماين�ده  افشاگری در راديو و تلويزيون و ويدئو و يا اع3م موضع در جمع زندانيان بودن�د،
اط3عات از آنھا سئوال كرد شما ك�ه جمھ�وری اس�3می را ب�ر ح�ق و من�افقين را ب�ر باط�ل 

جمھ��وری اس��3می در جبھ��ه و جن��گ و گلوگاھھ��ا و  ض��ريد ھم��ين ا)ن ب��ه نف��عداني��د، حا م��ی
نف�ی كردن�د، نماين�ده اط3ع�ات گف�ت اينھ�ا  غيره شركت كنيد، بعضی اظھار ترديد و بعضی

ب�ه اي�شان گف�تم پ�س  .نظ�ام ح�ق بجنگن�د سر موضع ھ�ستند، چ�ون حاض�ر ني�ستند ك�ه در راه
منافقن�د؟ ج�واب داد ح�ساب اينھ�ا ب�ا  رون�داكثريت م�ردم اي�ران ك�ه حاض�ر ني�ستند ب�ه جبھ�ه ب

نامبردگ�ان محك�وم ش�دند، فق�ط  كن�د و در ھ�ر ص�ورت ب�ا رای اكثري�ت مردم عادی فرق می
در صورت م�صلحت م�3ك  لذا خواھشمند است. فرد اخير در مسير اجرای حكم فرار كرد

 تف�ريط اش�تباه و اف�راط و و معياری برای اين امر مشخص فرماييد تا م�سئولين اج�را دچ�ار
  .نشوند

   محمد حسين احمدی-حاكم شرع دادگاه انق3ب اس3می خوزستان 
  »حضرت آيت a العظمی آقای منتظری مدظله: رونوشت

  
نامه ای ديگر به خمينی مينويسد و در آن گفت�ه ھ�ای ح�اکم ش�رع يک�ی  منتظری

ر ک�ه س�ه روز قب�ل قاض�ی ش�رع يک�ی از اس�تانھای ک�شو :از استانھای کشور را نقل ميکن�د
مرد مورد اعتمادی ميباشد، با ن�اراحتی از نح�وه اج�رای فرم�ان ح�ضرت ع�الی ب�ه ق�م ام�ده 

از يک�ی از زن�دانيان ب�رای ) تردي�د از م�ن اس�ت(ميگفت مسئول اط3عات ي�ا دادس�تان . بود
تشخيص اين ک�ه س�ر موض�ع اس�ت ي�ا ن�ه پرس�يد، ت�و حاض�ری س�ازمان من�افقين را محک�وم 

 م�صاحبه کن�ی؟ گف�ت آری، پرس�يد حاض�ری ب�رای جن�گ کنی؟ گفت آری، پرسيد حاضری
پرس��يد حاض��ری روی م��ين ب��روی؟  گف��ت مگ��ر ھم��ه  ع��راق ب��ه جبھ��ه ب��روی؟ گف��ت آری،

م��ردان حاض��رند روی م��ين برون��د، وانگھ��ی از م��ن ت��ازه م��سلمان نباي��د اي��ن ھم��ه انتظ��ار 
و  . گفت معلوم ميشود تو ھنوز سر موض�عی و ب�ا او معامل�ه س�ر موض�ع انج�ام داد .داشت

اين قاضی شرع ميگفت من ھر چ�ه اص�رار ک�ردم ت�صميمات ب�ه اتف�اق آرا باش�د و اکثري�ت 
و ديگ�ران عم�3 تح�ت ت�اثير پذيرفته نشد، و نقش اساسی را ھمه جا مسئول اط3ع�ات دارد 

  یپ�ور محم�دی نماين�ده دادس�تان و اش�راقی قاضی ش�رع اوي�ن و نيری با منتظری. دميباشن
گف��تن ا)ن مح��رم اس��ت ح��داقل در « :د و ب��ه آنھ��ا ميگوي��دوزارت اط3ع��ات ص��حبت ميکن��
در تھران اعدام  نفر را ٧۵٠ نيری گفت ما تا ا)ن آقای. محرم از اعدامھا دست نگه داريد

از بقي�ه ج�دا ک�رده اي�م، کل�ک اينھ�ا را ھ�م  به عنوان سر موض�ع نفر را ھم ٢٠٠ کرده ايم ،
  ».بکنيم بعد ھر چه بفرمائيد



 ١٠٨

 

  ی در پ���ی انت���شار بياني���ه٨۴در آذر م���اه س���ال  تظ���ریمن پ���سر احم���د منتظ���ری
 ۶٧در اع�دامھای س�ال  م�صطفی پورمحم�دی سازمان ديده ب�ان حق�وق ب�شر در م�ورد نق�ش

  .درستی اين مکاتبات را تائيد کرد  B.B.Cدر گفتگو با بخش فارسی راديو 
  

 در م��ورد جوانک��شی فجي��ع ام��ام آدمک��شان ١٣٣يروان��د آبراھامي��ان  
  :مينويسد» ح a خمينیسيد رو«ک3ن تاريخ 

 ]١٩٨٨[ ١٣۶٧ت��رين روي��داد اي��ران ام��روز، در تاب��ستان   ش��گفت
 ب�ار در اي�ران، ص�دھا نف�ر ب�ه اي�ن عن�وان ک�ه ب�ه  برای نخ�ستين. اتفاق افتاد

دار آويخت�ه   ِخدا، جھان بع�د از م�رگ و روز رس�تاخيز اعتق�ادی ندارن�د، ب�ه
ھ�ای   روی چوب�ه  ب�ه» مح�ارب ب�ا خ�دا«ن�ام   تری به شمار بزرگیحت. شدند

  مص�دايی ک�ه در محک�وُھ�ای مخفيان�ه ب�ا فت�وای پرسرو ع�داماي�ن ا. دار رفتند
 اس��اس ي��ک تعبي��ر خ��شک ک��ه ب��ر[د س��اختن س��لمان رش��دی ب��ه ج��رم ارت��دا

ک�ه   ب�ا آن.  مق�ارن ب�ود]رود شمار می  انديشانه از شريعت يک گناه کبيره به 
ن رش��دی ش��د، ان س��لماج��ی ب��سياری از م��ردم جھ��ان ب��ا تھدي��دی ک��ه متوج��ه 

ی   تر کسی از اي�ن حقيق�ت، ک�ه از ھم�ان احک�ام کھن�هآشنايی دارند، ولی کم
عم��ل آم��ده، آگ��اه  ب��رداری ب��ه  م��ذھبی ب��رای توجي��ه ي��ک ک��شتار جمع��ی بھ��ره

ھ��ا و خ��اطراتی ک��ه انت��شار يافت��ه، ب��ه   گي��ری از م��صاحبه  ب��ا بھ��ره... اس��ت
ان انجامي��د، خواھ��د ت قرباني��جري��ان تفت��يش عقاي��دی ک��ه ب��ه محکومي��ت��شريح 
  .پرداخت

 د)يلی را ک�ه »بنيادگرايی اس3می«ی   انگارانه   توجيه سادهبا رد
ي�اد نباي�د از . ی اين کشتار وجود داشت، تحليل خواھد کرد  صحنه  در پشت

 ط�ی ي�ک دھ��ه ]ک�ه ب�ه چن�ين ک�شتاری دس�ت زدن�د[ب�رد ک�ه ھم�ان م�ذھبيون 
کاری، خيان�ت و   نه، خرابحاخود را به جرايمی مانند شورش مسلمخالفان 

کردند، ولی به احکام   متھم می »بودن  ا)رض  فی مفسد «یجاسوسی و حت
  .ی مربوط به ارتداد توسل نجستند  پوسيده

وي�ژه   ک�س در غ�رب و ب�ه  که چرا ھيچ  ت اين در عل...آخر  دست
ھ�ا نپرداخ�ت  ی اين اعدام  از ميان کارشناسان مسايل ايران، به بحث درباره

اي���ن . مي���ان ني���اورد، ک���اوش خواھ���د ک���رد  ھ���ا ب���ه  ذک���ری ھ���م از آنیحت���و 
ت�رين روي�دادھای ت�اريخ اي�ران ب�ه   کارشناسان در قبال يکی از برانگيزاننده

   .سکوت کامل رضايت دادند
له، بر اين استد)ل تکيه خواھد ادر جريان کاوش پيرامون اين مس

کارانه  ھای خيانت ازیس  ھا و دگرگون پوشی  شد که در دوران معاصر پرده
گ����شای   چ���ه ک���ه در کت���اب راه مرات���ب از آن  گي���رد ک���ه ب���ه ص���ورت م���ی
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اي��ن . ت��ر اس��ت  ردامن��ه ت��شريح ش��ده، پ»ادوارد س��عيد«اث��ر » اوريانتالي��سم«
  کاران�ه ًھای جديد، دقيقا از اين جھت خيانت پوشی  تحريف حقايق و اين پرده

ک���ه اکث����ر   در ح����الیمانن���د،   ن���شده و مکت���وم ب����اقی م���ی ترن���د ک���ه تحقي����ق
ه در گذش����ته مي����ان پژوھ���شگران، ديگ����ر اکن����ون از پيون����د و ارتب���اطی ک����

داوری فرھنگ��ی در محاف�ل دان��شگاھی و دس�تگاه سياس��ت  شامپريالي�سم و پ�ي
   .خارجی رواج داشت، آگاھی دارند

 ج��و)ی ١٩[ ١٣۶٧ تيرم��اه ٢٨در نخ��ستين س��اعات روز جمع��ه 
 اص��لی در سرتاس��ر اي��ران ھ��ای  ح��صارھای آھنين��ی ب��ر گ��رد زن��دان]١٩٨٨

ھ��ا را از ب��رق  تلويزي��ون. ھ��ا قط��ع ش��د ھ��ا ب��سته و تلف��ن  دروازه. ک��شيده ش��د
 ]ھا در زندان[ھای دارويی   ھا و بسته  ھا، روزنامه  کشيدند و از توزيع نامه

س��اعات م3ق��ات منح��ل ش��د و ب��ستگان زن��دانيان را از . خ��ودداری ورزيدن��د
ب�ه زن�دانيان دس�تور داده ش�د ک�ه در . ھا پراکنده ساختند حول و حوش زندان

ھ��ای خ��ود ب��اقی بمانن��د و از ص��حبت ب��ا نگھبان��ان و ک��ارگران افغ��انی  س��لول
ھ��ا،   ھ��ای عم��ومی، مانن��د درمانگ��اه  آم��د ب��ه مک��ان و  رف��ت. خ��ودداری کنن��د

  . ھا ممنوع شد  ھا، تا)رھای تدريس و حياط  خانه  ھا، قرائت  کارگاه
ھای   کردن دسته مور مھارا ھر کدام مبانان  جايی که زندان  از آن

د ک��ه زن��دانيان سياس��ی از ش��ان��د، اي��ن ام��ر س��بب   م��شابھی از زن��دانيان ب��وده
 طلب���ان،  طلب���ان از غيرس���لطنت  غيرسياس���ی، چپيھ���ا از مجاھ���دين، س���لطنت

رت خبرچين�ان دس�تگاه درآم�ده صو  زندانيانی که توبه کرده و به[» توابين«
ھ��ای ط��و)نی  از زن��ان، ک��سانی ک��ه ب��ه زن��دان از غيرت��وابين، م��ردان ]بودن��د

ت يافت�ه بودن�د، ک�سانی ک�ه م�د  ھايی که محکومي�ت کوت�اه محکوم شده، از آن
را شان ی محکوميت���  ھ���ا قب���ل دوره ت ھ���ا ک���ه م���د ش���ده، از آن  ت���ازه محک���وم

بر » کش  ملی«گروه اخير به نحو طنزآميزی نام . گذرانده بودند، جدا شدند
ط�ور رايگ�ان    را القا کنند ک�ه ب�هیخواستند اين معن اشته بودند و میخود گذ
   .شوند ت تغذيه میملی   از کيسه

اي�ن اص�ط3ح ب�ه زن�دانيانی گفت�ه . البته اي�ن مفھ�وم درس�ت ني�ست[
  .]ميشود که بيش از دوران محکوميتشان زندانی شده اند

سيمی ب�رای خ�ود س�اخت و ھ�دف   يک زندانی زيرک، دستگاه بی
ام��ا متوج��ه ش��د ک��ه . گ��ذرد، آگ��اه ش��ود جري��انی ک��ه م��یاو اي��ن ب��ود ک��ه از 

کنن�د و  ھ�ا پخ�ش نم�ی ی زندان  گونه گزارشی درباره  ھای راديو ھيچ ايستگاه
ی ب�را. ی خبرھا کشيده ش�ده اس�ت  ای سياه بر روی ھمه  وسيله پرده  به اين

ت��ر ب��ه اي��ن حال��ت ان��زوا، دادگاھھ��ا ب��دون اع��3م   بخ��شيدن ھرچ��ه ب��يش  تش��د
گون�ه خب�ری ب�ر روی   تا راه کسب ھر،ت خود را تعطيل کردندقبلی، جلسا

  .  زندانيان سد شودنبستگا



 ١١٠

 

a منتظ�ری ب�ه ق�م   زده برای توسل به آي�ت  اينان با حالتی وحشت
ی   چن��ان در مق��ام جان��شينی برگزي��ده  ک��ه ھ��م  منتظ��ری ب��ا آن. ھج��وم بردن��د

ی اس��3می ب��ا کي��د ب��ر ل��زوم ي��ک رفت��ار ان��سانات خمين��ی ب��اقی ب��ود، ام��ا ب��ه 
ی   س�ابقه گون�ه ب�ود ک�ه ي�ک اق�دام ب�ی  ب�دين. زندانيان سياس�ی ش�ھرت داش�ت

 در ايران امروز آغاز ش�د ک�ه ]ھم از نظر شکل و ھم محتوا [آميز  خشونت
ھ����ای  جمع����ی ب����ين س����الدس����ته  از اع����دامھای یی آن حت����  ت و دامن����هش����د

   .مراتب فراتر رفت  نيز به ]١٩٨١ـ١٩٧٩[ ١٣۶٠ـ١٣۵٧
ای   ھ�ا، فرم�ان مخفيان�ه ز آغاز ش�دت عم�ل در زن�داندرست قبل ا

از طرف خمينی صادر شد که اين فرمان يک فتوای رس�می ب�ود و ط�ی آن 
به يک کميسيون ويژه اختي�ار داده ش�د ک�ه اع�ضای س�ازمان مجاھ�دين خل�ق 

عن�وان   ھ�ای چ�پ را ب�ه و افراد وابسته به س�ازمان» محارب«عنوان   را به
 نف���ر ١۶مي���سيون تھ���ران ک���ه اع���ضای آن ب���ه در ک. اع���دام کن���د» مرت���د«

جمھ�ور، دادس�تان ک�ل   يسئ� نمايندگانی از جانب شخص ام�ام، ررسيدند، می
چن��ين ھ��ای دادگ��ستری و اط3ع��ات و ھم  خان��ه  ھ��ای انق��3ب، وزارتدادگاھ
نيان سياس���ی، يعن���ی اوي���ن و ی زن���دا  ھ���ای دو زن���دان اص���لی وي���ژه  اداره

   . عضويت داشتندگوھردشت
ار مخ���صوص تيي���ن کمي��سيون، دو دس��يس ائ��اش��راقی، رa   آي��ت

. ری ب�ودا)س�3م مب�ش  ا)س3م ني�ری و ديگ�ری حج�ت  داشت که يکی حجت
ھ�ای  در جريان پنج ماه بعدی، اعضای اين کميسيون با ھليکوپتر بين زندان

آم��د بودن��د و ب��ه ھم��ين س��بب ن��ام آن ب��ه  و  اوي��ن و گ��وھر دش��ت در رف��ت
ھ�ای م�شابھی ني�ز در  کميسيون.  پيدا کردشھرت» کميسيون ھوابرد مرگ«

   .ھا تشکيل يافت شھرستان
ھ�ا  کميسيون تھران کار خود را ب�ا مجاھ�دين و ت�وابين در مي�ان آن

ای در ک�ار ني�ست، بلک�ه   ھا اطمينان دادند که محاکم�ه ابتدا به آن. آغاز کرد
ک�ردن م�سلمانان  منظور اع3م عف�و عم�ومی و ج�دا  اين جريانی است که به

اطمين��ان، از اف��راد   پ��س از اي��ن جل��ب. گي��رد ز غيرم��سلمانان ص��ورت م��یا
اگر .  به آن وابسته بودند، اع3م دارندته شد تا نام سازمانی را که قب3خواس

گرف��ت، ام�ا اگ��ر   ب��ازجويی پاي�ان م�ی»مجاھ�دين«گفتن�د  ھ�ا در پاس�خ م��ی  آن
سيون از ھ�ای بع�دی کمي� س�ؤال. ياف�ت ادام�ه م�ی» من�افقين«کردن�د  اع3م م�ی

   :گروه دوم به شرح زير بود
   آيا حاضريد رفقای سابق خود را تقبيح کنيد؟«
    انجام دھيد؟]تلويزيون[کار را جلوی دوربين   حاضريد اينآيا

   انداختن رفقای خود کمک کنيد؟  دام  آيا حاضريد به ما در به
   کنيد؟ سمپاتی دارند، فاش  آيا حاضريد نام کسانی را که پنھانی به سازمان
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ھ�ای  ی جن�گ اي�ران و ع�راق بروي�د و از مي�ان مي�دان  آيا حاضريد به جبھه
   »ی دشمن عبور کنيد؟  شده  گذاری  مين

  
ی بازجوي�ان را ببينن�د،   توانستند چھ�ره  زندانيان میدر گوھردشت

ھ�ا،  اي�ن پرس�ش .بردن�د ھا را با چشم ب�سته ب�ه ب�ازجويی م�ی ولی در اوين آن
س مناع�ت و ش�رف زن�دانيان  طرح شده بود که به اح�ساای  گونه  آشکارا به
نوي�سد  گ�را م�ی  ھ�ای چ�پزنی از گروھ. به خود آسيب برساندشان و احترام
بودن��د، ب��ه  مجاھ��دی ک��ه ب��ا او در ي��ک بخ��ش زن��دانی ۵٠ي��ک از   ک��ه ھ��يچ

  ی م�ردی متعل�ق ب�ه ھم�ان گ�رايش، ھ�يچ  ب�ه نوش�ته .بندھای خود بازنگشتند
ھای زندان گوھردشت  اھدی که در يکی از بخش مج٢٠٠ تن از ١٩۵کدام 
  . شدند، بازنگشتند داری می  نگه

ا)س�3م ني�ری م�صمم ب�ود   گزارش ديگری حاکی اس�ت ک�ه حج�ت
a   ک��ه آي��ت  در ح��الی.  وارد کن��د]ب��ه مخالف��ان سياس��ی[ح��داکثر ص��دمه را 
   .پيمايد  چندان قاطع، سعی داشت راه اعتدال به  اشراقی با حالتی نه

آوردن   دادند، ي�ا حاض�ر ب�ه زب�انھای نامساعد مي  نی که پاسخکسا
ج�ا   در آن. ش�دند ای ھ�دايت م�ی  درن�گ ب�ه ات�اق وي�ژه نبودند، بی» منافقين«
ی   نام�ه  ش�د ک�ه وص�يت ھ�ا گفت�ه م�یھاشان ض�بط و ب�ه آن گشترھا و عينکان

ی، ھ�ای دار ک�ه پنھ�ان  س�وی چوب�ه  ھا را ب�ه گاه آن آن. نھايی خود را بنويسيد
ی اوين برپا شده بودن�د،   ھم در تا)ر سخنرانی گوھردشت و ھم در حسينيه

  . آويختند ھای شش نفری به دار می بردند و در گروه می
انجامي�د، چ�ون  طول م�ی   دقيقه به١۵ھا تا  کندن بعضی از آن  جان

شان در رود و به پ�ايين بيافت�د،  ای پنھانی از زير پای  که دريچه  جای اين به
  . شدند آويز می  ی قديمی حلق   ھمان شيوهبه

پ��س از گذش��ت چن��د روز، م��أموران اع��دام ک��ه ب��يش از ح��د خ��سته 
ی ب�ا اي�ن تقاض�ا، شده بودند، تقاضا کردند که محکومين تيرباران ش�وند، ول�

آوي�ز    طب�ق حک�م ش�رع مرت�دين و دش�منان خ�دا باي�د حل�قبه اين عنوان ک�ه[
ای ب�يش نب�ود، چ�ون ط�ی ي�ک   ي�ن بھان�هالبت�ه ا. عمل آم�د   مخالفت به]شوند

ھای آت�ش اع�دام   ی جوخه  وسيله  به» ا)رض  فی فساد«دھه، محکومين به 
کاری کامل،   دليل اصلی استفاده از طناب، حفظ سکوت و پنھان. شده بودند
  . ھای ديگر ھمان زندان بودال دنيای خارج و ھم در برابر بخشھم در قب

ھ�ای ديگ�ر انتق�ال  مجاھ�دين ب�ه زن�دانگرايان گفت�ه ش�د ک�ه   به چپ
ز ب��ه ھ��ای مجھ�� ی ک��اميون  ان��د، ام��ا بع��ضی از زن��دانيان ب��ا م��شاھده  يافت��ه

آم��د  و  تئ��اتر رف��ت  ص��ورت ک��ه ب��ه آمف��ی  ب��ه  س��ردخانه و پاس��داران ماس��ک
دان�ستند  ھ�ا نم�ی ود اي�ن، آنبا وج�. داشتند، جريانات مشکوکی را حدس زدند
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ھای داران اي��ن اس��ت ک��ه دس��تگاھپاس��ت اس��تفاده از ماس��ک توس��ط ک��ه عل��
يک��ی از . ی زن��دان از ک��ار افت��اده اس��ت  خان��ه  ش��وی  در م��رده» فري��زر«

» .ھ�ا ھ�ستند ک�ردن س�لول ھا فق�ط م�شغول تمي�ز  آن«پاسداران ادعا کرد که 
  . ھا بعد آشکار شد تپھلو، مد معنی اين حرف دو

  آورد، ع3م��ت آگ��اھی ي��ک ک��ارگر افغ��انی ک��ه غ��ذا ب��ه زن��دان م��ی
 اما زن�دانيان ب�از ھ�م ت�ا م�دتی بع�د ؛خود ترسيم کردای به دور گردن   ھندهد

خواھ��د بفھمان��د ک��ه  برخ��ی گم��ان بردن��د ک��ه او م��ی. معن��ای آن را درنيافتن��د
 ھم در ھنگ�ام ش�ادی  ھا تصور اعدام جمعی، آن برای آن. خمينی مرده است
 يعن��ی ] ج��و)ی٢٠[ تي��ر ٢٩چ��ون در روز .  دش��وار ب��ودو س��رور عم��ومی

ھا، خمينی س�رانجام ب�ا  ت عمل در زندانروع شددرست يک روز بعد از ش
بس پيشنھادی سازمان ملل متحد، به جنگ با عراق پاي�ان داده   پذيرفتن آتش

ت ّل�پنداش�ت ع کند که او می اعتراف میيکی از بازماندگان موج اعدام . بود
ھ�ايی ک�ه  موقع و مقارن با برگزاری جشن  بازجويی از ھمه اين است که به

   . مناسبت استقرار صلح برپا خواھد شد، آزاد شوند  زودی به  به
ه خود را به  کميسيون، توج] آگوست٢٧[پس از پنجم شھريورماه 

ک�ه فق��ط   کمي�سيون ض��من دادن اطمين�ان ب�ه اي��ن. گراي�ان متمرک�ز س��اختچپ
کنن�د، از ک�سانی  خواھد مسلمانانی را که به فرايض دين�ی خ�ود عم�ل م�ی می

ھا خواست ک�ه ب�ه اي�ن  آورند، جدا کند، از آن جای نمی  ن فرايض را بهکه اي
   :ھا پاسخ گويند پرسش

   آيا شما مسلمانيد؟
   آيا به خدا اعتقاد داريد؟

   آيا به بھشت و جھنم معتقد ھستيد؟
   عنوان خاتم انبياء قبول داريد؟  آيا محمد را به

   گيريد؟ آيا در ماه رمضان روزه می
   وانيد؟خ آيا قرآن می

   بند شويد و يا يک غيرمسلمان؟ دھيد با يک مسلمان ھم آيا ترجيح می
که به خدا، به پيغمبر، به ق�رآن و   ای را داير بر اين  آيا حاضريد زير ورقه

   به روز رستاخيز ايمان داريد، امضاء کنيد؟
   :ُو پرمعناتر از ھمه

، روزه خوان��د م��یاي��د ک��ه پ��در در آن نم��از   ای ب��زرگ ش��ده  آي��ا در خ��انواده
   خواند؟ گرفت و قرآن می می
  

تع��داد ک��سانی ک��ه ب��ه معن��ای مرگب��ار اي��ن س��ؤال پ��ی بردن��د، ب��سيار 
 ]انکيزاس�يون[موران تفت�يش عقاي�د ای م�  کميسيون به ھمان شيوه .اندک بود
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وي�ژه ب�رای   ای، ب�ه ان�ه انداز  دام  ھ�ای ب�ه الوقرون وسطی، مشغول طرح س
  . ھای فقھی آشنايی نداشتند  با موشکافیدانشجويان دانشگاه بود که

ط�رازان غرب�ی   ی ھ�م  ان�دازه  ھا، ايرانيان را درس�ت ب�ه الواين س
ھ�ا قب�ل از آن ھرگ�ز در اي�ران و ش�ايد در  اين پرس�ش. زده کرد ھا شگفت آن

 اي�ن ي�ک تفت�يش عقاي�د ب�ه. ھيچ جای ديگری از خاورميانه مطرح نشده بود
م�ان م�ذھبی بردن ب�ه اي   که منظور از آن، پی تفتيشی؛معنای کامل کلمه بود 

م���سايلی مانن���د . ھ���ا ھای سياس���ی و س���ازمانی آناف���راد ب���ود، ن���ه واب���ستگي
ه ک��ه در ک��انون توج��»  ب��ا امپريالي��سمارتب��اط«، »تروري��ست«، »خيان��ت«

  . طور محسوسی از ميانه غايب بود  ھای قبلی قرار داشت، به دادگاه
   :ی يک فدايی  گفته  به
خواس��تند ک��ه ب��ه جاسوس��ی  ھ��ا از م��ا م��ی ای پ��يش، آنھ�� در س��ال«

ھ�ا اي�ن ب�ود ک�ه م�ا ايم�ان  خواس�ت آن ]١٩٨٨[ ١٣۶٧اما در . اعتراف کنيم
  » .خود را به اس3م اع3م کنيم

ی ب�ازجو ب�ه دان�ستن   يک فدايی ديگر اعتراف کرد که عدم ع3قه
  .ده بودزده کر  ًھا و فعاليت سياسی وی، او را کام3 بھت عقايد، وابستگی

 ح�ضور در کمي�سيون ف�را خوان�ده ش�دند،   نخستين ف�داييانی ک�ه ب�ه
ی محکوميت خ�ود را گذران�ده    دورهیھای سبکی داشتند و يا حت محکوميت

ش��دگان ب��ه   ھ��ای اع��دام اي��ن روي��ه ب��ا توج��ه ب��ه فھرس��ت نھ��ايی ن��ام. بودن��د
  . داد آزمايی می  ی اين جريان حالت يک بخت  مجموعه

نی که در ھم�ان روز اول ج�ان خ�ود را از دس�ت برخی از زندانيا
ھ�ا ک�ه  ھای س�بکی داش�تند و بع�ضی از آن دادند، کسانی بودند که محکوميت

ھای بعدی جان سالم در بردن�د، ک�سانی بودن�د ک�ه ب�ه زن�دان اب�د  از بازجويی
ي�ک زن�دانی ک�ه در . اين عدم تناسب قابل توض�يح اس�ت. محکوم شده بودند
معن��ای عمي��ق آن   ه ب��ود، تنھ��ا ک��سی ب��ود ک��ه ب��هگ��ی خوان��دگذش��ته درس طلب

 را به فرستادن ] آگوست٣٠[او تمامی شب ھشتم شھريور . ی بردھا پ سؤال
ھ��ا در  ھ�ا گذران��د و ب��ه س��اکنان آن س��لول ب��ه ديگ��ر س��لول» م��رس«ھ��ای  پي�ام

او ب��ر اي��ن نقط��ه . ش��ان نش��سته ب��ود، ھ��شدار داد م��ورد خط��ری ک��ه در کم��ين
ت�وان مرت�د ش�ناخت  ن فقھی، فقط کسی را میانگشت گذاشت که طبق موازي

طور مرت�ب   ی پدری که به  ی معتقد مسلمان و در سايه  که در يک خانواده
گرفته، نشو و نم�ا ک�رده  خوانده و در ماه رمضان روزه می نماز و قرآن می

ان��د، قب��ل از    م��سلمان ب��زرگ ش��دهھ��ای اس��ما  ک��سانی ک��ه در خ��انواده. باش��د
ھ�ا ب�رد، باي�د در مع�رض اس�3م  بودن بت�وان ب�ه آن تد مرکه ھرگونه ظن اين

چن�ين اع�3م خط�ر ک�رد ک�ه خ�ودداری از   وی ھ�م. واقعی قرار گرفته باشند
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دادن جواب ب�ه اي�ن عن�وان ک�ه اي�ن ي�ک موض�وع خ�صوصی اس�ت، ممک�ن 
  . ی شودعنوان اعتراف به گناه تلق  است به

ه گ�را ب�ود، تم�ام ش�ب ب�ھ�ايی ک�ه مخ�صوص زن�دانيان چپ ر بخشد
. ھ�ا پاس�خ داده ش�ود، گذش�ت گونه بايد به پرس�ش  که چه  ی اين  بحث درباره
ھ�ای خ�ود  سھا خود را برای مرگ آم�اده کردن�د و بھت�رين لب�ا  برخی از آن
ی ي��ک مقاوم��ت آش��کار فرھنگ��ی،    ب��ه ن��شانهیي��ک نف��ر حت��. را پوش��يدند
» ھ��ای ت��اکتيکی پاس��خ«ول��ی ديگ��ران ت��صميم گرفتن��د ب��ه دادن . ک��راوات زد

   .اکتفا کنند
يک��ی از زن��دانيان در براب��ر کمي��سيون اع��3م داش��ت ک��ه در اتح��اد 

يک تن . شوروی، ھمان کشوری که منکر وجود خداست، بزرگ شده است
خاطر آورد که پدرش که شخ�صی س�خت غيرم�ذھبی ب�ود، ھمي�شه   ديگر به

گي��ر کن��د،  چ��ه او را در ح��ال نمازخوان��دن غاف��ل  ک��رد ک��ه چن��ان تھدي��د م��ی
آوردن فرايض  جا  ديگران ادعا کردند که اگر در به.  خواھد کردمجازاتش

ت مسلکی نداش�ته، بلک�ه ب�ه اي�ن س�بب ب�وده ک�ه اند، عل  دينی قصور ورزيده
  . گذاشته است شان باقی نمیيت3ش معاش وقتی برا

برخی ديگر نيز ادعا کردند که ھرچند اعتقادات چپی دارند، ول�ی 
ي��ک نف��ر ب��ه . ه منک��ر وج��ود خ��دا ھ��ستندمعن��ای آن ني��ست ک��   ب��هوم��ااي��ن لز

عي�ار   توان�د ھ�م م�سلمان باش�د و ھ�م ي�ک ع�ضو تم�ام کميسيون گف�ت ک�ه م�ی
 م��ذھب وق��ت چي��زی ک��ه ض��د  ی ح��زب ھ��يچ  ح��زب ت��وده، چ��ون در برنام��ه

  :  وی افزود؛باشد، وجود ندارد
  » !داری است، نه ضد خدا   سرمايهحزب ضد«

 عضو حزب توده اشاره توان به يک در ميان نخستين قربانيان می
دادن ب�ه   او از پاس�خ. کرد که از قضای روزگار يک مسلمان معتقد نيز بود

را » ھ�ای شخ�صی الوس�« اين عنوان ک�ه کمي�سيون ح�ق ط�رح ھا به پرسش
ً تقريب�ا تم�امی س�اکنان بخ�ش ش�شم از س�وی ديگ�ر. ارد، خودداری ورزي�دند

کومي�ت اخت�صاص زندان اوين که به اعضای حزب توده با پ�انزده س�ال مح
طور   چه به  آن. در بردند  ھای تاکتيکی جان سالم به يافته بود، با دادن پاسخ

 ماي�ل ب�ود چن�ين a اش�راقی اص�و)  ت�وان گف�ت، اي�ن اس�ت ک�ه آي�ت کلی م�ی
   .ھايی را بپذيرد پاسخ

ت س��ه م��اه ادام��ه ياف��ت، در اوي��ن و ھ��ا ک��ه ب��ه م��د  اي��ن ب��ازجويی
ھ�ا  بخ�شی از ب�ازجويی. ه ص�ورت گرف�تگوھردشت در ت�ا)ر اص�لی دادگ�ا

ش�ده   ھ�ای ماش�ين  نام�ه ش�کل پرس�ش  حالت ش�فاھی داش�ت و بخ�ش ديگ�ر ب�ه
توان��ستند بازجوي��ان خ��ود را ببينن��د،  بع��ضی از زن��دانيان م��ی. انج��ام پ��ذيرفت

ک��سانی ک���ه . ھ��ای بلن���د پنھ��ان ش��ده بودن��د ول��ی ديگ��ران در پ��شت پ��اراوان
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س���ت ت���ا)ر دادگ���اه و آنھ���ا ک���ه س���وی را  ھاش���ان پ���ذيرفتنی ب���ود، ب���ه ج���واب
  . شدند قبول بود، به سمت چپ تا)ر ھدايت می  ھاشان غيرقابل پاسخ

ھ��ا  آنگرداندن��د و ب��ه  ی نخ��ست را ب��ه بن��دھای خ��ود ب��ازمی  دس��ته
 اگ��ر زن��دانی از خوان��دن ي��ک نوب��ت نم��از ؛دادن��د دس��تور نمازخوان��دن م��ی

نواختن��د و   م��یی تازيان��ه ب��ه او  ک��رد، از باب��ت آن ده ض��ربه خ��ودداری م��ی
آوردن ھ�ر پ�نج نوب�ت نم�از خ�ودداری  ج�ا  مجازات کسی که در روز از ب�ه

ت ھايی که نتوان�سته بودن�د ب�ا موفقي�آن. ی ش3ق بود  ورزيد، پنجاه ضربه می
ی   ھا پاسخ گويند و م�ردود ش�ناخته ش�ده بودن�د، بع�د از ي�ک وقف�ه به پرسش

سوی   صايای خود بهکوتاه برای تحويل مايملک مختصر و نوشتن آخرين و
ی خود توانستند ج�ان   گفته  ھا به بعضی از آن. شدند ھای دار برده می  چوبه

   ب��هوج��ود آم��ده ب��ود، اش��تباھا  در ببرن��د، چ��ون در ازدح��امی ک��ه ب��ه  س��الم ب��ه
آورن�د  ي�اد م�ی  دربردگان به  به  جان.  ھدايت شدند،بايست سمت دری که نمی

نام��ه را ش��وخی   ن آخ��رين وص��يتگون��ه ص��حبت مرب��وط ب��ه نوش��ت ه ک��ه چ��
ھ�ايی ممک��ن  ر کنن�د ک�ه چن��ان پرس�شتوان�ستند ت��صو پنداش�تند، چ��ون نم�ی م�ی

   .است سرنوشت مرگ و زندگی يک نفر را تعيين کند
. ت�ر ب�ود  ی پيچي�ده  ارفتاری که با زنان صورت گرف�ت، ت�ا ان�دازه

د، ب�ه  دار آويخت�ه ش�دن به» محارب خدا«عنوان  که زنان مجاھد به  در حالی
ھ�ای م�ذھبی ھ�م    اگ�ر در خ�انوادهیھای چپ، حت� ھای متعلق به سازمان زن

 ]عن�وان زنب[ھ�ا  رصت ديگری ارزانی ش�د، چ�ون آنپرورش يافته بودند، ف
  . شدند ل اعمال خود شناخته نمیئوطور کامل مس  به

   »!بودن در جمھوری اس3می برای خود امتيازاتی دارد  زن«
نم��ازی ک��ه نخوان��ده بودن��د، پ��نج ض��ربه ھ��ا در قب��ال ھ��ر نوب��ت  آن

ھ�ا پذيرفتن�د ک�ه نم�از  بعد از مدتی، بسياری از آن. شدند می» تغزير«ش3ق 
ھا بعد اعتراف ک�رد ک�ه ھرگ�اه خ�ود را در ح�ال  ھا سال يکی از آن. بخوانند

آورد، دچ��ار  نم��از و ب��ه آن وس��يله خيان��ت ب��ه شخ��صيت خ��ويش را ي��اد م��ی
 از یس��ت ب��ه اعت��صاب غ��ذا زدن��د و حت��ن��ان دبرخ��ی از ز. ش��ود ک��ابوس م��ی

 روز اعت��صاب ٢٢ھ��ا بع��د از  يک��ی از آن. نوش��يدن آب خ��ودداری ورزيدن��د
  .  درگذشتی ش3ق   ضربه۵۵٠غذا و تحمل 

عن�وان خودک�شی گ�واھی م�رگ ص�ادر   مقامات زندان برای او ب�ه
ز او ب��ود ک��ه ت��صميم مرب��وط ب��ه خ��ودداری ا«کردن��د، چ��ون در ھ��ر ح��ال 

  »!تخاذ کرده بودگزاردن نماز را ا
بع���ضی از زن���دانيان . البت��ه خودک���شيھای واقع���ی ني���ز اتف���اق افت���اد

ھ�ا ق�رار   تع�دادی تي�غ در دس�ترس آنو)ن زن�دان عم�دائتوجه شدند ک�ه م�سم
   .اند که خودکشی را تسھيل کند  داده
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مان�دگان از اي�ن ف�ضا توص�يف ش�ده، ھم�ه   حا)تی ک�ه توس�ط زن�ده
اف��سردگی عمي��ق، . بح��ران را درب��رداردھ��ای بع��د از رھ��ايی از ي��ک   ن��شانه

کننده از تک�رار م�اجرا،   چه روی داده بود، ترس فلج  ناتوانی در پذيرش آن
 ] در برابر خ�ودیحت[ماندن، انکار اين موضوع   احساس شديد گناه از زنده

  . اند  تن در داده» ھای تاکتيکی پرسش«که به 
را ت��شريح ھ��ايی از ي��ک ک��ابوس کافک��ايی   ھ��ا ص��حنه يک��ی از آن

اند که روزی تجربي�ات خ�ود   افزايد که او و ديگران عھد کرده کند و می می
گون�ه از جان�ب ک�سانی ک�ه در آن جري�ان  را به روی کاغذ بياورن�د، ت�ا ب�دين

   ».شھادت داده باشند«اند   جان باخته
تر به اي�ن س�بب ک�ه از  ھا، بيش ی واقعی اين اعدام  وسعت و دامنه

ج�ا  ت�ا آن. ج�ای نمان�ده، نام�شخص اس�ت   گذشته، سندی ب�هھا چه در استان آن
. ھ�ا ني�ز در فعالي�ت بودن�د ھای مشابھی در استان که ما خبر داريم، کميسيون

ی زندان در اختيار ھواداران منتظ�ری ق�رار   اصفھان به اين سبب که اداره
   .رفت شمار می  گير به  داشت، يکی استثنای چشم

» ھ�زاران نف�ر«شدگان را   شمار اعدامدربردگان   به  يکی از جان
داند، ھ�زار نف�ر  ديگری آن را بين پنج تا شش ھزار نفر می. کند برآورد می

» ھ�زاران نف�ر«يک�ی ديگ�ر ب�از ب�ر . از گروھھای چپ و بقيه از مجاھ�دين
 نف��ر ب��ه ھ3ک��ت ١۵٠٠ی او تنھ��ا در گوھردش��ت   کن��د و ب��ه عقي��ده تأکي��د م��ی

   .اند  رسيده
 نف��ر ٢۵٠٠در ب��رآورد خ��ود، رق��م ک��ل را ب��ا)ی الملل��ی  عف��و ب��ين

دانيان زن��«عن��وان   چن��ين از قرباني��ان ب��ه  اي��ن س��ازمان ھ��م. دھ��د ق��رار م��ی
دند ک�ه ب�ه انج�ام اق�دامات و ي�ا ھا کسانی بو  که آنکند، زيرا ياد می» عقيدتی

ک��سانی ک��ه اتھ��ام .  حکوم��ت م��تھم ش��ده بودن��د ط��رح اق��داماتی ب��ر ض��دیحت��
   .ھا وارد آمده بود، ھمه اعدام شدند اتی به آنمبادرت به چنين اقدام

ی عمل در مجم�وع از م�وارد قبل�ی    باشد، دامنهرقم واقعی ھرچه
 که طی آن برخی از قربانيان در جريان زدوخوردھای »حکومت وحشت«

ی  ھم��ه ١٣۶٧در . مرات��ب فرات��ر رفت��ه اس��ت  ان��د، ب��ه   ج��ان باخت��ههم��سلحان
   .ه بودسردی و قساوت ھمرا ھا با خون قتل

 ۶١۵ی اکثريت، فھرس�تی از اس�امی   سازمان فداييان خلق، شاخه
ھ�ای س�ازمانی و مح�ل  قربانی انتشار داد و تا آنجا که ممکن ب�ود، واب�ستگی

وج�ه کام�ل ني�ست،   ام�ا اي�ن فھرس�ت ب�ه ھ�يچ. ھا را نيز تعيين کرد مرگ آن
  . شود ھای اوين و گوھردشت محدود می زيرا تنھا به زندان

 نف��ر ب���ه ١٣٧ش��ان در فھرس��ت آم��ده ب��ود،  تن��ی ک��ه ن��ام ۶١۵از 
 نف�ر ب�ه ٢٠ نفر به فداييان اکثري�ت، ١٠٨ نفر به حزب توده، ٩٠مجاھدين، 
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 نف�ر ب�ه ٣٠ھ�ای من�شعب از ف�داييان،   نفر ب�ه ديگ�ر گ�روه٢١فداييان اقليت، 
 نف��ر ب��ه ديگ��ر ١٢ نف��ر ب��ه پيک��ار و ٣ نف��ر ب��ه راه ک��ارگر، ١٢ل��ه،   کوم��ه

ن تا بعد از تاريخ چھارم به خويشاوندان قربانيا .ق داشتندتشکي3ت چپی تعل
بع�ضی . ھ�ا داده ن�شد ی اع�دام آن   ھيچ اط3ع�ی درب�اره] نوامبر٢۵[آذرماه 
 اح�ضار  و مع�دودی ني�ز ب�ه خ�ود زن�دان اوي�نھ�ا  ھا با تلفن، به کميت�ه از آن
 ش�دگان را  ھ�ای اع�دام  نام�ه  ی شخصی و ي�ا آخ�رين وص�يت   تا اثاثيه،شدند

 تحوي�ل ]زيان تشخيص داده شده بود ھا بی  نامه  در مواردی که اين وصيت[
ھای ج�دا   ھا را در گروه که از ازدحام جلوگيری شود، آن  برای آن. بگيرند

  به بستگان اعدام. نظر فراخواندند از ھم و طی چندين ھفته به مراکز مورد
وز درگذش�ت ًشدگان صريحا اع3م شد که حق برگ�زاری مراس�م چھلم�ين ر

زار خ���اوران را  زھ���را و گ���ل  ھ���ای بھ���شت ھ��ا و گردآم���دن در گورس���تان آن
» نج�س«ھ�ا را ب�ه اي�ن عن�وان ک�ه  ھ�ا، مارکسي�ست در اين گورستان. ندارند

ب�ه اي�ن ترتي�ب، احک�ام مرب�وط ب�ه . ھستند، جدا از ديگران به خاک س�پردند
   ١٣٤...ی اجرا گذاشته شد  ی مردگان نيز به مرحله  ارتداد درباره

 
 شيعه در  نفر،  يكی به عنوان بنيانگزار مذھب عمل اين دو  وحدت

اس3می، ك�افی اس�ت ت�ا ن�شان  ِايران و ديگری به عنوان بنيانگزار جمھوری
 عم�ل، تنھ��ا ب�ه دلي�ل وح��دت در اندي�شه و پايگ�اه فك��ری  دھ�د ك�ه اي��ن وح�دت

 اساس�ا       اس�3م،. فھم دليل آن ھم آسان اس�ت. سان است  شكل و ھم  ايشان، ھم
 است ت�ا م�ردم جھ�ان را ك�ه ب�ه ادي�ان ديگ�ری ب�اور دارن�د و ت�ا قب�ل از  آمده

اند، به ض�رب شم�شير ب�ه   ظھور اس3م، پيامبران و باورھای ديگری داشته
  . كند» مشرف«دين اس3م 

  ک��هنوي��سد  م��ی١٣٥ت��اريخ تم��دن اس��3میکت��اب وي��ل دوران��ت در 
ك�سانی خواھي�د گذش�ت ك�ه در ب�ه  ]گف�ت م�ی[نخستين جان�شين محم�د ر ابوبك

ش�ان واگذاري�د، ام��ا    گي�ری ان�د، آنھ�ا را ب�ه گوش�ه  ھ�ا گوش�ه گرفت�ه  ص�ومعه
 ب�ه ن�ام …ساير مردم را وادار كنيد يا مسلمان ش�وند ي�ا ب�ه م�ا جزي�ه بدھن�د 

  !خدا حركت كنيد
اع��راب، م��ردم را مي��ان اس��3م،  ک��ه نوي��سد راون��دی م��یمرت��ضی 

  .كردند جزيه و شمشير، مخير می
را   اند بن�ام پازن�د، ك�ه آن  مجوسان كتابی داشته که گفت خمينی می

اند، و جھاد ب�ا    نام كه او را كشته اند زردشت  اند، و پيغمبری داشته  سوخته
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 ١١٨

 

واجب است تا مسلمان شوند يا جزيه قبول كنن�د، ب�ا ش�رايط، و » فرقه«اين 
ند و كفار را ب�ر ی اين شرايط اين است كه با زنان مسلمان زنا نكن  از جمله

اسرار مسلمانان واقف ن�سازند، و چارپ�ای س�واری اي�شان غي�ر از چارپ�ای 
سواری مسلمانان باشد، و بر آن چارپا نيز يكطرف�ه س�وار ش�وند، يعن�ی ھ�ر 

  ١٣٦. جانب بزنند دوپای خود را بر يك
 ، ن�ه ن�شر دي�ن،ی اع�راب ب�ه اي�ران  اما يكی از د)يل اصلی حمله

ِزي�ر ل�وای دي�ن اس�3م، راه را ب�رای . بدوی ب�ودكه گرسنگی مفرط اعراب 
 سال ھم ھ�ست ك�ه ١٤٠٠چپاول و غارت كشورھای متصرفه باز كردند و 

كنن�د و ھن�وز ھ�م س�ير  ھای مفتوحه ارت�زاق م�ی دارند از قبل ھمين سرزمين
 يك�ی از س�ردارانی ك�ه در حمل�ه ،ای به عمروع�اص  عمر در نامه. اند نشده

ای عمرو به ج�ان خ�ودم س�وگند ك�ه اگ�ر  که  نوشت،به ايران شركت داشت
م��ن و ھمراھ��انم از گرس��نگی بمي��ريم، ت��و و ھمراھان��ت ك��ه س��ير ھ��ستيد، 

 عمرو ھم در پاس�خ عم�ر چن�ين نوش�ت ك�ه ك�اروانی از …شويد نگران نمی
  ١٣٧.خواروبار برايت فرستادم كه آغازش نزد تو و پايانش نزد من است

وقت�ی  ک�ه نوي�سد راوندی از قول ابو يوسف ان�صاری م�یمرتضی 
 و چ�شمانش ب�ه آنق�در مرواري�د و زر و …غنايم ايران را نزد عمر آوردن�د

   ١٣٨.تگريس... سيم افتاد
كه ايشان باھم  شود، و با اين  ھا شروع می نظر ھا اخت3ف  البته بعد

ِبر سر چپاول مل�ل ديگ�ر اخت3ف�ی ندارن�د، ام�ا ب�ر س�ر اي�ن ي�ك ب�ه    ك�ه ك�دام ِ
دينی ب�ا ي�ك پي�امبر . كنند ای پيدا می  اخت3فات فرقهسيادت و خ3فت برسند، 

 ك�دام ھ�م حاض�ر  ھ�يچ. ش�ود تق�سيم م�ی» دول�ت«دو   و  و يك كتاب، ب�ه ھفت�اد
ھم�ه ھ�م خ�ود را راس�تين، عل�وی، . نيستند از مواضع خودشان كوت�اه بياين�د

در اين ميان فقط مردمند ك�ه در جن�گ . محمدی، ناب و اصيل قلمداد ميكنند
ماند، اي�ن اس�ت ك�ه  آنچه در پرده می. شوند  اين علماء نابود میزرگری بين

ھای ق�درتی اس�ت ك�ه ھ�ر م3ي�ی ب�رای  نعمتی، جنگ/ھای حيدری اين جنگ
 دع�وايی ك�ه ھ�م ؛ اس�ت اش راه انداخته  ِی قدرت رقيب بغلی  تصاحب حيطه

 اس��ت، از ھم��ين س��نخ  اكن��ون در اي��ران ب��ين دو قرائ��ت از اس��3م درگرفت��ه 
ِنفسی كه قب3 رفي�ق راه و  واقع از درون جريان حاكم، گروه تازه در . است

  .  است  شده»ِفھم مذھبی« است، مدعی نوع ديگری از  شريك قافله بوده
بيرون از دعوای سنتی بين آخوندھا كه ھركدام كل�ی مري�د و مقل�د 

 و ي�ا روش�نفكر »روش�نفكر دين�ی«پشت سر دارن�د، ي�ك ع�ده ھ�م ب�ه عن�وان 
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 ١١٩

 

ِكنن�د مف�اھيم ق�ديمی ش�يعی را در زرورق  ان�د ك�ه س�عی م�ی  دهمذھبی پي�دا ش�
  ک�هك�سی ني�ست بپرس�د.  بندی كنن�د  پسندِ  امروزی، بسته ھای مشتری  واژه

ِدينی كه بر اساس فقيه و سفيه و مرج�ع تقلي�د و مقل�د و آق�ا و ع�وام كا)نع�ام 
   باشد؟  تواند داشته  می»روشنفكری«، چگونه  ريزی شده برنامه 

 ھم�ين ك�ه ك��سی ؛توان��د م�ذھبی باش�د  م�ی»روش�نفكر«ساس�ا مگ�ر ا
ی    و اي�ن ب�ا فك�ر و اندي�شه؛كن�د مذھبی شد، يعنی بسته، دگم و جزم فكر می

به تعريفی ديگ�ر . روشنی كه ھميشه در تكاپو و جستجو است، تناقض دارد
تواند م�دعی  ، نمی كسی كه از پيش، يك پيشداوری را در ذھنش رسوب داده

اس�اس م�د روز   كه متقلب باش�د و بخواھ�د ب�ر  مگر اين؛باشد »روشنفكری«
 نظيرعل�ی ش�ريعتی و »روش�نفكرانی«ِھمان ب3يی را بر سر ما بي�اورد ك�ه 

  .اند  احمد آورده  مطھری و ج3ل آلمرتضی
  : ھمين شريعتی است که ميگويد و دروغ ميگويد که

كج���ا ايران���ی از ھم����ان اول در براب���ر اس����3م ق���رار گرف����ت و «
 ج��ا ي��ك نمون��ه   ي��ك؛ كج��ا چن��ين چي��زی اس��ت؛س��ت اس��3م را بپ��ذيردنخوا

     ١٣٩»!نيست
 اح��ساس ك��رد ك��ه دي��ن ،بع��د از برخ��ورد ب��ا اس��3م اولي��ه، ايران��ی« 

   ب�رای ھم�ين… اس�ت گ�شته ای اس�ت ك�ه ب�ه دنب�الش م�ی  اس3م ھمان گم�شده
ھای خ��ودش را ل ك��رد، ملي��ت خ��ودش را ول ك��رد، س��نتم��ذھب خ��ودش را و

  ١٤٠».ت اس3م رفول كرد و بطرف
اس��3می يعن��ی عل��ی » روش��نفكر«ب��رای پاس��خ ب��ه اي��ن باص��ط3ح 

ی اعراب    حمله ِشريعتی به ذكر چند نمونه از رفتار ايرانيان از ھمان اول
توان���د م���ذھبی و  پ���ردازم، ت���ا ن���شان دھ���م ك���ه روش���نفكر نم���ی ب���ه اي���ران م���ی

 ف�رد  كه اگر شد، يعن�ی اگ�ر روش�نفكر م�ذھبی ش�د، ي�ا ي�ك،ايدئولوژيك باشد
  .كند ، تاريخ ثبت شده را جعل و تحريف می مذھبی خيال كرد روشنفكر شده

ِمرتضی راوندی در جلد دوم كتاب تاريخ اجتماعی اي�ران تع�دادی 
ِبه حكومت رس�يدن اع�راب » ِھمان اول«ھای ثبت شده در تاريخ را  از قيام

 س�نباد، قي�ام: ش�مارد م�ی ان�د، چن�ين ب�ر  كه در برابر اس�3م و اع�راب اي�ستاده
 جامگ�ان و  نھضت استادسيس، جنبش مقن�ع، باب�ك خرم�دين و نھ�ضت س�رخ

عرب�ی خ�ود را  اس�3می و ض�د ھ�ای ض�د  كه رھبران اين نھضت…قيام بابك
  . اند  دانسته پيروان و رھروان ابومسلم خراسانی می
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 ١٢٠

 

ی ابومسلم خراسانی آغاز ش�د و    به وسيله…قيام سياسی ايرانيان
خ�3ل و ابوم�سلم، ب��ه   ی باس�يان ن��سبت ب�ه ابوس�لمهبع�د از غ�در و خيان�ت ع

ھ��ای م��ستقل در   ت��ا ب��ه ايج��اد دول��ت، ادام��ه داش��ت»از ھم��ان اول«ش��دت 
  ١٤١…ايران

راون�دی ب�ه نق�ل از ادوارد ب�راون در ت�اريخ ادب�ی اي��ران مرت�ضی 
سنباد از نيشابور ب�ه ع�زم خونخ�واھی ابوم�سلم حرك�ت ك�رد و   که نويسد می

ع�زم « :گف�تش د و ب�ه ي�ارانک�ررا دور خ�ود جم�ع ای   در مدتی كوتاه ع�ده
   ».نشين حركت كنم و كعبه را منھدم سازم دارم به سوی ايا)ت عرب 

ی كثيری از مجوسان طبرستان و نقاط ديگ�ر   ديری نپاييد كه عده
  . را به طرف خود جلب كرد…چنين مزدكيان و ھم

 …فت�ی گ]س�نباد: [ اس�ت ی نظام المل�ك آم�ده  در كتاب سياست نامه
 .نگردم تا كعبه را ويران نكنم باز

ی عباس�ی ب�ين ری و   بعد ھم سنباد به دس�ت ق�وای من�صور خليف�ه
  .ھزار تن از يارانش كشته شد ھمدان ھمراه با شش 

 استادس��يس عل��م … ب��ود ك��ه ھن��وز قي��ام س��نباد ك��ام3 خ��اموش ن��شده
ی عباس�ی ايج�اد   مخالفت برافراش�ت و م�شكل جدي�دی ب�رای من�صور خليف�ه

 با)خره خليفه، خازم را به … ھزار مرد جنگجو با او بودند  سيصد…ردك
 ھ�زار ت�ن از پي�روان او ك�شته ٧٠در ط�ی اي�ن مب�ارزات . جنگ او فرستاد

 سرھای آن�ان را از ت�ن … ھزار نفر اسير گرديدند كه ب3فاصله١٤شدند و 
د  را زنجير كرده، ب�ه بغ�داد فرس�تادن]استادسيس[ …قوای خليفه. جدا كردند

  …و در آنجا او را به قتل رسانيدند
م�ذھب  ک�ه  ش�ده مقن�ع چن�ين نوش�ته ی اب�ن   در تاريخ بخارا درب�اره

داش�تند و غ�سل از جناب�ت  گزاردن�د و روزه نم�ی ايشان آن بود ك�ه نم�از نم�ی
  .بودند كردند، وليكن به امانت می نمی

مقن�ع از س�رداران ابوم�سلم خراس�انی ب�ود و  که نويسد راوندی می
 …جنبشی كه عليه خلفای ام�وی ص�ورت گرف�ت، ش�ركت عمل�ی داش�تدر 

 باش�ند، ب�ه  كه به اجرای احكام م�ذھبی ت�وجھی داش�ته پيروان مقنع بدون اين 
 مقن�ع …رعايت اصول اخ3قی، راستگويی، امانت و رازداری پايبند بودن�د

ب�ا م��رگ مقن��ع، اي��ن . ك�ه ماي��ل نب��ود ب�ه دس��ت اع��راب بيفت�د، خودك��شی ك��رد
چن��ان طغيانھ��ايی در نق��اط مختل��ف علي��ه  ان نياف��ت، بلك��ه ھ��م  پاي��…جن��بش

  .گرفت اعراب صورت می

                                                           
  تاريخ اجتماعی ايران ـ ياد شده - 141



 ١٢١

 

در ايامی كه خلفای عباسی ب�ه دس�ت عم�ال خ�ود در نق�اط مختل�ف 
 عقاي��د و افك��ار و غ��ارت م��ردم ]مح��دود ك��ردن[ممال��ك اس��3می ب��ه تحدي��د 

ين ھ�ا و عن�او  ی ايرانی را به بھانه  ستمديده مشغول بودند، و افراد برجسته
دين��ان ب��ه ط��ور نھ��انی و آش��كار ب��ا دس��تگاه   بردن��د، خ��رم مختل��ف از ب��ين م��ی

 س��ال در آن س��امان ب��ه اس��تق3ل زن��دگی ٢٢خ3ف��ت مب��ارزه كردن��د و م��دت 
  ١٤٢.ھا به خليفه وارد كردند كردند و شكست

قول التون دانيل محقق و ايران�شناس انگلي�سی، در ط�ول ح�دود  به  
 م�ا ] م�ي3دی٧٤٣ ـ٨٤٢[ی قم�ری  ھج�ر٢٢٧ ت�ا ١٢٦ سال، از س�ال ١٠٠

 قي�ام و ش�ورش اجتم�اعی، سياس�ی و م�ذھبی در ن�واحی مختل�ف ١٤٣ش�اھد 
 علي�ه حاكمي�ت اع�راب ي�ا اس�3م …خراسان، سي�ستان، طبرس�تان، گ�ي3ن و

نظي�ر نباش�د،  ھ�ا اگ�ر ب�ی چنين ھوشياری و مقاومتی در ت�اريخ مل�ت. ايم بوده
  ١٤٣.تنظير اس ترديد كم  بی

توان تصور ك�رد، مردم�ی ك�ه م�ورد  عنوان نمی  ھيچ  وانگھی به«
ِاند، برای دين متجاوزان و غارتگران   تجاوز، غارت، و كشتار قرار گرفته

تنھ�ا ھ�يچ م�درك ت�اريخی  دليل ني�ز ن�ه  ھمين  از خود شيفتگی نشان دھند، به 
 باش��ند، بلك��ه  ت��وان ياف��ت ك��ه جمع��ی از ايراني��ان داوطلبان��ه اس��3م آورده نم��ی

» م�نش عرب�ی«عميق ميان فرھنگ و منش ايرانی ب�ا اس�3م و ھمين تضاد 
 را به تنھا راه حف�ظ ق�درت ع�رب ]در ايران[(سكونت دادن اعراب مسلمان 

 اين ادعا نيز ك�ه ھم�ين اواخ�ر از دي�دگاه طبق�اتی از س�وی یحت. بدل ساخت
اس���ت، و براس���اس آن برخ���ی اش���راف و   ھ���ای ايران���ی مط���رح ش���ده چ���پ

عيت و مال خود به ھمكاری با دش�من ت�ن دادن�د و زمينداران برای حفظ موق
   ١٤٤.تاس3م آوردند، به ھيچ مدرك تاريخی قابل اثبات نيس

ھای كوت�اه ي�ا بلن�د م�دتی  در اكثر شھرھا و و)يات ايران، مقاومت 
در برابر اعراب صورت گرفت و اعراب مسلمان به آن آس�انی ك�ه ت�صور 

ھ�ای اش�غال  بلكه درطول س�ال …ی ايران موفق نشدند  رود، به فتح ھمه می
ی   ن�شانده  ھ�ای دس�ت  چنان ب�ر علي�ه حكوم�ت ايران توسط اعراب، مردم ھم

  ١٤٥. به مبارزه پرداختند]كه مظھر دين تحميلی بودند[اس3می 
ِی اين عوامل اما باعث پيشواز ايرانيان از اعراب و استقبال   ھمه 

ھ��ا و و)ي��ات اي��ران،  ی ش��ھر  م��ردم از اس��3م نگردي��د، بلك��ه تقريب��ا در ھم��ه
ھ��ا  در اكث��ر ش��ھر. ھ��ای س��خت روب��رو ش��دند اع��راب م��سلمان ب��ا مقاوم��ت
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 ١٢٢

 

پايداری و مقاومت ايرانيان بيرحمانه سركوب گرديد؛ مث3 در سقوط م�دائن 
 ٦٣٦/ ھج���ری١٦س���ال [و خ���صوصا مقاوم���ت م���ردم در جن���گ جل���و)ء 

ك�ه    اعراب مسلمان خ�شونت ب�سياری از خ�ود ن�شان دادن�د، آنچن�ان]مي3دی
در اي�ن جن�گ . اند  ياد كرده» ی ھولناك جلو)ء  واقعه«مورخين از آن بنام 

 ش�دند و تع�داد فراوان�ی از زن�ان و كودك�ان  ھزار تن از ايراني�ان ك�شته صد 
 ب�ود ك�ه نم�ودار  ِايرانی به اس�ارت رفتن�د و ب�سيار ك�شته، دش�ت را پوش�انيده

  ١٤٦.ج3ل جنگ بود
ی   اھی از ت��اريخ ثب��ت ش��دهھ��ا بخ��ش ب��سيار ب��سيار كوت��  اي��ن نمون��ه

ھ�ا  ھای ضد اس3می و ضد عربی ايرانيان است كه در ب�يش از ص�د نھضت
ھ��ای  المع��ارف در زم��ان  ھ��ا جل��د كت��اب، س��فرنامه، ت��اريخ و داي��ره و ھ��زار

شناس��ان  چن��ين ش��رق   نگ��اران ايران��ی و ع��رب، ھ��م مختل��ف از ق��ول ت��اريخ 
تی كه مدعی است در  اما كسی مثل شريع؛ است اروپايی و روسی ثبت شده

  شناس��ی و ش��رق شناس��ی، اس��3م  دان��شگاه س��وربن فران��سه ت��اريخ، جامع��ه 
ِدھ�د ت�اريخ م�دون ثب�ت   است، به راحتی به خودش اجازه م�ی شناسی خوانده

 )بد ب�رای اينك�ه دي�ن و ايم�انش را از ؛ی ايران را جعل و تحريف كند  شده
  . صحيح در امان بدارد ِگزند شناخت

ميپ���ردازم ک���ه او را از » ابوم���سلم خراس���انی« ب���ه در اي���ن بخ���ش
کسانی ميدانم که باعث تداوم چيرگ�ی اع�راب ب�ر اي�ران ش�ده اس�ت؛ ھرچن�د 

در واقع ابومسلم، . ارزيابی ميکنند»  ايراندوستمليگرا و«که خيليھا او را 
ک��ه » اش��تباھی« ھم��ان درس��ت. تاي��ن روزھاس��» فکران دين��یروش��ن«پ��در 

رزيابی ميکنند و بسياری از خائنان به ايران ا» خوب«اسماعيل صفوی را 
به تصوير ميکشد و ب�سياری ديگ�ر مانن�د خمين�ی و » قھرمان«و ايرانی را 

ش��ريعتی و در ق��رن بي��ست و يک��م ميرح��سين موس��وی و مھ��دی کروب��ی و 
زھرا رھنورد و شيرين عبادی که ھمگی در راس�تای اي�ران س�تيزی و پ�ان 

  ...اس3ميسم ت3ش ميکنند
  

پروف�سور ل�ويی » ِس�لمان پ�اك«چنين مدعی اس�ت ك�ه  ھم شريعتی 
 است، ام�ا  شناس فرانسوی را ترجمه و چاپ كرده ماسينيون محقق و اس3م 

 ش�ناس چ��شم  ھم�ين ش�رق» منحن�ی شخ�صی زن�دگی ح�3ج«از چ�اپ كت�اب 
ی ايراني��ان دام��ن   گرايان��ه  ی ص��وفی   اس��ت ب��ه روحي��ه پوش��يده و نخواس��ته

 ص�وفی، »م�سلمان« ح3ج ن�ه ي�ك  کهدانست  میكه حتما  در حالی ١٤٧.بزند
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ك�ه ي�ك »  دانگ وزن ھايی با نيم  با ردايی پر از گزنده«مرتاض و درويش 
ِمعترض بزرگ بود و در كار برانداختن كاخ استحمار   اع�راب ]كردن خر[ِ

ی كعبه حمله كرد و آنج�ا را غ�ارت   دليل ھم به خانه  ھمين  و اس3م بود، به
  .كرد

نظي�ر اس�تاد   تحقي�ق پ�ر ارج و ب�ی  ک�ه نوي�سد س م�یعلی ميرفطرو
ی   بخ�ش ھم�ه ای است كه الھ�ام   ترديد منبع بسيار ارزنده لويی ماسينيون بی

 اس��ت و در  ح�3ج واقع��ا ي�ك متفك��ر ب�وده . اس��ت محقق�ان زن�دگی ح��3ج ب�وده
 اس�ت   سياسی جامعه حضور داش�تهیھای اجتماعی، فرھنگی و حت  عرصه

ل خوش���ايند ب���سياری از ش���ريعتمداران، عارف���ان و و اي���ن ح���ضور، بھرح���ا
ھمين جھ�ت پ�س از ص�دور فت�وای تكفي�ر    است، به اش نبوده  حاكمان زمانه

عليه او ح3ج مدتھا تحت تعقيب، مخف�ی و مت�واری ب�ود و در اي�ن تعقي�ب و 
گري��ز، او در مكاتب��ات خ��ود ب��ا ي��اران و پي��روانش از كلم��ات رم��ز اس��تفاده 

  .كرد می
ی كت�اب پروف�سور ل�ويی ماس�ينيون از   ِ چ�اپ ترجم�هبنابراين عدم

 ی  گرايان�ه  ی ص�وفی  نگرانی از دامن زدن ب�ه روحي�ه«سوی شريعتی، نه 
ِ ش�دن شخ�صيت واقع�ی،  ِكه دقيقا ترس شيعی ش�ريعتی از ش�ناخته» ايرانيان

  .  است  خرافات و ضد اس3می حسين ابن منصور ح3ج بوده ضد
   در ج��ای ديگ��ری نوش��ته]عتیعل��ی ش��ري[ھم��ين روش��نفكر م��ذھبی 

ش��ود، اساس��ا ت��اريخ را  گوين��د ت��اريخ تك��رار م��ی ك��سانی ك��ه م��ی ک��ه اس��ت
     ١٤٨.شناسند نمی

 ش��ناس  چي��ز  ھم��ين محق��ق، ت��اريخ ش��ناس، اس��3م ش��ناس و ھم��ه
ی م��سلمان آنق�در س��واد ن��دارد ك�ه تف��اوتی ب�ين اس��تراتژی و تاكتي��ك   برج�سته
ي�ا . عباس�يان ماھيت�ا تف�اوت دارن�دكن�د ك�ه م�ث3 اموي�ان ب�ا  خي�ال م�ی. بگذارد

كند كه شباھت ب�ين  درك نمی. كنند صفويان با آخوندھای حاكم فعلی فرق می
ِی رفت�ار اي�شان ب�ا م�ردم   ھای حاكم بر ايران به دليل ش�باھت ش�يوه حكومت

ھ�ا  تف�اوت. اس�ت دليل ھم در ايران تاريخ ھميشه تك�رار ش�ده   ھمين  به. است
 ك��م از  عل��ت اساس��ی آن ھ��م دس��ت.  اس��ت دهھ��م ھم��ه ش��كلی و ظ��اھری ب��و

  ھ��ا ب��وده  س��و ع�دم آگ��اھی م��ا از مك�انيزم ان��واع ديكت�اتوری م�شروطه ب��ه اي�ن
ی م��ذھبی و خراف��اتی ب��رای در   اس��ت؛ عل��تش ع��دم ش��ناخت باورھ��ای كھن��ه

  . داشتن ملت است  منگنه نگه
ی قدرت حاكم نبودند   ھا بر اريكه اگر زمانی پيش آمد كه ديكتاتور

راندي��شان و پي��روان م��ذاھب و مكات��ب ديگ��ر اع��دام ن��شدند و زن��دانيان و دگ
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ھا نپوسيدند و سانسور نبود و از نيروی نظامی و انتظ�امی  ھا در زندان  سال
در توازی با نيروی مذھبی ب�رای حكوم�ت ب�ر م�ردم اس�تفاده ن�شد، آن وق�ت 

اگ��ر .  اس��ت ِت��وان ادع��ا ك��رد ك��ه ت��اريخ از س��يكل خ��ودش خ��ارج ش��ده م��ی
ِان��ی س��ر ك��ار آمدن��د ك��ه از ھم��ان اول ب��ه ق��درت رسيدن��شان ح��سابھای رھبر ِ
ده رقمی نكردند و برای در ق�درت مان�دن، ھ�ر مخ�الف و  شان را چند  بانكی

توان ادعا  نيست نكردند، می به   سر ] رفقای ديرينشان رایحت[معترضی را 
  .  است كرد كه تاريخ تكرار نشده

ِع��دم تك��رار س��يكل ت��اريخ در آلم��ان  پ��س از س��قوط دول��ت آدول��ف ِ
بعد از سقوط نظام حكومتی تك حزبی راسيستی و نازي�ستی . ھيتلر پيش آمد

ق�انون . كن�د است كه شكل و ماھيت حكومت و حكومتگران آلم�ان تغيي�ر م�ی
آزادی . ش�ود حقوق و وظايف شھروندی تعريف می. شود اساسی عوض می

ی ق�انون   در س�ينهمطبوعات، احزاب، دگرانديشان و بسياری مباحث ديگر 
ش�ود، حك�م  ِگي�رد، حق�وق ب�شر، مبن�ای نگ�رش ب�ه مل�ت م�ی اساسی ج�ای م�ی

                     …شود و اعدام بكلی لغو می
 ک�ه  معتقدن�دخيليھ�اپ�يش چن�د دھ�ه دليل ايرانيانی كه مث�ل   ھمين  به

ی تری را برا  ی ھولناك  ترديد آينده  بی؛خواھد بيايد ھا بروند، ھر كه می اين 
ت��ر ب��ا سرنوش��ت م��ا ب��ازی   نظ��ری خطرن��اك بينن��د، و از نقط��ه م��ا ت��دارك م��ی

ِاي���شان در واق���ع از ع���دم رض���ايت م���ردم از اوض���اع اجتم���اعی، . كنن���د م���ی
  . كنند استفاده می  سوء اقتصادی، سياسی و فرھنگی حاكم بر كشور

  ت�اريخ ثاب�ت ك�رده. ھيچ اثب�اتی رس�يد توان با نفی يك جريان به نمی
ی م��ردم، ايراني��ان تنھ��ا ب��ه دلي��ل   ش��ائبه ھ��ای ب��ی ي��رغم ف��داكاریاس��ت ك��ه عل

آگ�اھی تنھ�ا . ان�د  خبری از تاريخشان ھميشه يك سيكل تاريخ را دور زده بی
ش�ناخت . ی ت�اريخی پاي�ان بخ�شد  گيج�ه توان�د ب�ه اي�ن س�ر راھی است كه م�ی

اندي�شان،  ھ�ای مرس�وم حك�ومتگران، سان�سور، س�ركوب دگ�ر  تاريخ و شيوه
ھای امنيتی و اط3ع�اتی،  ده از باورھای مذھبی، فرھنگ كشی، سيستماستفا

 كردگ�ان اس�ت ك�ه ب�ه  تحريف تاريخ و به خدمت گ�رفتن بع�ضی از تح�صيل
ِ اين دور تك�رار را ؛دھد اين سيكل مزخرف تاريخ امكان بقا و ماندگاری می

  !بايد شكست
ھ��ا توان��ستند از س��يكل قبل��ی تاريخ��شان خ��ارج ش��وند و  اگ��ر آلم��ان

ھای  تعريف جديدی از انسان، شھروند، و وظايف و تكاليف كسانی كه اھرم
دلي����ل ب����وده اس����ت ك����ه  اي����ن   بدھن����د، ب����ه،گيرن����د ق����درت را در دس����ت م����ی

 به اين باور و شناخت رسيدند كه ]يا منتخبين مستقيم مردم[قانونگزارانشان 
ھ��ای دولتم��داری قبل��ی مبتن��ی ب��ر ش��عار، تھي��يج اح��ساسات، ص��دور   ش��يوه
ھ��ا ب��ه بي��رون از قلم��رو حك��ومتی، نف��ی و ح���ذف  ي��سم، انتق��ال ت��ضادترور



 ١٢٥

 

تنھ��ا اي��شان را   و ن��ه ؛ی وح��شتناكی دارد   بازت��اب و نتيج��ه…دگراندي��شان و
كن�د، ك�ه تم�ام جھ�ان  دھ�ی م�ی س�وز و س�رمايه برب�اد  ھای ن�سل  درگير جنگ

ي�د دليل من معتقدم ك�ه م�ا با  ھمين  به. شوراند متمدن را ھم برعليه ايشان می
 و حاكمان را نه فقط برای حك�م ؛از اساس تعريف جديدی از حكومت بدھيم

ھ�ای مل�ت  كردن، سواری گرفتن از مردم، حذف مخ�الفين، چپ�اولگر ث�روت
باي�د اي�ن پنب�ه را از گ�وش درآوري�م ك�ه .   كه خادمين مل�ت تعري�ف كن�يم…
اي�شان بن�دی ك�رد و ب�ه  ش�ان دس�ته   ھا را تنھ�ا ب�ه دلي�ل اندي�شه شود انسان می

 كس اجازه ندارد ديگ�ری را  ھيچ. عنوان شھروند درجه يك و درجه دو داد
  . ی متفاوت تفكرش حذف فيزيكی كند  به دليل شيوه

 ف�ارغ از اي�ن ك�ه چ�ه ؛ی اول ي�ك ش�ھروند اس�ت  ايرانی در درجه
تم��ام ب��دبختی م��ا از .  باش��د اندي��شه، رن��گ، ن��ژاد، جن��سيت و ق��وميتی داش��ته

ب�ا اي�ن تعري�ف غل�ط . ش�ود نسان و شھروند ناشی م�یھمين تعريف غلط از ا
 اگ�ر یحت�.  اس�ت است كه سرنوش�ت مردمم�ان ب�ه چن�ين آپارتاي�دی انجامي�ده

ع�شری باش�ند، در ق�انون اساس�ی نباي�د  ی اثنی  اكثريت مردم ايران ھم شيعه
ای ب�ه   ھيچ دين يا م�ذھبی ب�ه عن�وان دي�ن رس�می ك�شور قي�د ش�ود، ت�ا بھان�ه

 بزرگت�رين ؛ ن�شود برای حذف و نف�ی دگراندي�شان دادهدست متوليان مذھب 
ِاش��كال م��تمم ق��انون اساس��ی اي��ران ك��ه پ��س از م��شروطه ت��دوين ش��د، ق��انونی 

  . ھای كور تاريخ كشور ماست  كردن آپارتايد دينی است و اين، يكی از گره
ی اول باي��د از س��يكل   ب��رای شك��ستن اي��ن دور ت��اريخی در مرحل��ه

شكل م��ا ايراني��ان كمب��ود اعت��راض و كمب��ود م��. اعتراض��ی فعل��ی خ��ارج ش��د
م�شكل اي�ن اس�ت ك�ه م�ا بي�شتر ب�ا ش�كل . ھای ضد ديكت�اتوری ني�ست نھضت

. اي�م   عق�ب مان�دهیدليل ھم ھمي�شه از محت�و  به ھمين ؛ايم  قضيه درگير شده
يكی از بزرگترين اشتباھات تاريخی ايرانيان در نشناختن ت�اريخ و كم�ك ب�ه 

ِی ع�رب    خ�ارج ك�ردن حكوم�ت از دس�ت سل�سلهتكرار سيكل تاريخ، ھمان�ا
 اس��ت ك��ه ب��ه   عباس��يان ب��وده  ی ع��رب  اموي��ان و س��پردن آن ب��ه دس��ت سل��سله
البت��ه ابوم��سلم ھ��م ك��ارمزدش را در . دس��ت ابوم��سلم خراس��انی انج��ام ش��د

ِی تج��اوزگر اس��3می گرف��ت و ب��ه دس��ت   ن��شناختن ش��باھت اي��ن دو سل��سله
ش�باھت ب�ه ت�اريخ آن   دوران م�اھم ب�یِداس�تان.  ني�ست ش�د ھا ھم سر به ھمان

  . ی عباسيان به جای امويان نيست  دوران و جانشين شدن سلسله
  

 سال تاريخِ  به ضرب و زور مسلمان شده ی م�ا پ�ر اس�ت ١۴٠٠  
ی ک��ه ھ��ر چن��د در راس��تای ايم��ان و اعتقادش��ان، کوش��شھا »قھرمان��ان«از 

دگی مح�ض فک�ری، کرده و گاه حتی جان باخت�ه ان�د، ام�ا بي�شترشان در آل�و
را از من���افع عقي��دتی غي���ر » اي��ران«نتوان��سته ان��د س���رافرازی ک��شورشان 



 ١٢٦

 

ايرانيشان تفکيک کنند و به ھمين دليل با طناب دار نافھمي�شان ب�ه چ�اه وي�ل 
» قھرم�ان «١٤٩اينان البته از ديدگاه پان اس3مي�ستی. ايران ستيزی افتاده اند

 و ون، جانف�شانی ک�رده ان�دنافع اس�3ميتعريف ميشوند، چون برای پيشبرد م
ب�ه من�افع عالي�ه ی » خ�ائن«بي�شترشان ] اگر درس�ت نگ�اه کن�يم [کنند، امامي

از ک��ار درآم�ده ان�د؛ ھم�ه چي��ز ب�سته ب�ه اي��ن » اي�ران«ش�ھروندان ايران�ی و 
دوربي��نش را کج��ا ک�ار بگ��ذارد و اين��ان را از چ��ه » ت��اريخ نگ�ار«اس�ت ک��ه 

  ! زاويه ای ببيند؛ اس3می يا ايرانی؟
ر سده ی بيستم ھم ھمين منوال بر تاريخ ک�شورمان ح�اکم اس�ت؛ د  

ک��شورمان را از زاوي��ه ی من��افع ح��زب کموني��ست » قھرم��ان«اي��ن ک��ه م��ا 
شوروی سوسياليستی و آن اردوگاه فروپاشيده و از پشت ديوار بدنام ب�رلين 

را ب��ر اس��اس ايران��ی ب��ودنش، ب��دون » قھرم��ان«ب��ه س��تايش مين��شينيم، ي��ا 
] عربھ��ا و روس��ھا و چينيھ��ا[الحم��ايگی فک��ری بيگانگ��ان واب��ستگی و تح��ت 

  .   تعريف ميکنيم
پ��ر » اي��ران« س��اله ی پ��س از حمل��ه ی اع��راب ب��ه ١۴٠٠ت��اريخ 

اس���ت از اي���ن قيق���اچ زدنھ���ای ب���ين مف���اھيم ناپخت���ه و در ھ���م ش���ده، و البت���ه 
ابوم��سلم خراس��انی يک��ی از نام��دارترين اي��ن . پ��ارادوکس ايران��ی و اس��3می

   .تاريخ کج و کوله ی ماست» قھرمانان«و » روشنفکران«سنخ باصط3ح 
 و ض��د ١٥٠ ک��ه ب��ه ن��وعی ص��دای جن��بش ض��د فاشي��ستیابوم��سلم

ي��ا ميتوان��ست  [ ب�ر اي��ران ِ ھ�زار و سي��صد س�ال پ��يش ب�ود١٥١حاکم�ان ام��وی
                                                           

تعري�ف ک�رده ان�د ک�ه تح�ت نف�وذ فک�ری س�يد » جنبشی برای وحدت ک�شورھای اس�3می «ميسم راپان اس3 - 149
ت�رين و اس�دآبادی مھ�مسيد جمال ال�دين ] به باور پان اس3ميستھا. [جمال الدين اسدآبادی در قرن نوزدھم آغاز شد

به ش�دت مب�ارزه ترين درد جامعه ی اس3می را استبداد داخلی و استعمار خارجی تشخيص داد و با اين دو مزمن
ال��دين ب��رای مب��ارزه ب��ا اي��ن دو عام��ل فل��ج کنن��ده، آگ��اھی سياس��ی و ش��رکت فعا)ن��ه ی س��يد جم��ال] ھمچن��ين. [ک�رد

درست [بازگشت به اس3م نخستين را » عظمت مسلمانان«مسلمانان را در سياست واجب شمرد و برای بازيافتن 
  .کردغ میدانست و اتحاد اس3م را تبلي)زم می] مثل علی شريعتی

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=10887  
از پان اس3ميستھای نامدار ميتوان از علی شريعتی و ج3ل آل احمد نام برد که س3طين صفوی را به دليل دامن 

.  ميکردن�دبه پشت خلفای اس3می عثم�انی، خ�ائن ب�ه وح�دت اس�3می ارزي�ابی» خنجر زدن«زدن به تشيع برای 
اي�ن گون�ه پ�ان اس3مي��ستھا در ھم�ين راس�تا مخ��الف ھرگون�ه ن�وگرايی، تج�دد، مدرنيت��ه و براب�ری حق�وقی ان��سانھا 

  .ھستند و مدرنيته را مخالف نص صريح قران ارزيابی ميدانند
ب�ودن ھ�م از ھم�ين دوران » سيد« منظور برتری طلبی نژادی عربھا نسبت به کشورھای مغلوب است که - 150
ھا را به عنوان ارباب و صاحب و برتر در نظر بگيريم و چه سيد ب�ودن را » سيد«مانده است؛ چه برتری باز 

کس را يا بيست در صد از درآمد ھر » خمس«برتری خانوادگی خاندان پيغمبر و علی و بچه ھاشان بشناسم که 
 .تنھا به دليل ھمين برتری نژادی تصاحب ميکنند

 سلطنت موروثی را تبديل به خ3فت اينان برای نخستين بار. بودند تاريخی اس3میھای  از دودمان امويان - 151
 فرزن�د معاوي�ه  نخ�ستين خليف�ه ی ام�وی.بودن�د امي�ه بن�ی  یطايف�ه و از ق�ريش ی قبيل�ه اي�ن دودم�ان از. کردن�د

در  او. ب�ود عم�وی پيغمب�ر حم�زه پاره کردن سينه و خوردن جگ�ر جگرخوار به دليل مشھور به ھند و ابوسفيان
خويشان او بود، قدرت بسيار زيادی  در زمان خ3فت عثمان که از. خليفه ی دوم فرمانروای شام شد عمر مانز

پ�س . او ب�ر س�ر خ3ف�ت م�سلمانان جنگي�د تا علی زنده بود با نکرد و بيعت علی با کشته شدن عثمان با. پيدا کرد
 دمشق پرداخت و سرانجام خ3فت را به چنگ آورد و شھر حسن فرزند علی با ، به نبردکوفه از کشته شدن در



 ١٢٧

 

 چ��ون درک درس��تی از خواس��تھای آزاديخواھان��ه و مل��ی ايراني��ان ب��ر ]باش��د
زده را دو دس��تی تق��ديم ديگ��ر  نداش��ت، اي��ران آف��ت  نژادپرس��تعلي��ه اع��راب

 س�ال تم�ام ب�ر ايراني�ان و منطق�ه حک�م راندن�د، ۵۵٠حاکمان عربی کرد ک�ه 
 گف�تن و یفروختن�د و حت� ١٥٣ م�ا را در بازارھ�ای مدين�ه١٥٢زنان و دخت�ران

ش�اھنامه ی گرانق�در . ارس�ی را ممن�وع س�اختندپخواندن و نوش�تن ب�ه زب�ان 
روشھای فاشيستی حک�ومتی فردوسی توسی، واکنشی ايران دوستانه به اين 

  . عباسی بود/اس3ميان اموی
ب��ه دلي��ل ک��ج فھم��ی اش از ] ابوم��سلم خراس��انی[» رھب��ری«اي��ن 

خواست ايرانيان که بيرون راندن اعراب حاکم را در چشم انداز داش�تند، و 
ند، بخ��شی از ش��د» ھی ل��شکر ابوم��سلم خراس��انیس��يا«ب��ه ھم��ين دس��تاوير 

ا بخش خ�ونريزتری از ھم�ان اع�راب را اعراب حاکم را از کشور راند، ام
                                                                                                                  

شده؛ برای  از او ويژگيھای خوب و بدی گفته. او مردی دانا و آينده نگر بود. ساخت خود و خاندانش پايتخت را
معاويه نخستين کسی بود که سياست جان�شينی .  شکمبارگی نمونه از ويژگيھای نيکش شکيبايی بود و از بديھايش

دانايی و سياست  او. خليفه ی مسلمانان شد پسرش يزيد س از او پ.را در خ3فت به راه انداخت پسر به جای پدر
 ديندارترين .ھمچنين تازش به مکه. بود رويداد کرب3 و حسين فرزند علی از کارھای او نبرد با. پدر را نداشت
 ود ک�ه ب�ه دس�ت ي�ارانب� م�روان ب�ن محم�د  واپ�سين خليف�ه ی ام�وی.ب�ود عم�ر فرزن�د عب�دالعزيز خليفه ی ام�وی

  .بودند عربگرا  امويان فرمانروايانی بيش از اندازه.کشته شد ابومسلم خراسانی
   /http://wapedia.mobi/faامويان

پي�روز نوش�ته ان�د ک�ه ] به دليل ھم�ان نژادپرس�تی خ�شن اع�راب ب�ر علي�ه ايراني�ان[در مورد قتل عمربن الخطاب 
 ه ن��امب��ری دخت�او احتم��ا)  .در دوران يزگ�رد س��وم داش�تبلن��دی در س�پاه اي��ران  جايگ��اه» ابولؤل�ؤ«نھاون�دی ي��ا 

 در جن�گ موس�وم ب�ه پس از تجاوز اع�راب ب�ه اي�راناو . خوانده ميشد ابولؤلؤ ؛ به ھمين دليلمرواريد نام داشت
پيروز ھنرھای نقاشی و درودگری و نجاری . شدمغيره بن شعبه اسير شد و در تقسيم بردگان سھم  »الفتوح فتح«
ينوي�سد عم�ربن خط�اب اج�ازه طب�ری م. مينامي�د» ؤل�ؤابول« را ميدانست و شايد يه ھمين دليل ارب�ابش او را... و
ای ب�ه   ره ب�ن ش�عبه از كوف�ه نام�هيات، مغين روايتر  بنا بر كھن.مدينه شود ھيچ ايرانی اسير شده ای واردداد مين

و مانن�د د و م�ردم از فن�ون اي�ايب ن�هينوش�ت و از او خواس�ت ت�ا اج�ازه دھ�د غ3م�ش ابولؤل�ؤ ب�ه مدب خط�ا عمربن
 وقت�ی پيروز نھاون�دی گويدشعبی مي. مربن خطاب پذيرفتع. مند شوند  بھره... ی وی، و درودگرنقاشی، آھنگر

پي�روز . ت�ش ک�شيدآگ�رم را ب�ه گري�ست و ب�ا خ�ود ميگف�ت عم�ربن خط�اب ج مي،دي�داسيران خردسال ايران را مي
 از عم�رران�ی را  اس�ير ش�ده ی ايزنان و دخت�ران  وروزان، برادرش پيانتقام يزدگرد، رستم فرخ زاد ميخواست

ک�ه ب�ا ب�اد،  ميت�وانی آس�يابی ب�سازی ،ینرمن�ددس�تانی ھ ص�احب ت�و شنيده ام از او ميپرسدروزی عمر  .دبازستان
.  ع�الم را ب�رداردش�رق و غ�رب  اشوازهآسازم ک�ه مي�  براي�تچنان آس�يابیپاسخ ميدھد که ز پيروگندم آرد کند؟ 

د کرروزی خنجر را زير شالش پنھان پيروز . د ساخت ھمزمان با ساختن آسياب، شمشيری نيز برای خوپيروز
آخرين ضربه . سه ضربه به او زد.  به عمر حمله کردپيروز. امام جماعت بود عمربن خطاب .رفت و به مسجد

 دوازده ت��ن از ھمراھ��ان عم��ربن ،ف��رار ھنگ��ام پي��روز . را ب��ه ش��کم عم��ر زد و آن را ت��ا زي��ر گل��ويش ب��ا) ک��شيد
ابولولو دو سال بعد از فتح يا ،  نھاوندیپيروز . از ھمان ضربه ھا مردندنفرشانشش خطاب را زخمی کرد که  

آرامگاھی منسوب ب�ه ابولؤل�ؤ در ش�ھر .به کاشان گريخت] و به روايتی [  را کشت وبن خطابشھر نھاوند،عمر
  .کاشان قرار دارد

  !درست مثل اين روزھا در کشورمان و براساس اينگونه اسناد - 152
 http://parsdailynews.com/64482.htm  

راستی شما ھيچ تشابھی بين حکومت عباسيان با حکومت جمھوری اس3می در ايران ِ پايان ق�رن بي�ستم و  - 153
ان تنھ�ا کمک�شان ب�ه آغاز قرن بيست و يکم نميبينيد؛ و آيا کسی فاجعه ی زلزله ی بم را ب�ه ي�اد دارد ک�ه حکومتي�

زلزله زدگان اين بود که کودکان و زنان و دختران زلزله زده را ميدزديدند تا در بازارھای دوب�ی و ام�ارات ب�ه 
نامی از افسران سپاه را که خود از ھمينان بود و در تقسيم سھم، س�ھم کمت�ری » دوزدوزانی«فروش برسانند و 

  ان را فاش کرد، ب3فاصله ھمين باند خامنه ای اعدام کردند؟ به او رسيد و قضيه ی فروش اين زنان و کودک
  ! تاريخی قورباغه ای ما ايرانيانآخ که چه دردی است اين حافظه ی
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 س��اله ی ١۴٠٠ب��ر م��ا ح��اکم س��اخت ک��ه بزرگت��رين فاجع��ه در ط��ول ت��اريخ 
   ١٥٤.اخير ايران و ايرانيان شد

طنز تاريخ اين که جنايات عباسيان آنچنان تحمل ناپذير شد ک�ه در 
» ع�دل«تمام دوران حاکميت عباس�يانِ  ق�وم و خ�ويش پيغمب�ر، ايراني�ان ب�ه 

ديگ��ر پ��سرعموھای [بن��ی امي��ه » ظل��م«ت کردن��د و ح��سرت بن��ی عب��اس پ��ش
ک�ه ] آن ھم نه ايرانيان[بايد بيش از پنج قرن ميگذشت تا . را داشتند] پيغمبر

مغو)ن از راه برسند و با پيم�ودنِ  آن ھم�ه راه، خليف�ه ی ن�ا اھ�ل بغ�داد را 
ش��ان برھانن��د، ت��ا خ��ود ب��ر آن��ان »ع��دل«نم��دمال کنن��د و ايراني��ان را از ش��ر 

  ! روا دارند» مظل«
سپاھيان ھ3کو خ�ان ] ن بھم٢١[مي3دی  ١٢٥٨دھم فوريه سال «

 ب��اz،  المستع��صمک��رده، بغ��داد را ت��صرف ]ايلخ��ان مغ��ول[ چنگي��ز  ین��وه
عل�ت نم�د م�ال ک�ردن ...  عباسی را در نمد پيچيدند و کشتند یخرين خليفهآ

ث خشم خدا اين بود که شنيده بودند قتل يک مقام مذھبی با دست، باع خليفه
که از عرب�ان  طبق بعضی روايات، نزديکان ايرانی ھ3کو ]البته[ ...دميشو

اموي�ان و  [ حکوم�ت آن�ان]شش و نيم ق�رن[ قرن دو و آسيبی که ايرانيان از
را به ] ھ3کوخان مغول[ او ،دلخور بودندد،  بر وطنشان ديده بودن]عباسيان

  یآن زمان اقتدار خليف�ه د؛ گرچه درنبرانداختن بساط عباسيان تشويق کرد
   ١٥٥».محدود به شھر بغداد بود] تنھا[عباسی 

حت��ی گفت��ه ان��د ک��ه ھو)کوخ��ان مغ��ول ن��ازنين در ھنگ��ام نم��دمال 
کردن آخرين خليف�ه ی عباس�ی م�دام چ�شم ب�ه آس�مان داش�ت ک�ه اگ�ر آس�مان 
ش��کاف برداش��ت ک��ه برس��رش ھ��وار ش��ود، دس��ت از نم��دمال ک��ردن خليف��ه 

  !بشويد
راس��انی کي��ست و چ��را م��ن ام��روز، در ق��رن راس��تی ابوم��سلم خ

اي��ران «بي��ست و يک��م م��ي3دی زن��دگی او را ب��ر اس��اس م��وازين ام��روزين 
 و چ�را او را ب�ه نداش�تن ؛ب�ه نق�د ميک�شم» ايران«و منافع کشورم » دوستی

 درس��ت از خواس��ت ايراني��ان ب��رای رھ��ا ش��دن از ش��قاوتھای اع��راب یدرک��
  تھم ميکنم؟م» بحران رھبری«مسلمان، و در نھايت به 

از جمل��ه ك��سانی اس��ت ك��ه «: در ب��اره ی ابوم��سلم نوش��ته ان��د ک��ه
درع��ين توج��ه ب��ه ملي��ت، درح��الی ك��ه قي��امش ب��رای تحك��يم مب��انی ملي��ت و 

                                                           
را کن�ار ] ي�ا بان�د خامن�ه ای[» اموي�ان« نميدانم چرا اينجا به ياد موسوی و موسويچيھا مي�افتم ک�ه ميخواھن�د - 154

بر ما حاکم شوند؛ حتی ب�ا اي�ن تجرب�ه ی چن�د ص�د ب�ار تک�رار » سويانمو«بگذارند و خودشان يعنی عباسيان يا 
ھ�م » فرس�ت لي�دی«...شده ی ت�اريخ فل�ک زده و ک�ج و کول�ه و دفرم�ه ی م�ا؛ ت�ازه کل�ی ھ�م ش�يعه و پي�رو دارن�د

  ...رھنورد» زھراخانم«دارند؛ ھمين عيال مربوطه ی ميرحسين را ميگويم؛ 
155 - http://www.vatan1.blogsky.com/1386/11/19/post-265/ 
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از طري�ق م�ذھب اس�تفاده ب�رد و ب�ا ] ک�ذا[مفي�د و م�وثر ب�ود  اس�تق3ل اي�ران
يعن��ی ت��شيع ب��ر ض��د خلف��ای ام��وی ك��ه از ی تقوي��ت يك��ی از م��ذاھب اس��3م

آن�ان را از مي�ان ب�رد؛ ت�ا س�رانجام  ن ج�دی ش�يعه بودن�د، قي�ام ك�رد ومخ�الفي
مخالفين جدی ايران و ايرانيان و طرفداران سيادت نژادی عرب يعن�ی بن�ی 

   ١٥٦»]کذا.[اميه را برانداخت و حكومت را بدست ايرانيان داد
ابوم�سلم خراس�انی س�ردار ايران�ی و «: نوشته اند کهديگر اين که   

فارس�ی اش مي�شود دع�وت کنن�ده ب�رای ب�ه حکوم�ت  [داعی معروف عباسی
ص�احب ال�دعوه اس�ت ک�ه در  مشھور به امين آل محم�د و] رساندن عباسيان

م�روان ب�ن محم�د  راس سياه جامگ�ان خراس�ان ب�ر بن�ی امي�ه خ�روج ک�رد و
 خليف�ه ی ام�وی را مغل�وب و منھ�زم ک�رده و دول�ت خلف�ای بن�ی عباس�ی را

  . تاسيس کرد
عاقب����ت ابوم����سلم را ... ت نش����ستوقت����ی من����صور ب����ه خ3ف����«

چه تھمتی است اين واژه ی ناجوانمردانه ب�ه خلف�ای عباس�ی؛ [ناجوانمردانه 
. ب��ه قت��ل رس��انيد] ھم��ه ی حاکم��ان اس��3می ت��اريخ اي��ران اينگون��ه ب��وده ان��د

فرق��ه ھ��ای  ي��اران و پي��روان ج��ان برک��ف ب��سياری داش��ت و] ابوم��سلم[ وی
 ١٥٧س�نباد ميداشتند و کسانی مانندمسلميه و راونديه خاطره ی او را گرامی 

 باب��ک خرم��دين داعي��ه ی خونخ��واھی او را   و١٥٨ اس��حاق ت��رک مقن��ع]و[
                                                           

156 - http://iran.forum2u.org/ei-nc-i-ce-aoaa-incocaei-t146.html  
ه ی عباسی قيام برضد خليف خواھی وی رھبری خونی بود و به بھانه  ابومسلم سردار زردشتی سپاه  سنباد- 157

را فراگرف�ت و در تم�ام اي�ن  ری و کومش تا حدود نيشابور جنبش سنباد به زودی از نواحی. را بر عھده گرفت
اع�دام  س�نباد در ری ب�ا کم�ک جمع�ی ک�ه ب�ه وی پيوس�ته بودن�د موف�ق ب�ه. به وی پيوس�تند حوالی مخالفان خ3فت

اجتم�اع  طبرس�تان تا نيشابور گونه از  ار کرد و بديندوستانه برقر ٔرابطه اسپھبد خورشيد با. شد ری رمانروایف
 را ھدف خويش که در اصل مبارزه با خلفا ، نھضتگرايان ملی گروھی از با پيوستن.  شدت متشنج ساخت را به

 ھ��ا و ش�عارھای ضداس��3می، م��ردم   س��نباد ب�ا بي��ان اندي�شه.خ��ود گرف�ت ه ی ضداس��3می ب�هق�رار داده ب��ود، جنب�
را  خليفه سپاھی. جمع کرد، قدرت را به دست گرفت و قدرت خليفه را به خطر انداخت ناراضی را به گرد خود

روی داد،  س�اوه و ری ن�واحی ب�ين ب�ا س�پاه س�نباد دردر جنگی که بين س�ردار خليف�ه . برای مبارزه با او فرستاد
خ�ود س�نباد ب�ه . ح�والی ک�شته ش�دندزي�ادی از ي�اران وی در آن  سپاه وی از سپاه اعراب شکست خ�ورد و تع�داد

ن�ام .  دھندگان خويش کشته شد خدعه و فريب به دست پناه  اما در بين راه به،پناه برد] اسپھبد خورشيد[ه شاھزاد
رسيد و ] ويگانسلسله داب پادشاه[ اسپھبد خورشيد ھم به ابومسلم امول وی و اموال. اند  قاتل وی را طوس ناميده

  ]ويکيپديا. [بدين گونه نھضت سنباد شکست خورد
 ما درباره ی  اط3عات ؛ه ی دوم قمری سد  اوله ی در نيم] ه م[  راسانىخ   ابومسلم از داعيان ، ك  تر  اسحاق- 158
ً و تقريبا منحصر  ندك داد، بسيار ا  رخ  ابومسلم از قتل   پس ه ی دوم در سد  كه  ابومسلم  پيروان  جنبش  ھنگام  به وی

   دانسته آن  دوتای خذا م  كه  است  كھن  از سه روايت  تلفيقى  نديم  ابن  گزارش]٤٠٨  ص[  نديم  ابن   الفھرست  به است
 نوش�ته ی ؛  گمن�ام ای از نوي�سنده » ء النھرماورا اخبار«   با عنوان  است  از كتابى  برگرفته  سوم ؛ اما روايت نيست

   ابوداوود خالد بن  سپاھيان  از شورش  و آگاھيھايى  است  الفھرست مكمل  ای اندازه   تا] بعد  به٢٧٣  ص[  گرديزی
  ، ب�ه  وی  جان�شين ازدی  عب�دالرحمان   عب�دالجبار ب�ن  و عصيان  ترك  اسحاق  در زمان  خراسان  عامل ذھلى  ابراھيم

   ]  كمبريج  خطىه یا)خبار، نسخ زين  از ل نق  به١٥١ص،   صديقىگاه کنيد بهنيز ن[دھد   مى دست
اخب�ار و)ة « م�شھور   از كتاب  اس3مى  نخستين  ھای را در سده  خراسان   رويدادھای  گرديزی رسد كه  نظر مى به

 درباره ی  القند  منحصر نويسنده ی كتاب  باشد؛ زيرا در روايت گرفته»  م٩١٣/ ق٣٠٠د /ّس3می  نوشتة خراسان
 از   پ�يش  ت�رك  اس�حاق جن�بش  چون  و]٧٢  ص، نسفى[   است  شده  اشاره وشته ی س3مى ن  به  روشنى  به]  مه[  ّمقنع
   ابوم�سلم  ش�دن  بع�د از ك�شته س�ان خرا درب�اره ی روي�دادھای  گردي�زی  اخب�ار  دارد ك�ه ، احتم�ال  داده  رخ  مقنع قيام



 ١٣٠

 

 تا به آن حد پ�يش رف�ت ک�ه ميگف�ت روح ابوم�سلم ١٥٩خرمدين بابک. داشتند
   ١٦٠».است در او حلول پيدا کرده

                                                                                                                  
 درب�اره ی   مختل�ف  دو رواي�ت  ن�ديم اب�ن . باش�د  متك�ى مىس�3»  اخب�ار و)ة خراس�ان«  كت�اب  ب�ر]  م٧٥٤/ ق١٣٧[

 زي�د   ب�ن يحي�ى «  و از فرزن�دان  او از علوي�ان  كه  است  از آن حاكى  ؛ يكى است   كرده  نقل  اسحاق  و نسب خاستگاه
 ش�د  ش�ھره  ك ت�ر اس�حاق   رو ب�ه  از اي�ن؛  رف�ت  ترك�ان  س�رزمين  و ب�ه ريخ�ت گ  اموي�ان  از ب�يم ك�ه  ب�ود »عل�ى  اب�ن

 مخالف�ت  و پ�رچم]  آم�ورتى ١٥٢  ص،  ص�ديقىگ�اه کني�د ب�ه او، ن  ديگ�ر درب�اره ی ن�سب ا)ت احتم ھمانجا؛ برای[
   از آم�دن  پ�يش  ت�رك  اس�حاقاحتم�ا) ، نديم   ابن  روايت بر پايه ی اين]  ١٩٩  ص بارتولد،گاه کنيد بهن [ برافراشت 

   به  ابومسلم  در دوره ی امارت  عباسيان  كار آمدن  از روی ، و پس رفته  ركانت   سرزمين ، به  خراسان  به ابومسلم
 محمد   بن  از ابراھيم نقل   به كه   از اخبار ماوراءالنھر است  برگرفته  نديم  ديگر ابن روايت.   است بازگشته  خراسان

   چي�زی  و اگ�ر ك�سى  ارتباط داش�ت د و با جنيان بو  و امی ماوراءالنھری او«: گويد  مى  اخبار مسلميه  به از آگاھان
 او   س�وی  را ب�ه م�ردم ش�د،   ك�شته  ابوم�سلم  ك�ه  و ھنگ�امى گف�ت  م�ى ، پاس�خ  ش�بى  از گذش�ت پرس�يد، پ�س م�ى از او

آراء او    ب�ه توج�ه  تردي�د افكن�د، ام�ا ب�ا  را ب�ه  وی  ب�ودن توان�د زردش�تى ، م�ى  او، اس�حاق ن�ام] ھمانج�ا[» فراخوان�د
،  ، آم�ورتى ص�ديقى[   اس�ت  خ�ود بازگ�شته كھ�ن  دين   به ، و سپس  بوده  آورده  اس3م  وی  كرد كه  گمان  چنين توان ىم

  . ]ھمانجاھا
   رفتن ھنگام  به  م٧٥٣/ ق١٣٦ در   ابومسلم  بود كه  خراسان  حاكم  ابراھيم ابوداوود خالد بن ،  اسحاق  شورش مقارن

، و خ�ود در  ص�ديقىگ�اه کني�د ب�ه ن[ ب�رد  ب�ين را از   اس�حاق  ب�ود و او ل�شكريان  خود ك�رده  او را جانشين  عراق به
 م�اوراءالنھر و   ب�ه  ابوم�سلم  ش�دن  از ك�شته  پ�س اس�حاق   ك�ه بپ�ذيريم اگ�ر]. ، ھمانج�ا گردي�زی] [ ش�د  ك�شته ق١٤٠

  به.  پنداشت  توان مى   مقنع  از جنبش  و پيش] ه م[ سنباد   او را بعد از قيام اليتآغاز فع ، است   رفته  تركان سرزمين
 اولي�ه   و پيروزيھ�ای  ش�ورش  ب�رای مناسبى بسيار   ھای  در ماوراءالنھر، زمينه  ترك  آراء اسحاق رسد كه نظر مى
 اب��وداوود در س��ال   و قت��ل  ابوم��سلم ش��دن  از ك��شته   پ��س باي��ست م��ى  اس��حاق قي��ام رو از اي��ن . آورد  ف��راھم ی مقن��ع

   ری  و در كوھھ�ای  اس�ت  زن�ده  ابوم�سلم  ادع�ا ك�رد ك�ه  اس�حاق نوش�ته ی الفھرس�ت  به. باشد   داده  رخ قمری١٤٠
   زردش�تيان اعتق�ادات  و اس�حاق   ادعاھ�ای  مي�ان  ظھور خواھد كرد و نيز ارتب�اطى  معينى  و در زمان است  زندانى

   دع�وت  ب�ه  زردش�تيان  توج�ه  جل�ب  ب�رای  اس�حاق آيد كه  برمى ديمن   ابن از گزارش] ، ھمانجا  نديم ابن[شود   مى ديده
  كن�د و در س�اير جنب�شھای  نظر مى  جلب  ترك  اسحاق  در قيام آنچه .  است  برده  بھره نيك  ابومسلمه ی خود از آواز

  و درگي�ری  روي�ارويى   گون�ه  اكتف�ا ك�رد و ھ�يچ  دع�وت  او تنھ�ا ب�ه  ك�ه  است خورد، اين  نمى چشم  به  عصر عباسى
 آراء س�نباد و   ب�ه  ش�بيه  ت�رك اس�حاق  معتق�دات  از برخ�ى.  ن�داد  روی  حكوم�ت  ب�ا ك�ارگزاران  او و پي�روانش مي�ان

 ض�د   ن�اتوان  گروھھ�ای  اتح�اد برخ�ى  ب�رای را وس�يله ی س�ودمندی  افك�ار دين�ى   تركي�ب ش�ايد آن�ان.   اوس�ت پيروان
   تول�دش  ھمانن�د زم�ان  آن  ت�اريخ  ك�ه  اس�حاق  از درگذش�ت پ�س]  ١٣٢،   ھمانجا؛ دانيل، صديقى[ بودند   يافته عباسى
 . او دوام�ى نيافت�ت  ش�دند و جن�بش  بي�شتر از م�سلميه ی م�اوراءالنھر بودن�د، پراكن�ده ك�ه  پي�روانش ،  ني�ست دان�سته

http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=123&avaid=3351  
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 واب��ستگيھای. ی روغ��ن ف��روش و زن�ی ي��ک چ��شم ميدان�دم��شروع م�رداو را فرزن��د نا ،از غ�رض و کين��ه اس�ت
س�ازيھا و داس�تانھای ب�ی  و تع�صبات دين�ی آن�ان، نوش�ته ھ�ای آن�ان را مح�شون از اض�افهمورخان دستگاه قدرت 

 در جوان��ب تبري��ز و باب��ک. عباس��ی ن��شان ميدھ��د خ3فتدر جھ��ت تخري��ب چھ��ره ھ��ای رھب��ران ض��داس��اس 
شبانی مشغول بود و از اي�ن رھگ�ذر ب�ا اندي�شه ھ�ای خرم�دينان آش�نا ش�ده و ب�ا   به پيشه وری وجاھای آنکوھستان

رش�يد الزم�ان خ3ف�ت ھ�ارون  جاوي�دان ب�ن س�ھل در .پيون�د ياف�ت] ش�ھرک[و رھب�ر آنھ�ا جاوي�دان ب�ن س�ھل  ن�انآ
 را تعاليم مزدک و بق�ای ي�اران ابوم�سلم و ناراض�يانی  رھبری و ھدايت گروھی از طرفداران نھضت و،عباسی

 بعد از مرگ.  فعاليت ميکردندذربايجان، طبرستان، ری، ھمدان و اصفھانآ  که از مدتھا قبل دربه عھده گرفت
ی در  ھج�ر٢٠٠ح�دود س�ال  جاويدان، بابک به رھبری خ�رم دين�ان رس�يد و ب�ه روزگ�ار خ3ف�ت م�امون عباس�ی

ھرثمه والی عباسی ارمنستان که پدرش به تحريک وزير  گفته ميشود حاتم بن. آذربيجان سر به شورش برداشت
.  باب�ک اط�3ع داش�ت و او را تحري�ک و حماي�ت ميک�ردقت�ل رس�يده ب�ود، از ش�ورش ب�ه] فضل بن سھل[مامون 

دھقانان خرده پا که سالھای سال از  روستائيان و. شورش بابک بر بنياد ضديت و دشمنی با عربيت شکل گرفت
ي�ت عرب�ی رن�ج و م�رارت ک�شيده تحقيرھ�ا و تعبي�ضھای ن�ژادی حاکم برتری جويی و س�نگينی جزي�ه و خ�راج و

خ3ف�ت عباس�ی ش�کل   بدينسان يک مقاومت ملی گسترده در آذربايج�ان علي�ه؛پيوستنددسته به بابک  ، دستهبودند
ام�ا باب�ک توان�ست . فرس�تاد مامون عباسی چندين بار سپاھيان خود را ب�رای دف�ع و س�رکوب خ�رم دين�ان. گرفت

وس�ی در حت�ی س�ردار ب�زرگ محم�د ب�ن احم�د ط چندين شکست بر س�رداران ع�رب و ت�رک خليف�ه وارد نماي�د و
ر ش�د و اص�فھان را ني�ز در ب�ر  ش�ورش خرم�دينان گ�سترده ت�پيروزيھ�ا ب�ا اي�ن.  در مصاف بابک کشته شد٢١٤

خواج�ه نظ�ام  .دخ�ويش در آوری توان�ست من�اطق وس�يعی در آذربايج�ان و آران را تح�ت س�لطه  باب�ک. گرف�ت



 ١٣١

 

 ،گذش�ت ي�ک ق�رن اولين کسی بود ک�ه بع�د از«ابومسلم خراسانی 
نجات ] ظاھرا نويسنده عباسيان را عرب نميداند[کشور را از تسلط اعراب 

  ١٦١»]...کذا[زنده کرد  داد و عشق به وطنپرستی را در دلھا
بع��د از اس��تي3ی کام��ل اع��راب ب��ر اي��ران، م��ردم ب��رای ف��رار از «

 به مذھب شيعه ک�ه ]چون قدرت مبارزه ی مسلحانه نداشتند[ امويان» ظلم«
در اي�ن . وی بود، روی آوردنددر برابر خلفای ام بزرگترين پايگاه مقاومت

» ابوم�سلم خراس�انی« مع�روف ب�ه »ي�سار اب�ن«راس�تا ي�ک ايران�ی ب�ه ن�ام 
ب�ر » س�ياه جامگ�ان«قي�ام  نھضتی را به نام] اموی[برای مبارزه با اعراب 

  .پا کرد
در ن�وزده ] آل عب�اس. [او در مکه با شيعيان آل عب�اس آش�نا ش�د«
ابومسلم اگ�ر چ�ه . راسان فرستادندتبليغ به خ را برای] ابومسلم[سالگی وی 

ھيچگاه دين و آيين خ�ود را آش�کار نک�رد و  شيعه گری را تبليغ ميکرد، اما
ب���دبختی ھمينجاس��ت ک���ه ابوم��سلم ب���رای [از رھب��ران ت��شيع پي���روی ننم��ود 

ھ�دف او اي�ن  تنھ�ا] پيشبرد منويات سياس�ی اش، م�ردم را ب�ه اش�تباه ان�داخت
... نجات دھد] نه اعراب بلکه امويان [بود که ايران را از ظلم خلفای عرب

 استفاده کرد و لشکری ف�راھم نم�ود و ھم�ه ی ١٦٢او از اخت3ف بين اعراب
 را يک��ی پ��س از ديگ��ری آزاد ک��رد؛ س��پس ب��ه بغ��داد حمل��ه نم��ود و  ش��ھرھا
ج���ور و ظل���م اموي���ان را س���رنگون س���اخت و بن���ی عب���اس را ب���ه ت حکوم���

ق�درت، ب�يش از بن�ی امي�ه ھ�م ب�ا رس�يدن ب�ه  حکومت رساند؛ اما بنی عباس
آنان چ�ون وج�ود ابوم�سلم را خطرن�اک ديدن�د، وی را ب�ا . ظلم و جفا کردند

در آنج�ا من��صور . آوردن��د ھج�ری ب�ه بغ��داد١٣٧خدع�ه و نيرن�گ در س��ال 
پرده ھای کاخ او  دوانقی دومين خليفه ی عباسی فرمان داد تا عده ای پشت

  …و ب�ا اش�اره ایمن�صور ب�ه نيرن�گ شم�شير وی را گرف�ت . مخفی شدند

                                                                                                                  
زمانی در . ی شدا خود مينويسد که معتصم خليفه به مجلس شراب برخاست و در حجرهی سياستنامه  الملک در
ی ديگر ش�د و ب�از بي�رون آم�د و ش�رابی ادر حجره  خاست ويرون آمد و شرابی يخورد و باز بر، پس بانجا بود

پس بيرون آمد و در گرمابه شد و غسل بکرد، و بر م�صلی ش�د و دو رکع�ت  بخورد  و بارسوم در حجره شد و
گف�ت ن�ه؛ گف�ت نم�از ش�کر  ی اي�ن چ�ه نم�از ب�ود؟بگذاشت و به مجلس بازآمد و گفت قاضی يحيی را که دان� نماز

ختر بکارت برداشتم که ھر سه اين ساعت از سه د نعمتی از نعمتی خدای عزوجل امروز مرا ارزانی داشت که
  ».، ديگری دختر افشين و سومی دختر مازيار گبردختر بابک  يکی؛ان دشمنان من بودنددختر

 http://pendar.forums1.net/forum-f1/topic-t166.htm  
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 ما بارھا و بارھا در حالی که خواسته ايم استفاده کند؛ در حالی که] باند خامنه ای و موسويچيھا[حاکمان اس3می 
 .باشيم، خود فريب خورده ايم و يک دوره ی تاريخی ديگر تاريخا به عقب رانده شده ايم» فريبکار«



 ١٣٢

 

را از پ��ای ] ک��ذا[گماش��تگان ب��ر س��ر او ريختن��د و اي��ن مب��ارز وط��ن پرس��ت 
  ١٦٣».درآوردند

با سر ب�ه ني�ست ک�ردن ابوم�سلم خراس�انی، اي�ران پ�نج و ن�يم ق�رن 
ديگر زير سلطه ی اعراب عباسی ماند، تا ھمانگونه ک�ه مي�دانيم مغولھ�ا از 

 دوس���تدار در کت���اب آرام���ش. راه رس���يدند و بساط���شان را در ھ���م ريختن���د
اي��ن پ��ارادوکس را اينگون��ه ب��ه ت��صوير » امتن��اع تفک��ر در فرھن��گ دين��ی«

نيرومندترين و خطرناکترين مقاومتھای ايران�ی ب�ر ض�د دي�ن «: کشيده است
و ق���وم ت���ازی را فاتح���ان ع���رب، ب���ه دس���ت و دس���تياری عناص���ر ايران���ی 

مازي�ار سرکوفته اند؛ از جمله جنبش بابک خرمدين ب�ه دس�ت اف�شين و قي�ام 
ب����ا ت����سليم وی توس����ط ب����رادرش کوھي����ار ب����ه عم����ال معت����صم خليف����ه ی 

    ١٦٤»...عباسی
 پي��روزی س��يد روح a[ی کن��ونی اس�3م  فاجع�ه «:  مينوي��سدھ�م او

ب��ا ع��رب را چن��ان در م��ا زن��ده و ن دش��منی دي��ري] ١٣٥٧خمين��ی در س��ال 
ای  چ�ه رابط�ه . گ�وييم م�ی س�خن» ی دوم ع�رب حمل�ه «ت�داعی ک�رد ک�ه از 

ِس�راپاگير مج�دد اس�3م  ی ا ميان عرب و اس3م وجود دارد که غلب�ه برای م
  موجب اين تداعی شده است؟

يک پاسخ احتمالی ديگر اين است که اعراب فقط به سرزمين ...«
اند، بلکه ما را با ھتک آيينمان به دي�ن خودش�ان گروان�ده  نياورده  ما يورش

ی م�ا را از   س�اله  ن�د س�دحاکمان کنونی ضمنا داغ دل ھ�زار و چ اند، و اين 
ب�وديم ک�ه  اس�3م م�ی باي�ست ض�د  در اي�ن ص�ورت م�ا م�ی؛ان�د ک�رده  نو ت�ازه
اس�3م  البت�ه] ک�ه[توان�د اي�ن باش�د  پاس�خ احتم�الی س�وم م�ی  ب�ا)خره؛ني�ستيم

 زور تازي�ان؛ ک�ه ن�صيب م�ا ش�ده، منتھ�ا ب�ه اس�ت حقيقت و موھب�ت ا)ھ�ی
ت اس���3م ھ���ستيم و دش���من ک���ه طال���ب موھب���ه بن���ابراين م���ا ب���ه ھم���ان ان���داز

روزی کن���ونی را  تي���ره ن ی و زورگوي���ان ت���ازی، مج���ازيم ع���ام3زورگ���وي
  ! ًمجازا عرب بدانيم و بناميم

ت�رين پاس�خ    اش پ�رت ظاھر آراسته  ی اين پاسخ احتمالی با ھمه«
را حقيق��ت و موھب��ت ا)ھ��ی   ن��ه از اين��رو ک��ه اس��3م؛توان��د باش��د ممک�ن م��ی

 ی ھ�ر  س�لطه ش�اخص» ج�ويی بين�ی و موھب�ت  حقيق�ت «اي�ن ن�وع [دان�د  می
بفھم�د ک�ه  توان�د بلک�ه چ�ون نم�ی ]پندار دينی مربوط است، نه مختص اس�3م

يعن�ی س؛ اس3م به عرب زور داده و او را زورگو کرده بوده است، نه بعک
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 ١٣٣

 

 آم�د و م�ا از ًبود، اص3 عربيتی بوج�ود نم�ی اگر زورگويی ذاتی اس3م نمی
  ١٦٥»!م مانده بوديمموھبت ا)ھی اس3م محرو

ھمين کج فھمی است که بنيان فکری ابومسلم خراس�انی را س�اخته   
اس��ت؛ چ��را ک��ه او تنھ��ا ب��ا بخ��شی از اع��راب جنگي��ده اس��ت و ن��ه ب��ا اس��3م 

  !تجاوزگر
بھ��زادان ل ابوم��سلم عب��دالرحمان ب��ن م��سلم خراس��انی و در اص��«  
 ]ان�د  فت�هبع�ضی او را ابوم�سعود گ[» ابواي�وب « یبا کنيه ھرمز پسر ونداد

 اس�م پ�در او را بع�ضی. ايران�ی پ�س از اس��3م اس�ت از س�رداران ب�زرگ
aدرھجری قم�ری  ١٣۴مرگ او به سال . اند  آورده ميسره و برخی عبد 
 بردن����د و درآنج����ا بخ����اک اورش����ليمه  را ب����شروی داد و ج����سد اريح����ا
  ١٦٦».سپردند

ابوم�سلم اص�فھانی ي�ا » ايرانی بودن«)بد برخی تاريخنگاران در 
خراس�انی تردي�د داش��ته ان�د؛ ب�ه ھم��ين دلي�ل کوش��يده ان�د ب�ا اي��ن دس�تاويز ک��ه 

بومسلم در ف3ن جای ايران به دنيا آمده و پ�در و م�ادرش ف�3ن ن�ام ايران�ی ا
را داشته ان�د، بکوش�ند او را ايران�ی بنمايانن�د؛ ک�ه البت�ه اي�ن ھم�ه ی داس�تان 

  ١٦٧.نيست
 ني���ز اخ���ت3ف اس���ت، چنانك���ه ١٦٨در م���ورد مح���ل تول���د ابوم���سلم«

از اص�فھان دان�سته ان�د و دس�ته ای وی را » فريدن«از اھل گروھی وی را
  ع�ده ای.ند كه بعدھا به خراسان رفت�ه اس�تاصفھان ميدان» فاتق « یناحيه

ًضمنا باي�د . مرو دانسته اند» ماخوان«ا ي» سنجرد« را اھل روستای او ھم
 ون�داد  زيرا پدر او اص�3،ترديدی نيست دانست كه درايرانی بودن ابومسلم

اس3م ك�رد ب�ه  قبول ]زورکی[ آنکه  نام داشت و پس از]بنداد ھرمز[ھرمز 
  .عثمان و يا مسلم موسوم گرديد

ابوم��سلم در ك��ودكی ن��زد عي��سی ب��ن معق��ل در اص��فھان زن��دگی «
چند تن از مبلغين ابراھيم بن محم�د، ام�ام بن�ی عب�اس،  اين زمان  در.ميكرد

 او را ،استعداد و ھوش ابوم�سلم را م�شاھده كردن�د نزد عيسی رفتند و چون
 ، و ابومسلم در نزد امام ب�ه خ�دمت پرداخ�تبردند پيش ابراھيم امام در مكه

جوانی نوزده س�اله ] ابومسلم[ھنگامی كه  ، ھجری١٢٨تا سرانجام در سال 
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 ١٣٤

 

در آنج��ا ك��ه در آن   ت�ا، از جان��ب اب�راھيم ام��ام م�امور خراس��ان گ��شت،ب�ود
  ١٦٩».د عباس بپرداز ی به تبليغ شيعه،زمان از مراكز مھم تشيع بود

  : به ابومسلم آن بود كهاز جمله سفارشھای ابراھيم « 
ھيچكس را كه ب�ه عرب�ی تكل�م كن�د ب�اقی ن اگر بتوانی در خراسا«

ميشود كه بنی عباس پي�شرفت خ�ود  اين فرمان به خوبی معلوم از» !مگذار
اند و ابومسلم نيز در عين تظاھر  را تنھا در جانبداری از ايرانيان ميدانسته

   ١٧٠». از تعصب ملی نبود خالی] منظور ھمان تشيع عباسی است [به تشيع
نب�ود؛ آنچنانک�ه بع�دھا برخ�ی » ملی گ�را«به بيانی ديگر خيلی ھم 

تاريخنگاران به دليل خالی بودن تاريخ ايران از قھرمانانی ب�ه واق�ع ايران�ی 
ايران�ی ب�ودن و » اتھ�ام«و کوشنده در راس�تای س�اختن ايران�ی آزاد و آب�اد، 

يی ک��ه خ��ود ابوم��سلم اساس��ا ع��رق مل��ی داش��تن را ب��ه ابوم��سلم ب��ستند؛ ادع��ا
نداشت و در اين راستا ھم ت3شی نکرد؛ ابومسلم حتی بسياری از جنبشھای 

  .ايرانی مخالف عباسيان در دوران خودش به شدت سرکوب کرد
ب�ه او  اند ک�ه اب�راھيم پ�يش از آنک�ه ابوم�سلم را گ�سيل کن�د،  گفته«

ّان��کَ ر«عب��دالرحمان، ت��و از م��ا اھ��ل بي��ت ھ��ستی ی ا«: گف��ت ّج��ل من��ا اھ��ل ِ ِ ً ُ
؛ سفارش کرد که بايمانيان نيکو رفتار کند و ب�ا اي�شان باش�د و سپس» البيت

ام�ا ب�ه ربيع�ه ب�دگمان باش�د و در  آنان به ج�ايی نرس�د،ی چه قيام جز به يار
ک�ه را از  که ايشان دش�منان خ�انگی ھ�ستند و ھ�ر کار مضريان نيکو بنگرد

ک ر توان�ست در خراس�ان ي�بک�شد و اگ� است،  او بدگمانه یآنان که دربار
 او ه یای ک�ه درب�ار  ک�شتن بچ�هز تن عرب زب�ان برج�ای نگ�ذارد و حت�ی ا

   ١٧١».درنگذرد بدگمان است،
در اي��ن دوران ب��ه س��رکوبی تم��ام ] ابوم��سلم[او « اي��ن ک��ه جال��ب

 از ]برعلي�ه عباس�يان[د؛  که س�ر ب�رآورده بودن� پرداختنيروھا و جنبشھايی
  . آفريد  به جمله جنبش دينی

ای مي�ان   ميان�ه به او از به آفريد و دينش که ح�د مغان و موبدان«
کرده بود و   به آفريد ھوادارانی جمع. شکايت بردند،اس3م و زرتشتيت بود

در . ک�رد روانش را صادرآفريد و پي  لذا ابومسلم دستور دستگيری و قتل به
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گريخت که در  ھمدان اين ميان نصربن سيار از ترس لشکريان خراسان به
  ١٧٢».درگذشت  سالگی٨۵ميان راه مريض شد و در 

ری از ھ���م ابوم���سلم در راس���تای خوش���خدمتی ب���ه عباس���يان، ب���سيا
نب��رد ميکردن��د، ک��شت و ن��ابود ] عباس��يان[ميھن��انش را ک��ه ب��ر علي��ه اع��راب 

  . کرد
بنی عباس با اي�ن ک�ه در آغ�از ک�ار ب�ه م�ردم روی خ�وش ن�شان «

بن�ی امي�ه را » انتقام خ�ون ش�ھدا«به نام ] اما بعد از به قدرت رسيدن[دادند 
ول��ی پ��س از قت��ل ع��ام کردن��د، و قب��ر خلف��ا را ش��کافتند و ب��ه آت��ش س��وختند؛ 

ابوحنيف��ه «چن�دی روش ظالمان��ه ی بن��ی امي��ه را پ��يش گرفتن�د؛ ت��ا ج��ايی ک��ه 
رئيس يکی از چھار مذھب اھل تسنن به زندان منصور رفت و ش�کنجه ھ�ا 

تازيان�ه خ�ورد و ام�ام ] ت�سنن[ديد و ابن حنب�ل يک�ی از س�ران چھ�ار م�ذھب 
ش���شم ش���يعه ی امامي���ه پ���س از آزار و ش���کنجه ی ب���سيار م���سموم ش���د و 

را دسته دسته گردن ميزدند، ] پسرعموھاشان[علويين ] عباسيان. [رگذشتد
ي���ا زن���ده زن���ده دف���ن ميکردن���د و ب���ا)ی دي���وار ي���ا زي���ر ابني���ه ی دولت���ی 

   ١٧٣».ميگذاشتند
عباسيان نه فقط بنی امي�ه «: به قول دکتر غ3محسين زرين کوب 

از اي�ن ... ]بسياری ديگر از ايراني�ان را ن�ابود کردن�د[را نابود کردند، بلکه 
رو به دست ابومسلم و ياری او نه فق�ط س�ليمان ب�ن کثي�ر، بلک�ه ابوس�لمه ی 

بعد نوب�ت ب�ه ... خ3ل را نيز که وزير آل محمد خوانده ميشد، از بين بردند
  ١٧٤»...خود ابومسلم رسيد

ميخواھم بگويم که ابوم�سلم خراس�انی در راس�تای خوش�خدمتی ب�ه 
تھای ايرانی مخالف حکومت فاشيستی عباسيان، بسياری از ايرانيان و نھض

عرب��ی را خ��ود و ب��ه دس��ت خ��ود ن��ابود ک��رد، ول��ی دس��ت آخ��ر خ��ودش ني��ز 
خوراک کفتار شد؛ چي�زی ش�بيه ب�ه سرنوش�ت نورال�دين کي�انوری، يک�ی از 

a خمين��ی رھب��ران ح��زب ت��وده ک��ه در راس��تای جانف��شانی ب��رای س��يد روح 
 خ��وراک ش و ح��زبشدر نھاي��ت خ��ودش، خ��انواده اجانف��شانيھا ک��رد، ول��ی 

  . خوشمزه ی کفتار جماران شدند
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راستی اين چگونه ايرانی بودنی است که برای به ق�درت رس�اندن 
 ن را از دم تي���غ ميگذران���د، ت���ابيگانگ���ان، ب���ا ھ���م ميھن���انش ميجنگ���د و آن���ا

را ب��ه ق��درت برس��اند؛ آي��ا اساس��ا دادن لق��ب ]  اع��راب ي��ا روس��ھا[بيگانگ��ان 
صيتی چون ابوم�سلم خراس�انی ب�ی ان�صافی به شخ» قھرمان ملی ايرانيان«

  نيست؟ 
ب��ود؛ ول��ی قھرم��انی » قھرم��ان«ب��ه ب��اور م��ن ابوم��سلم خراس��انی 

ب��رای سل��سله ی خلف��ای عباس��ی ک��ه بي��شترين خ��دمت را ب��رای ب��ه ق��درت 
  .رساندنشان کرد و متاسفانه خودش نيز طعمه ی نگرانيھای ولينعمتانش شد

بن�ی [ل ان حکوم�ت از يکی از شيوخ بنی اميه سبب س�قوط و زوا
ب�ه ل�ذتھای خودم�ان م�شغول ش�ديم و از رس�يدگی «: را پرسيدند؛ گفت] اميه

با رعيت ستم کرديم تا از عدل م�ا م�ايوس ش�دند . به کارھای )زم بازمانديم
بار خراج پردازان ما سنگين شد و . و آرزو کردند از دست ما آسوده شوند

ب�ه وزي�ران . لم�ال خ�الی مان�دام3ک ما وي�ران ش�دند و بي�ت ا. از ما ببريدند
خويش اعتماد کرديم که مقاصد خود را بر من�افع م�ا ت�رجيح دادن�د و کارھ�ا 

مستمری س�پاه م�ا عق�ب افت�اد و از اطاع�ت . را بدون اط3ع ما سامان دادند
م�ا ب�ه در رفتن�د و دش�منان م�ا آنھ�ا را دع�وت کردن�د و ب�ا آنھ�ا ب�ه جن�گ م��ا 

. توان مان�ديم ک�ه ي�اران م�ا ان�دک بودن�داز مقابله ی اي�شان ن�ا. ھمدست شدند
  ١٧٥».اخبار از ما نھان ميماند و اين مھمترين سبب زوال ملک ما بود

و س����الھا بع����د، پ����س از س����رنگونی محت����وم حکوم����ت جمھ����وری 
دلي�ل س�رنگونی و نابودي�شان » حافظان نظام اس3می«اس3می، از يکی از 

  : را ميپرسند و پاسخ خواھد شنيد
ی درون جن�احی خودم�ان م�شغول ش�ديم و از به ل�ذتھا و دعواھ�ا«

زن��ان و دخت��ران م��ردم را ب��ه . رس��يدگی ب��ه کارھ��ای )زم م��ردم ب��از مان��ديم
اتھ��ام ب��دحجابی کت��ک زدي��م و ب��ه صورت��شان اس��يد پاش��يديم و ب��ه زندان��شان 
افکنديم و گذاشتيم تا مردانمان در زندانھا به ايشان تجاوز کنن�د؛ ت�ا س�پاھيان 

با مردمی ک�ه تنھ�ا ب�رای راي�شان ب�ه . ال کرده باشيمو نظاميانمان را خوشح
اي��شان زدي��م و ب��ا ت��ک تي��ر از . خيابانھ��ا آم��ده بودن��د، وح��شيانه رفت��ار ک��رديم

افراد لباس شخصيمان را با موتور . روی پشت بام مساجد شکارشان کرديم
آنانی را که از ستم ما به س�توه آم�ده بودن�د و ب�ر ب�ا)ی . به جانشان انداختيم

ميگفتن�د، دس�تگير » a اکب�ر«ان�ه ھاش�ان خداي�شان را ص�دا ميزدن�د و بام خ
ب��ه زن��دانيانمان پ��س از ش��کنجه ھ��ای ف��راوان . ک��رديم و ب��ه زن��دان افکن��ديم

 در س�يمان ا با اسيد سوزانديم و اجساد راتجاوز کرديم، بعد جنازه ھاشان ر
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رده دف��ن ک��رديم، ت��ا رد پ��ای ش��کنجه ی س��پاھيان و زن��دانبانانمان را مح��و ک��
ب��رای خوش��خدمتی ب��ه روس��ھا و چينيھ��ا، اقت��صاد ک��شورمان را ب��ه . باش��يم

نابودی کشانديم و بازاريان را که قشر ھميشه ھمراھم�ان بودن�د، ب�ه ف3ک�ت 
ب��ه وزيرانم��ان اعتم��اد ک��رديم و آنھ��ا پ��ستھا و مقامھ��ای دولت��ی و . افکن��ديم

 مشان فروختن���د، ب���دون اي���ن ھيچک���داغيردولت���ی را ب���ه دوس���تان و خويشان���
بدينگون�ه ب�ود . تخصصی در اداره ی نھادھای گوناگون کشور داش�ته باش�ند

 خانوادگی راه انداختيم و از تخصص ايرانيھ�ا در کارھ�ايی ک�ه یکه حکومت
آنق��در ب��ه س��پاه و ني��روی انتظ��امی و ب��سيجيان و . ميتوان��ستند، بھ��ره نج��ستيم

نيروھ��ای کمک��ی ب��رای س��رکوب م��ردم پ��ول تزري��ق ک��رديم ک��ه خ��ود اين��ان 
ماری در آستين حکومتمان ش�دند و دس�ت آخ�ر خيليھاش�ان از ت�رس ج�ان و 
آبروشان به ما ک�ه حکوم�ت اس�3می ب�وديم، پ�شت کردن�د و ب�ا معترض�ين و 

به کارگرانمان حقوق ن�داديم و اي�شان را ب�ه ف3ک�ت . مخالفين ما ھمراه شدند
  ...تا ھزاران صفحه ی ديگر... افکنديم و

  
  اديكال مذھبی از حكومت و به ق�درترفتن جناح ربه ھمين دليل، 

اشكال اساسی . ھم يك شوخی بيمزه بيشتر نيست آن» تن نرم «رسيدن جناح 
ی اي�ن متولي�ان حك�ومتگر م�ذھبی و ش�يعی در   ھمه. خود مذھب شيعه است

ِنھايت نگران تداوم حكومت مذھب بر م�ردم ھ�ستند و ن�ه نگ�ران بيچ�ارگی، 
  . ِ و غارت مردمفرھنگی، سانسور، چپاول گرسنگی، بی

ھای توتاليتر و  ايدئولوژی به عنوان يك حقيقت برتر، چه در رژيم
 خ�ود را از طري�ق تبليغ�ات ،ھای اس3می و خصوصا شيعی چه در حكومت

گسترده، تفتيش، بازرس�ی فك�ری، تكفي�ر م�ذھبی، قھ�ر و خ�شونت، ارع�اب، 
 ترور جسمی و فكری، سركوب ھر ن�وع دگراندي�شی و آزاد فك�ری، تحمي�ل

ك��3م « و» وح��ی من��زل«اص��ول اي��دئولوژيك ب��ه عن��وان . كن��د و تثبي��ت م��ی
ھ��ا و  ای ب��رای س��ركوب آزادی  ھ��ا و وس��يله  ب��ه اب��زار تحمي��ق ت��وده» آخ��ر

نازي�سم در آلم�ان، . ش�ود ھای دموكراتيك روش�نفكران جامع�ه ب�دل م�ی آرمان
فاشيسم در ايتاليا، استاليني�سم در ش�وروی و حكوم�ت جمھ�وری اس�3می در 

  ١٧٦.دھای عينی و تاريخی اين مدعا ھستن  ان نمونهاير
  

 نيازی به قوائ�د ،با بودن احكام الھی که گفت حاج م3علی كنی می
المومن�ون   ان «اند   اگر مقصود اخوت است كه فرموده؛و آداب ديگر نيست

 جماع��ت و جمعي��ت اس��ت ك��ه ام��ر ب��ه نم��از جماع��ت ، اگ��ر غ��رض»اخ��وه
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 اس��ت ك��ه خم��س و زك��ات را مق��رر »م��ساوات« اگ��ر منظ��ور ؛ان��د  فرم��وده
 اگر رفع ظلم و تعدی اس�ت ك�ه باي�د ح�دودات ش�رعی و تھدي�دات ؛اند  داشته

اي�ن اس�ت ك�ه تح�ت » اختي�ار و آزادی« اگ�ر معن�ی ؛اخروی را كافی ب�دانيم
  ١٧٧. اين منافی اساس خداوندی است]كه[حكم ديگری نباشيم 

لي��ان اندي��شی اس��ت اگ��ر ت��صور ش��ود ك��ه متو ب��ه ھم��ين دلي��ل س��اده 
آوری  ای دين��شان ب��انی ب��دعت و ن��و  م��ذھب ش��يعه در تعري��ف اساس��ی و پاي��ه

ي��ا ميرح��سين موس��وی، مھ��دی ، ای   و خامن��ه١٧٨ف��رق ب��ين خ��اتمی. شوندمي��
ھ�ای م�ذھبی   فرق ب�ين مك�3یحتکروبی و زھرا رھنورد با احمدی نژادھا، 

ش��ان ب��ه اص��ول ش��ناخته ش��ده و جھ��انی   در ب��اور و ناب��اوری،ب��ا م3ھاش��ان
رسد ك�ه  نظر می به .  فرقشان تنھا در شكل لباسشان است؛ق بشر نيستحقو

ی تل�خ ت�اريخی را تك�رار كن�د   ملت ما مجبور است يك بار ديگر اين تجربه
و ب�رای ب��ه ق�درت رس��اندن ي��ك ديكت�اتوری م��ذھبی ديگ��ر قرب�انی بدھ��د، ام��ا 

قی  است كه مرز بين تر ی كشورھا ثابت كرده  ی دنيا و ھمه  تاريخ در ھمه
ميرح��سين موس��وی و و [ای مث��ل خ��اتمی   عقي��ده و تج��دد از مي��ان اف��راد ھ��م

 م��رز اص��لی، ؛گ��ذرد ای نم��ی  خامن��هب��ا ] مھ��دی کروب��ی و زھ��را رھن��ورد
از انواع حكام م�ذھبی » خلع يد«اصولی و اساسی بين ارتجاع و مدنيت از 

بايد تمام تعاريف مختلف و ظاھرا متف�اوت را در . كند از حكومت عبور می
ظ��رف و ش��كل اص��لی يعن��ی اس��3م بررس��ی ك��رد و ب��ا قاطعي��ت دي��ن را از 

  .حكومت جدا كرد
   :امام نگاه كنيد» مسئوليت«به تعريف علی شريعتی از 

 م�سئوليت گ�ستاخ …مسئوليت امام ايجاد يك انق3ب ش�يعی اس�ت«
ھا، در برابر عوام و پسند عوام و ب�ر ذوق و ذائق�ه  بودن در برابر مصلحت

 امام مسئول است كه مردم را براساس مكتب …م ش3ق زدنو انتخاب عوا
 رھب�ری باي�د …ی آرا   علي�رغم ش�مارهی تغيير و پرورش دھ�د، حت�]اس3م[

 او … ادام��ه ياب��د]ن��ه دموكراتي��ك[ای انق3ب��ی   ب��ه ط��ور م��ستمر و ب��ه ش��يوه
 ھرگ��ز سرنوش��ت انق��3ب را ب��ه دس��ت ل��رزان دموكراس��ی ]رھب��ری ش��يعی[

  ١٧٩.سپارد نمی
م��ذھبی » روش��نفكران و م��د روز«ن��يم ك��ه تقريب��ا تم��ام فرام�وش نك

دانن��د و  ِام��روز اي��ران، خودش��ان را ش��اگردان و پي��روان عل��ی ش��ريعتی م��ی
الگوی حكومت اس3می مورد نظرشان ب�ه وض�وح در كت�ب ش�ريعتی تبي�ين 

  .است  شده
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 ١٣٥٩ای ك���ه در زم���ستان   ی ي���ازدھم نام���ه  رف���سنجانی در م���اده
دس���تور جنابع���الی در  ار داش���ت ك���هب���رای ش���خص خمين���ی نوش���ت، اص���ر

 ك��ه ك��ام3 بج��ا و ]ص��در  بن��ی[جمھ��ور منتخ��ب   خ��صوص حماي��ت از رئ��يس
اس�تفاده در جھ�ت   بن�ديم، م�ورد س�وء  بموقع بود و ما خود بدان معتقد و پ�ای

و ما در شرايطی نبوده و نيستيم ك�ه . گيرد اھداف خاصی قرار گرفت و می
 زي��را ھرگون��ه اظھ��ار نظ��ر و عم��ل ؛اس��تفاده را بگي��ريم  بت��وانيم جل��و س��وء

 ب���ه عن���وان كارش���كنی و تخل���ف از ،م���ستقلی ب���رای جل���وگيری از انح���راف
ش�ود و متاس�فانه اي�ن خط�ر منج�ر ب�ه  طلبی معرفی م�ی دستور امام و قدرت 

و از داش�تن » ش�ود جمھورن�د، م�ی  ِانتخاب ش�دن اف�رادی ك�ه ت�سليم  رئ�يس«
 احتم��الی مجري��ان،  ِدر مقاب��ل انح��راف» ح��افظ اس��3م«مجل��س م��ستقل و 

  ١٨٠.گرديم]می[محروم 
ت��وان ب��ه ھ��ر   ھم��ين دلي��ل ب��رای نج��ات از وض��ع موج��ود، نم��ی ب��ه

ی ت�اريخی    و ھزارھ�ا تجرب�هحکوم�ت اس�3میی   تجرب�ه. حشيشی آويخ�ت
كن��د؛ ب��ه قربانگ��اه رف��تن  ديگ��ر، ھم��ين دور زدن س��يكل ت��اريخ را تائي��د م��ی

غ���ارت و چپ���اول س���ازان، اس���تمرار  جوان���ان، ذب���ح فرھن���گ و فرھن���گ 
ی س�يكل ديكت�اتوری جان�شين    تكرار چن�د ص�د ب�اره…ھای مملكت و ثروت

  .ديكتاتوری ديگر
اگر بتوانيم ب�اور كن�يم ك�ه ب�رای معمم�ين و مك3ھ�ای حك�ومتگر و 

ی اع�راب ب�دوی از   ھای حكومت اس3می، ارزش چند جزوه و جمل�ه نامزد
ان درياف��ت ك��ه ت��ر اس��ت، ش��ايد بت��و سرنوش��ت ي��ك ت��اريخ و ي��ك مملك��ت مھ��م

ی ديگ��ر   آويخ��تن ب��ه م3ھ��ای مدرن��شان ھ��م در نھاي��ت ب��ه تك��رار ي��ك دوره
زدگ��ی، عق��ب مان��دگی، سان��سور و ب��ازھم ب��دبختی  ت��وحش، خ��شونت، اس��3م 

  . شود منجر می
فھمم كه رژيم جمھ�وری اس�3می در جناي�ت  ھم اين را می البته من

ی   ب�ه ش�اھان ش�يعهی انج�ام جناي�اتش تنھ�ا   نظي�ر اس�ت و مي�زان و ش�يوه بی
 و پ�يچ اص�لی ت�اريخ  ی اساس�ی و دو گي�ر  زند، ام�ا دو نكت�ه صفوی پھلو می

ھ�ا برون�د، ھ�ر  اي�ن«ِ يكی اينكه طرح ش�عار ؛توانم نديده بگيرم ايران را نمی
انگاری در   حال عين ساده  مسئوليتی و در عين عين بی» خواھد بيايد كه می

ك��ه م��ا  ت��ر اي��ن   دوم و اساس��یموض��وع. ش��ناخت ِ س��ير تح��ول ت��اريخی اس��ت
م��ان را ك��ه ھم��ان م��ذھب ش��يعه اس��ت،   ھ��م مكاني��سم ح��اكم ب��ر جامع��هز ھن��و

ترين   خونريز]خود[دانيم كه قرائت شيعی از اس3م  ايم و نمی  اساسا نشناخته
به ھمين دلي�ل ھ�م دي�ن و م�ذھب باي�د . نوع قرائت از اين دين وارداتی است
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ی نگ�رش ك�ه ب�ه   ب�ه اي�ن ش�يوه. ش�وداز اساس از دخال�ت در حكوم�ت من�ع 
ِاعمال چنين اعمال وحشيانه   . انجامد، بازھم خواھم پرداخت ای می  ِ

  
  !      برگرديم به تحريف تاريخ ازسوی روشنفكران مذھبی

ھا ايراني�ان زب�ان عرب�ی نادان�سته و ق�رآن ناخوان�ده،  به تعريف اين
ان��د ك��ه    ش��دهاس��3م واردات��ی» براب��ری و ب��رادری«چن��ان مح��و ش��عارھای 

 ام�ا ؛ان�د  ھا را لخت كرده و به اس�تقبال س�پاه اس�3م ش�تافته  كنان سينه  ھلھله
»  المست�ضعفين   رب ي�ا«اتفاقا ھمين خلفايی كه با شعار برابری، ب�رادری و 

ی دارايی م�ا   اند، نه تنھا ھمه  به ايران تاخته» قولو ) اله ا) a تفلحوا«و 
ِھای مستمر تاريخی را در ح�ق را غارت كرده، آن كشتار ايراني�ان و ديگ�ر ِ

اند، كه بزرگت�رين نژادپرس�تی و آپارتاي�د دين�ی را ھ�م    مرتكب شدهکشورھا
اي�م ب�ه   ھا اجازه نداش�ته طرفه آنكه ما قرن. اند   تحميل كرده]ھمه مان[ما به 

نوي��سندگان، دان��شمندان و ھنرمن��دان م��ا . زب��ان خودم��ان بگ��وييم و بنوي��سيم
ان�د ب�ه زب�ان   كه حرفشان را به گوش مردم برسانند، مجب�ور ب�وده  ينبرای ا

ت��رين  جھ��ت ني��ست ك��ه ايران��ی ب��ی. مھ��اجمين نژادپرس��ت بنوي��سند و بنگارن��د
ان�د، مث�ل رازی    مسلمان ھم با تعريف س�نتی آن نب�ودهیدانشمندان ما كه حت

  . مشھورند» دانشمندان عرب«چنان در غرب به عنوان  سينا ھم   نبو ا
. زب��ان رس��می در درب��ار خلف��ا و حكمران��ان اس��3می عرب��ی ب��ود«

پ��س ب��سيار طبيع��ی اس��ت ك��ه م��ورخين و نوي��سندگان و دبي��ران ايران��ی در 
 ي�ا م�ث3 زكري�ای …ھای حكومتی به عربی بنوي�سند و س�خن بگوين�د دستگاه
ی نب�وت ك�ه از اص�ول    كه ب�ا فل�سفه]كاشف الكل و اسيد سولفوريك[رازی 

 رازی از نخ���ستين …3م اس���ت، ش���ديدا مخ���الف ب���وداولي���ه و اساس���ی اس���
ِدانشمندان و فيلسوفانی است كه در قرون وسطی به اعتب�ار و اص�الت عق�ل 

ھ�ا تاكي��د ك��رد و از اي�ن پايگ��اه علي��ه رس�الت پيغمب��ران ب��ه  ی ان��سان  در ھم�ه
رازی از نخستين متفكرانی ب�ود ك�ه در ھ�زار س�ال پ�يش . مخالفت برخاست

  ١٨١». اشاره كرد]سياست[ به جدايی دين از دولت
ناپذيری را  كه منكر معاد جسمانی است و فنا فارابی به اتھام اين «

 ح��ال ب��دين اتھ��ام ك��ه  دان��د و در ع��ين تنھ��ا در م��ورد روان آدم��ی ص��ادق م��ی
 اب�ن.  ش�د  است، منح�رف از دي�ن ش�ناخته فلسفه را با)تر از نبوت جای داده

عل�م ك�اذبش « اع�3م ش�د ك�ه سينا از جانب فقھای نامی ع�صر خ�ود زن�ديقی 
ھ�ايش  ھمين اتھام به امر خليفه المنجد باz كت�اب و به» ی ض3لت است  مايه

 س�ال پ�يش  دلي�ل اينك�ه پان�صد ريحان بيرونی ب�ه    ابو…در بغداد سوزانده شد
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 بود، و بدين دلي�ل  از كوپرنيك گردش زمين را بدور خورشيد منتفی ندانسته
 ب�ود  شناسی را تابع قوانين مشخص علمی شمرده  كه فعل و انفعا)ت زيست

فردوس�ی .  ش�د گزار در دي�ن دان�سته و نه اجرای اوامر مستقيم الھی، بدعت 
 اس�ت، ب�ه فت�وای  ی خود مدح مجوس�ان ك�رده  كه در شاھنامه را به گناه اين 

ھ���ای  و كت���اب. ی دف���ن در قبرس���تان م���سلمين ندادن���د  ام���ام طب���ران اج���ازه
ھا زير  كه اصالت وحی و معجزه را در آن ه جرم اين  رازی را ب]زكريای[

 قدر بر سرش كوبيدند ك�ه ك�ور ش�د و نابين�ا از   است، آن ع3مت سوال برده
                                                                                                ١٨٢».جھان رفت

ز سوسيالي���ستی وج���ود چي���  مزب���ور ھ���يچ ]اس���3می[در تعليم���ات 
داری را انك�ار   محمد ھرگ�ز مالكي�ت خ�صوصی، بردگ�ی و ب�رده …نداشته

  ١٨٣.شمرد  بنده كردن اسيران جنگی را قانونی و مشروع میینفرمود و حت
ِاز تناقضات بسيار تاريخ ايران پس از اس3م يكی ھم اين است كه 

»  اس�3میفرھن�گ و تم�دن«آورانی را كه به عن�وان پرچم�داران  اغلب نام 
كردن��د، در زم��ان زن��دگی م��ورد پيگ��رد و آزار و تكفي��ر متولي��ان  قلم��داد م��ی
 س��اله ٣٧[ و دقيق��ی ]روزب��ه فارس��ی، مقت��ول [مقف��ع  از اب��ن . ان��د  اس��3م ب��وده

 از رازی و ف�ارابی و ] س�اله، اع�دام٣٨س�ھروردی [اش�راق   تا شيخ ]مقتول
 ت�ا ])خره م�رگ م�شكوكدائما آواره، مورد تكفي�ر و تبعي�د و ب�ا[ سلمان  سعد

 و از عط��ار و ]م��رگ تكفي��ر و دق[ح��افظ و مول��وی و خي��ام و ناصرخ��سرو 
 ]تكفي��ر[م3ص��درا ت��ا مي��رزا آقاخ��ان كرم��انی و ط��البوف تبري��زی و دھخ��دا 

 تنھ�ا  آوران اي�ران پرداخ�ت ك�ه ن�ه ای در چند صفحه از ن�ام   توان سياھه می
ان��د، بلك��ه   رو ب��ودهت��رين ف��شارھا و ض��ربات روب�� در زن��دگی ب��ا وح��شيانه 

ن��شدنی  تحري��ف و  ای ش��ناخته   شخ��صيت فرھنگ��ی و پيام��شان ني��ز بگون��ه
  ١٨٤. است گشته» تصحيح«

در » خ��ودیِ خ��ودی و غي��ر«ھ��ای    اس��ت ب��ا واژهچن��دیجنگ��ی ك��ه 
 یمنتھ�.  است، ش�كل ديگ�ری از ھم�ان آپارتاي�د م�ذھبی اس�ت ايران درگرفته

س��نی، ارمن��ی، آس��وری، اينج��ا ديگ��ر زردش��تی، يھ��ودی، م��سيحی، ب��ودايی، 
 وھ�ابی و ديگ�ران و ديگ�ران در …اللھی، اھل حق، شيخی  علی…بھايی و

ِھ�ا تنھ�ا مي�ان خ�ود م�سلمانان  خ�ودیِ ھ�ا و غي�ر ِجنگ ميان خودی. بين نيستند ِ
خامن��ه ای و  ام��امی ب��ا احت��ساب چھ��ارده/ي��ا س��يزده[ام��امی   ی دوازده  ش��يعه

 ام�امی، مث�ل نھ�ضت  دوازده ب�ه ديگ�ر ش�يعيان یحت�.  است درگرفته] خمينی
. ھ�ا و بقي�ه ھ�م مرب�وط ني�ست چ�ی  ھا، شريعتی چی  آزادی، مجاھدين، ميثمی
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 ١٤٢

 

ش�ود، ت�ا ج�ايی ك�ه ج�ايی ب�رای عب�دa ن�وری،  تر می  تر و تنگ  دايره تنگ
ميرح���سين  ،ھ���ا خ���ويينی نتظ���ری، ط���اھری، موس���وی ك���ديور، اش���كوری، م

  . ماند ھم نمیديگران موسوی، مھدی کروبی، حسينعلی منتظری و 
 ١٣٧٨ اس��فند ١٨ روز ]از نماين��دگان مجل��س ش��شم [جميل��ه ك��ديور 

مع��ضل گ��زينش را » ان��داز اص��3حات در مجل��س ش��شم چ��شم«در ھم��ايش 
 ک��ه گوي�د كن��د و م�ی ی طي�ف خاص��ی ارزي�ابی م�ی  ِس�از اعم��ال س�ليقه زمين�ه 

دو و ي�ا بح�ث خ�ودی و   ي�ك و درج�ه  بحث گزينش ب�ه بح�ث ش�ھروند درج�ه  
گ��ردد ك��ه باي��د در مجل��س ش��شم ب��ا دي��د ب��ازتری ب��ا چن��ين  دی برم��یخ��و غي��ر

  ١٨٥.ممباحثی برخورد كني
ِدلي���ل ك���شتار و آزار دگراندي���شان در دوران حاكمي���ت  ھم���ين  ب���ه  ِ

 دلي��ل  اع��راب ب��ر اي��ران و ھمچن��ين دوران حكوم��ت ش��يعيان ص��فوی ن��ه ب��ه
را  اس�ت و ن�ه اخت3ف�ات م�ذھبی، ھرچن�د ك�ه اي�ن لب�اس  اخت3فات دينی بوده

.  اس�ت ِاخت3ف تنھا بر سر موضوع قدرت و ثروت ب�وده. است تن داشته  بر
س�ال تم�دن، م�دنيت، ت�سامح و   ھ�زار  زير لوای دين جديد به كشوری با چند

ِتساھل حمله ك�رده، ب�رای ب�ه زي�ر مھمي�ز كشيدن�شان، از م�سلمان كردن�شان 
ال ھ�م ك�ش  وگرنه كه جای پايی به اين محكمی كه تا به ح�؛اند  شروع كرده

ھ���ا و ديگ���ر  ھ���ا و ت���رك ھ���ا و ازب���ك مغ���ول. كردن���د  اس���ت، پي���دا نم���ی آم���ده
مدتی غ�ارت » آمدند و كشتند و سوختند و بردند و رفتند« كه انصحرانشين

 كه پذيرای ب�سيار ب�سيار از ی بعد ھم متمدن شدند و در ميان اين ملت،كردند
د و كشتند و سوختند نآمد«اما ھا  عرب.  است، تحليل رفتند شان بودهانواع اي
علف�ی ك�ه از  و  آب  ھ�ای ب�ی  دوباره به بياب�ان؛كجا بروند.  نرفتندو» و بردند

پ��ر  ِھ��ر س��نگ و خ��ارش نف��س م��ار و سوس��مار و روياھ��ای آنچن��انی ل��ب 
  زند؟  می

ای از دين خودش�ان   ِبينيم حكومتيان بر سر مفاھيم ساده كه می اين 
ای ارائ��ه   ِ تاوي�ل و تف�سير وي�ژهب�ا خودش�ان ھ�م ب�ه تواف�ق نميرس��ند و ھري�ك

دليل پيچيدگی اين مفاھيم نيست، به سبب منافعی اس�ت ك�ه اي�شان  كند، به  می
  .كنند نمايندگی می
ك��ه يك��ی از ش��عارھای انتخاب��اتی رئ��يس » ھ��ا گفتگ��وی فرھن��گ«

ِاش ب�ا نگ�رش ش�يعه، ھم�ان    اساس�یضقاجمھوری خاتمی ب�ود، ب�ه دلي�ل تن� 
و » ی م��دنی   جامع�ه« .ای تب��دل ش�د   م�ضحكهِاول ك�ار ب�ه گ�ل نش��ست و ب�ه

. ِھا جنگ و كشمكش خونين در اروپا اس�ت حاصل قرن» ھا گفتگوی تمدن«
  .  است  انسان استخراج شده ِ اصالت ِِھايی از درون ضرورت  چنين واژه
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 ١٤٣

 

اروپ�ا پ�س از ھ�زار س�ال ك�ه ص�دای ھ�ر دگراندي�شی را در نطف�ه 
ھ�ا ان�سان را خاك�ستر ك�رد، ھ�م  ونھای ھيزمی كه ميلي�  كرد و ھيمه خفه می

ی م��دنی   چن��ان خ��اك اروپ��ا را انباش��ته اس��ت، ب��ه ض��رورت س��اختن جامع��ه 
در واق�ع از زم�انی ك�ه ت�وازن ق�وا ب�ه س�ود ي�ك گ�روه م�ذھبی ديگ�ر . برد پی
ی مطلقي�ت كلي�سا و م�سيحيت ھ�م درھ�م   ھ�م خ�ورد، اف�سانه  به]ھا پروتستان[

  . شد پيچيده
ی حاص��ل رھ��ايی ان��سان غرب��ی از ترق��ی ك��شورھای م��درن ص��نعت 

ش ھو ت�وج» متافيزي�ك«اسارت تعاليم كليسايی و محصول رھايی انسان از 
ارت ديگ��ر ت��ا زم��انی ك��ه م��ا از ب��ه عب��. اس��ت» فيزي��ك«ب��ه جھ��ان م��ادی 

گون��ه، از اي��ن فولكل��ور  خ��ويی و بردگ��ی ف��ردی، از اي��ن طبيع��ت ك��شيش  دي��ن
سياس�ی خ�3ص ن�شويم، /یھ�ای م�ذھب زاده ب�ازی عزا و مرثيه و از اين امام 

  ١٨٦. بود ی آزاد و پيشرفته غيرممكن خواھد  رسيدن به يك جامعه
ی   پروتستانتي���سم ب���ه معن���ای اخ���ص اص���3ح دين���ی در گردون���ه

ھ��ای كلي��سايی و آن گ��روه م��ذاھب م��سيحی اط��3ق  فراگي��رش ب��ه آن س��ازمان
ش��ود ك��ه ادع��ای كلي��سای كاتولي��ك مبن��ی ب��ر مي��انجی ب��ودن مي��ان خ��دا و  م��ی

ی   ش��مارد و تنھ��ا راه رس��تگاری آدم��ی را در رابط��ه ن را باط��ل م��یم��سيحيا
  ١٨٧  .داند مستقيم و فردی با خدا می

ج��ا ھم��ين ب��س ك��ه در اروپ��ا پ��س از ھ��زار س��الی ك��ه ق��رون   اي��ن
الط�وايفی ب�ه دگراندي�شان   شود، برآمدن ساختارھای مل�وك  ناميده مییوسط

سلطنت ابدی كليسا بر مذھبی و سپس انديشمندان و دانشوران امكان داد كه 
اروپا را درھم شكنند و با رھا ساختن علوم، فلسفه و اصول كشورداری از 
م��سيحيت و الھي��ات، اروپ��ا را در جھ��ت ن��وزايی فرھنگ��ی و م��دنيت ع��صر 

  ١٨٨.جديد به پيش برانند
ھ�ای   ھا به قول برتولت برشت در پايه ِو قبل از برآمدن پروتستان

ھ�ايی   از ي�ك س�و ايج�اد چن�ين رخن�ه.  ب�ود ِدين ھزار س�اله رخن�ه ايج�اد ش�ده
ھ�ا  از س�وی ديگ�ر ح�ضور پروت�ستان. ساز برآمدن پروتستانتي�سم ش�د زمينه 
ِی مطلقيت تنھا دي�ن جھ�ان و مركزي�ت ع�الم كاتوليسي�سم را شك�ست  افسانه ِ .

طرف��ه، حكوم��ت ض��د عل��م و تم��دن و تج��دد  ی دو   در ي��ك رابط��هدر واق��ع
قبل از آن ھم يھوديان ھميشه چ�ون . ده شدمسيحيت در كل اروپا درھم پيچي

كج���ی   خ��اری در چ���شم كلي��سای كاتولي���ك ب���ه مطلقي��ت حكوم���ت پ��اپ دھ���ن
  . كردند می
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 ١٤٤

 

ِ رس��يدن دوران قدرتم��داری م��ذھب ت��شيع  س��ر  در ھم��ين راس��تا ب��ه
س�از جري�انی ش�د ك�ه پ�س از چن�د س�ال ب�ه برآم�دن  زير لوای خمينی زمين�ه 

كه در اس�اس ب�رای جل�وگيری   ن با ايناين جريا. جريان دوم خرداد انجاميد
  ِی اضمح3ل حكومت مذھب در ايران، اختراع شده  گيرنده ِاز سير سرعت 

ِاس��ت، ام��ا خ��ود در ك��ار گس��ستن و پ��اره ك��ردن زنجي��ر م��ذھب در حكوم��ت  ِ
ھ��ا را  ی خ��ودی  توانن��د داي��ره دلي��ل ھ��م حك��ومتگران ت��ا م��ی  ھم��ين  ب��ه. اس��ت
توان��د ادع�ا كن��د ك�ه م��ث3 رف��سنجانی از   وا) چ�ه ك��سی م�ی،كنن��د ت��ر م�ی تن�گ

  تر است؟ تر و باورمند  تر و شيعه منتظری مسلمان
رف�سنجانی خ�ائنی ك�ه «حجم  جوادی در كتاب كم   سيد  اصغر حاج

 خ�وار رژي�م را ب�ر مكاني�سم ب�ه ق�درت رس�يدن بان�د آدم » از نو بايد ش�ناخت
ھم��و در پ��رده كن��د، ام��ا  ی فقي��ه ت��شريح م��ی  ی تئ��وری و)ي��ت مطلق��ه  پاي��ه
رف�سنجانی و /ای  گذارد ك�ه اي�ن پروس�ه تنھ�ا ب�ه ق�درت طلب�ی بان�د خامن�ه می

اي�ن فاجع�ه دقيق�ا ب�ه دلي�ل .  بازرگ�ان ب�ستگی نداش�تھ�دیل�وحی بان�د م ساده 
ی   تجربه.  است  انگيز مذھب در حكومت به چنين پايانی انجاميده نقش فساد

  .كند ا ثابت میھای ايدئولوژيك نيز ھمين تئوری ر ِديگر حكومت
در ک�شورمان  ھا و پ�سماندگيھا تخريبيشترينبزرگترين بدبختی و ب

ب��ه فتحعل��ی . ب��ه دلي��ل دس��ت ب��از آخون��دھا انج��ام ش��د١٨٩در دوران فتحلي��شاه
، ايران را به جنگی نابرابر سيد محمد مجاھد و م3 احمد نراقیفتوای جھاد 

 ط���ی ب���ا روس���ھا مجب���ور ک���رد و در اي���ن راس���تا ب���يش از يک���سوم اي���ران
  ١٩٠.قراردادھای ننگين ترکمنچای و گلستان از ايران جدا شد

   
، ترين خشن ، ترين ھای ايدئولوژيكی ھميشه توسط راديكال  جريان

 ت��رين بخ��ش آن م��صادره ش��ده، در جمعبن��دی  چ��ين خ��ونريزترين و توطئ��ه 
ذب��ح «ب��دوران رس��يده  ِپرس��تان ت��ازه  پ��ای اي��ن ق��درت   و  نھ��ايی زي��ر دس��ت

 تازه ب�ا اي�ن ف�رض ك�ه بپ�ذيريم چن�ين انق3ب�اتی مبتن�ی ب�ر ؛شود می» شرعی
اند ب�ه ديكت�اتوری پاي�ان   خواسته ، مردم می ھايی نسبتا خيرخواھانه بوده  ايده

  .   داده، زندگی بھتری را برای خودشان تدارك ببينند
  شكستن طاق كسرای مطلقيت مجتھ�دين و علم�ای اع�3م ھ�م دس�ت

ان�دازی   ك�ه بخواھ�د و چن�ين چ�شم  آن خمين�ی ب�ی. پخت ش�خص خمين�ی ب�ود
داشته باشد، برای تبديل خودش به حاكم ب3منازع حكوم�ت ش�يعه ب�ر اس�اس 

ِفقي��ه، ديگ��ر مراج��ع تقلي��د و علم��ای اع��3م را ب��ه  رواي��ت مجع��ول و)ي��ت 
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 ١٤٥

 

اع��وان و  غاف��ل از اي��ن ك��ه اي��ن افت��ضاح دام��ن خ��ودش و ؛افت��ضاح ك��شاند
ِك�دام اي�ن مجتھ�دين و  ھ�ر .ه گرفتك  كما اين ؛انصارش را ھم خواھد گرفت

ِدر دوران . مراج��ع تقلي��د، داي��ره و درب��ار حك��ومتی خودش��ان را داش��ته ان��د
ھ�م نخ�ورده ب�ود،  ِشاھان پھلوی ھم كه ھنوز توازن ق�وا ب�ه س�ود خمين�ی ب�ه 

ھرك�دام تي��ول . ام�ت ش�يعه م��شغول بودن�د» ارش�اد«ب�اھم و در كن�ار ھ�م ب��ه 
ھ��ارت و ش��كيات خودش��ان را درس خودش��ان را داش��تند، آداب نجاس��ت، ط

ھای درس و فحص خودشان را داشتند، سھم امامشان را از  دادند، حوزه می
   ... وامت مقلدشان دريافت ميكردند

اما ورود خمينی به ايران به عنوان رھب�ر جمھ�وری اس�3می اي�ن 
ش��د ك��ه خمين��ی باش��د و  ديگ��ر نم��ی. ھم زدر الط��وايفی را ب�� ی مل��وك  ش��يوه

ھ�م ھمزم�ان   و ديگ�ران…مرعشی نجفی، گلپايگانی، خ�ويیشريعتمداری، 
اگ�ر ت�ا قب�ل از اي�ن ب�اھم و . اند   گاه در اقليمی نگنجيده دو پادشاه ھيچ. باشند

. ان�د   ك�دام ش�اه نب�وده دلي�ل ب�ود ك�ه ھ�يچ ان�د، ب�ه اي�ن   در كنار ھم دوام آورده
ب�ود و    ش�دهس�لطان ب3من�ازعاما حا) خمينی خودش . شاه، كس ديگری بود

  .  كرد اش تحمل نمی  ی حكومتی   ديگر را در منطقهس3طين بالطبع خرده 
ِداران س�نتی ھم�ان اول   خمينی برای از ميدان بدركردن اين تي�ول

ی نامبردگ��ان را نداش��ت، عن��وان   ك��ار ب��ه يك��ی از اي��شان ك��ه رده و رتب��ه
اول را مرحله  كوشيد علمای درجه   به  بعد ھم مرحله. وليعھدی اعطاء كرد

  .  نشد که؛به تمكين و شركت در تقسيم غنايم مجبور كند
ھركدام اين علم�اء ي�ا خ�ود م�دعی حكوم�ت و و)ي�ت بودن�د، ي�ا از 

ی تطمي��ع از ك��ار   بع��د ك��ه ش��يوه. ِاس��اس ب��ا دي��ن در حكوم��ت مخ��الف بودن��د
جھ��ت نب��ود ك��ه  ب��ی .افت��اد، خمين��ی ش��گرد تھدي��د و تحدي��د را در پ��يش گرف��ت

ی   ب�ا اي�ن ك�ه ب�سياری از اي�شان در حيط�ه. زن�دان افتادن�دشريعتمداريھا ب�ه 
  .  از خمينی بودند»تر اعلم«ھمان درجات مذھبی برتر و 

برای ھمين ھ�م جھ�ت ب�ه . دانست و ھم مردم ھم خمينی اين را می
 نام��ه افت��ضاح كشاندن��شان مجبورش��ان كردن��د ب��ه تلويزي��ون بياين��د و آن توب��ه 

شھری ھ�م م�امور ش�دند ب�رای   3حيان و ریامثال ف. ھای كذايی را بنويسند 
 در چ��شم مقلدين��شان ب��ه ص��ورت اي��شان س��يلی آن آخون��دھاِشك��ستن حرم��ت 

  .بزنند
وزي��ر اط3ع��ات و امني��ت  [ش��ھری   ری ...از جمل��ه ش��اھكارھای« 

a ش�ريعتمداری در   زدن س�يلی ب�ه ص�ورت آي�ت ]اسبق جمھ�وری اس�3می



 ١٤٦

 

نن�د گلپايگ�انی و ن�ام ما ی ص�احب روحانيون سنت. جريان بازجويی از او بود
  ١٩١».شھری را ھرگز نبخشيدند  ری  ِمرعشی اين جسارت

ِھ��ا را زي��ر چت��ر م��ذھب  توان��ست امث��ال ش��ريعتمداری خمين��ی نم��ی
.  پخت شاھان صفوی در ي�ك مملك�ت تحم�ل كن�د امامی دست  ی دوازه  شيعه

 رس�يد، ھم�ين البته اگر ھر مجتھد ديگری ھم به كسوت و قدرت خمين�ی م�ی
فراموش نكنيم كه سيد محمود طالق�انی را ھ�م ب�ه دس�تور . آمد وضع پيش می

  . نيست كردند به  خمينی ھمان اوايل كار سر 
ھ��ای ت��شكي3تی بع��دی گلپايگ��انی،    دوم و رده اگ��ر علم��ای درج��ه

دليل بود  اين  صدای زيادی نكردند، به   و  شريعتمداری و مرعشی نجفی سر
ھم�ين ك�ه خمين�ی . ِعت تيول ديگرآخون�دھا نب�ودشان به وس كه تيول حكومتی

عھدی برگزي�د، خ�ود  ، منتظری را به و)يتصلیبا حضور اين سه مجتھد ا
ِ ھمطراز خودش را در قلمرو یتوانست برتر و حت به اين معنی بود كه نمی ِ

ِ ك�ه بي�شتر اي�ن علم�ای اع�3م از اس�اس ب�ا ب�ه وي�ژه ؛اش تحمل كند  حكومتی
و ب��ه تعبي��ر بھت��ر ب��ا زعام��ت، و)ي��ت و حكوم��ت دخال��ت دي��ن در حكوم��ت 

ھای نظری  ان ھم در واقع بحثنھای اي مخالفت. راويان حديث مخالف بودند
ان ھ��م ن��خي��ل عظيم��ی از ش��اگردان اي. ای ب��ود ك��ه كل��ی معتق��د داش��ت  ح��وزه

ی ورود بود كه خمين�ی   از ھمين زاويه. فقيه را قبول نداشتند تئوری و)يت 
 را ب�ه حكوم�ت خ�ودش آل�وده  آخوندھا ھمگذاشت تا اينغمش را  م و تمام ھ

آل��وده ن��شدند و ب��ر س��ر تحلي��ل » ی دني��ا  جيف��ه«آنھ��ايی ھ��م ك��ه ب��ه اي��ن . كن��د
 »فقي��ه ِع��دم اص��الت بح��ث و)ي��ت «خودش��ان از موض��وع راوي��ان ح��ديث و 

ِباقی ماندند، از ھمان اول كار با تيغ تيز شخص خمينی روبرو شدند ِ ِ .  
ی تحقي�ر اي�شان را ھ�م   تھدي�د اي�شان، وظيف�هخمينی بج�ز تحدي�د و 

ی   خواس�ت ب�ا ح�ذف رقب�ايش در زمين�ه در واقع خمين�ی م�ی. برعھده گرفت
ِ ك��ل ش��يعه را زي��ر چت��ر تعري��ف وي��ژه و مجع��ول ،فقي��ه ی و)ي��ت   نظري��ه ِ

ِخودش از موضوع وظايف راويان حديث جمع كند ِدلي�ل ھ�م ني�از  ھمين  به . ِ
  . ھا را حذف و نفی كند داریمبرم داشت كه امثال شريعتم

 درج��ه اول ك��ه باع��ث آخون��دھایام��ا بع��د از ب��ه افت��ضاح ك��شاندن 
 دين�ی ك�ه ب�ر ؛خ�دمت كردن�د ی آنھ�ا ش�د، منتظ�ری را ھ�م منتظ�ر  مرگ ھم�ه

ِ باش�د، س�ر وليعھ�دش را ھ��م  اس�اس رھب�ری و و)ي�ت ي�ك نف�ر طراح��ی ش�ده
  . خورد می

اش از   ب���رای ح���ذف منتظ���ری از ق���درت بع���د از اخ���راج رس���می
ك�رم،   ھ�ای عملي�اتی a ھايی نظير رفسنجانی و تيم حكومت، از )ت و لمپن
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 وگرنه چ�ه ؛نمكی و وزارت اط3عات سود جستند حاجی بخشی، مسعود ده 
مجتھ��دين ط��راز اول ھ��م » اس��3م«اش��كالی داش��ت ك��ه در قلم��رو حكوم��ت 

   شد؟  مگر جای كسی تنگ می؛ باشند ی درس و بحثشان را داشته  جلسه
ام��ضای لي��ست . خمين��ی ك��ه ديگ��ر فرص��تی ب��رای ت��دريس نداش��ت

  .      كرد ی دنيا، تمام وقتش را پر می  ھا و فحاشی به ملت و بقيه اعدامی
ھ����ا و مدرس����ين اي����ن مكت����ب   بح����ث اي����ن ني����ست ك����ه ب����ين طلب����ه

 ام�ا وقت��ی اين��ان پ��ا ب��ه ؛ ش��ايد ب��شود؛دنش��و ھ��ايی طبيع��ی ياف��ت نم�ی»ان�سان«
a و محم�د و ك�ه خودش�ان را نايب�ان   از آنج�ان�د، گذار ی قدرت م�ی  گردونه

كنن�د، خط�ر آغ�از   بالطبع مع�صوم و مب�ری از م�سئوليت قلم�داد م�یو، علی
  .   شود می

 تنھا خودش را جانشين ،خطر اين جاست كه اين دين و اين مذھب
aدر واق�ع . داند، و تنھا برای خودش مرجعيت و مشروعيت قائل است  می

ان و دگراندي��شان را ب��ه ض��رب ك��شتار ھ��م ك��ه ش��ده ب��ه خواھ��د ديگ��ر م��ی
  . سرازير كند» بھشت«

اشكال اين جاست كه برای ھيچ دين و پيغمبر ديگ�ری م�شروعيت 
ب��رای قرائ��ت ديگ��ری از دي��ن خودش��ان ھ��م م��شروعيت قائ��ل . قائ��ل ني��ستند

ھ��ای م��ذھبی و تم��ام    در م��ورد تم��ام فرق��ه؛اي��ن ق��انون ع��ام اس��ت. ني��ستند
ھ��م  ]ع��ام ب��ه ط��ور [ و اس��3م ]خ��اص ب��ه ط��ور[ون ش��يعه ھ��ای گون��اگ نگ��رش

ِدلي�ل دي�ن شم�شير، خ�شونت، ك�شتار و قت�ل   ھم�ين   اس3م به؛ استھمينگونه
  .عام است

ی اروپا پس از ھزار سال حكومت پ�اپ و   تجربه» متاسفانه«اما     
ی زم��ين در حرك�ت اس��ت، جايگ��اه   كلي�سا ثاب��ت ك�رد ک��ه ھم�انطور ك��ه ك�ره

شود كه دين از حكومت  گاه ھم می. ران و نوسان استَدور ارباب دين ھم د
 دي�ن را ب�ه نق�د  ِجدا ش�ود و ي�ك خي�ل دان�شمند، فيل�سوف و دگران�ديش، خ�ود

ِبك���شند و كل���ی ھ���م اش���كال ش���رعی و رس���می از درون مانيف���ست آن   دي���نِ
  .استخراج كنند

ص��ورتی   رھب��ر م��ذھبی كلي��سای ي��ك ميلي��ارد نف��ری كاتولي��ك، ب��ه«
الملل�ی، آن را در براب�ر نظ�ر  ھ�ای ب�ين س�می ك�ه تلويزي�ونرسمی و طی مرا

ی   ھای گذش�تهی شمشيرك�شي  دھن�د، از باب�ت ھم�ه ی جھاني�ان ق�رار م�ی  ھمه
ھ����ای  مكلي����سا در جنگھ����ای ص����ليبی و جنگھ����ای داخل����ی م����ذھبی و قتلع����ا

ھای تفتيش عقايد، از پيشگاه خداوند و از  نھای ديوا سوزي مستعمراتی و آدم



 ١٤٨

 

ی ب����شريت تقاض����ای بخ����شش    اي����ن ك����شتارھا و از ھم����هارواح قرباني����ان
  ١٩٢».كند می

ھ���ای دين���ی، م���ذھبی و  ی جري���ان  اي���ن سرنوش���ت محت���وم ھم���هو 
چن�ان در پ�ستوی ب�اور برخ�ی از  خواھن�د ھ�م  ايدئولوژيكی است كه اگ�ر م�ی

 باش��ند، باي��د از فرھن��گ س��تيزی و  ی حي��ات داش��ته  ھ��ا امك��ان ادام��ه ان��سان
بن��ابراين چ��ه اس��3ميون بخواھن��د و چ��ه ؛ ن��ددش��منی ب��ا ان��سان دس��ت بردار

چنان با شمشيرھای آخته در برابر سيل آگ�اھی    باشند و يا ھم دوست نداشته
ی موف��ق را   س��پر كنن��د، جھ��ان اي��ن تجرب��ه  م��سلمانان و غيرم��سلمانان س��ينه

» جدايی دي�ن از حكوم�ت«ی ثمربخش آن را كه ھمان    است و نتيجه داشته
ی   مان�د اي�ن اس�ت ك�ه م�ا ني�ز از تجرب�ه آنچ�ه م�ی. تاس� است، به چشم دي�ده 

ی شريعتمداران شيعی حاكم   دوران رنسانس اروپا درس بگيريم و تيغ آخته
 م�ذھب را از ق�درت كوت�اه ِ  اث�ر ك�رده، دس�ت ُآگاھی كند و ب�یر را با عنص

ای    منطق�ه] باش�ند اگر ھنوز مري�دانی داش�ته[  آخوندھا را بعد ھم برای؛كنيم
  .  واتيكان در قم و نجف بسازيمشبيه به

  
 آي�ا اي�ن ؛ اس�ت كه اساسا مذھب شيعه از كج�ا آم�ده  برگرديم به اين

 كه ھمانند خود اس�3م  مذھب واقعا برداشت ايرانی ما از اس3م است، يا اين
ای واردات���ی اس���ت، و ب���ه ض���رب شم���شير،   ك���ه دين���ی عرب���ی ب���ود، فرق���ه

   است؟  شده  ما دادهِخونريزی، دروغ پردازی و سانسور به خورد
ِدر قرن ش�انزدھم م�ي3دی ھوي�ت مل�ی م�ا زي�ر آوار ن�وعی ھوي�ت   ِ
 ب���ود و ب��ه خ��اطر اختن���اق سياس��ی و م���ذھبی   م���دفون ش��ده]ش��يعی[م��ذھبی 

پادش����اھان ص����فوی، ب����سياری از ش����اعران و متفك����ران ايران����ی ب����ه ھن����د 
ِتب�ار متع�صب و مت�دينی   حافظ معاص�ر و مباش�ر پادش�اهِ  ع�رب …گريختند

خواس��ت  ت ب��ه ن��ام مبارزال��دين ك��ه از ف��رط تع��صب ب��ه دي��ن اس��3م م��یاس��
مبارزال�دين س�لطانی . آرامگاه سعدی را به خاطر بعضی اشعارش ب�سوزاند

ھ��ا ش��ھرھای ب��م و  ِب��ود ك��ه ب��رای ي��افتن ت��ار م��ويی از ح��ضرت محم��د س��ال
 ]غ�زوات [ھ�ای مق�دس  رو كرد و برای استقرار اس3م جنگ و كرمان را زير

منك�ر و ح�دود اس�3می، در ع�ين  از   و برای اجرای كامل نھی براه انداخت
ب�رای . داد ی محت�سب و ح�اكم ش�رع را ني�ز انج�ام م�ی  سلطنت، خود وظيفه

كرد و متھمانی   نماز و قرائت قرآن را ترك مییكار در حال عبادت حت اين
گ�شت و ب�ه  س�پس برم�ی. كشت آوردند، به دست خود می را كه به نزدش می

  …شد  و ت3وت قرآن مشغول میادای نماز
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اي�ن . ت�رين اس�تبداد م�ذھبی ب�ود ی ش�ديد  ی صفوی ني�ز دوره  دوره
جھ�ت علم�ای م�ذھبی ب�يش از  ھم�ين  حكومت اساسا حكومت دينی ب�ود و ب�ه 

ھای ص�فوی ب�ا آوردن   حكومت. رجال سياسی و علمی مقام و اھميت يافتند
 كوش�يدند ت�ا اص�ول ]لعام�  جب�ل [گروھی از علمای ش�يعی از ن�واحی لبن�ان 

ا)نوارھ���ا و  اي���دئولوژيك ي���ك حكوم���ت ش���يعی را ت���دوين كنن���د و ل���ذا بح���ار
ی ك�ار و ق�انون اساس�ی حكوم�ت    باقر مجلسی پايه  محمد]م3[اليقينھای  حق

ع�ام   ِبا رسميت يافتن و استقرار مذھب تشيع كه با قت�ل. صفوی قرار گرفت
ران، ف3س���فه، ش���اعران ی متفك���  و ك���شتارھای گ���سترده ھم���راه ب���ود، ھم���ه

.  پيروان م�ذاھب ت�سنن م�ورد تعقي�ب و آزار ق�رار گرفتن�دیانديش و حت آزاد
ی   ت�رين نوي�سنده عب�اس، بزرگت�رين و مع�رو كه مث3 به فرمان شاه  بطوری 

  .قطعه كردند خط نستعليق يعنی ميرعماد قزوينی را به اتھام تسنن قطعه 
تعزي��ه، گري��ه، نوح��ه  ممنوعي��ت عل��م و فل��سفه و ت��شويق و ت��رويج 

ی اي�ران را ب�ه   ديگر جامعه خوانی، عزاداری و رواج خرافات مذھبی بار  
س��وی انحط��اط فرھنگ��ی، روح��ی و اجتم��اعی س��وق داد و باع��ث ش��د ك��ه 

انديش از ايران گريخته و به ھندوس�تان  بسياری از شاعران و متفكران آزاد
  ١٩٣.متواری شدند

صر ص�فوی اص�و) ب�ه درست است كه فقدان امني�ت مطل�ق در ع� 
نگاران وجود چن�ين  داد و اگر تاريخ  ھايی اجازه نمی  برآمدن چنين پيشرفت

ھ�ای  ی آخ�رين كوش�ش ان�د، از پ�سمانده  ای را گ�زارش ك�رده  سطح پي�شرفته
اند ك�ه در اي�ن دوران ت�داوم يافت�ه و در ع�صر ص�فوی   ايرانيان سخن رانده

پ�س از [نگاھی ب�ه اي�ران معاص�ر ماند كه با  اين بدان می. رو به زوال نھاد
 آنچه را ك�ه ھن�وز از زيربن�ای م�ادی و توان�ايی ]برقراری حكومت اس3می

  !ی برقراری اين حكومت بيانگاريم   است، نتيجه معنوی به جای مانده
ت��شابھی ك��ه مي��ان حكوم��ت ص��فوی و حكوم��ت اس��3می در اي���ن 

ط حكوم��ت واقع��ا ني��ز ت��سل. كن��د، اتف��اقی ني��ست روزگ��ار ب��ه ذھ��ن خط��ور م��ی
 ]ھ�ايش چه از نظر ماھي�ت و چ�ه پيام�د[ی صفوی در چھار قرن پيش   شيعه

 یحت��� . انگي���زش ھ���ستيم ھم���ان ب���ود ك���ه اي���ن روزھ���ا ش���اھد تك���رار فاجع���ه 
ی حكوم���ت اس���3می   ی دوم���ين ن���سخه  اض���مح3ل اي���ران در زي���ر س���لطه

  ١٩٤.تر است پرشتاب
اب ج�ان ت�و اگ�ر ي�ك جل�د كت� ب�ه «: به گفت�ه مي�رزا آقاخ�ان کرم�انی

ھ��ای   را در ھ�ر ملت��ی انت�شار دھن��د و در دم�اغ]ا)ن�وار مجل��سی بح��ار [بح�ار 
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 ١٥٠

 

 دار دارن�د، ديگ�ر امي�د نج�ات از ب�رای  آنان اين خرافات را استوار و ريشه
  ١٩٥».ھا مشكل و دشوار است آن

  
ھ��ای راي��ج اي��ن علم��اء ب��رای در چن��گ    ك��ه ب��ه ش��يوه ب��رای اي��ن

ِ اس��ت نگ��اھی ب��ه سرنوش��ت ديگ��ر بب��ريم، ك��افی   معتق��د پ��ی ِداش��تن ام��ت هنگ��ا
اي�ن نگ�اه از ي�ك . اند  ايرانيانی بيندازيم كه باور، دين و مسلك ديگری داشته

گ�ذارد و از س�ويی  ِزاويه مي�زان خ�شونتِ  نھفت�ه در ت�شيع را ب�ه نم�ايش م�ی 
  .سازد انديشی آشكار می ِميزان وحشت رھبران شيعی را از ھر نوع دگر

و وزارت باص�ط3ح ارش�اد ِ آن سردمداران حكومت فعلی تھ�ران 
ی احمد كسروی دليل ترور ش�ادروان   در تجديد چاپ كتاب تاريخ مشروطه

ِكنن�د ك�ه خ�شم انق3ب�ی م�ردم م�سلمان در ص�فير  كسروی را چنين ط�رح م�ی ِ ِ
  . ای به دست يكی از فدائيان اس3م به حيات او خاتمه داد  گلوله

ل دوران پاك�دينی ی ايران مح�صو  تاريخ مشروطه«نوشته اند که  
ت�وان پاك�دينی او را در برخ�ورد   جای كتاب می بطوری كه در جای. اوست

. ب��ا معتق��دات دين��ی و مقدس��ات م��ذھبی و علم��اء و روح��انيون م��شاھده ك��رد
ب�ه عب�دالعظيم ) ع(ناميدن مذھب شيعه به كيش شيعه و ح�ضرت عب�دالعظيم 

ن��ام پاك��دينی  چي��زی ج��ز تحقي��ر و تخفي��ف آنھ��ا ب��ه …و علم��اء ب��ه م3ي��ان و
ی مردم مسلمان را   ی سخيف و منحرفی كه سرانجام حوصله   عقيده؛نيست

ای به دست يكی از فدائيان   شان در صفير گلوله  به سرآورد و خشم انق3بی
  ١٩٦».اس3م به حيات او پايان داد

كشوری به نام ايران كه در قرن ھفتم م�ي3دی توس�ط اع�راب ف�تح 
ردش�تی، م�سيحی، يھ�ودی، م�انوی، مزدك��ی و ای از ادي�ان ز  ش�د، مجموع�ه

س�ال ك�شوری ك�ه ب�ه دس�ت ش�اه اس�ماعيل ص�فوی ٩٠٠پ�س از . بودايی بود
آن سنی ب�ود و » چھاردانگ«ی صفوی فتح شد،   ِی شاھان شيعه  سرسلسله

دس���ت حاكم����ان فعل���ی ف����تح ش����د،   س����ال ب����ه ١٤٠٠ك���شوری ك����ه پ���س از 
  . آن شيعه بود» دانگ شش«

 ھج�ری در زم�ان ش�اه عب�اس ١٠٧٠  تا١٠٦٢ھای  در حدود سال
  ١٩٧.شدند  عام می ِدوم، يھوديان اصفھان يا بايد اس3م می آوردند، يا قتل

 ]اي�ران [تنھا در مدت كوت�اھی اكثري�ت س�نی  در دوران صفوی نه  
 خ�ورده و ن�اچيز ب�دل س�اخت، بلك�ه  را به كشتاری دھشتناك به اقليت�ی ت�رس
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 ١٥١

 

ِچ ب���ذر دگراندي���شی روئي���دن زاری ب���ود ك���ه در آن ھ���ي اي���ران ديگ���ر ش���وره 
  ١٩٨.نتوانست

حكوم��ت م��ذھبی خراف��اتی ص��فويان ش��يعه نخ��ست توس��ط محم��ود 
 س�ال حكوم�ت ِ ت�وام ب��ا ٢٤٠افغ�ان و س�پس توس�ط ن�ادر ش�اه اف��شار پ�س از 

  . افكنی مذھبی منقرض شد جنايت و تفرقه 
           

نويسی نيست؛ بلك�ه س�عی  قصدم از نمونه آوردن اين اسناد، تاريخ 
 ھم�ين  نگ�اھی بين�دازم، ب�ه» محتومِ  مذھب در حكومت«ھای   به شيوهدارم 

ای از اعم��ال ش��اه س��لطان ح��سين ص��فوی را ب��رای ش��ناخت    ش��مه ھ��مدلي��ل 
  . آورم ِبيشتر نقش دين در حكومت مثال می

)رن�����س «ی    نوش�����ته،ی ص�����فويه  در كت�����اب انق�����راض سل�����سله
ل���ی ش���اه در و ک���ه  اس���ت ی اس���ماعيل دولت���شاھی آم���ده   ترجم���ه»)كھ���ارت

 پس از آنك�ه …ور بود   ھای كودكانه و خرافی خود غوطه  منج3ب انديشه
ازبكان به خراس�ان حمل�ه بردن�د، اي�ن خب�ر را ب�ه گ�وش ش�اه س�لطان ح�سين 

ای به بازی مشغول بود و پ�ری را   گربه شاه در آن لحظه با بچه . رسانيدند
   …كشيد یدست گرفته و در برابر حيوان م به ريسمانی بسته و به 

. وزير منتظر بود شاه چه دستوری در آن خصوص ص�ادر ميكن�د
پ�س از پاي�ان ب�ازی ب�ا او م�شورت : ناگھان شاه س�لطان ح�سين ب�ه وی گف�ت

 ١٧٠٦ ژانوي��ه ١٢ در ش��ب …خواھ�د ك��رد، ول��ی ق�ول خ��ود را از ي��اد ب�رد
ھ��ای بلن��د چ��وبی ق��صر آت��ش گرف��ت و در م��دت   يك��ی از س��تون]م��ي3دی[

 ش��اه …ھ��ا و ق��سمتی از س��قف س��رايت ك��رد ير س��تونكوت��اھی حري��ق ب��ه س��ا
 اگ�ر  ک�ه گف�ت…سلطان حسين به كسی اج�ازه ن�داد آت�ش را خ�اموش كن�د و

 شود، ب�ا آن   است كه اين تا)ر سوخته ی خداوندی بر اين قرار گرفته  اراده
  ١٩٩.مخالفتی نخواھم كرد

 ک�ه ان�د  ھا نوش�ته  در باره علل شكست شاه سلطان حسين از افغان
پرداخ�ت و   ب�ه م�شاوره ب�ا منجم�ان م�ی…]ك�اری بكن�د[ك�ه  به جای اين شاه 

ب��رآن ش��د ك��ه طب��ق ان��درز يك��ی از فرمان��دھانش ب��ه س��ربازانش آبگوش��ت 
سحرآميز بدھد، تا سربازان پس از خوردن آن آبگوشت نامرئی ش�وند و ب�ه 

  ٢٠٠.دآسانی بر دشمن فايق آين
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 ١٥٢

 

  
ھبی و د، ام��ا تخ��م نف��رت، فاشي��سم م��ذنش��و ص��فويان منق��رض م��ی

  ان�د، ھ�م  ی ص�فويان كاش�ته  آپارتايدی را كه علمای شيعه زير برق س�رنيزه
ای ك�ه   جھت نيست كه آتش كين�ه بی. كنند اكنون ھم آبياری می  چنان و تا ھم

  .يابد  است، امكان خاموشی نمی رھبری شيعه برافروخته
ش�اه اف�شار ب�رای خ�اموش  ی ن�ادر  عليرغم ت3شھای بسيار گسترده

 به دلي�ل نف�وذ ارتج�اع، تفرق�ه و ؛ھای مذھبی بين مسلمانان آتش جنگكردن 
ھ��ای فاس��د م��ذھب ت��شيع و ت��سنن، ن��ادر ن��ه تنھ��ا موف��ق   نف��اق ت��ا عم��ق ري��شه

ھ�ای م�ستمرش  شود ايران را از نكبت حكومت دينی رھا كن�د ك�ه ت�3ش نمی
  . شود ھم مرتبا با كارشكنی علماء مواجه می

ب���ی   ک���ه نوي���سد  نادرش���اه م���یی كت���اب  احم���د ك���سروی در ديباچ���ه
 ش�ده ك�ه م�ردم  ست كه رفتار ن�ادر س�تمگرانه ب�وده، ول�ی ھ�يچ دان�ستهگفتگو

 ت�اكنون ؛ان�د  ك�رده ت�ر م�ی  نافھم ايران با آن پادشاه رفتاری بسيار س�تمگرانه
دانن��د ك��ه نادرش��اه ھنگ��امی ب��ه ك��ار  ھم��ه م��ی.  اس��ت ك��سی اي��ن را ننوش��ته

ود را از دس��ت داده و از آرام��ش و برخاس��ت ك��ه اي��ران يكب��اره اس��تق3ل خ��
. ك�شور حكم�روا بودن�د س�ه دول�ت بيگان�ه در اي�ن …بھره ب�ود  ايمنی ھم بی
 ت��ن از خ��ود ايراني��ان ك��وس  كنارھ��ا ب��يش از ده و  ھ��ا در گوش��ه گذش��ته از اين

چنين ھنگام بدبختی كشور نادر سر برآورد و با   در…كوفتند سری می خود
   …ن را از كشور بيرون رانديك شرق ِ دست ِ شگفت، بيگانگا

و ب�ود ك�ه خ�ود او پادش�اه ب�ی گفتگ�كارھ�ا ب�ا آنك�ه  پس از انجام اين
  ی م�ردم احت�رام گ�زارده، بزرگ�ان ك�شور را ب�ه دش�ت  خواھد بود، ب�ه ت�وده

پ�س از . س�ر گذاش�ت مغان خواست و با دست آنھا بود كه تاج ش�اھی را ب�ه 
خت�ه، ب�ه ي�ك رش�ته كارھ�ای  آس�انی نپردا پادشاه شدن ب�ه خوش�گذرانی و ت�ن

ی بزرگ����ی پرداخ����ت و اي����ران را بزرگت����رين دول����ت آس����يا   اندي����شانه دور
   …گردانيد

 به آن نام …آور است كه مردم   افسوس ؛ببينيم مردم چكار كردند
چ�ون . گذاردن�د  ب�ود، ارج نم�ی و آبرويی كه دولت ايران در جھان پيدا كرده

ف�رين را ك�ه ك�ا)ی ب�سيار پ�ست ی زش�تِ  دش�نام و ن  خواست ش�يوه نادر می
نمودن�د،   اينان رنجي�دگی از او م�ی؛دستگاه شيعيگری است، از ميان بردارد

خواس��تند ك��ه  ی ص��فوی دلب��ستگی ن��شان داده، ب��سيار م��ی  ب��ه خان��دان بيك��اره
 بيگمان نادر در اين باره ب�ه ن�اپلئون و ديگ�ر …پادشاھی با آن خاندان باشد

  .ست ا سردارھای تاريخ برتری داشته
ی دش��ت مغ��ان ب��ه اي��ن دلي��ل حاض��ر ش��د   ن��ادر در ھم��ان كنگ��ره

نخست آنكه پادش�اھی را در  مسئوليت زمامداری كشور را برعھده گيرد كه



 ١٥٣

 

 دوم آنكه ھيچ يك از اف�راد خان�دان ص�فوی را ؛ی من موروثی كنيد  خانواده
 س��وم آنك��ه از ؛تقوي��ت نكني��د و موجب��ات ش��ورش و ن��اامنی را ف��راھم ن��سازيد

ر، عثمان و اب�وبكر و ت�شكيل مج�الس س�وگواری ب�ه مناس�بت م�رگ ِسب عم
ام��ام ح��سين خ��ودداری كني��د، چ��ون در اث��ر اخ��ت3ف ش��يعه و س��نی خ��ون 

 است و علمای دين بايد مجمعی ت�شكيل دھن�د و  بسياری از مردم ريخته شده
  . به اين اخت3ف پايان بخشند

ب��ه پيداس��ت چ��ه ك��سانی از ھم��ان اول ت��اجگزاری نادرش��اه ب��ا او 
 در  ھای مك�رر  طئه  برايش تو…كنند و خيزند، او را ھجو می مخالفت برمی

  ! بينند مكرر تدارك می 
 ب��ه … ت��صميم گرف��ت وض��ع اوق��اف را ني��ز روش��ن كن��د…ن��ادر 

آورد و از  محض ورود به قزوين تمام علمای شھر و نق�اط مج�اور را گ�رد 
  رسد؟  چه مصرف می آنھا پرسيد كه عوايد اوقاف به 

ش�ود و   در پاسخ گفتند كه خرج علماء و مدارس و مساجد م�یآنان
نادر گفت م�سلم اس�ت . كنند ھا برای پيروزی ارتش پادشاه دعا می در مسجد

اي��د و خداون��د از ك��ار اشخاص��ی   ك��ه ش��ما در وظ��ايف خ��ود ق��صور ورزي��ده
 پنج��اه س��ال ب��ود ك��ه مملك��ت رو ب��ه ]ب��ه[نزدي��ك . مانن��د ش��ما ناراض��ی اس��ت

  ٢٠١...ه عاقبت گرفتار شديدترين فقر و فاقه شد تا آنكرفت و انحطاط می
نادر در راه جلوگيری از اخت3ف�ات  که نويسد راوندی میمرتضی 

مذھبی ايران و عثمانی ت3ش بسيار ك�رد و س�فرا و نماين�دگانی ب�رای انج�ام 
اي��ن مق��صود ب��ين دو ك��شور مبادل��ه ش��د، ول��ی س��لطان عثم��انی ھ��ر ب��ار ب��ه 

  .   زد  باز می ی نادر سرصورتی از قبول پيشنھادھا
 چن��ين بارھ��ا از س��لطان عثم��انی تقاض��ا ك��رد ك��ه م��ذھب  ن��ادر ھ��م

در يك�ی از ف�رامينش ھ�م . جعفری را به عنوان پنجمين مذھب ت�سنن بپ�ذيرد
ھ�ا مح�صول تف�سيرھای غلط�ی اس�ت  ھا و خ�ونريزی   بود كه تمام نزاع گفته

ذھب ت��سنن م��ذھب در زم�ان پيغمب��ر ج��ز م�. ان��د  ك�ه از ق��وانين م�ذھبی ك��رده
  .  ديگری نبوده و ھمه بايد از مذھب تسنن پيروی كنند

 ١٧٤١كالوش���كين م���امور ثاب���ت روس���يه در اي���ران در م���اه م���ه 
گ��و ب��ا پي��شوايان م��ذاھب مختل��ف   و  دھ��د ك��ه ن��ادر ض��من گف��ت گ��زارش م��ی

ھم�ه  خدا در قل�ب م�ا بي�نش ب�ه وج�ود آورد ك�ه اخ�ت3ف ب�ين اي�ن که گويد می
 و ايم�ان ن�وی ب�سازيم ك�ه ھ�م ،ھا انتخ�اب كن�يم  و از ميان آنھا را ببينيم آئين

ب�رای ھم�ين . ی نج�اتی باش�د  خدا از آن خ�شنود ش�ود و ھ�م ب�رای م�ا وس�يله
ھ�ايی ك�ه يك�ی  ھای مختلف وجود دارد؛ آئ�ين  قدر در جھان آئين است كه اين

                                                           
   ـ ياد شده… تاريخ ايران از دوران باستان  تا پايان- 201



 ١٥٤

 

 اي�ن ؛دان�د كن�د، و ھ�ر يك�ی فق�ط خ�ودش را ارزش�مند م�ی ديگری را لغو م�ی
  ! يكی نيستند، در صورتيكه خدا يكی است و آئين ھم بايد يكی باشدھا آئين

  
ان�د، چگون�ه   بايد ديد زھری را كه شاھان صفوی به كام ما ريخته

ص�د س�ال از    است كه ھنوز ھ�م پ�س از قري�ب ب�ه چھ�ار ما را مسموم كرده
ھم حكومتی مبتن�ی  ی سوم  آور مسموميم و در ھزاره ِسموم اين زھر مرگ 

ی م��ردم جھ��ان پي��شنھاد   سم و آپارتاي��د م��ذھبی را ب��رای نج��ات ھم��هب��ر فاشي��
ھ�ا تنھ�ا گوس�فندانی ب�رای    حك�ومتی ك�ه در ق�انون اساس�ی آن ان�سان؛كنيم می

  . شوند و نه چيز ديگری شدن و سواری گرفتن تعريف می دوشيده 
ك���ور  ی   در ت���اريخ زي���اد س���راغ داري���م م���صلحينی را ك���ه گ���ره

اند كه ايران را از اي�ن   اند و بسيار ھم كوشيده  يدهماندگی ايران را فھم عقب
ھ�ای   ماندگی بيرون بكشند، اما چون رھبری ش�يعه ش�يوه دور مسلسل عقب 

دان���د، ب���ا ك���شتارھايی وس���يع و  تحمي���ق م���ردم و اس���تمرار حك���ومتش را م���ی
  .   است گسترده اين نوآوران را به كشتارگاه كشانده

ران زير بي�رق اس�3م و ت�سنن ی اعراب به اي  از ھمان آغاز حمله
اي��ران توس�ط ص�فويان زي��ر بي�رق ت�شيع، آنچ��ه ك�ه ب�ر س��ر » ف�تح«و بع�دھا 

ِمردم اي�ن س�رزمين آم�د، تحمي�ل دي�ن واردات�ی اع�راب ب�ه ض�رب ك�شتار و 
ش�ان را حف�ظ  آنانی ھم كه جان بدر بردند و توانستند باور س�نتی. غارت بود

ان�د    نيستند كه ي�ا ثروتمن�دانی ب�ودهنفر بيشتر دو  / نفر يكی كنند، از ھر ھزار
ان�د، ي�ا ب�ه بھ�ای س�كوت م�رگ   كه با پرداخ�ت جزي�ه دين�شان را حف�ظ ك�رده

  .  اند  زنده مانده
دلي��ل اص��لی و اساس��ی ن��ازايی ك��شور اي��ران و ب��ه بي��رون پرت��اب 

 رھب��ری ش��يعه ھ��يچ ؛ی تم��دن و م��دنيت ھ��م ھم��ين اس��ت  ش��دنش از ج��اده
جمعی و چ�ه    چه با كشتارھای دسته؛آورد دگرانديشی را در ايران تاب نمی

گونه است كه در اين  اين . كند با گريزاندنشان از ايران، ايشان را حذف می
روز ] س�الھای نکبت�یبين�يم در اي�ن  آنگونه كه به چ�شم م�ی[صد سال و  چھار

  . است ِ روز از جمعيت ِ دگرانديش كشور كاسته شده به
ن را ن�دارد ك�ه دگراندي�شی به تعريفی ديگر مذھب شيعه ظرفيت آ

و دگراندي��شان را ت��اب بي��اورد، چ��را ك��ه فق��ط كم��ی كوت��اه آم��دن از آپارتاي��د 
ب�ه ھم�ين . مذھبی، به طناب داری برای ك�ل رھب�ری ش�يعه ب�دل خواھ�د ش�د

اس�ت، ي�ا   ِھا تنھا دو راه پيش پای دگرانديشان بوده دليل ھم در تمام اين قرن
  . عام يا اس3م  قتل

ِقرون وسطی را به شاھراه تمدن رھنمون شد، ت�وان آنچه اروپای 
فرص��تی ك��ه [ِكم��ر راس��ت ك��ردن دگراندي��شانی ب��ود ك��ه در فرص��تی ط3ي��ی 
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 توازن ق�وا را ب�ه س�ود ي�ك جري�ان دگران�ديش ]بارھا از دست ما دزديده شد
ِپ�س از اي�ن تح�ول راه ب�رای زي�ر ع3م�ت س�وال .  برھم زدند]ھا پروتستان [

ِ و اروپا توانست از زير بار ،و خودِ  دين باز شد» ِدين در حكومت«بردن 
كليسای كاتوليك كه ھزار سال اروپا را در سياھی جھل، مرگ و فقر اس�ير 

  . بود، رھا شود  كرده
ِپيشتازان اين راه و تكفي�ر ش�دگان دوران وح�شتناك انكيزي�سيون و  ِ

س�پينوزا،  جوردان�و برون�و، ا]با كمی تقدم و تاخر[عقايد و بعد از آن  ِ تفتيش
نيوتن، ولت�ر، روس�و، كان�ت، ھگ�ل، ش�وپنھاور، كوپرني�ك، دك�ارت، گاليل�ه، 

راس���ل، و خي���ل عظيم���ی از  نيچ���ه، فروي���د، اين���شتاين، مترلين���گ، برتران���د
ك��ه از س��وی كلي��سای كاتولي��ك   روش��نفكران و دان��شمندانی بودن��د ك��ه ب��ا اي��ن

 جھ��انی پ��اپ  ِی تنھ��ا دي��ن جھ��ان و مركزي��ت ِ  ان��د، ام��ا ب��ه اف��سانه  تكفي��ر ش��ده
ِبا اين تح�ول در نگ�اه و دي�دگاه روش�نفكر اروپ�ايی اس�ت . اعظم خاتمه دادند

ِك��ه اروپ��ا توان��ست از پ��ل انق��3ب كبي��ر فران��سه عب��ور كن��د و ب��ه مانيف��ست  ِ
ِجھانی حقوق بشر دست يابد ِ .  

 اي�ن نب�ود ك�ه دين�دار نبودن�د، ]شدگان كليسا تكفير [گناه بيشتر اينان 
  ٢٠٢.گذشت  دينداريشان از مجرای كليسا نمی اين بود كه]بلكه[

 باش�د و اگ�ر از اي�ن دي�ن   كه ايرانی اگر شرايط مناس�بی داش�ته اين
كند، فاصله بگيرد و اگر ب�ر قط�ب  وارداتی كه انسان را گوسفند تعريف می
ش��كفد ك��ه مل��ل ديگ��ر را ب��ه تعج��ب  ايران��ی ف��رھنگش تكي��ه كن��د، چن��ان م��ی

ھ�ا   ق�رنیھ�ا و حت� س�ال ی اي�ن  م�ا در ھم�ه. ای نيست  دارد، حرف تازه می وا
ھم�ه  اگ�ر اي�ن . اي�م  را ب�ه اثب�ات رس�انده» ق�انون«ھ�ا اي�ن   ی زمينه  در ھمه

ِاي��م، ب��ه دلي��ل نب��ودن ش��رايط مناس��ب ب��وده  عق��ب مان��ده  اس��ت؛ ب��ه اي��ن دلي��ل           ِ
ِ است كه در زير چتر رھبری مذھب شيعه، ھيچ بوده ِ اي�م كم�ر   گاه نتوان�سته  ِ

ی اص��لی   باي�د گ��شت و گ�ره. س�ت ك�رده، ب��ر سرنوش�ت خ�ود ح��اكم ش�ويمرا
  !  شدن ايرانی را كشف كرد داشته ماندگی و واپس نگه   عقب

حرف م�صنف اي�ن اس�ت «: به گفته ی ميرزا فتح علی آخوند زاده
ك��ه دي��ن اس��3م بن��ا ب��ر تقاض��ای ع��صر و اوض��اع زمان��ه ب��ه پروتستانتي��سم 

  ٢٠٣».محتاج است
ھم�ه   چ�ه دلي�ل از دگراندي�شان اي�ن  ان�يم چ�را و ب�هد اما اگر ما نم�ی

 پرش و رش�د ِ  پتانسيل،دانيم حضور ھر دگرانديشی شود، اگر نمیكشتار مي
  . داند دھد، رھبری شيعه اين قضيه را خوب می جامعه را افزايش می
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ِداند كه تنھ�ا راه  اش نيك می  رھبری شيعه با ھمان مغز ضد ترقی
.  جھل و تھييج احساسات راسيستی اي�شان اس�تِاستمرار حكومتش بر ملت،

ِدلي�ل ھ�م س�كوت در براب�ر قت�ل و ح�ذف دگراندي�شان، ذب�ح آين�ده و   ھمين  به
  .  ِامحاء امكان رشد جامعه است

 باش�د، ايزول�ه  ای كه ظرفي�ت تحم�ل دگراندي�شان را نداش�ته  جامعه
اك��نش و   و  تنھ��ا در ك��نش. مان��د ی پي��شرفت عق��ب م��ی  ش��ود و از گردون��ه م��ی

ھای   يابد؛ در تضاد بين انديشه ھاست كه جامعه امكان رشد می  ميان انديشه
توان�د ب�شكفد و ب�ه ش�اھراه تم�دن و تج�دد پ�ای  گون�اگون اس�ت ك�ه جامع�ه م�ی

ِ و اين اصل از اس�اس ب�ا نگ�رش م�ذھب ش�يعه ك�ه ب�ر اس�اس اص�ل ؛بگذارد ِ
،  اری ش�دهزگ�   پاي�ه]چ�را و  ب�دون چ�ون [توحيد، يعنی وحدت اجباری عقي�ده 

ای ب�ا ب�اور    ھ�يچ زاوي�هی را و حت� باوری كه ھيچ دگرانديشی؛ مباينت دارد
ِكند، الزاما ھر روز س�ر ان�واع دگراندي�شان را زي�ر  اش را تحمل نمی  سنتی

ھ�ای م�ذھبی در   دليل ھم دخيل بستن به امامزاده  ھمين  به. گذارد گيوتين می
  ِتك�رار ھم�ان ت�اريخ تك�راریی متف�اوت، ھاي ب�ا ش�عاریشكلی متف�اوت و حت�

 ش ديگ��ر از دوره ك��ردن» س��ال١٤٠٠از س��ر گذران��دن «اس��ت ك��ه پ��س از 
 چ�ه و  ی چه   خاتمی با ھمهسيد محمد ایھ و گوی تمدن گفت  .ايم  خسته شده

ای كه بخصوص عوامل چپ براه انداختن�د، ي�ك ژس�ت توخ�الی و ي�ك   به به 
ام�ام آدمک�شان ک�3ن ت�اريخ » دوران ط3ي�ی«. بودِپوزيسيون كمدی بيشتر ن

  . و وعده داده شده از سوی ميرحسين موسوی را ھم تجربه کرده ايم
ی خ�ود اس�3م و    در حيط�هیای كه در آن دگرانديشان حت�  جامعه

ی دگراندي��شی   ش��وند، و داي��ره تحم��ل نم��یھ��م ت��شيع و طرف��داران حك��ومتی 
   .ھمه تنگ است، راھی به سوی ترقی و مدنيت نخواھد گشود اين

 تنھ��ا »ھ��ای م��ذھبی ح��ضور كم��ی اقلي��ت«ی   پ��ژوھش در ب��اره«
نمايد كه ذھ�ن ت�اريخی ايراني�ان را چن�ان  ای از گردباد خونينی را می  گوشه

ھای آن آغشتن ھوي�ت مل�ی ايران�ی ب�ه ھوي�ت   درھم كوفته كه تنھا بر خرابه
  . اس3می ممكن گشت

 در برای ايرانيان مسلمان ام�روز ديگ�ر ت�صور آنك�ه روزگ�اری«
ھای بزرگ كليمی، م�سيحی و  اين سرزمين اكثريت زردشتی در كنار اقليت

ق�رن پ�يش اقلي�ت كه شيعيان تا ھم�ين پ�نج  اند كه ھيچ، اين   زيسته بودايی می
ان�د، و پ�يش از   داده ی اس�3می را ت�شكيل م�ی  ھ�ا ش�اخهناچيزی در مي�ان دھ

ر اي�ران م�سلط س�الی س�نيان ب�  ھ�زار،ت�رين جن�اح اس�3می تسلط اين راديك�ال
ِ ك��ه مكاني��سم س��رطانی رش��د و گ��سترش  تنھ��ا زم��انی. ان��د، ممك��ن ني��ست ب��وده
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ی عظيم�ی ك�ه ھوي�ت ايران�ی را   اس3م در ايران به تن ح�س گ�ردد، آن دره
  ٢٠٤». خواھد شد كند، نيز دريافته از ھويت اس3می جدا می

چنين دريافتی از جھان است كه تنھا بر حقانيت خودش باور دارد 
ای ك���ه در آن وح���شت از   جامع���ه. آورد  دگراندي���شی را ت���اب نم���یو ھ���يچ

پ�ی و ج�انش ري�شه   و  ی اس3م، تا عمق رگ   در ھمان حيطهیانديشيدن حت
 ؛تواند موج�د فرھن�گ، پي�شرفت، تم�دن و ھن�ر باش�د دوانده باشد، چگونه می

غم م�ردم ص�رف اي�ن خواھ�د ش�د ك�ه راه برونرفت�ی از   و  تمام ھم. شود نمی
مان�د،  ديگر راھی برای انديشيدن نم�ی. ی اين نظام تحميلی بيابند  طهزير سل

  . چه برسد به دگرانديشی
 ني�ست ني�ازیدانيم معن�ی ق�درت علم�اء چي�ست، كه ب� اما برای اين 

ِ و ح��اكم رس��می س��لطان ب��ه دوران��ی ك��ه اي��شان رس��ما و در نق��ش ک��ه تنھ��ا
چ�ه [ال پ�يش س�١٤٠٠از ھم�ان . چن�ين ني�ست. اند، نگاه كن�يم  حكومت كرده

ان�د و   ِرھبران اس3م در نوك ھ�رم ق�درت پادش�اھی و حك�ومتی ق�رار داش�ته
 ق��درت اص��لی در ]ان��د  ِچ��ه پ��شت ش��اھان و حكومتي��ان ديگ��ر س��نگر گرفت��ه

  .  است شان بودهدست
ای را    كارمن����د ادارهیاگ����ر علم����اء ش����اه، نخ����ست وزي����ر و حت����

قدرت و پ�ستش ح�ذف را از » سوژه«ِپسنديدند، با س3ح تھييج و تكفير  نمی
ِ اس��ت ك��ه ك��سی بتوان��د ب��دون   س��ال نب��وده١٤٠٠در تم��ام اي��ن . ان��د  ك��رده م��ی
  : ؛ اينگونهيت ايشان بر كرسی قدرت تكيه زندحما

 به تكان آمدند و به دش�منی ب�ا سپھ�سا)ر برخاس�ته، او …م3يان«
ش�اه نوش�تند ك�ه سپھ�سا)ر را  ای به ناص�رالدين   و نامه. دين خواندند را بی 

 …چ�ون م3ي�ان. اين نامه در رشت ب�ه ش�اه رس�يد. با خود به تھران نياورد
بودند، ش�اه ن�اگزير ش�د حكمران�ی گ�ي3ن را ب�ه سپھ�سا)ر  بسيار نيرومند می

  ٢٠٥». او  به تھران آمد داده و او را در آنجا گذاشت و خود بی
  ھجری قمری در زم�ان نخ�ست وزي�ری صم�صام١٣٣٦در سال  

 ب��رای مجب��ور ك��ردن او ب��ه …ی تھ��ران   جمع��ه ام م��درس و ام��…ال��سلطنه 
ب�ا تح�صن آنھ�ا احم�د .  و متحصن ش�دند…گيری  به شھر ری رفتند  كناره 

 وزيری بركنار كند و آنھا را  السلطنه را از نخست  شاه مجبور شد صمصام
 شم�سی ١٣٠٢ خ�رداد م�اه ٢١ در ت�اريخ …با احترام ب�ه تھ�ران بازگردان�د

الممال�ك را استي�ضاح ك�رد و    دول�ت م�ستوفیی  مدرس وزير ام�ور خارج�ه
  ٢٠٦.الممالك شد  باعث بركناری مستوفی

                                                           
   رگ تاک، د)رام مشھوری- 204
  كسروی ايران ـ احمد  ی تاريخ مشروطه- 205
   تاك نقل  از رگبه  ای بر خاك ـ كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان ـ  ستاره - 206



 ١٥٨

 

 ش�اه تعي��ين یرھب�ران ش�يعه حت�. نم�ود ني�ستند ھ�ا ت�ك   و اي�ن نمون�ه
ِھ�ا ك�ار م�ستمر تحميق�ی   ھا و ھزاره ايشان به دليل قرن. اند  كرده می احم�ق  [ِ

 ك��ه بخواھن��د  روی م��ردم، آنق��در ت��وان دارن��د ك��ه بتوانن��د ھ��ركس را]ك��ردن
 ش��ركت علم��اء در انق��3ب ]م��ث3[ِ آنج��ا ك��ه داس��تان یحت��. ح��ذف و دف��ع كنن��د

ای ب�رای ض�ربه زدن   ی ايران مطرح است، اي�شان از ھ�ر بھان�ه  مشروطه
شان ب�ا  پروري�  جا ك�ه دك�ان جھ�ل آن. نندك به دگرانديشان استفاده كرده و می

 آنج�ا ك�ه .ش�كنند  م�ی س�ياه يز، نيمكت و تختهشود، م تاسيس مدارس كساد می
ك�شند، و  روزنامه و مطبوعات، سد راھشان باش�د، چم�اق تكفي�ر بي�رون م�ی

 ب��رای پي��شبرد یحت��[ھ��ا را ديگ��ر ك��اربردی نباش��د  آنج��ا ك��ه اي��ن گون��ه س��3ح
  . افتند ِ به جان بھائيان، يھوديان و ديگر دگرانديشان می]ھمان انق3بشان

ا)س�3م را   ش�يخ حياط مسجد …]رشديه[اما حاجی ميرزا حسن « 
ای   ھ��ای پ��اكيزه و ب��ا پ��ول خ��ود اتاق،ی كھ��ن ب��ود، گرف��ت  ك��ه خ��ود مدرس��ه

س��ياه و ديگ��ر افزارھ��ا   و آنج��ا را دب��ستان گرداني��ده، نيمك��ت و تخت��ه. س��اخت
ديرگاھی در اينجا بود، ولی چ�ون . فراھم گردانيد و شاگردان ھم گرد آمدند

ی   ه آنج��ا ريختن��د و ھم��هھ��ا ب��  نمودن��د، روزی طلب��ه م3ي��ان ناخ��شنودی م��ی
   …ھا را درھم شكستند و دبستان را بھم زدند   ھا و تخته نيمكت

 سپس دوباره …در يزد كار بدتر شده و بكشتار بھائيان انجاميد «
 ب�ود   اي�ن ش�گفت خواھ�د…كشی در يزد و اس�پھان ھ�ر دو درگرف�ت  بھائی 

 …ل�ه مينمودن�دگم�اردن بلژيكي�ان گ ی گمرك�ی و از بك�ار  كه مردم از تعرفه
كارھ��ا ب��ا بھائي��ان  ی اي��ن  مگ��ر چ��ه پيوس��تگی ميان��ه. كين��ه از بھائي��ان جوين��د

چنان [ برخی از م3يان … رازی است كه به گفتگوی دراز نياز دارد؛بوده
 ط��البوف را تكفي��ر ك��رده و م��ردم را از خوان��دن ]ی اي��شان ب��ود  ك��ه ش��يوه 

ھ��ای جھ��ودان ريخت��ه و    پي��روان آق��ا ب��ه خان��ه…ھ��ای او ب��از ميداش��تند بكت��ا
  ٢٠٧».ھا به زمين ريختند  ھای آنان را شكستند و می خم

  
ج���ورج «از كارھ���ای ب���ه ي���اد مان���دنی » ی حيوان���ات  مرزع���ه«

ای اس�ت ك�ه حيوان�ات آن ب�ه دلي�ل ظل�م و بيگ�اری   داستان مزرع�ه» اورول
و  اھ��ل مزرع��ه پ��س از اف��ت . كنن��د  م��ی»انق��3ب«دادن خ��ارج از توان��شان 

ِشوند مزرعه دار ظالم را از مزرعه بيرون كرده، خ�ود  میخيزھايی موفق 
در اي�ن مي�ان چن�د خ�وك ھ�م ھ�ستند ك�ه پ�س از . بر سرنوشتشان حاكم ش�وند

حاكم��ان فعل��ی و . پردازن��د  م��ی]پاس��داران[پي��روزی ف��ورا ب��ه تربي��ت س��گان 
ب��رای حيوان��ات بج��ز . گيرن��د خوك��ان قبل��ی تم��ام امكان��ات را در اختي��ار م��ی
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 ]درس�ت مث�ل حکوم�ت اس�3می[» حمايت از انق�3ب«و بيگاری، گرسنگی 
ِمعترضين به اوضاع پس از انق3ب فورا اع�دام م�ی ش�وند، . ماند كاری نمی

  !  است ترشده  باشند كه وضعشان از قبل بد  اگر خواب ديدهیحت
ِرھبر واقعی انق3ب كه از ھمان آغاز مبارزه به آموزش حيوانات  ِ

ی او ھمانن�د ت�ابويی   ش�ود، ام�ا روح و س�ايه م�یني�ست   به   بود، سر  پرداخته
فرزن��دان » انق��3ب«. گي��رد در دس��ت خوك��ان ح��اكم م��ورد اس��تفاده ق��رار م��ی

خ��ورد و فرزن��دان ن��ا)يق و فرص��ت طل��بش را ب��ه ق��درت  ص��ديقش را م��ی
ب��رای م��تھم ك��ردن حيوان��ات و . پ��در و م��ادرش را ھ��م ميخ��ورد .رس��اند م��ی

ِع��ه ب��ه داش��تن رابط��ه ب��ا خ��وك ِايح��اد ف��ضای رع��ب و وح��شت ھ��م اھ��ل مزر
 ؛ھ��ا ھ��ستند  ديگ��ر آدم]فرض��ی [دش��منان . ش��وند ني��ست ش��ده م��تھم م��ی  ب��ه س��ر
شان با حيوانات، ب�ا داش�تن دوپ�ا از  ھای دائمی دليل بدرفتاری  ھايی كه به آدم

  . شوند ديگران منفك می
ی قدرتم��دران را ب��رای معامل��ه ب��ا   ج��ورج اورل داس��تان اس��تحاله

خ�وك اول و آدمھ�ا در اث�ر تبليغ�ات و . دھ�د خ�وبی ن�شان م�یھ�ا ب�ه  ھمان آدم
ِت�رين ش�كلی ب�ه دش�منان  ھ�ای ح�اكم، ب�ه فجي�ع ِحضور پاسداران محافظ خوك

   …شوند انق3ب و حيوانات تبديل می
ی ما داس�تان ف�انتزی و واقع�ی ج�وروج اورول را ح�داقل در   ھمه

 ِاگزير آن ب�ا ش�يوهھ�ای ن� اي�م و از ش�باھت  ھيئت ي�ك ف�يلم بلن�د ك�ارتونی دي�ده
ام�ا اگ�ر . اي�م  ھ�ای اي�دئولوژيك حي�رت ك�رده ھای حكومتی رھبران در نظ�ام 

اي��ن داس��تان را ب��ه عن��وان ي��ك واقعي��ت ت��اريخی م��ورد بررس��ی ق��رار دھ��يم، 
 رھب�ران ِ اساس�ی ني�ازِتن و پرداختن اين دشمنان فرضیخواھيم ديد كه ساخ

  ب��ه اي��ن دلي��ل فرض��یاي��ن دش��منان . اس��تی مبتن��ی ب��ر اي��دئولوژی ھ��اتحكوم
تب��ديل ب��ه خ��ود  »دگردي��سی ش��گرف«ھ��ای ح��اكم در ي��ك  ند ك��ه خ��وكھ��ست

ھ�ا رابط�ه برق�رار ك�رده، ب�ه معامل�ه  ش�وند و ب�ا ھم�ان آدم حيواناتی دوپ�ا م�ی
  . پردازند می

اي��ن رھب��ری در . ای ني��از دارد  رھب��ری ش��يعه ھ��م ب��ه چن��ين پدي��ده
 ش��ھيد ب��ه نم��ايش ای مظل��وم و  كن��د از خ��ود چھ��ره ی اول س��عی م��ی درج��ه
.  روب�رو اس�ت»دش�من«ی   ای كه از ھر سو ب�ا توطئ�ه   شھيد زنده؛بگذارد

دلي�ل ھ�ر ج�ا ك�ه   ھم�ين   به.ِدشمن فرضی ھم اختراع خود اين رھبری است
ك�شد، ب�ه  امكان تغيي�ر و تح�ولی را ب�و م�یماند و ھر جا كه   لنگ میكميتش

  .   ندك اين دشمنان فرضی حمله می
خ�واھم  نم�ی. ين گ�روه اي�ن دش�منان فرض�ی ھ�ستندتر یبھائيان اصل

ايشان خود برای . اين كار، كار من نيست. ی ايشان شوم  وارد بحث انديشه
م�ن  كم�ا اينك�ه ؛ی ك�افی امكان�ات دارن�د  شناساندن دين و باورشان به ان�دازه



 ١٦٠

 

آنچ�ه . ھای ديگر مذاھب و مكاتب ن�دارم  ِمسئوليتی ھم در قبال طرح انديشه
ِام، ت���شريح چگ���ونگی رفت���ار رھب���را  فت���هعھ���ده گر  ب���ه ِن م���ذھب ش���يعه ب���ا ِ ِ

  ی اي�شان ش�ده  گ�سيخته ِ ك�ه باع�ث خ�شم لج�ام   ای دش�منی؛دگرانديشان اس�ت
  . است

با وجود تمام مزاحمتی كه رھبری شيعه برای اين ھموطنان ايجاد 
شود، چرا كه علم�ا  ِكند، قاتلين و مزاحمين ايشان به دادگاه ھم كشيده نمی می
بج�ز [در حقيق�ت علم�ای ش�يعه . ی قضاييه را ھم در دست دارن�د  ِسار قوهاف

ِچيز ھمه ھ�ستند و   شرع، محتسب، شحنه و ھمه   قاضی، حاكم]رھبری دين
  . ی اين مشاغل را ھم دربست در اختيار دارند  ھمه

ِكه اين دگرانديشان و ديگر دگرانديشان كاری به كار ايشان  با اين  ِ
 از سوی اين رھبری مورد تكفير، مزاحمت و ف�شار ق�رار ندارند، اما مرتبا

خواھند در كشوری كه دوس�ت دارن�د، زن�دگی  اما اين جماعت می. گيرند می
 زن�دگی، ك�ار ]ھمانن�د ديگ�ر ھموطنان�شان[ باشند  خواھند حق داشته می. كنند

و فعاليت كنند، اما رھبری شيعه به دليل نيازش به دشمن فرضی و نگرانی 
ای برای تھييج    از ھرگونه دگرانديشی، ھر روز به نحوی وسيلهاش  دائمی

كن�د ك�ه  ق�ول جع�ل م�ی  كلی ھم ح�ديث، آي�ه و نق�ل ؛تراشد ِو تحميق مردم می
ان��د، يعن��ی   ِبھائي��ان، يھودي��ان و ديگ��ران از ھم��ان اول ازل مھدورال��دم ب��وده

  .     است خونشان ھدر بوده
 ب��ا یكنن��د، حت�� ا م��یب��ا پي��روان ديگ��ر م��ذاھب ھ��م ھم��ين معامل��ه ر

 »بھرمن�د«ِھ�ای ديگ�ر اس�3م، ام�ا بھائي�ان از دش�منی خاص�ی   پيروان فرق�ه
رھبری شيعه در تبديل كردن بھائيان به ط�اعون، آنق�در موف�ق ب�وده . ھستند

كنن�د وارد بح�ث ح�ق و  اس�ت ك�ه باص�ط3ح روش�نفكران م�ا ھ�م ج�رات نم�ی
ی   ز جامع��هحق��وق اي��شان ش��وند و از حق��وق اي��شان، ب��ه عن��وان ع��ضوی ا

  . شھروندی ايران دفاع كنند
  از ھمان آغاز اع3م موجوديت اين مذھب توس�ط س�يد عل�ی محم�د

 س�ال پ�يش و ت�ا ھم�ين ا)ن، ھرج�ا ك�ه رھب�ری ش�يعه ١٥٠باب و از ھم�ان 
 را س�ر … است، چند بابی، بھائی، يھودی و توانسته و مردم را راه انداخته

 اس�ت ك�ه  كار به جايی كشيده.  است ِبريده، از روی خون ايشان عبور كرده
ِت�رين بخ�ش  ِبرای قاتلين اين دگرانديشان ھم چند حجره در بھت�رين و يي3ق�ی

  . اند  بھشتشان رزرو كرده
 اگ�ر دلي�ل ب�ه تك�ان آم�دن رھب�ری ش�يعه ھ�م اتفاق�ا مترقيان�ه و یحت

ِ است، باز ھم سر راه پيروان مذاھب ديگر را قربانی كرده مثبت بوده   . اند  ِ
آزاری   ك��شی و يھ��ود  ك��ه ش��ادروان احم��د ك��سروی از ب��ابی اي��ن 

ب��ه .  دلي�ل ني��ست گوي�د، ب��ی ش�يعيان تح��ت قيمومي�ت رھب��ری ش�يعه س��خن م��ی
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دلي��ل باي��د ب��رای ش��ناخت چگ��ونگی ب��ه ق��درت رس��يدن علم��ا ب��ه اي��ن  ھم��ين  
 باي��د ب��ا ؛ ِ باي��د اي��ن ت��رس ش��يعی را از ت��ن ش��ست؛ابزارھ��ا ھ��م توج��ه ك��رد

گوين��د و چ��ه   باي��د دي��د چ��ه م��ی؛ی م��ذھبی آش��نا ش��دھ��ا ش��جاعت ب��ا اقلي��ت
توان�د دليل�ی ب�رای   آيا اساسا داشتن نگاھی متفاوت به زندگی می؛خواھند می
 آي��ا ح��داقل در اي��ن دوره و زمان��ه دگراندي��شان و ؛ني��ست ش��دن باش��د  ب��ه  س��ر

 غيرم�ذھبی ح�ق ندارن�د در یھ�ای م�ذھبی و حت�  باورمندان به ديگ�ر اندي�شه
  دگی و كار و فعاليت كنند؟ كشور خودشان زن

 در نزد روشنفكران ايرانی چنين است ك�ه اي�ن یتصور عام  حت«
دھ�د، م�ورد توج�ه ق�رار  ش�ان اج�ازه م�ی ی كم�ی  ھا بيش از آنك�ه وزن�ه اقليت
 تنھ�ا در مب�ارزات  ن�ه» ھای جداگانهتتمامي«عنوان  خاصه آنكه به. اند  گرفته

 ملی شركتی ندارند، بلكه در سياسی و اجتماعی ملت ايران و تقويت وحدت
يھودي��ان . كنن��د مجم��وع من��افعی مغ��اير و بع��ضا مت��ضاد ب��ا آن را دنب��ال م��ی

ان�د، و ب�ا)خره    دست راس�تی]بخشی از ارامنه [پشتيبان اسراييلند، داشناكھا 
» ستون پنجم محافل امپريالي�ستی در اي�ران«پرشمارترين آنھا يعنی بھائيان 

ھ��ا باي��د   ش��رايطی پي��روان ع��ادی اي��ن اقلي��تدر چن��ين. دھن��د را ت��شكيل م��ی
وجودش�ان تحم�ل گ�شته، ت�ا » ميھن اس3می اي�ران«سپاسگزار باشند كه در 

آنجا كه خيانت و جنايتشان ثابت نشده، از مواھب زندگی برخوردار بوده و 
  ٢٠٨».ھستند

در . ی ما ھ�م ھم�ين اس�ت  زده  ی مذھب  دليل سترون بودن جامعه
ب�ه بي�انی ديگ�ر حكوم�ت . ش�ود انديشی تحمل نمیھيچ دگر» ايران اس3می«

 ظرفيت و پتان�سيل آن را ]ی حاكمان  چه حاكم و چه ھم كاسه[مذھبی شيعه 
ی ھم�ان ب�اور خ�ودش تحم�ل    در حيطهیندارد كه بتواند دگرانديشان را حت

خدش�ه « كجی به اصول اوليه و  ِدر واقع تحمل دگرانديشان نوعی دھن. كند
 ب��ر اس��اس توحي��د، يعن��ی يك��سان س��ازی و ھم��شكل  شيع اس��3م و ت��» ناپ��ذير 

  .ھا است سازی انسان
اس�ت، يعن�ی » ام�ت« پ�رورش ،ھدف اساسی و رسالت غائی امام

ی    بن�ابراين ام�ت، ي�ك جامع�ه؛ی مبتن�ی ب�ر ي�ك اي�دئولوژی  ايجاد يك جامعه
 يعن�ی زمام�داری ك�ه ؛ امام، رھبر عملی و عينی امت اس�تاعتقادی است و

ھايی ك�ه مكت�ب و م�ذھب آن را  ی اعتقادی را بسوی تحقق ھدف  اين جامعه
  . دھد كند و رسالت امت سازی پيامبر را ادامه می تعيين كرده، ھدايت می

ياب��د، ام��ت ام��ا تنھ��ا و  اگ�ر مل��ت در تن��وع آرا و عقاي��د واقعي��ت م�ی
ب�ه وج�ود » توحي�د فك�ری«يگ�انگی عقي�ده ي�ا »  وحدت كلمه«تنھا بر اساس 
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 افراد ي�ك ام�ت از ھ�ر خ�ون و خ�اك و ن�ژاد، ]ل علی شريعتیبه قو[. آيد می
اندي�شند، ايم�انی يك�سان دارن�د و در براب�ر ي�ك رھب�ری م�شترك  گونه می يك 

اجتماعی تعھد دارن�د ك�ه ب�ه س�وی تكام�ل حرك�ت كنن�د، جامع�ه را ب�ه كم�ال 
  ٢٠٩.ببرند نه به سعادت
 ھجری شاه اسماعيل صفوی دين رسمی ايرانيان را ٩٠٧در سال 

 درص��د جمعي��ت اي��ران را ١٥يع اع��3م ک��رد؛ در ح��الی ک��ه ش��يعيان تنھ��ا ت��ش
، ازمردم ميخواست ک�ه شد وارد مي اسماعيل بھر شھری که. تشکيل ميدادند

 و  نف�رين بفرس�تند ی راش�دينبرخلف�ای س�ه گان�ه بپذيرن�د و م�ذھب ش�يعه را
  ٢١٠.تيغ ميگذراند درصورت نافرمانی، آنان را از دم

اران ز يک��ی از بزرگت��رين بني��انگ]یھج��ر٩٨-٩٣٠[ش��اه تھماس��ب 
 در زمان او آخوندھای زيادی چون شيخعلی ابن .بود وکورانديشی خرافات

، عزالدين حسين ابن عبدالصم جبلی ع�املی »محقق« عبدالعالی کرکی بنام 
 . از لبن�ان ب�ه اي�ران آورده ش�دندش�ماری ديگ�ر بھاءال�دين ع�الی و پ�در ش�يخ

 ائی خود، دست آخوندھا را درکارھای فرمانروطو)نیدوران  تھماسب در
را داد؛ تا ج�ايی » نيابت امام زمان« به آخوندھا نسبت کشور باز گذاشت و
 خ��ود را شاي��سته ی س��لطنت ب��ر اي��ران عب��دالعالی کرک��یک��ه آخون��دی چ��ون 

 ٢١١.ميدانست
  

ی ك�ور را ب�از ك�رد   شود اين گ�ره دانم چگونه می من نمیراستش 
 ب�ين روش�نفكران اي�ران از یتايد مذھبی را حت�و چگونه بايد اين ديدگاه آپار

ِعمق باور مذھبی مردم شست؟  ِ  
خواھ�د از م�تن جامع�ه   به اين دليل ك�ه نم�ی»روشنفكر«از سويی 

خ�الی  ِحذف شود، از اساس با بحث پيرامون حق و حقوق دگرانديشان شانه 
حق�وق   و  ان�د و وارد بح�ث ح�ق  اگ�ر ھ�م روش�نفكرانی ج�رات ك�رده. كن�د می
ان��د، آنق��در كل��ی و گ��رد   ی ش��ھروندان ف��ارغ از ھ��ر ن��وع نگ��رش ش��ده  هھم��

در بھت��رين حال��ت . ان��د ح��ق مطل��ب را ادا كنن��د  ان��د ك��ه نتوان��سته  ح��رف زده
دس���ت  ی اخت3ف���ات ق��ومی قل���م ب���ه    ك��ه در زمين���ه  زم���انییحت��� [روش��نفكر

 از ورود ب��ه بح��ث باورمن��دان ب��ه م��ذاھب و ادي��ان ديگ��ر طف��ره ]گي��رد م��ی
  .رود می
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پردازان دينی بايد گف�ت ك�ه كمت�رين گذش�ت و   نظريه ردما در موا 
  ی تاثير رس�وبات اندي�شه  امتياز به آنان و يا سكوت در برابر آنان، يا نتيجه

   .كاری ھا و معتقدات دينی است و يا ناشی از محافظه 
تدبيری به تقويت يكپ�ارچگی و وح�دت  درست است كه نبايد با بی 

اد و مخ�الف فك�ری و سياس�ی درون حكوم�ت اس�3می ھ�ای مت�ض ميان گروه
 ح��ال نباي��د در مب��ارزات نظ��ری ب��ا آن��ان  موج��ود كم��ك ك��رد، ول��ی در ع��ين

تفاھم�ات ت�ازه ب�از   استخوان )ی زخم گذاشت و زمينه را ب�رای ايج�اد س�وء
 اكن�ون ك�ه جمھ�وری اس�3می ب�ا اس�تقرار ن�وعی حكوم�ت ه وي�ژهگذاشت، ب�

 ب�ار ب�ودن اج�رای اص�ول دي�ن را در  صيبتدينی اس3می تا حدود زيادی م�
 باي�د از لح�اظ نظ�ری ب�ه ري�شه زد و ؛ است قلمرو امور اجتماعی نشان داده

مغ�ز،  ِپ�ردازی ك�ه فع�3 در اپوزي�سيون فقيھ�ان خ�شك  ِباوران نظريه  به دين 
دھند، نبايد كمترين مج�الی  ای ليبرال و يا دموكرات از خود نشان می  چھره

  ٢١٢.ن و حاكميت دينی از ھر نوع آن كه باشد، دادبرای بزك كردن دي
  توان نشان داد ك�ه ب�دون عق�ب آری ھيچ كشوری را در جھان نمی 

ِراندن قدرت مذھب قرون وسطائی به دموكراسی اجتماعی و سياسی دس�ت 
  ٢١٣.يافته باشد

ھايی كه خود به ديكتاتوری باورھاشان  در آخرين تحليل از جريان
ی مدنی داشتن، تنھا ياری   دی، دموكراسی و جامعهاذعان دارند، تمنای آزا

ی ت��اريخ اس��ت و لزوم��ا ب��ه قربانگ��اه   رس��اندن ب��ه تك��رار ھم��ان س��يكل كھن��ه
ھ�ا و ب�ه  ی ي�ك مل�ت، ب�ه دلي�ل ن�شناختن ماھي�ت ديكت�اتوری  فرستادن دوب�اره
اگ�ر ھن�وز و ب�ا وج�ود اي�ن . ھای مذھبی و باورھای جزم�ی ويژه ديكتاتوری

يخی، ھستند كسانی كه ب�ه جن�اجی از ش�يعيان ب�رای ب�رون ی تار  ھمه نمونه
ان���د، ي���ا ھن���وز ويژگ���ی   رف���ت از گ���رداب فعل���ی ك���شور اي���ران امي���د ب���سته

آش�كار   اند، ي�ا در ھمدس�تی  ھای مذھبی و ايدئولوژيك را نشناخته ديكتاتوری
ب��ه ر ك��ه م��ردم را ب��ار ديگ�� و نھ��ان ب��ا س��ردمداران م��ذھبی ك��شور از اي��ن 

» ھ�ا امتياز دادن«گونه  دليل به اين  ھمين  به . ، ابايی ندارندقربانگاه بفرستند
ِب��ه ھ��يچ عن��وان نباي��د امك��ان ت��نفس داد، ت��ا ن��سل » ھ��ا ھمدس��تی«گون��ه  و اي��ن 

خبری از تاريخ، ن�شناحتن ماھي�ت  ی بی  ديگری از ملت ايران را در منگنه
ه اندي�شی روش�نفكرانش، ب�ه م�وش آزماي�شگا  ھ�ای م�ذھبی و س�اده ديكتاتوری

ِبرای گسستن زنجير دين در حكومت، ب�رھم زدن . ھاشان بدل نسازند نادانی ِ ِ
ِی دي��ن و سياس��ت و اس��تقرار و اس��تحكام حك��ومتی مل��ی و   ی كھن��ه  رابط��ه
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ای مدرن، متم�دن، م�دنی و متعھ�د ب�ه   و جامعه] شھروند سا)ر[مردمسا)ر 
ب، ھ���ا ف���ارغ از ھ���ر ب���اور، اندي���شه، م���ذھ ی ان���سان  براب���ری حق���وقی ھم���ه

ما ايراني�ان . ِ ايران فردا به ھيچ دگماتيسمی نياز ندارد…جنسيت، قوميت و
ِتنھا به فھ�م ارزش خ�ود  ھ�ايی ك�ه از  ني�از داري�م و ن�ه اي�دئولوژی» ان�سان«ِ

ی تع�����اريف   را در منگن�����ه» ان�����سان«س�����ازند و  اب�����زار م�����ی» ان�����سان«
ی   دهِان��داز آين��  چ��شم. س��ازند ھوي��ت م��ی ش��ان از درون پ��وك و ب��ی مت��افيزيكی

.  ايرانی آزاد و آباد ب�رای ھم�ه ی ايراني�ان اس�ت] اگر ما نباشيمیحت[ايران 
  !باور کنيم. شھروندان خواھد برد» موج آگاھی«اين کفھای روی آب را 

  
   مي�دی١٣٧٦/١٩٩٧سال 

  ١٣٨٩بازنگری پائيز 
   مي�دی٢٠١٠
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  وم سيادداشت 

  
  دوست عزيز،

  
  »زندگی حس غريبی است كه يك مرغ مھاجر دارد«

 اي�ن ؛راب س�پھری را ب�ه خ�اطر داری ي�ا ن�هدانم اين شعر س�ھ نمی
م�ث3 . دان�م ای كه از آن دارم، وصف حال خودم م�ی  شعر را من، با ترجمه

ی م�رغ را ـ ن�ه پرن�ده ـ ك�ه ھم�ان م�رغ مون�ث، در براب�ر   اگ�ر بت�وان واژه
جرت را احساس تنھايی، در ھر جايی ك�ه خروس مذكر ترجمه كرد، و مھا

دھد؛ آن وقت اين شعر تعريفی از من است ك�ه در  اين حس را به انسان می
 و ش�ايد ب�اور ؛ حت�ی ب�ا ھم�سر؛ی پ�در   حتی در خان�ه؛ام  جا غريبه بوده ھمه

و ب�از ھ�م . ام   كمتر غريبه يافتهھا سالدم را اينجا و در ايننكنی كه من، خو
چھ�ل درص�د ب�رای /باشد وقتی ب�شنوی ك�ه اگ�ر م�ن س�یشايد برايت عجيب 

ام، دو چن�دش را ب��رای نج��ات از آن س��نت و   نج�ات ج��انم از اي��ران گريخت��ه
ام و اي��ن اول��ين ب��اری اس��ت ك��ه آن را   فرھن��گ و ع��رف و م��ذھب گريخت��ه

  .نويسم می
. ش�ود ی تولد به زن تزريق م�ی  و حس غريب، حسی كه از لحظه

آي�ا ب�ا زايي�دن . افتد ه تپش می پسر نيستی، دلش بفھمد مادر، پس از اينكه می
ه سرش را پ�يش س�ر و ھم�سر بلن�د  چگون؛تو مردش را از دست خواھد داد

 و حس حسادت م�ادر، ؛يده اجاقش كور استكه كسی كه دختر زاي   اين؛كند
)ب��د ن��ه ب��ه دلي��ل ت��صادف [ای ك��ه پ��سركی ب��ه دني��ا آورده اس��ت   ب��ه ھم��سايه

ك�ه ن�ذرھای   اش با مادر، و اين   خواست خدا يا دشمنیدليل  كه به] ھا اسپرم
 … داستان وح�شتش از ھ�وو؛ نپذيرفته، شايد ھم بدشانسی مادرپايانش را بی

ُی اول، به جسم كوچ�ك و ت�رد   ھا كه در ھمان لحظه و سريالی از اين ترس
  . شود تو تزريق می

ھ��ا ب��رای تول��د آن پ��سرك  ل ك��شيدنک��ھ��ا ب��رای ت��و، و  اخ��م و تخ��م
ی    و چ�ه فاص��له؛دان�د چ�ه تف�اوت عجيب�ی ب�ا ت�و دارد چكی ك�ه خ�ود نم�یك�و

ح��س « و اي��ن ؛ِ ت��و و م��ادر او، در چ��شم پ��درھاتانش��گفتی اس��ت ب��ين م��ادر
، با تو به ندترين عواملی كه قابل تبيين ھم نيست فی ظري  در چنبره» غريب

  . آيد دنيا می
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تول���د  مھ��ا ھ��م  ای از ممنوع���ه  بع��دھا ھم��راه ب���ا تول��دم، مجموع��ه
» ح�س غري�ب«ھ�ا، اي�ن   ی اين ممنوع�ه   و من، در زير مجموعه؛شوند می

  . كنم ام تبديل می  ی اصلی زندگی  را به زمينه
اش را در   از ھمان ابتدا م�ادر پ�سرك ھم�سايه، گ�ل پ�سر و ش�ازده

خان�ه تبعي�د   كن�د و م�ادر اجب�ارا م�را ب�ه ص�ندوق برابر ھم�ه ب�از و ب�سته م�ی
حرف بھتر، اتاق بھتر، فضای بھتر، مال آن شازده جای بھتر، . كرده است

 با خود گن�اھی را »آلت تفريق«ِاست، و من، با محروم بودن طبيعی از آن 
ام كه تا ابد با من است؛ گناھی كه بايد خود را باعث و بانی آن   متولد كرده

  .بدانم و ھميشه از آن شرمسار
ما س�خت حت» حس غريب«برای تويی كه يك مردی، فھميدن اين 

 ب�ه ِور جن�ين، از دني�ای پ�س از تول�د؛ممكن كه ت�صر ھم غيرقد  است؛ ھمان
ِن م��ردان را بي��شتر ي��ك تع��ارف و ھم��ين دلي��ل اس��ت ك��ه م��ن، فميني��ست ب��ود

  . اش بگيرم  كه بتوانم جدی  دانم تا اين آمد می شخو
 ما ھ�ر دو از دو دني�ای متف�اوتی ھ�ستيم ؛ھم من حق دارم و ھم تو

كن��يم؛ ام��ا ھ��ر دوم��ان در دني��ای  ر يك��ديگر زن��دگی م��یك��ه ظ��اھرا در كن��ا
  . جنسيتمان تبعيديم

ب���ه م���ن . ش���وم م���ن، از ھم���ان اول ب���ا اح���ساس ش���رم متول���د م���ی
لت آور فھمانند كه گناھی، جرمی، جنايتی در تن من وجود دارد كه خجا می

 جورواج���ور از ت���ن و ب���دن ب���رادر پ���در، ص���د ج���ور عك���س لخ���ت. اس���ت
 بايد لباس گشاد،  و من؛كند اش می  وم خانوادگیدارد و زينت بخش آلب برمی

توان�د ب�ا دوس�تانش راح�ت ب�رود و  ب�رادرم م�ی. دامن بلند، آستين بلند بپوش�م
  . كند بيايد؛ اما برای من ھزار و يك جاسوس مفت و مجانی اجير می

 دانند كه من حامل گنجی ھستم كه در عين اين كه خجال�ت ھمه می
و تعل��ق ب��ه ك��سی دارد ك��ه ھن��وز ك��سی . اس��تآور اس��ت، ب��سيار قيمت��ی ھ��م  

ا ك�ه ب�ه وديع�ه در ِداند كيست؛ اما ھمه در تداركند ت�ا اي�ن گ�نج قيمت�ی ر نمی
 س�الم و دس�ت نخ�ورده ب�ه ]وانم بك�نمت� اش ھ�م نم�ی  و كاری[دستان من است 

م م�ادر، محك�م اگ�ر زم�ين بخ�ور. اش برس�انم  دست ارباب و صاحب اصلی
ام عي�ب ك�رده    نكن�د بچ�ه…اك ب�ر س�رم خ�… وایكوب�د ك�ه توی سرش م�ی

  ! باشد
ھايی ك��ه در اي��ن  ج��دا س��ازي…ی دختران��ه، حج��اب زنان��ه  مدرس��ه

ِ ھمواره در رگ و پ�ی فھ�م ،اند  ای پيدا كرده  ، نمود اساسنامهسالھای نکبتی
ازی در حكوم�ت اس�3می تعج�ب چ�را از اينھم�ه ج�دا س�. اند  ما وجود داشته

اي�م؛ اينھ�ا فق�ط   ھ�ا را حم�ل ك�رده ج�دا س�ازی ما ھميشه با خود اي�ن ؛كنی می
  . اند  اش كرده  قانونی
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را در تو تقوي�ت » حس غريب«شوی اين  ھمانطور كه بزرگ می
ِحس غريب يك ميھمان، كسی كه مال اين ج�ا ني�ست و باي�د منتظ�ر . كنند می

 س�فت و محك�م باي�د از ؛ای اس�ت  آيد و فاتح آن گنج افسانه كسی باشد كه می
غريبی است حم�ل و ك�شيدن و چه داستان . ِور بعدی حفاظت كنی سرامانت

  ؟!دانی كيست و برای چه در دستان توست  كسی كه نمیبار امانت
امون�ت تحمل�ت  مردھ�ای پير،ش�وی ت�ر م�ی طور كه بزرگ  و ھمين

. گردانن�د از ت�و روی برم�ی] پدر و دايی و برادر و عم�و[ا ھ محرم. كنند نمی
 ب�ا اي�ن ح�س غري�ب رش�د  و ت�و؛كن�د ش�ان م�ی  ف�هھات، ك3  جوانه زدن سينه

ب��دون اينك��ه  [ھ��ات  ش��وی، وقت��ی ك��ه س��ينه چ��ه جن��ايتی مرتك��ب م��ی. كن��ی م��ی
دش���ان را ب���ه رخ آنھ���ا  حت���ی از زي���ر لب���اس گ���شادت، خو]خواس���ته باش���ی

 تن�ت ب�ا خ�ود را در تم�ام لحظ�ات رش�د» ح�س غري�ب « و ت�و اي�ن؛كشند می
  . داری

 را ب��ه ت��و ن زن��ان ج��ادوگرِ اح��ساس آ؛ش��وی ع��ين كف��ر مطل��ق م��ی
 گناھی كرده باشی و چه ، گناھكاری؛ چه]خود به خود[كنند، و تو  منتقل می

اش اين نيست ك�ه ب�ا    گناه ھم حتما در معنای جا افتاده. كند  فرقی ھم نمی؛نه
 و اي�ن ؛ِ نفس وجود ت�و گناھك�ار اس�ت؛حرف زده باشی» ای  مرد ممنوعه«
  . تلحظه به لحظه با توس» حس غريب«

 مادر، كه خود نيز با ھمان حس گناه متولد شده است، به جای اين
 حفاظ�ت كن�د، ]ِی مھ�اجم  م�ردان   قبيلهبرابردر  [ت باشد و از توپشتيبانكه 

  . آورش، به اردوگاه دشمن رخت كشيده است  خود نيز در دگرديسی شرم
ك�س    ھ�يچ؛فھم�د كس حرف ت�و را نم�ی   ھيچ؛ھيچ كس با تو نيست

ش�وند ك�ه ت�و را از ك�ودكی ب�ه  ه بداند چه نيروھايی در تو بيدار م�ینيست ك
ی ِ دليلی بر شكفتگی وجود دخترك]خود[نيروھايی كه ھر يك . وغ برسانندبل

گ�ذارد ك�ه اگ�ر  ای م�ی   دارد پ�ا ب�ه دني�ای مردان�ه؛كند است كه دارد رشد می
؛ ام�ا توان�ست ان�سانی متع�ادل، طبيع�ی و واقع�ی باش�د چنين نب�ود، او ھ�م م�ی

ك�شد و ب�رادرت، ي�ا  تفريق آن دو آل�ت، ت�و را از ان�سان بودن�ت ب�ه زي�ر م�ی
  . برد ھمان پسرك ھمسايه را از انسان بودنش با)تر می

ش�ود و ب�ا او ق�درت و ش�جاعت و گ�ستاخی و  با تو گن�اه متول�د م�ی
ك�دام ھ�يچ نق�شی   غرور؛ از داشتن چيزھايی كه در به وجود آوردنش، ھ�يچ

 از يكديگر ج�دا ]آغازاز ھمان [ھا را  گونه است كه انسان   اين و؛ايد  نداشته
 س�نگرھايی ك�ه ؛ك�شانند  به پشت سنگرھای جھالت م�ی و ھر دو را؛كنند می

ھمي�شه ط�رف پي�روز آن ھ�ستند و ] ب�ا دي�ن برت�ری ج�وی عجيب�شان[ مردان
  !زنان، ھميشه، تاريخا و از پيش مھر شده، طرف مغلوب آن
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ی ب�ين پ�در، ب�رادر و جنگ. كنند گاھت میھا طور ديگری ن  غريبه
  . ه است درگرفت]اع3م نشده[ديگر مردان 

ِدر چ�شم فھ�م پ�در، . ی پدر است   جبھهدر اين ميان ھم مادر پشت ِ
خواھن�د آن گ�وھر قيمت�ی ت�و را از  مردان ديگر، ھمه ك�سانی ھ�ستند ك�ه م�ی

ھاس�ت؛  م�انی ھ  از قبيل�هخ�ود پدر، با اينك�ه . دارش كنند  دستش ربوده، لكه
  كه بر عليه تو، در عين حال برعليه ھم�ه] نه در كنار تو[اما در اين جنگ 
به ھمين دليل ھم .  در جنگ است]ی متقاطع  در چند جبھه[ِی مردان ديگر 

  . تاب است برای شوھر دادنت اين ھمه بی
 جن�گ در ھ�ر ات رس�اند، از  وقتی تو را به دست ص�احب اص�لی

با اين ھمه او ھ�م اي�ن . كشد نفسی به راحتی می ؛دو جبھه خ3ص شده است
با [ودش دارد كه مردی غريبه را خودش را در تاريكی وج» حس غريب«

 از پ��س ب��رای ھم��ين ھ��م ؛انده اس��ت ب��ه ب��ستر ناموس��ش ك��ش]دس��ت خ��ودش
مان�دی و چ�ه ح�ا) ك�ه  اش م�ی   و ت�و، چ�ه در خان�هغكند ازدواج تحملت نمی

ِ نف�س ]خ�ود [كه تو   و اين يعنی اين؛ گناھكاری؛خود، به شوھرت داده است
  !كنی  مھم ھم نيست كه كجا ھستی و چه می؛گناھی

حا) ديگر نه تو ھستی و نه بالطبع كسانی كه بايد به خاطر ت�و ب�ا 
ی ش�وھر و فامي�ل ش�وھرت منتق�ل   ی جن�گ ب�ه خان�ه  جبھه. جنگيد ھا می آن

 دامنگي�ر ]تب�ه دلي�ل زن بودن�[ج�ا ھ�م    و جرم مضاعف ت�و، اي�ن؛شده است
 ت�و آم�وزش ؛ مھ�ر برداش�ته ش�ده اس�ت؛تر اس�ت   اين جا حتی سخت؛توست
 و ب�ه ھم�ين ؛آي�د  مسخره در بكارتت به كار نمی ديگر آن ع3مت؛ای  گرفته

 پ�شت، پ�شت د، و تو، به پشتنشو تر می دليل است كه قفل و زنجيرھا محكم
ناك، اين اين حس وحشت» حس غريب« و اين ؛شوی خانه تبعيد می  صندوق

  . شود چنان در تو تقويت می  جا ھم ھم
ی لحظ�ه   زنم ك�ه تجرب�ه دوست عزيز، من از چيزھايی حرف می

دان��م ك��ه نخ��واھی  اي��ن را ھ��م ب��ه خ��وبی م��ی. ام ب��وده اس��ت  ی زن��دگی  لحظ��ه
   ! حس كنی]به عنوان يك زن[مرا » حس غريب«وانست مرا و اين ت

ز زن�دگی م��ا، ت��و را ك��ه ھ��ايی ا ام�ا ش��ايد خوان��دن و ش�نيدن داس��تان
ِ كم��ی ھ��م ب��ه فھ��م عم��ق فاجع��ه ،ای  ای عوض��ی متول��د ش��ده  اساس��ا در جبھ��ه ِ

  ٢١٤... ھمين؛تر كند  نزديك

                                                           
وش�ته ی  نقدی بر نوشته ی حس غريب من چاپ ش�د ک�ه ن مي3دی٢٠٠١ اوت ٨۶٩کيھان لندن شماره در  - 214
نوشته ی خسرو ثاب�ت ق�دم را اينج�ا کلي�شه ميک�نم ت�ا ک�ار . پاسخی به آن است» ط3ق، در تجربه ھای دم دست«

  .ناتمام نماند
 محتوايی ؛ سه مزيت يک نثر خوب را با ھم داشت٨۶١نوشته ی خانم نادره افشاری در کيھان لندن شماره ی «

برای ما ايرانيان که به نوعی تازه وارد عصر روشنگری . انمھم، قالب ادبی مناسب و زيبا و زبانی ساده و رو
 )ک پشتی و در مقياس�ی ک�وچکتر از غ�رب ميپيم�ائيم، وج�ود نوش�ته ھ�ايی از یشده ايم، و داريم آن را با سرعت
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 به طور کل�ی دنب�ال ،تا آنجايی که من نوشته ھای ايرانيان را در باره ی حقوق زنان. اين دست بسيار )زم است

. اين خوب و درست است و آغاز کار است. پرداخته اند» طرح کلی موضوع«ام، بيشتر اين نوشته ھا به کرده 
اما چه خوب ميبود اگر که زنان و مردان بيشتری در اين حوزه صرف وقت و ان�رژی و اع�صاب ميکردن�د، ت�ا 

 از جنب�ه ھ�ای گون�اگون منظ�ورم. توان کافی برای پرداختن به جنب�ه ھ�ای گون�اگون حق�وق زن�ان ب�ه وج�ود ميآم�د
م�ث3 ب�ه . حقوق زنان در اينجا، تک تک مواردی اس�ت ک�ه در آن ب�ا زن�ان در اي�ران رفت�اری غيران�سانی مي�شود

به زندگی يک زن ط3ق گرفته بعد از اتمام جنجال ط3ق . ط3ق و عواقب آن برای يک زن در ايران فکر کنيد
م�ن مفي�دتر مي�دانم اگ�ر ... کت کوچک آن�ان فک�ر کني�د و غي�رهبه بد ناميدن زنان جوان در پی يک حر. فکر کنيد

در مورد زنان، ھر کدام در نوشته ای جداگانه و تحليلی، نخست بارز شوند و » جنايات اجتماعی«تک تک اين 
 .س�پس ت�شريح ش�دند و س�پس ب�د ب��ودن ت�صور و افک�ار م�ا ايراني�ان در ھم��ان زمين�ه خ�اص، نق�د و بررس�ی ش��ود

ار ميخواھد و سيستم ميخواھد، اما فزون�ی نوش�ته ھ�ايی نظي�ر نظي�ر نوش�ته ی خ�انم ن�ادره مشکل عظيم است و ک
ک�ه متاس�فانه [افشاری باعث خواھد شد که به تدريج سيستم تفکر و نظام تصورات خوانندگان از جور نوش�ته ھ�ا 

 س�ال ٢٠٠ م�ا م�ث3  تغيير کن�د و]تعدادشان در ميان ايرانيان بسيار اندک است و گره ی کار ھم در ھمين جاست
جن�بش روش�نگری در م�ورد حق�وق «خط�ری ک�ه .  سال گذش�ته فک�ر ک�رده اي�م٢٠٠آينده چنان فکر نکنيم که در 

را تھديد ميکند، فمينيسم افراطی است که به مردان زيادی بھانه ميدھد تا موضوع حقوق زن�ان را » زنان ايرانی
اين را نميگويم چون . د من بايد از اين افراط پرھيز کردبه اعتقا. با مردستيزی بعضی زنان، مساوی اع3م کنند

 اين را ميگويم چون فکر ميکنم که اين افراط، جنبش روشنگری در مورد حقوق زن�ان ايران�ی ؛خودم مرد ھستم
نظي��ر نوش��ته ی خ��انم » معت��دلی«نوش��ته ھ��ای . را خ��راب ميکن��د و طرف��داران و فع��ا)ن آن را س��رخورده ميکن��د

   ثابت قدم خسرو،با احترام/»تند رو«مراتب قويتر دارند، تا نوشته ھای افشاری، اثری به 
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  !ِھای دم دست  ط�ق، در تجربه

                                                                 
  

  عزيز، س3مدوست 
 

اش را گرفته است    آموزی كه كارنامهنقد تو را درست مثل دانش
يك�ی دو . ی خوبی ھم در انشاء دارد، به چند نفر ن�شان دادم  و احتما) نمره

را ديده بودن�د و از س�تون ] ٢٠٠١ اوت ١٥  [٨٦٩ی   نفر ھم كيھان شماره
 . ی مباركه خبرم كردند  چاپارخانه

ه ی چ��شمی ب��  بگ��ذار در ابت��دا بگ��ويم ك��ه م��ن ب��ا ك��سانی ك��ه گوش��ه
چه اشكالی دارد كه شما را تو خط�اب . كنم م دارند، احساس نزديكی میكار
ِھا و تييبن و فھ�م نزدي�ك از م�سائل  ی بعضی توافق   نشانه،آيا اين شيوه. كنم

  نيست؟ 
 ت�و را »ن�سل ام ت�ی وی«نوش�ته ی ھ�م  تا جايی كه يادم ھ�ست م�ن

 . ام   لذت برده از آنخوانده و
 … داستانی از ط3قكه خواسته بودی  اما چنان

ط3ق، اتفاقی است مثل تصادف، تولد، مدرسه رفتن يا ن�ه رف�وزه 
شايد ھم فصل مشترك ط3ق و رفوزه شدن در مدرس�ه اي�ن اس�ت ك�ه . شدن
توان ط3ق را به نوعی تولد ھ�م   مییحت. كدام بدون پيش زمينه نيستند  ھيچ

رس��د و   ك�ه م�یش�ود، ت�ا وقت�ی اش ب�سته م��ی   ج�ايی نطف�ه از ي�ك. ت�شبيه ك�رد
. ك�شاند آيد و آدم را به محضر و دادگاه م�ی بعد ھم به دنيا می. شود كامل می

 م�ث3 از ي�ك ت�و گوش�ی، ي�ا ؛ش�ود ه ھ�م از چيزھ�ای كوچ�ك ش�روع م�یھميش
 از انق�3ب پ�يش یھا، يا تحميل حجاب اجباری، چند تحقير در برابر ميھمان

  !a خمينی  اس3می سيد روح
ھ�ای فامي�ل  ھای عيال مربوطه با زن  س خشكهتواند از )  مییحت

 ؛ ي�ا از ش�عار دادن و عم�ل نك�ردن،ھ�ا   يا از كتك زدن بچه،ھم شروع شود
ی شخ�صی م�ن در    تجرب�ه؛تواند ش�روع ش�ود از خيلی جاھای ديگر ھم می

 . ھاست  ھمين مايه
از ليچ��ار . س��وخت دل��م ب��رای پ�در و م��ادرم م��ی. ترس��يدم اول�ش م��ی

لي�اقتی عي�ال  از اي�ن ك�ه ب�ی. ترس�يدم و در و ھمسايه ھ�م م�یھای فاميل  بافتن
  .  نه، وحشت داشتم؛ترسيدم مربوطه را گناه من تعبير كنند، می
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چن�د . )بد ھنوز ھ�م ن�دارد. زن ط3ق گرفته تصوير خوبی نداشت
ی   ھای مردانه و م�زه زن فاميل كه اتفاقا ط3ق گرفته بودند، موضوع جوك

 . ھای كوچك و بزرگمان بودند یعرق اين وحوش در ميھمان
ديگ�ر دليل�ی ک�ه جن�اب ھ�م . ت�ر ش�دم  از كشور كه در رفتم، شجاع

  . تر شده بود   خيلی شجاع؛تر شده بود   شجاع، نداشت برای مخفی كاری
البت�ه ي�ك ش�ب . رف�تمدر  تا بچه را برداشتم و  با)خره يك روز سه

ھ��ای  ز جوان��كح��ضرتش، ف��ردا ش��ب چن��د ت��ا ا. قب��ل از رف��تن خب��رش ك��ردم
  ھ�ايی پراكن�ده در رابط�ه ب�ا زن�ان برت�ری  ك�ه اكث�را ج�ز تجرب�ه[دانشجو را 

  .  به خانه كشاند]ديگری بر خودش نداشتند
   »روی؟ روی؟ چرا می كجا می«

ش يھ��ا ديگ��ر ب��ه ش��ب نيام��دن. البت��ه م��ن ھ��م زورم بي��شتر ش��ده ب��ود
 ت�ا مجب�ور ،خوابان�دم ھا را روی تخخ�واب ب�زرگم م�ی  بچه. دادم اھميتی نمی

  .  رختخوابم تحمل كنمدر را غريبهنباشم عطرھای رنگارنگ زنان 
چن��د نف��ری بودن��د ك��ه ھم��ان دوران ... ُص��وفی و رزی و الك��ه و

ھ�ای   بعضی را ھم به عنوان صاحبخانه. شنيدم ھاشان را غيرمستقيم می اسم
 . شناختم قبلی جناب مستقيما می
ھ��ا ھ��م   بھان��ه.  داري��م  حتم��ا دليل��ی ب��رای ج��دايین��انِھرك��دام م��ا ز

من زنی را سراغ ندارم كه تنھا به دلي�ل ب�د دھن�ی . دوتا نيستند/ معمو) يكی
ه در فرن�گ ب�ر س�ر م�ن آم�د، آنچ�.  او را به محضر ك�شانده باش�د،ھمسرش

  . تر از آنی نبود كه بر سر ديگر زنان جدا شده آمد گخيلی پررن
. ام  پ�در ك�رده ا ب�یھ�ا ر  حيايی بچ�ه اول از ھمه متھم شدم كه با بی
رفقايی كه حالم را پرسيده بودن�د، . بعد ھم غيرمستقيم به بدكارگی متھم شدم

 نقل و نب�ات اي�ن »جاكش«ھايی نظير   تری داشتند كه واژه  اتھامات سنگين
 . اتھامات بود

ھ��ا ي��ك  آن. خواس��تم پ�در و م��ادرم را ناراح��ت ك�نم از يكط�رف نم��ی
ھمان دردھ�ا بس�شان . جنگ ايران و عراق يك مفقود ھم در ؛زندانی داشتند

ی اول ھر م�اه، پ�شت   شان اين بود كه يكشنبه  ھا گردش ماھانه  بيچاره. بود
من ھ�م در . ھای ديگر گپ بزنند  در زندان جمع شوند و با پدر و مادر بچه

 !ايران از اين نوع تفريحات داشتم
د و  ب�ساطش را جم�ع ك�ر،عيال با چند روز ميھمانی در يك كميت�ه

ھ��ا دلتنگ��ی   از فرن��گ ھ��م ب��رای بچ��ه. چھ��ار س��ال قب��ل از م��ن آم��د فرن��گ
  . فھمد ھا را بيشتر می  آدم در غربت قدر بچه. شايد حق داشت. كرد می

 س�اله را ٥ی   شايد ھ�م در خل�وت خ�ودش از اي�ن ك�ه ي�ك پ�سربچه
  . كرد  تا مث3 تربيتش كند، احساس ناراحتی می،زده بود
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 »كت�ك«ھ�ا ك�ه مسائل�شان را ب�ا   اين جور آدم.  اشتباه كردم؛اما نه
ش��ان  ھ��ای تربيت��ی كنن��د، اي��ن ظراف��ت را ندارن��د ك��ه در م��ورد روش ح��ل م��ی

كنن��د ك��ه  احتم��ا) از اي��ن ك��ه در فرن��گ ك��سی را پي��دا نم��ی. تجدي��د نظ��ر كنن��د
حساب و كتاب سرش عرب�ده بك�شند ي�ا ق�وت دست�شان را روی ص�ورتش  بی

 . گو نيستم   من كه غيب؛دانم ه می چ؛خارد امتحان كنند، دستشان می
ی آن   بيچاره در اثر تلقينات تلفنی عيال مربوطه. گفتم از پدرم می

ِزن خان�ه ب�سوز و خان�ه بران�دازی «: ، ارتب�اطش را ب�ا م�ن قط�ع ك�ردزمان
        »!ات  ِ برگرد سر خانه و زندگی؛ای  شده

ك��ه  ب��ا اي��ن. آم��د ت��ر م��ی  ب��ه نظ��ر منطق��ی. رفت��ار م��ادرم بھت��ر ب��ود
ك�رد ي�ك زن  خيال م�ی. سوخت دلش برای من می. انتظاری ھم از او نداشتم

  پای تلفن.  به آقا با)سر احتياج دارد] با سه تا بچهیحت[ليسانسيه در فرنگ 
 ح�ا) ديگ�ر ت�و ؛مواظ�ب مام�ان ب�اش«: گف�ت ام م�ی  مرتب به پسرك دھساله

   »!ای  مرد اين خانه
ِبع��دھا ناخودآگ��اه پ��سرك . ودی بيچ��اره را دوگان��ه ك��رده ب��  و بچ��ه
ی خواھرھای ك�وچكش   آمد كه قدرت مچش را روی گونه مسئول بدش نمی

 .اش را ورزی بدھد  امتحان كند، يا دست كم صدای خروس جنگی
در ھمين فرنگ، از فرنگی و ايرانی ھمه بسيج شده بودند كه ي�ك 

ج ب��ه پ��در ھ��ا احتي��ا  ب��ه نظرش��ان بچ��ه. م پي��دا كنن��دي جدي��د ب��را»آق��ا با)س��ر«
  !  حا) پدر نه، شوھر ننه؛داشتند

اش��كالی ھ��م نداش��ت ك��ه مردھ��ا گ��اھی س��ری ي��ا دم��ی ب��ه خم��ره ي��ا 
 . زنند جاھای ديگر می

ِزن خوب فرمانبر پارسا، كند مرد ِ    …ديوث را پادشاه ِ
 !  غلط نوشتم؟ ببخشيد…ای وای

           
 ك��ه م��ن چن��دان ھ��م دخت��ر م��ودب و معت��دلی دوس��ت عزي��زدي��دی 

. چه ديگران خوششان بيايد چه نيايد. كشم آنجا كه دردم بيايد، داد می. نيستم
ھا را كمی به فكر دست كم بعضي. اما بد ھم نيست. ای ھم دارم  صدای نكره

ن�ه .  س�ال بع�د فك�ر نكنن�د٢٠٠ س�ال قب�ل مث�ل ٢٠٠دارد كه به قول تو  میوا
  … سال قبل٢٠٠ سال بعد، مثل ٢٠٠نه، برعكس 
ش��ان ك��ار ھ��م   ك��نم ك��ه اي��ن طي��ف مردھ��ا كل��ه یدان��ی، خي��ال نم�� م��ی

من البته از مردھای م�ذھبی ح�اجی ب�ازاری ي�ا م3ھ�ايی ش�بيه ش�يخ . كند می
. زن�م  حرف�ی نم�ی»ی ما  خانواده«گويد  علی منتظری كه به زنش می  حسين

 ص��دا »عي��ال«زن��م ك��ه زن��ش را  از امث��ال م��سعود رج��وی ھ��م ح��رف نم��ی
وان��ده و م��دعی و سياس��ی ح��رف از مردھ��ای باص��ط3ح درس خ. كن��د م��ی
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س�ابق م�ن  البته اگر سياسی بودن به حرافی و بن�دبازی باش�د، عي�ال. زنم می
  .  خيلی ھم سياسی بود؛سياسی بود

اين نوع سياسيون اگر مذھبی باشند، درست جلو ديگ�ران سرش�ان 
اگ�ر ھ�م ماركسي�ست باش�ند، . كنن�د گذارند زمين و كونشان را ھوا م�ی را می

 ام�ا ھ�يچ. بندند ھای ديگر احرام می  مسكو و كوبا و جھنم درهرو به چين و 
ش�وند   خان�ه م�یدر. ش�ان نق�شی ن�دارد یِكدام اين شعارھا در زندگی خانوادگ 

  :يك نوع زندانبان و به قول پيغمبرشان
  …كنم ھای شما صحبت می  ای مردم من اينك راجع به زن

تر شما شود ھا اين است كه نگذارند شخصی وارد بس ی آن  وظيفه
. و كسانی را كه مورد محبت شما نيستند، به خانه راه ندھند] جز خود شما[

ھا به اين وظايف عمل نكردند، خداون�د ب�ه ش�ما اج�ازه داده اس�ت ك�ه  اگر آن
در ب���ستری جداگان���ه اس���تراحت كني���د، و آنھ���ا را كت���ك بزني���د، ول���ی ن���ه ب���ه 

خ�ود اختي�اری  ھ�ستند و از »محب�وس«ی ش�ما    چون آنھا در خان�ه…شدت
 رفت�ار »محب�ت«ندارند و با يك محبوس كه از خود اختياری ندارد، بايد ب�ا 

 ٢١٥.دكر
ی خداش�ان چن�دان   بينی كه خيلی از مردھای م�ا از اي�ن اج�ازه می

 بع�ضی از ، مث�ل ج�رب»اوماني�سم«ش�ايد ھ�م بيم�اری . كنن�د ھم استفاده نم�ی
ای ب��ا   ن قھ��وهم��ث3 اگ��ر ب��انو ھ��وس نوش��يد. اي��شان را گرفت��ار ك��رده اس��ت

 گ�اه یحت�. دھن�د ھمكاران و دوستانش داش�ته باش�د، روی ن�اخوش ن�شان نم�ی
يا مثل پدر بيچ�اره م�ن كوفت�ه . كنند  و آمدش را تضمين و تامين ھم می رفت

 ؛ش�ان ب�ازگردد  ِگذارد تا بانو ب�ا دخترھ�ا از حم�ام ھفتگ�ی  تبريزی را بار می
ھ�ا   در حمل بار و مواظبت از بچهروند و بانو را  ِگاه تا دم در حمام ھم می

 . كنند ياری می
م�ن ندي�ده . رود ، دنيا عقب عق�ب م�یدوست عزيزگويی  راست می
 س��اله را چن��ان كتك��ی بزن��د ك��ه ت��ا ١٨ای ي��ك ع��روس   ب��ودم ك��ه م��رد گن��ده

  . نديده بودم. ھا جای دست نحسش روی صورت دخترك بماند مدت
 ! ی ديگری دارند  ھای عملی مزه  تجربه

خواھم ام�ام ح�سين ب�ازی درآورم و اش�ك بقي�ه را راه   نمی؛ريمبگذ
دس�ت ك�م در [اگر شد، باز ھم از اين تحول در زن�دگی زن ايران�ی . بيندازم
                                                           .  خواھم نوشت]غربت

                                                           
 ...ی ابن ھشام، تاريخ طبری و خيلی جاھای ديگر ی محمد، سيره  الفصاحه  نھج  - 215
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  جنگی تن به تن و لحظه به لحظه

                                                                                             
  

  دوست عزيز،
  

ض��من س��پاس از . م خوان��دمپي��شينيادداش��تت را در نق��د دو مطل��ب 
، باي�د بگ�ويم ك�ه م�ن ني�ز در رابط�ه ب�ا ای  توجھی كه به اين نوع كار داشته

  . نوع بيانم، به اصولی معتقدم
يني��ستی، ش��كل و ف��رم مب��ارزه ب��ا ی ك��ار فم  ب��ه ب��اور م��ن در حيط��ه

ت ھن�وز زود اس�ك�ه [ی فميني�ستی   مب�ارزه. ھا تفاوت كيف�ی دارد  ديگر پھنه
ی    ك��اری اس��ت فراطبق��اتی و در ھم��ه]م��ن خ��ود را  درگي��ر آن ت��صور ك��نم

 ع��رف و م��ذھب و فرھن��گ و شخ��صيت ھ��ا، ك��ه ب��ا تم��ام ت��ار و پ��ود  زمين��ه
ی م�شخص   ی، ن�ه ي�ك مب�ارزهی فمينيست  مبارزه. ھا گره خورده است انسان

 ، كه تا كن�ون وج�ود داش�ته ه با ھيچ يك از اشكال مبارزاتیطبقاتی است و ن
ب�رای ف�تح جايگ�اه ای ك�ه بتوانن�د   رس�يدن زن�ان ب�ه نقط�ه. قابل مقايسه اس�ت

 بجنگن�د، ي�ك ]م�ردان ب�ه غ�ارت رفت�ه اس�تدي�ن ك�ه توس�ط [انسان بودنشان 
ی آن ب��ه   ر رس��می و مط��رح ش��ده عم��؛ی ك��ام3 جدي��د و ت��ازه اس��ت  مب��ارزه

  .  رسد پنجاه سال ھم نمی
ی   ای برس�يم ك��ه خ�ود را شاي��سته  م�ا ب�رای اينك��ه بت�وانيم ب��ه نقط�ه

ِداشتن ح�ق براب�ر ب�ا ديگ�ر ان�سان ه اي�م؛ ب�  ھ�ا ب�دانيم، كل�ی زم�ان )زم داش�ته ِ
   و س�نتت�همدرني« زرگ�ری ب�ين ما زنان ايران�ی ك�ه پيوس�ته در جن�گ ويژه

م�ان دف�ع   ھ�ای مختل�ف از جايگ�اه طبيع�ی  ب�ه ش�كل»و م�ذھبیگرايی عرفی 
  . ايم  شده

 ]ھري�ك ب�ه ن�وعی[گراي�ی   و س�نتت�همدرني] م�ث3[و شكل اين ھر د
ان�د ان�د ك�ه ب�ر روی آن نوش�ته   سعی در چپاندن ما ب�ه پ�شت دي�واری داش�ته

  . شويم  و بالطبع در ھمان دستگاه تعريف می»ما فقط زنيم«
ھا ما را به نوعی تحقير و تحدي�د ك�رده  ديدگاهكدام از اين نوع  ھر

ك�ه م�ا زن�انی ھ�ستيم ك�ه باي�د در    اي�ن؛شان اما يك�ی اس�ت  حرف ھمه. است
در اي��ن آنچ��ه ؛ زن��دانی باش��يم؛ ح��ا)  در ھ��ر ش��كلشپ��شت دي��وار جن��سيتمان 

، حق انسان بودن ما، آزادی م�ا و براب�ری حق�وق م�ا يدآ ميان به حساب نمی



 ١٧٥

 

ن و  ج�ا نوعی ص�احب و مال�كاست كه خودشان را بهھای ديگری  با انسان
  .ندنك آزادی و تن ما تصور می

 یتن و لحظه به لحظه، با م�ردان، حت�جنگ ما جنگی است تن به 
مردان��ی دي��ن ان��د و بلن��دگوی   ب��ا زن��انی ك��ه ب��ه اردوگ��اه ديگ��ر رخ��ت ك��شيده

س ِ رفت�ار زن�ان مجل�؛كنن�د ن را از دھان اينان بي�ان م�یھاشاھستند كه خواست
  .كند تر می اس3می، اين تصوير را تكميل

كنی ك�ه جن�گ م�ا فق�ط ي�ك جن�گ سياس�ی ب�ا اس�تبداد  واقعا فكر می
ای چ�را اي�ن اس�تبداد م�ذھبی در آلم�ان امك�ان   مذھبی است؟ ھ�يچ فك�ر ك�رده

  وقوع ندارد؟ 
خواھن�د ب�ه ك�اری دس�ت دان�ی اگ�ر م�ردان در جوام�ع م�ا ب ھيچ م�ی

رس�ند، و م�ا از ب�دو تول�د، از   مق�دم م�یط يك�ی دو ت�ضاد ب�ه خ�بزنند، با ح�ل
ی ھ�ستيم ك�ه ب�ه ت�ن و ا   مغلوب�هِی آغازين زندگی، درگير جنگ  ھمان نقطه

 تزري��ق و تحمي��ل ]توس��ط ع��رف و ش��رع و م��ذھب و س��نت [ُب��دن ت��رد م��ا
  . شود می

كنند ما را به ستون پنجم دشمن تبديل كنند و خ�وب  چقدر سعی می
  …شويم و ندانبانان زنان ديگر تبديل میدانی كه خيلی از ما خود به ز می

جنگ ما جنگی است تن به تن و لحظه ب�ه لحظ�ه، ب�ا تم�ام ت�اريخ، 
 ذھن�شان رس�وب ك�رده فھمی در ت�ه  فھمی مردمی كه اين كج  حكومت و كج

م�ا اگ�ر بت�وانيم كم�ی ب�ه اي�ن فھ�م ناي�ل ش�ويم ك�ه ادع�ايی . و خشك شده است
ھ��ا ازقبي��ل نجاب��ت و  ا ان��واع چم��اقمبن��ی ب��ر ان��سان بودنم��ان داش��ته باش��يم، ب��

عف��ت و حي��ا و ش��رم و خجال��ت و احت��رام ب��ه خواس��ت بزرگترھ��ا از ص��حنه 
فھم��م ك��ه ب��رای ت��و ك��ه در  البت��ه م��ن ھ��م اي��ن را م��ی .ش��ويم بي��رون ران��ده م��ی

ی م�ا   ی لحظ�ه ب�ه لحظ�ه  ای، دشوار است كه ن�وع مب�ارزه  شرايط ما نبوده
  ! حق ھم داری؛ واقعی است؛را درك كنی

ای   فھمم كه فقط زن ايرانی نيست كه درچنين منگنه اين را ھم می
 ف�شار روی زن�ان برس�ی و خواھی به اصل عمومي�ت نكند می. ستگرفتار ا
  ؟ !ی زنان را برای حق تنفسشان نفی كنی   مبارزهاز اساس

خيل���ی از .  ھ���م در ف���شار اس���ت و س���ودانیالبت���ه ك���ه زن افغ���انی
 وقت�ی ،كنن�د؛ ام�ا مب�ارزه شان مب�ارزه م�یجريانات فمينيستی ب�رای آزادی اي�

 باشند، آن  ی عناصر ذينفع در آن شركت مستقيم داشته  واقعی است كه ھمه
  . ی جامعه بكشانند  را عام كنند و به صحنه

،  زن�انی آن پزش�ك  ای كه تو را آنقدر رمانده بود در باره           آن جمله
ی   ر روشنفكر و تح�صيلكردهحتی قش [ی ما  ی روشن تعريف جامعه  نمونه

. ِ نف�س گن�اه اس�ت»ساساا« ھا خود  زن در تعريف اين.  است»زن« از ]ما
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 از ؛م�شروعی را متول�د ك�رده اس�ت ي�ا خي�ری نا  كند ك�ه بچ�ه تفاوت ھم نمی
  . شود اساس وجود زن با گناه متولد می

ھ�ا را ك�ه  ی بع�ضی فميني�ست  به ھمين دلي�ل اس�ت ك�ه م�ن مب�ارزه
 ن�وعی ف�انتزی در مب�ارزه ؛كنن�د  مبارزه م�ی»دفروشی زنانخو«برای حق 
 ك��ه دورن��دی م��ا   ھ��ای جامع��ه اي��شان آنق��در از فھ��م دش��واری. ك��نم تلق��ی م��ی

  . جنگند  می»خ3ء«توان گفت در  می
گوين��د، مھ��م اي��ن اس��ت ك��ه در نھاي��ت، اينگون��ه   چ��ه م��یمھ��م ني��ست

د درياف��ت كوش��ن ِھاش��ان، ھم��ان زن��ان فميني��ست م��سلمان را ك��ه م��ی ب��دفھمی
ِی اي�شان را ب�ه نف�ع   رماند، و نھايتا جبھه جديدی از اس3م رسمی بدھند، می

  .كند نظام زن ستيز حاكم خالی می
جنگ��ی ك��ه در آن س��عی . ی جن��گ م��ا در خان��ه اس��ت  بخ��ش عم��ده

ترھا من�شی ب�ودنی ك�ه ب�ه م�ا  كنيم از كلفت و پرستار و در تعريف مدرن می
ی جنگ�ی   ي�ن جن�گ، اساس�ا زي�ر مجموع�ها. شود، فاصله بگي�ريم تحميل می

 جنگ�ی ؛مان داريم ھای سياسی، اجتماعی و شغلی  است كه ما در ديگر پھنه
  . ی ھستی است   در كل پھنهھای ما ی ديگر جنگ  مجموعهاست كه زير

ِما برای تحميل اين اصل بديھی، واقعی، عينی، اصولی و اساسی 
اگر بتوانيم اين اصل را ب�ه . نمانجنگيم؛ تحميل انسان بود به پيرامونمان می

باور پيرامونم�ان ب�دل كن�يم، ديگ�ر ح�ق ط�3ق، ح�ق ح�ضانت و ح�ق آزادی 
انتخاب پوشش در پی آن خواھد آمد، و به ھمين دليل ھم جامعه از اعتراف 

  .كند رود و شانه خالی می تواند طفره می به اين حق تا می
زم��انی ك��ه چ��ه نوج��وانی، چ��ه در دوران ك��ودكی و [ی م��ن   خان��ه
ب��وده ] م�ن و مردھ��ا[ِ ھمي��شه مح��ل ت3ق�ی من��افع م��ا ]ای داش�تم  خ�ود خ��انواده

ھمان�دم ك�ه ان�سان ف  باي�د م�ی؛كردم ه جا بايد خودم را تحميل میمن ھم. است
 م�ن اس�ت، ن�ه اينك�ه اي�شان از س�ر لط�ف م�را آدم ح�ساب بودن، ذاتی وجود

  ز در تسل�سل ك��جب�الطبع تحمي��ل چن�ين واقعيت�ی ب��ه ك�سانی ك�ه خ��ود ني�. كنن�د
ان�د، ب�سيار م�شكل   ق�واره بارآم�ده ِفھمی از موضوع انسان، كج و كوله و بی

  .است؛ موضوع جنگی است ھمه جانبه، لحظه به لحظه و كھنه نشدنی
دھن�د،  كه خيلی از زنان در اروپا و امريك�ا ت�ن ب�ه ازدواج نم�ی اين

گي�ر باش�ند خواھند در چن�دين جبھ�ه در ايشان نمی. ناشی از ھمين حس است
ِھم�ان ت�3ش ب�رای تحمي�ل خ�ود و ح�ق داش�تن . و نيروھاشان را ھدر بدھن�د

ب�ه ھم�ين دلي�ل . بلعد كار، جنگی است اساسی كه بيشتر نيروی ايشان را می
  . ِدھند زنجير ازدواج را كمتر به گردن بگيرند ھم ترجيح می
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ِ بين فھم زنان ما با زن�ان اروپ�ايی چ�شمالبته در ايران تفاوت ي�ر گ  ِ
تف�اوت، تنھ�ا در ابزارھ�ايی . ِاست؛ اما خود جنگ، تفاوتی در ماھيت ن�دارد

  . ھايی است كه در دسترس داريم كنيم، يا س3ح است كه ما انتخاب می
ھام��ان ھ�م مث��ل  م�ا ھ�م متعل��ق ب�ه جھ�ان س��وميم و ابزارھ�ا و س�3ح

 ب���ا چن���د ؛وض���وع براب���ری، كھن���ه و زن���گ زده اس���تدرك و فھمم���ان از م
  !ادی آز،كشيم كه ھورا ھامان ھوار می وسریقب رفتن رسانتيمتر ع

بي�اييم تبي��ين كن�يم ك��ه چ�را بختك��ی ب�ه ن��ام اس�تبداد م��ذھبی ب��ر روی 
كشور ما افتاده است، و مث3 چرا اين بختك در كشور فرانسه  امكان وق�وع 

  ندارد؟ 
ھايی در جامعه، فھم، سنت و مذھب ماست كه اين   زمينه  چه پيش

دھ�د؟   م�ی»تول�د دولت�ی«ا امكان تولد يا بھتر بگويم امك�ان ی متعفن ر  )شه
كنيم و بازھم مجبوريم تحملش  است داريم تحملش میسالھا و دھه ھا و قرنھ

  !كنيم
 جامع�ه ش�ناس ؛ م�ن روان�شناس ني�ستم؛اما در مورد روش كار من

گ�ذارم ك�ه  ھا را به كسانی وامی  ھم نيستم؛ بنابراين وارد شدن در اين حيطه
اما برای شناختن دردھای بيمار، اول باي�د . ھا صاحب نظرند  ن زمينهدر اي

يعن��ی جامع��ه را  لخ��ت ب��رای ش��ناختن درد ھ��م باي��د بيم��ار را . درد را گف��ت
ھام�ان را در اي�ن عري�انی  ت�وانيم بيم�اری ھر يك از ما م�ی.  لخت لخت؛كرد

 ی بيمار را واگذاريم كه متخصصين پوستش  بعد ھم جامعه. تشخيص بدھيم
 و اي��ن ؛درآورن�د و ب�ه آزماي�شگاھش ب�سپارنداش را   را بكنن�د، رگ و روده

 ك��اری اس��ت ؛ ني��ستك��ار، ك��ار ام��روز و ف��ردا ني��ست، ك��ار م��ن و ت��و ھ��م
  . بخش، سترگ و بزرگ  مستمر، لحظه به لحظه، آگاھی

 در اين راستا يار بيشتری داشته باشيم، سرعت كارمان چه ما ھر
 ھستند؛ با ھ�ر »زنان« ِاران اصلی اين مبارزه خود اما ي؛ايم  را با)تر برده

. ھ�ای لج�ستيكی بكنن�د  جبھه، كمكتوانند به عنوان پشت مردان می. یبضاعت
  . ی جنگ آزادی بخششان درگيرند  زنان، اما خود در خط مقدم جبھه

ی ماس�ت، اي�ن اس�ت ك�ه   ترين وظايفی كه به عھ�ده يكی از اساسی
ان�د و در اث�ر ض�عف و ب�دفھمی ب�ه   گريخت�هی دش�من   زنانی را كه به جبھه

ھاشان بيرون بكشيم و حق و  اند، از سوراخ   رضايت دادهشانوضع موجود
  . حقوقشان را به ايشان يادآوری كنيم

  ام�ا دوس�ت دارم تاكي�د ك�نم ك�ه بي�ان درد، ب�ه؛ام طو)نی ش�د  نامه
ھ�ر ِھای عصب ما  در برابر   اگر رگ.كند شناخت بيماری كمك موثری می
ت�وان ب�ا كم�ك  اش را ن�شان بدھ�د، حتم�ا م�ی  نابرابری بتوان�د واك�نش طبيع�ی

  . دكتر به درمان راه برد
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 زم�ان در  ما زنان ھم. ی فمينيستی فاز كھنه و نوين ندارد  مبارزه
ی فميني��ستی    ب��ه ھم��ين دلي��ل ھ��م مب��ارزه؛ی جن��گ درگي��ريم  چن��دين جبھ��ه

  . ای دارد  اشكال مختلف و تعريف پيچيده
، م�ذھب و ما اين ھم واقعيتی است كه ھ�ر س�نگی ب�ه دي�وار جھ�لا

  !مردسا)ری، غنيمتی است
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  !زنان و خشونت

  
  

ی دي�ن اس�3م   جويان�ه   تمل�كايی كه ناشی از ديدگاهيكی از رفتارھ
ی   به جھان پيرامون است، نگرش اي�ن مكت�ب ب�ه موض�وع جن�سيت و پدي�ده

 كه ب�ه   ایی رسمی  الوداع يعنی آخرين خطبه  جهمحمد در ح. است» زن«
ی سياس��ی او ش��ناخته ش��ده و ش��امل سفارش��اتی ب��رای   نام��ه  ن��وعی وص��يت

 در رابط����ه ب����ا موض����وع زن تئ����وری ،زن����دگی و رفت����ار م����سلمانان اس����ت
  :دارد» عجيبی«

ايھا الناس، فان لكم علی نسائكم حقا، و لھن عليكم حق�ا لك�م عل�يھن 
دا تكرھونه، و عليھن ان )ي�اتين بفاح�شه مبين�ه، ف�ان ان ) يوطئن فرشكم اح

و ت�ضربوھن ض�ربا ] ف�ی الم�ضاجيع[فعلن فان a قد اذن لكم ان تھجروھن 
غي��ر مب��رح ف��ان انتھ��ين فلھ��ن رزقھ��ن و ك��سوتھن ب��المعروف، و استوص��وا 
بالن���ساء خي���را، ف���انھن عن���دكم ع���وان )يملك���ن )نف���سھن ش���يئا، و انك���م انم���ا 

a ف��اعفلوا ايھالن��اس اخ��ذتموھن بامان��ه ،a و اس��تحللتم ف��روجھن بكلم��ات ،
   ٢١٦…قولی، فانی قد بلغت، و قد تركت فكم ما ان اعتصتم به فلم تضلوا ابدا

الوداع در رابطه با زنان چنين   ی حجه  ی بخشی از خطبه  ترجمه
ی    وظيفه…كنم ھای شما صحبت می ای مردم، من اينك راجع به زن: است

و ] ج�ز خ�ود ش�ما[ كه نگذارند شخصی وارد بستر شما ش�ود ھا اين است آن
  .  به خانه راه ندھند،كسانی را كه مورد محبت شما نيستند

ھا به اين وظايف عمل نكردند، خداون�د ب�ه ش�ما اج�ازه داده  اگر آن
 بزني�د، ول�ی »كتك«ھا را  است كه در بستری جداگانه استراحت كنيد، و آن

 ھ�ستند و از خ�ود »محبوس«ی شما يك   نهھا در خا  چون آن…نه به شدت
 باي��د ب��ا »محب��وس ك��ه از خ��ود اختي��اری ن��دارد«اختي��اری ندارن��د و ب��ا ي��ك 

   ٢١٧… رفتار كرد»محبت«
در جل�د ] ال�وداع  حج�ه[ی ھم�ين خطب�ه   ابوالقاسم پاينده در ترجم�ه

 :نويسد يخ طبری، از قول محمد میچھارم تار
ھ�ا ني�ز ب�ر ش�ما  اري�د و آناما بعد، ای مردم شما بر زنانتان حقی د

حق شما بر زنانت�ان چن�ان اس�ت ك�ه ك�سی را ك�ه از او بيزاري�د . حقی دارند
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 خ�دا ،بر فرش شما ننشانند و مرتكب كار زشت نشوند و اگ�ر مرتك�ب ش�دند
ن��ه «ھ��ا را  ھ��ا دوری كني��د و آن ب��ه ش��ما اج��ازه داده ك��ه در خوابگ��اه از آن

] غ�ذا و لب�اس[ی و پوش�ش  بزني�د؛ اگ�ر دس�ت برداش�تند روز»چندان س�خت
 رفت�ار كني�د ك�ه ب�ه دس�ت نيك�یبا زن�ان ب�ه . ھا را به طور متعارف بدھيد آن

    ٢١٨.ندارندشما اسيرند و اختياری از خويش 
  

 ھ���شتادم           ی   تئوري���سين ردي���ف دوم م���ذھب ش���يعه ھ���م در خطب���ه
و ب�رای توجي�ه » در نكوھش زنان«و پس از پايان نبرد جمل ، الب3غه  نھج

  : ای دارد  سركوب زنان چنين نظريه
. معاشر الناس ان النساء نواقص ا)يم�ان الحظ�وظ ن�واقض العق�ول

و ام�ا . فاما نقصان ايمانھن فقعودھن عن الص3ه و الصيام فی اي�ام ح�ضيھن
و ام��ا . نق��صان حظ��وظھن فم��واريثھن عل��ی ا)ن��صاف م��ن مواري��ث الرج��ال

و . فاتقو شرار النساء.  الواحدنقصان عقولھن فشھاده امراتين كشھاده الرجل
كونوا من خي�ارھن عل�ی ح�ذر و ) تطيع�وھن ف�ی المع�روف حت�ی )يطمع�ن 

  .فی المنكر
ی آن�ان ناتم�ام، خ�رد اي�شان   ِ ايمان زن�ان ناتم�ام اس�ت، بھ�ره،مردم

ی ناتم�امی ايم�ان، مع�ذور بودن�شان از نم�از و روزه اس�ت ب�ه   نشانه. ناتمام
ی ايشان، نصف ب�ودن س�ھم آن�ان از مي�راث   ھنگام عادتشان و نقصان بھره

ی ناتم��امی خ��رد آن��ان اي��ن ب��ود ك��ه   اس��ت ن��سبت ب��ه س��ھم م��ردان؛ و ن��شانه
ِپ��س از زن��ان ب��د . گ��واھی دو زن چ��ون گ��واھی ي��ك م��رد ب��ه ح��ساب رود

و ت��ا در ] مواظ��ب خودت��ان باش��يد[بپرھيزي��د و خ��ود را از نيكان��شان واپايي��د 
    ٢١٩!از آنان اطاعت ننماييد] مھ[نيك كار زشت طمع نكنند، در كار 

 عل��ی ش��روع ب��ه ،پ�س از درگذش��ت محم��د و فاطم�هجال�ب اي��ن ک��ه 
» زن��ان محم��د« بط��وری ک��ه بن��ا ب��ه کت��اب ؛ک��ردد گ��سترش حرم��سرای خ��و

 زن و ٣٠ ب�الغ ب�ر ،ي�اری ج�سته  عم�ادزاده ک�ه از من�ابع معتب�ری ینوش�ته
ل�ى آن بق�ول غزا. ب�ود  دادهیتع�داد زي�ادی کني�ز را در حرم�سرای خ�ود ج�ا

علی ك�ه ه ی زنان دائم. حضرت در شمار مردان كثيرا)زدواج تاريخ است
ك�ه   جز زنانى كه نامشان ب�رده ن�شده و ج�ز كني�زان،نامشان در تاريخ مانده

 عبارتن�د از فاطم�ه زھ�راء، خول�ه ،از برخى از آنھ�ا فرزن�دانى بج�اى مان�ده
فاطم�ه بن�ت  اياس حنفيه، ليلى بنت مسعود نھشليه، اس�ماء بن�ت عم�يس،ت بن
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امام�ه بن�ت  ّحزام مكن�اة ب�ه ام البن�ين، ام س�عيد بن�ت ع�روة ب�ن م�سعود ثقف�ى،
  ...ابوالعاص بن ربيع

 خ��ود ك��ه ب��ه ن��وعی ٣١ی   ی ش��ماره   در نام��هعل��ی اب��ن ابيطال��ب
ی سياس��ی او ب��ه پ��سرش ح��سن و رھنمودھ��ايی ب��رای امام��ت   نام��ه  وص��يت

  : نويسد اوست، در رابطه با زنان می
. شاوره النساء فان رايھن الی افن و عزمھن الھی وھ�نو اياك و م

و اكفف عليھن من ابصارھن بحجابك اياھن فان شده الحج�اب ابق�ی عل�يھن، 
و ليس خروجھن باشد من ادخالك و )يوثق به عل�يھن، و ان اس�تطعت ان ) 

و ) تملك المراه من امراھا ما ج�اوز نف�سھا ف�ان ام�راه . يعرفن غيرك فافعل
ليست بقھرمانه و )تعد بكرامتھا نفسھا، و ) تطمعھا ف�ی ان ت�شفع ريحانه و 

  …بغيرھا
بپرھيز از رای زدن با زنان كه زن�ان س�ست راين�د، و در ت�صميم 

شان ب�ه نامحرم�ان نگري�ستن   دار تا ديده  شان نگه  گرفتن ناتوان، و در پرده
فتن�شان دارد، و ب�رون ر نيارد كه سخت در پرده بودن آنان را بھتر نگه م�ی

از خانه بدتر نيست از بيگانه كه ب�دو اطمين�ان ن�داری و او را ن�زد آن�ان در 
و اگر توانی چنان كنی كه جز ت�و را ن�شناسند، روا دار؛ و ك�اری ك�ه . آری

 ب��ه دس��تش م��سپار، ك��ه زن گ��ل بھ��اری اس��ت ،ب��رون از توان��ايی زن اس��ت
ر، و مب�ادا لطيف و آسيب پذير، نه پھلوانی است كارفرما و در ھر ك�ار دلي�

و ب���ه از ح���د بگ���ذرانی و ي���ا او را ب���ه طم���ع افكن���ی ] او را[گرام���ی داش���ت 
    ٢٢٠.ميانجی ديگری وادار گردانی

  : فرمايد  می٢٣٤ی   و ھمو بازھم در كلمات قصار شماره
 ب��ه خ��ود ؛ت��رين خ��وی م��ردان اس��ت  نيك��وترين خ��وی زن��ان، زش��ت

د كه كسی پس چون زن نازد، رخصت ندھ. نازيدن و ترس و بخل ورزيدن
بدو دس�ت ي�ازد و چ�ون بخ�ل آرد، م�ال خ�ود و م�ال ش�ويش را نگ�اه دارد و 

    ٢٢١.از ھرچه بدو روی آرد ھراسان بودچون ترسان بود، 
از » ذك�ر س�خنانی«ال�ذھب، در   مسعودی نيز در جل�د اول م�روج

  : كه كند ی قصار را ھم از پيامبر نقل می  محمد، اين دو جمله
 و زن���ان را ب���ی لب���اس …ھاستی شم���شير  بھ���شت زي���ر س���ايه«

   ٢٢٢»!بگذاريد تا در خانه بمانند
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 ن�هبع�د از وف�ات پيغمب�ر : اند  در رابطه با تعداد زنان محمد نوشته
    ٢٢٣.نداشتند] را[ی نكاح ثانوی با احدی   زن از وی باقی ماند كه اجازه

 زن داش�ت و ب�ر روی ھ��م ن�هدر س�ال م�رگ خ��ويش ] پي�امبر[وی 
   ٢٢٤…گرفت؛ به استثنای كنيزان زن چھاردهدر مدت حيات 

ق�در بگ�ويم   ھمين. در رابطه با كنيزان بازھم صحبت خواھيم كرد
در م��ورد زن��ان ني��ز پي��امبر امتي��ازات منح��صر ب��ه ف��ردی دارد ك��ه ھ��يچ  ك��ه

برای مثال در مورد ھمخ�وابگی . ھا برخوردار نيست مسلمان ديگری از آن
 ، بخواھ��دن�ان را ك��هي��ك از ز ار اس��ت ك�ه نوب��ت ھ�راز اي�ن امتي��از برخ�ورد

 ي�ا ب�ه خ�ود ،عقب بيندازد و يا ھركدام از آنان را كه بخواھ�د از خ�ود بران�د
  …بخواند

ی    س�وره. [ب�ه فرم�ان خ�دا ب�ا زن�ان ديگ�ر متفاوتن�د] محم�د[زنان او          
ھا از آن جھت كه زنان برت�ر و ممت�از و م�ورد احت�رام   آن…]٦ی    آيه٣٣

ھاش��ان   د بكوش��ند ك��ه ھ��ر چ�ه بي��شتر در خان��هی اس��3می ھ��ستند، باي�  جامع�ه
! بمانند، آرايش نكنند و پس از پيامبر ني�ز از ازدواج باي�د خ�ودداری ورزن�د

   ٢٢٥]٥٣ و ٣٣ھای    آيه٣٣ی   سوره[
ر ب�ستر م�رگ، خط�اب ب�ه زن�انش نويسد كه پي�امبر د ابن ھشام می

 ش��ما از آن زناني��د ك��ه يوس��ف را از راه ببردي��د و ب��ر وی دروغ ک��ه گف��ت
ِ باش�ند و در غ�ور ھ�يچ ك�ار العق�ل گفتيد؛ يعنی خاموش باشيد كه زنان ناقص

    ٢٢٦.نرسند
ه ھم��ين تئ��وری ھ��ايی ش��بيه ب��  ھم��ين دي��دگاه در ق��رآن ھ��م ب��ا واژه

a بع�ضھم عل�ی   النساء بما فضل  الرجال قوامون علی«: بازتاب يافته است
a   ب بما حفظبعض و بما انفقو من اموالھم فالصلحت قنتت فان حفظت للغي

والتی تخ�افون ن�شوزھن فعظ�وھن و اھج�روھن ف�ی الم�ضاجع و اض�ربوھن 
   ».ان a عليا كبيرا. فان اطعنكم ف3تبغوا عليھن سبي3

ی   مردان را بر زنان تسلط و حق نگھب�انی اس�ت ب�ه واس�طه يعنی
ك�ه   ی آن  آن برتری كه خدا بعضی را بر بعضی مقرر داشته و ب�ه واس�طه

ھاين�د   و مطي�ع آن ِپ�س، زن�ان شاي�سته. از مال خود به زن نفقه دھن�دمردان، 
كه در غياب مردان، حافظ حقوق شوھران باشند و آنچه را كه خدا به حف�ظ 

ھ��ا  و زن��انی را ك��ه از مخالف��ت و نافرم��انی آن. دارن��د   نگ��ه،آن ام��ر فرم��وده
ابگ��اه اگ�ر مطي��ع ن��شدند از خو. ھ�ا را موعظ��ه كني��د بيمناكي�د، باي��د نخ��ست آن
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ك��ه اطاع��ت   چن��ان. ھ��ا را بزني��د  آن،اگ��ر مطي��ع ن��شدند. آن��ان دوری گزيني��د
ھ��ا س��تم نكني��د ك��ه ھمان��ا خداون��د با)مق��ام و بزرگ��وار   ديگ��ر ب��ه آن،كردن��د

   ٢٢٧.است
ت، ح�دود اطاع�ت زن از فقھا بر اساس رواي�ا خواندم که ٢٢٨جايی
ق در مطل��� ک���ه گوي���ديدر اي���ن ب���اره م خمين���ى د؛ان���  ن ک���ردهش���وھر را مع���ي

 باي��د اطاع��ت از ، و خ��روج زن از من��زل]جن��سىی ھايبھرمن��د[اس��تمتاعات 
  ٢٢٩!شوھر باشد

 ش��ده ک��ه در توض���يح ام���واردى اس��تثنر  خ��روج د یلهاالبت��ه م��س
واج��ب ب��ر خ��ود و حق��وق ر زن��ى ک��ه ام��و. ل مراج��ع ذک��ر ش��ده اس��تالم��سائ

  اس�ت، ول�ى ت�رک اطاع�ت از ش�وھر»ناشزه« نکند، ٢٣٠شوھر را رعايت
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م�ن . بخاطر اصول اس3مى دچ�ار محرومي�ت ش�ده باش�م م ا يا نه بدليل اينکه در دوران کودکي،کردار اس3ميون
مھ�اجرين  وال�دينم. من ذاتا انسانى منطق�ى ھ�ستم. مه ا کنار گذاشتشغيرمنطقى بودن عق3يى واس3م را بدليل غير

 بعن�وان م�ن. اس�3م را ھ�م دوس�ت داش�تند  ام�ا،آنھ�ا آمريک�ا را دوس�ت داش�تند. مراکشى ساکن ايا)ت متحده بودند
 ام�ا لباس�ھاى تيپي�ک ،م�ن حج�اب داش�تم. روش�ى م3ي�م و ب�ا محب�ت و مھ�ر  اما به؛آمدمتربيت شده و بارمسلمان، 

ب�سيار ب�ه م�سلمان  در دوران نوجوانى و ج�وانى. پوشيدمبلوزھاى اسپرت و شلوارھاى جين مٮقبيل  آمريکايى از
ين بود تا جايى ک�ه حت�ى خ�ود را از و برايم غرورآفر کردان بودن مرا از سايرين متمايز مٮمسلم. باليدمبودنم مٮ

خ�ود  دان�ستم ک�ه انح�صار کلم�ه خ�دا را از آن مٮ»حقيق�ت«م�ن خ�ود را متعل�ق ب�ه دي�ن  .بقيه برتر ھم مى پنداشتم
. کردمبته بايد با يک مسلمان ازدواج مٮال. ازدواج کنم  سالگى تصميم گرفتم که ديگر بايد٢٥در حدود  .دانستمٮ

بت�وانم   ت�ا،ب�ه م�راکش س�فر ک�ردم. م�سلمان را نداش�تمراد غيرآزادى ازدواج ب�ا اف�م�سلمان،  من بر خ3ف م�ردان
زدواج ھم اآشنا شده و عاشق او ش�ده و ب�ا طولى نکشيد که با مرد جوانى ھم سن خود. ھمسر آينده ام را پيدا کنم

 ط�ولى نک�شيد ک�ه ام�ا.  زندگى مرا پذيرفت�ه اس�ت»آمريکايى«او شيوه و روش  آمد کهدر ابتدا به نظر مٮ. کرديم
خ�وردن و فک�ر   لب�اس پوش�يدن، ح�رف زدن، نگ�اه ک�ردن ب�ه ديگ�ران، غ�ذا یکرد م�را ت�شويق کن�د نح�وه شروع
ھم�سرم فک�ر مٮک�رد م�ن ب�ى چ�شم و  »!خوب نيستى تو يک زن مسلمان«: پيام او اين بود. ا تغيير بدھم رمکردن

 تقريب�ا داش�ت مٮم�رد وقت�ى م�ن پ�ا را از گل�يم او. کردمدوستانش س3م مٮ  چون در خيابان به، ھستم»ولو«رو و 
دنم از اينک�ه گ�اھى گ�ر او از.  دس�ت دادم]ک�ه روزى م3ق�ات ک�ردم[فراتر گذاشته و با ي�ک م�رد آمريک�ايى  خود

 کار او ب�ه .شددامنھاى کتانى ام مشخص مٮشد، وحشتزده مٮ  يا طرح پاھايم از پشت،شد)ب3ى يقه لباسم پيدا مٮ
. رومانتي�ک تلويزي�ون نگ�اه ک�نم ھمسرم دوست نداشت م�ن ب�ه خوانن�دگان و ي�ا برنام�ه ھ�اى. لباسھايم محدود نشد

 تقريب�ا ،دادمب�ار تئ�ورى تکام�ل را ب�رايش ش�رح مٮ�وقت�ى يک دوست نداشت من به آھنگھ�اى عاش�قانه گ�وش ک�نم و
 س�پس. دمداي�م�ن گ�وش م.  اس3م ک�رد یاو برايم شروع به وعظ درباره. رفتحال مٮ داشت از فرط وحشت از

 ام�ا در ؛چي�ستی اس�3م واقع�ا درب�اره  توانم به او ثابت کنم که اص3 نفھمي�دهمينان داشتم که مٮاط. مطالعه کردم
  اس�3م چي�ست و اس�3م واقع�ى ک�دامدانمم�ن ھ�ستم ک�ه اص�3 نمٮ� کمال ناباورى و شوک، متوجه شدم که اين خود

  وح�شت آور و یب ت�سکين بخ�ش ب�ه ي�ک فرق�هاس3م بت�دريج از ي�ک دي�ن خ�وش خ�يم، ي�ک م�ذھ برايم !است؟
 بي�شتر ق�انع ،خوان�دمچ�ه بي�شتر مٮام�ا ھر. ک�نمم ب�ه خ�ودم بقب�و)نم ک�ه اش�تباه مٮک�ردسعى مٮ. سرکوبگر تبديل شد

 ام�ا علي�رغم ، فک�ر ک�ردم]ک�ردکه م�را ب�سيار مح�دود مٮ[جدايى از ھمسرم  به .شدم که چقدر در اشتباه بوده اممٮ
از اي�ن ! مرا خواھد کشت مطمئنا اگر او بفھمد کافر شده ام،. ، عميقا عاشق او ھستممابانه اشھيتلر خصوصيات

. ک�نمم را ن�سبت ب�ه دي�ن اس�3م پنھ�ان مٮ ااح�ساسات واقع�ي آورم ورو من ھرروز آئين و مراسم دينى را بج�ا مٮ�
وقت�ى ب�ا : برداش�تم البت�ه م�ن ق�دمى ب�ه نف�ع اح�ساسات و عقاي�دم .پيغام ديگرى ندارد  نفرت، یدينى که جز اشاعه

اما ديگر نتوانست . کرد داشت سکته مٮماين کار ھمسرم از. ھمسرم به آمريکا بازگشتيم، حجاب خود را برداشتم
وزش ب�اد در  تا امروز من از احساس ناش�ى از .دوباره به روى سر من برگرداند  بدترکيب را یآن تکه پارچه
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 بن�ابراين ؛شودي� وى نم»نشوز« زن واجب نيست، باعث در مواردى که بر
ب��وط ب��ه کامي��ابى در ھاى ش��وھر ک��ه مرخ��دمات خان��ه و خواس��ت اگ��ر زن از

 دادن مانند جارو ک�ردن، خي�اطى، آش�پزى ي�ا حت�ى آب شود،يامور جنسى نم
   ٢٣١.شودي شمرده نم»نشوز«کند، ی و پھن کردن رختخواب خوددار

ط��ه ب��ا زن��انی ك��ه اتھام��شان چن��ين تاكي��دھايی ب��ر خ��شونت، در راب
ان�د   نب�وده» زندانبانان�شان«تواند اين باشد كه كسانی را كه مورد محب�ت  می
ھ�ای در دس�ترس اي�ن مكت�ب ھ�م، ب�ا  در ديگ�ر كت�اب» اند  به خانه راه داده«

چن�ين از س�وی علم�ای اي�ن    ھ�م؛ھايی از ھمين دس�ت تاكي�د ش�ده اس�ت  واژه
بن�ابراين .  و اجتھ�اد ق�رار گرفت�ه اس�تمكتب، به نوعی مورد تفسير و تبيين

 »ھ�ا  محب�وس در خان�ه«چندان ھم عجيب نيست كه چنين تعريف�ی از زن�ان 
]  ح�اكم ب�ر اي�رانمث3 حكومت اس3می[ی اس3می به قانون اساسی حكومتھا

  !ھم راه يافته باشد
ت�رين  زده نشد و با دش�نامھائی ک�ه )تد بن  چشم٢٣٢به آنا چاپمن«

کسانی ک�ه . برای او پرونده سازی نشد ،آورندر زبان نمي)تھای جھان نيز ب
باش�ند و ي�ا ف�يلم ب�ازجوئی از  ماجرای بازجوئی از فرشته قاضی را خوان�ده

   !؟سخن از چيست  ميفھمند،ھمسر سعيد امامی را ديده باشند
 م�شت و س�يلی و ه ی چاپمن مانند زھرا ک�اظمی ب�ا دھھ�ا ض�ربآنا

به آنا چاپمن که شايد از ترانه موس�وی  .شدُتازيانه و باتوم زجرکش ن لگد و
ه ن�شد و زيبا بودن دسته جمع�ی تج�اوز ن�شد و ک�شت  به جرم،ھم زيباتر باشد

جائی پنھان بدن نيم�ه س�وخته اش گ�م و گ�ور ر  او سوزانده نشد و د ی)شه
سوادی ک�ه علم ھولی، دختر ساده دل و بي برای آنا چاپمن مانند شيرين. نشد

بود و جز کردی و شايد ھم ترکی  ای آذربايجان غربیاھل يکی از روستاھ
س��اخته ن��شد و ب��رای زھ��ر ی  دروغ��ين بمبگ��ذاره ی پرون��د،زب��انی بل��د نب��ود

 ... به دار آويخته نشد،چشم گرفتن از زنان ديگر
زن�دانی   کرمی و صدھاهپمن مانند شيوا نظرآھاری و محبوبآنا چا

 ز ساس و شپش و کک وھای انفرادی سيمانی پر ازن ديگر ماھھا در سلول
ا چاپمن سگ ھ�اری مانن�د محم�د رئيس دادگاه آن. کنه و ميکرب زندانی نشد

 پ���س از ٦٧ب���ستان نب���ود ک���ه ھنگ���ام ک���شتار زن���دانيان سياس���ی در تاه مقي���س
  ٢٣٣!يدای از شادمانی مانند بالرينھا ميرقصه محاکمات پنج دقيق
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 ١٨٥

 

 
ان حسين بن عل�ی، از زيب�اترين و ھنرمن�دترين زن� ترخسكينه، د«

 اختصاص ب�ه »ا)غانی«كه بخش بزرگی از كتاب معتبر   عرب بود؛ چنان
ی موس��يقی و ھنرھ��ای واب��سته در   ا)غ��انی كت��ابی اس��ت در ب��اره. وی دارد

اين كتاب توسط م�شايخ فري�دنی ب�ه فارس�ی ترجم�ه ش�ده؛ ول�ی . جھان عرب
  درح�الی ك�ه؛ی چ�اپ نيافت�ه  آن قسمت ك�ه ب�ه س�كينه پرداخت�ه اس�ت، اج�ازه

   ! به چاپ رسيده است»قم«ن عربی آن تا كنون چندبار در مت
ھ�ای معتب�ر موج�ود، س�كينه زن�ی  براساس متون بازمانده و روايت

در ش�عر و ادب و خوانن�دگی و رق�ص مق�امی . بوده است ھنرمن�د و آراس�ته
ت�رين و كرده، در زمان خ�ودش از مھم ار میمجالسی كه برگز. داشته است

س�كينه در . وسيقی و رقص و شعر ب�وده اس�تمشھورترين مجالس ادب و م
در ھنگ�ام ازدواج ب�ا ھم�سرانش .  بار ھمسر اختيار كردچھارطول عمرش 

ھا حق ازدواج ديگری نداشته باشند و اگر چن�ين  كرد كه آن ھميشه شرط می
ب�ار از اي�ن ح�ق   وی )اق�ل ي�ك. طرفه با او خواھ�د ب�ود  كنند، حق ط3ق يك

قب�ال چن�ين زن�ی ھ�ان اس�3م و ش�ريعتمداران، در اما واك�نش ج. استفاده كرد
 خيل�ی روش�ن و س�اده اص�3 منك�ر وج�ود چن�ين زن�ی ؛چه بوده و چ�ه ھ�ست

نوي��سند ك��ه س��كينه در ك��ودكی درگذش��ت؛ زي��را  ھ��ستند و در مت��ون دين��ی م��ی
زن��ی ك��ه آراس��ته ب��ه ھنرھ��ای متف��اوت باش��د و اس��تق3ل داش��ته باش��د و ب��رای 

گون��ه ج��ايی در مرات��ب ش��ريعت   ھ��يچ قائ��ل باش��د، »ش��ان ان��سانی«خ��ودش 
شريعتمداران در طول . ی پيامبر باشد  تواند داشته باشد؛ حتی اگر نواده نمی

ان���د ك���ه   ت���اريخ، فق���ط زن���انی را م���ورد احت���رام و بزرگداش���ت ق���رار داده
   ٢٣٤».اند  خور بوده توسری

  
 در »محب��وس«اي�ن برداش��ت از موض��وع زن و بخ�صوص زن��ان 

ی ديگری ھم دارد؛ در ھم�ين    الزامات ويژه»انبانزند«ھا و مردان    خانه
آفريند ك�ه گ�اه  ی مث3 مدرن و امروزی ما فجايعی می  راستا در متن جامعه

 س�اله ١٤٠٠بازتاب نگرش�ی. نمايد دار می  از فرط خشونت، مسخره و خنده
ری را به خاطر آرام�ش اگر كو[ زن، فجايعی است كه خيلی از ما به جنس

  . ايم  پيرامونمان بارھا  شاھد آن بوده در ]تحمل نكنيم
ای ك�ه گ��اه خ�ود در نق��ش ھم�ان م��ردان و   زن�ان، در چن�ين جامع��ه

ای از   كنن�د، تعري�ف وي�ژه ھمان تعريف از سلطه با ديگر زنان برخورد می
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 ؛برای نمون�ه در رابط�ه ب�ا زن�ی. نددھ را ارائه می» زن محبوس در خانه«
 ،را شك�سته» س�نت زن محب�وس«ك�ه ی ا  س�اله  ی ھفت  حتی مث3 دختربچه

 یھ��ايی در دس��ت اس��ت ك��ه ب��رق از س��ر ھ��ر ان��سان متم��دن  اس��ناد و نمون��ه
  . پراند می

 مطلبی از ١٣٨٠ آوای زن، بھار ٤٠/ ٤١ی   ی شماره  در نشريه
ی اي�ن نگ�رش اس�تثماری را،    ك�ه زمين�ه پاي�دار از انگل�ستان چ�اپ ش�ده )له

  . گذارد ن به روشنی به نمايش میحتی در ديدگاه زنان مسلمان امروزي
  : نويسد ساله می  ی ھفت  )له، در رابطه با يك دختر بچه

. ك��نم در كوچ��ه ب��ازی م��ی] اس��ت[يك��ی از روزھ��ای گ��رم تاب��ستان 
ھا  به آن. بينم كه با ھلھله، سرگرم بازی خود ھستند پسران و دختران را می

ھا ت�صميم گرفتن�د  بچه. دمبر ھا لذت می كنم از بازی با آن فكر می. پيوندم می
زي�اد از خان�ه . و سری به شير آب نزدي�ك مح�ل بزنن�د. كه سر كوچه بروند

   ٢٣٥…دور نبودم
  : گردد دخترك شاداب به خانه برمیبعد كه اين 

  وای خدای من حا) چه در انتظارم است؟ 
مادر موھای م�را در دس�ت خ�ود پيچان�د و ك�شان ك�شان ب�ه ط�رف 

  ...ايستاد نمی] باز[ش دادن ظه از فحيك لح. خانه برد
 ب�ودم ك�ه از  بھ�ت گفت�ه؛دھ�ی )مذھب، ب�ه ح�رفم گ�وش نم�یب؛ خ

   ٢٣٦. از آب در بيايی»ای  جنده«ه داند چ  خدا می؛جلو در خانه دور نشو
. كن�د چراغ خ�وراك پ�زی را آم�اده م�ی» بيچاره«بعد ھم اين مادر 

ی ھفت ساله   و پای رفتن اين دختر بچه. كند سيخ كباب را روی آن داغ می
  . سوزاند را می

گ�ذارد،  روی اي�ن ك�ودك م�ی» تربيت�ی«ی   از اثری ك�ه اي�ن ش�يوه
تنھا به نگ�رش . ربوط نيستی كار من م  گويم؛ چرا كه به حيطه سخنی نمی
پردازم كه چگونه، با اين  زده از موضوع زن می   اين مادر فلكوحشيانه ی

وضوع انسان و زن است، كه خود به نوعی قربانی ھمين نگرش دينی از م
 ب��ا چن��ين ھ��ا را گون��ه خودس��ری  ب��ه عن��وان عام��ل ح��اكم عم��ل ك��رده، اي��ن

  . كند ی در نطفه خفه می»شجاعت«فضاحت و 
ی تربيت�ی، زن�ی اس�ت ك�ه اگ�ر خ�ودش ك�اری   ی اين شيوه  ترجمه

  » !آيد ای از كار در می  معلوم نيست چه جنده«دھد، در نھايت  انجام می
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ای اجتم�اعی و ناش�ی از   ب، فحشا اساسا مقولهدر تعريف اين مكت
ھ��ای تربيت��ی، آموزش��ی، فرھنگ��ی و اقت��صادی جامع��ه ني��ست؛ بلك��ه  نارس��ايی

اين سيخ داغ و . شود ناشی می» زنان«تنھا از عدم اطاعت و فرمانبرداری 
 امكان فاسد شدن اين دخترك را ھم�راه ب�ا پاھ�ای ] زندر تعريف اين[كباب 

  . زاندسو ظريف و لطيف او می
توان�د از موض�وع  س�اله چ�ه ت�صويری م�ی  كه ي�ك دخت�ر ھف�ت  اين

فاح��شگی داش��ته باش��د، و اي��ن ك��ه در اي��ران م��ا، در آن مح��يط ب��سته، اساس��ا 
ك�م ب��رای ي��ك    دس��ت،ھ��ا ای ب��ين ان�سان  ھ��ای س�اده  گ�رفتن ارتب��اط امك�ان ي��اد

ك�ه تم�ام ابزارھ�ای ارتب�اطی، ق�ضايی،   وج�ود دارد، و اي�ن س�الهھفتكودك 
ان��د، حرف��ی   ھ��ا ب��سيج ش��ده  گون��ه نزديك��ی  ق��انونی و دين��ی ب��رای قط��ع اي��ن

تواند ب�ه ي�ك پي�شگيری وح�شيانه   كه اين رفتارھا تنھا می گذارد؛ جز اين نمی
ای برای پيشگيری كه اي�ن زن م�سلمان، ب�رای جل�وگيری   تعبير شود؛ شيوه

  . از نافرمانی زنان آموخته و در ذھنش رسوب داده است
كه ساخته و   ی رفتار با زنان، قبل از اين  بيتی اين شيوهاھميت تر

ِی ذھن مردسا)ر آخوندھای مدعی جانشينی پي�امبر باش�د، الگ�ويی   پرداخته
  : است كه خود رھبر به ميراث در تاريخ اس3م باقی گذاشته است

عل���ی ميرفط���روس ب���ا اس���تناد ب���ه اس���ناد ت���اريخی معتب���ری چ���ون 
، ٢٥ ت���ا ٢٤د ھاش���م خراس���انی، ص���ص ح���اج محم���» ِالت���واريخ  منتخ���ب«
 حم�د» ِت�اريخ گزي�ده«، ١٢٩ی    ص�فحه٥مقدسی، جلد » ِآفرينش و تاريخ«

 … و ٤٥٩ص » ق������صص انبي������اء«و ١١٥٠ی   a م������ستوفی، ص������فحه
  : نويسد می

ازدواج ك�رد؛ ام�ا پ�س از ] رقي�ه[عثمان ب�ه زودی ب�ا دخت�ر محم�د 
 ، ض�رب تازيان�هچندی به علت خشونت اخ3قی و عدم س�ازش ب�ا رقي�ه، ب�ه

ح��ال موقعي��ت اجتم��اعی و اقت��صادی عثم��ان   دخت��ر محم��د را ك��شت؛ ب��ا اي��ن
چيزی نبود كه ح�ضرت محم�د ب�ا اي�ن جناي�ت، آن را نادي�ده بگي�رد و از آن 

ب�ه ازدواج عثم�ان ] ھ�م[را ] ام كلث�وم[دومين دختر خ�ود ] محمد[بگذرد؛ لذا 
چن��ان حف��ظ  مي��ه ھ��م ت��ا ب��دين وس��يله پيون��د خ��ود را ب��ا اش��راف بن��ی ا،درآورد

 يعن�ی ص�احب دو »ذوالن�ورين«معروف است كه پيغمب�ر، عثم�ان را . نمايد
داش�تم،   اگر دختر س�ومی ني�ز م�ی کهگفت ناميد و می] ام كلثوم+ رقيه [نور 
   ٢٣٧.آوردم  ھم به ازدواج عثمان درمیاو را

اين ھمان خليفه ی سوم م�سلمانان اس�ت ک�ه ش�يعيان آن ھم�ه او را 
   !دسب و لعن ميکنن
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وقت��ی در زم��ان رض��ا ش��اه ك��شف حج��اب ش��ده ب��ود، پ��در آق��ای «

گرف�ت و در كوچ�ه و ب�ازار، ھرج�ا زن�ی را  ای در دس�ت م�ی  حيدری تركه
 »حي�در حي��در«اش   دي�د، ب�ا ترك��ه حج�اب ي��ا ب�ا چ�ادر و ب��دون مقنع�ه م��ی ب�ی

 ب�ه »!ی خ�3 را بين�داز  پ�رده«: گف�ت كويب�د و م�ی ب�ر س�ر آن زن م�یگويان 
 خ�انواده ك��ه ب��ه حي�دری ش��ھرت يافت��ه ب�ود در م��شھد ب��سيار ھم�ين خ��اطر آن

   ٢٣٨.معروف و در محافل مذھبی بسيار گرامی بود
  

 نگ��رش ب��ه زن��ان را  اي��ن» قھرمان��ان آزادی«ای ديگ��ر   در نمون��ه
م�درس، ] س�يد ح�سن[از جمل�ه نظ�رات ديگ�ر «: ان�د  گونه تئ�وريزه ك�رده اين

 خداون��د  ک��هگف��ت ن م��یاو در م��ورد زن��ا. ن��ان ب��ودی ح��ق انتخ��اب ز  م��ساله
   ٢٣٩».ھا قرار نداده است كه لياقت انتخاب را داشته باشند قابليت در اين

 بي��ان ك��نم، ن��شان دادن ت��داوم   كوش��م در اي��ن نوش��ته آنچ��ه م��ن م��ی
ی   مان��ده ال��ساعه اس��ت و ن��ه تنھ��ا از مغ��ز عق��ب   دي��دگاھی اس��ت ك��ه ن��ه خل��ق

ی    سال پيشينه١٤٠٠داستانی است كه . مشتی آخوند ضد زن تراويده است
در   در دي�دگاه م�ذھبتاريخی دارد؛ با اين توجه كه در ايران باس�تان، حت�ی

 ب�ر زن�ان نرفت�ه ]دس�ت ك�م ب�ا اي�ن كيفي�ت[كنار حكومت ھم، چن�ين تحقي�ری 
به ] يا اعراب مسلمان[ی مسلمانان عرب   است؛ در حالی كه از زمان حمله

ی فرھنگ��ی   ب��ه زمين��هاي��ران، چن��ين نگرش��ی ن��ه تنھ��ا تئ��وريزه ش��ده، بلك��ه 
بنابراين ادعايی گزاف نيست اگر گفت�ه ش�ود ك�ه . ايرانيان ھم راه يافته است

 اين نگرش به زن در تاريخ ايران، دقيقا ي�ك دي�دگاه واردات�ی اس�ت و دس�ت
ر مي�ان اع�راب ب�دوی  به آن كيفيتی كه به قول برخی از متوليان اس�3م دكم 

  . نشده است در ايران باستان ديده ،حاكميت داشته
ی ت�اريخی   كه يك دين واردات�ی چگون�ه توان�سته اس�ت حافظ�ه  اين

ملتی را سوزانده، بعد ھم اين نگرش را جانشين ديدگاه قديمی ايرانيان كن�د، 
و در تداوم ھمين نگرش، ب�ا ش�يعيگری ابع�ادی ت�صاعدی ب�ه آن ببخ�شد، از 

رود و  یاس��ت ك��ه تنھ��ا از متولي��ان چن��ين مكتب��ی انتظ��ار م��» معجزات��ی«آن 
  !بس

  دي���ن و ھای اس���3می، بخ���صوص متولي���انب���سياری از تئوري���سين
ای، ناب، محم�دی، عل�وی   ھای راستين، واقعی، حقيقی، سرچشمه» اس3م«
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و حتی باصط3ح مدرن، دليل فشارھای وارده بر زنان را در صدر اس3م، 
ه  پيشرفتی در براب�ر زن�د]خود[وريزه شدن اين انواع فشارھا را ھم چنين تئ

» متاس�فانه« ام�ا ؛ان�د  بگور كردن زنان در مي�ان اع�راب ب�دوی تبي�ين ك�رده
  . تاريخ زبان گويای ديگری دارد

فق�ط . زنده به گور كردن دختران در مي�ان اع�راب معم�ول نب�ود«
   ٢٤٠».زد  به چنين كار زشتی دست می» بن مرتميم بنی«ی   افراد قبيله

  
  : به گفته ی صادق ھدايت

، م�ا ب�رای م دخترانم�ان را زن�ده ب�ه گ�ور کن�يميع�ادت نداش�ت ما که
 .آزادی و آب�ادی داش�تيم و فق�ر را فخ�ر نميدان�ستيم تم�دن وث�روت و خودمان

بجاش فقرو پشيمانی و مرده پرستی و گري�ه  و گرفتند اينھا را از مای ھمه 
شوئی و خ�� و قھار و آداب کون غدار اطاعت از خدای و گدائی و تأسف و
پ�ستی و سودپرس�تی  آميخته با کثاف�ت و  ھمه چيزشان؛دندرفتن برايمان آور

 .ذوقی و مرگ و بدبختی استو بي
 ؛س نال�ه اس�تاست و شعرش�ان چ� ريختشان غمناک و موذی چرا

 ؛دارن���در َ ھم���ه اش س���رو ک���ا،پرس���تش ام���واتو چونک���ه ب���ا ندب���ه و زوزه 
پ��يش ب��ه طم��ع خ3ف��ت ب��رای ع��رب سوس��مار خ��وری ک��ه چن��دين صدس��ال 

  ...زاری کنندو بايد به سرشان لجن بمالند و مرگ ا ترکيده، زنده ھ
س�ت ک�ه گوي�ا  خ3 دگن�برخورد ب�ا ب�وی  در مسجد مسلمانان اولين

م�ذھب  اص�ول اي�ن  ت�ا ب�ه،تبليغ برای عبادتشان و جلب کفار استی وسيله 
ک�ه دس�ت و پ�ای چ�رکين خودش�ان را در  بعد اين حوض کثيفی. خو بگيرند

 ،ذن روی زيل��وی خ��اک آل��ود خودش��انو م�� یآن مي��شويند و ب��ه آھن��گ نع��ره
َخ�����دای خونخوارش�����ان ِورد و اف�����سون ی ب�����راو دو) و راس�����ت مي�����شوند 

گوس�فندان و وح�شت و کثاف�ت و ر م�سلمانان ب�ا ک�شتا عيد قرب�ان…ميخوانند
جھ�ودی   خدای،مھربان و بخشايشگر است جانوران برای خدایی شکنجه 

ر ک��شتن و چاپي��دن اش دس��توه  قھ��ار و جب��ار و ک��ين ت��وز اس��ت و ھم��آنھ��ا
ميفرس�تد  پ�يش از روز رس�تاخيز ح�ضرت ص�احب را  و؛ميدھد مردمان را

ت�ا زان�وی  ع�ام بکن�د ک�هآنق�در از آنھ�ا قتل م�تش را بي�اورد وَتا حسابی دخ�ل ا
اميد لذتھای  مومن کسی است که به تازه مسلماند؛ اسبش در خون موج بزن
عم�ر را  ب�دبختی  وپرس�تی آن دني�ا ب�ا فق�ر و ف3ک�ت موھوم شھوانی و شکم

  . بسر برد و وسايل عيش و نوش نمايندگان مذھبش را فراھم بياورد
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  یَ ام�وات زن�دگی ميکنن�د و مردم�ان زن�ده یزي�ر س�لطهه اش ھم
ترين  ک�اری ک�ه پ�ست؛تبعي�ت ميکنن�د ھ�زار س�ال پ�يش ين ش�ومامروز از قوان

ھن��ری  فل��سفی وو اينک��ه ب��ه م��سائل فک��ری ض ع��و .نميکنن��دھ��م ج��انوران 
ت�ا ش�ام راج�ع ب�ه ش�ک مي�ان دو و  ، کارشان اين است که از ص�بحدازندبپر
مذھب برای يک وج�ب پ�ائين تن�ه  ينا .استعامنه قليله و کثيره بحث کنند سه

 ن�ه ،پ�يش از ظھ�ور اس�3م  انگار ک�ه؛جلو ساخته و پرداخته شده از عقب و
ا خود ر  یفرستاده  خدا آخرين؛سر قدم ميرفت کسی توليد مثل ميکرد و نه

  .ه استمامور اص3ح اين امور کرد
 اگر پائين تنه را از آن ،نجاسات بنا شده  اس3م روی یفلسفه تمام

بع�د ھ�م علم�ای . ديگ�ر مفھ�ومی ن�دارد ميغلت�د و  اس3م روی ھ�م،حدف کنيم
 .کله بزنن�دروس�اختگی عرب�ی س� اين دين مجبورند از صبح تا ش�ام ب�ا زب�ان
ي��ا  ب��سازند وم م��ردل ب��رای اغف��اس��جع و قافي��ه ھ��ای بيمعن��ی و پرطمط��رق 

س�ياه  مردمش را به خ�اک سر ممالکی را که فتح کردند،سرتا .تحويل بدھند
دوروئی و دزدی  سوسی وبه نکبت و جھل و تعصب و فقر و جانشاندند و 

ش���کل ه ی مب���ت3 کردن���د و س���رزمينش را ب���لي���سک���ون آخوندو و چاپلوس���ی 
 ک�ه مب�دل ب�ه اژدھ�ااما مثل عصای موس�ی  ...آوردند صحرای برھوت در

اين اژدھای ھفتاد سر ھ�م دارد اي�ن دني�ا را  ،خود موسی از آن ترسيد شد و
ش��دن جل��و ق��ادر متع��ال ک��ه باي��د  راس��ت/ھم��ين روزی پ��نج ب��ار دو). بلع�دمي

خ�ور و ذلي�ل و  س�ری است تا آدم را توعربی او را ھجی کرد، کافی بزبان
  …چيز بار بياورد ھمهپست و بي

  ؟ نده اردمگر برای ما چه آو
از م�ذاھب و عقاي�د مت�ضادی ک�ه  ھ�م زن�ی از آرا و معجون دل به
 ب�ی تناس�ب اس�تراق و ،ھضم نکرده ، ھول ھولکی واديان و خرافات پيشين

ک�ام آن مخ�الف اح  دشمن ذوقي�ات حقيق�ی آدم�ی، و؛بھم در آميخته شده است
 م�ردم گونه ترقی و تعالی اق�وام مل�ل اس�ت و ب�ه ض�رب ششم�شير ب�هبا ھر
  گدائی است، يا خراج وه ی يعنی شمشير بران و کا س؛چپان کرده اندزوز

   ! يا سرتان را ميبريم؛مسلمين بپردازيد جزيه به بيت المال
م�ا را از مي�ان   آث�ار ھن�ری؛ چاپيدند،داشتيم ھر چه پول و جواھر

   ...نيستندر ھنوز ھم دست بردابردند و 
  ٢٤١...کردند ھر جا رفتند ھمين کار را
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» ت��اريخ سياس��ی اس��3م«در كت��اب » ح��سن اب��راھيم ح��سن «دكت��ر
  : نويسد می» زن در روزگار جاھليت«زير عنوان 

ی اشعاری كه از روزگار جاھلي�ت بج�ا مان�ده، بخ�وبی   از مطالعه
شود كه در آن عصر، زن از آزادی نصيب داشته و كارھای مھم  معلوم می

رھ��ا ب��ا م��رد ش��ركت گرفت��ه و بلك��ه در ب��سياری كا ب��ه م��شورت او انج��ام م��ی
كلی مناسبات اجتماعی مرد با ھمسر خ�ود خيل�ی بھت�ر  طور  به. داشته است
كنيم؛ زيرا مردان نسبت به مادر خ�ويش  كه ما تصور می] است[از آن بوده 

خواس��تند  ان��د و ھنگ��امی ك��ه س��خنوران م��ی  ك��رده ني��ز مانن��د پ��در افتخ��ار م��ی
 ني����ز س����خن سازند، از زن����انق����صايدی در ذك����ر ف����ضايل ق����وم خ����ويش ب����

    ٢٤٢.ندآورد می
ت�وان گف�ت  با اين تعابير از س�وی محقق�ين اس�3می و م�سلمان، م�ی

اس��ت و ی اس��3می   ھ��ا، دقيق��ا ي��ك پدي��ده  ك��ه زن��دانی ك��ردن زن��ان در خان��ه
 ك��ه اس��3م در مي��ان اع��راب، و البت��ه ب��ا ف��اكتور درس��ت از زم��انی آغ��از ش��د

تواند  ری ھم میالبته پرسش ديگ. ِمشخص خشونت و كشتار رايج شده است
تران�شان  اگر بپ�ذيريم ك�ه اع�راب دخكه  ين ميان به ذھن برسد و آن ايندر ا

 ك�ه ع�اری از چن�ين ھ�ای ديگ�ر ن�د، زن�ان س�رزمينكرد را زنده ب�ه گ�ور م�ی
گونه به   بايست اين چنين تحقير شده و اين ند، چرا میفرھنگ ضد زنی بود
  ! زنجير كشيده شوند؟

  : نويسد ی زنان عرب می   روحيهمرتضی راوندی در رابطه با
ك�رده، اي�ن  ك�ه اس�3م، زن�ان را ب�ه خان�ه ن�شينی ترغي�ب م�ی  با اين

رس�اند ك�ه در  ب�ه خ�وبی م�ی] داستان شركت عاي�شه در جن�گ جم�ل[جريان 
 را از دس��ت »زم�ان جاھلي��ت«ی   ص�در اس��3م، ھن�وز زن��ان ع�رب روحي��ه

ھ�ای رزم�ی و  فعالي�تنداده بودند و نه تنھ�ا در كارھ�ای اجتم�اعی، بلك�ه در 
     ٢٤٣.جستند سياسی كمابيش شركت می

ب��ل از اس��3م، ھم��و در رابط��ه ب��ا موقعي��ت اجتم��اعی زن��ان اي��ران ق
به طوری ك�ه از نق�وش و ال�واح و آث�اری ك�ه از عھ�د : بررسی جالبی دارد

ی ع�رب از    زنان ايران قبل از حمل�ه کهآيد ه دست ما رسيده برمیباستان ب
زنان واب�سته ب�ه طبق�ات دوم و . تری برخوردار بودندھای بيشحقوق و آزادي

ھای اقتصادی دوش به دوش م�ردان ك�ار  سوم اجتماع تقريبا در تمام فعاليت
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 كردند؛ مخصوصا ھمكاری زنان با مردان در كارھ�ای ك�شاورزی، گل�ه می
    ٢٤٤.توليدی و بافندگی قابل توجه استھای  بانی و ساير فعاليت 

ی اع�راب ب�ه   وش�ش زن�ان قب�ل از حمل�هی نوع پ  راوندی در باره
ح�دود [به طوری كه از نق�وش ب�اقی مان�ده از عھ�د باس�تان : نويسد ايران می

حجاب بودند؛ يعن�ی  آيد، زنان ايران عموما بی برمی] قرن ھفتم قبل از مي3د
ھ��ا  ھ��ا، بلك��ه ق��سمتی از دس��ت و پ��ای آن ن��ه تنھ��ا س��ر و ص��ورت و گ��ردن آن

  . شد بدون حاجب و مانعی ديده می
زنان عھد ھخامنشی ب�ه ط�وری ك�ه از ص�ورت منق�وش ب�ر ف�رش 

. ش��ود ش��ان ك�ام3 دي��ده م�ی  آي��د، چھ�ره پازيري�ك و س�اير آث��ار آن دوره برم�ی
ِآويختن��د و پيراھن��شان مانن��د پي��راھن  گي��سوان بلندش��ان را ب��ه پ��شت س��ر م��ی

ِپرچين مردان پارسی بود ھ�ای گون�اگونی ك�ه از ع�صر   از آث�ار و مج�سمه. ِ
نی به يادگار مانده، بخوبی پيداست كه زنان سر و ص�ورت و گ�ردن و اشكا

كردن��د ك��ه  پوش��انيدند؛ معم��و) پي��راھن بلن��د ب��ر ت��ن م��ی ب��ازوان خ��ود را نم��ی
ی ساسانيان وضع عمومی زنان مانن�د   در دوره. پوشاند غالبا تا زانو را می

در قرون پيش بود؛ يعنی غير از زنان وابسته ب�ه طبق�ات اش�راف ك�ه كمت�ر 
كردن�د  شدند، ساير زنان بدون پرده و حجاب زندگی م�ی بين مردم ظاھر می

  . كردند ھای اقتصادی شركت می  و كمابيش در فعاليت
 ب���ا توج���ه ب���ه اي���ران ش���ناس نام���دار دانم���اركی»  س���نكري���ستن«

  : نويسد مطالعات بارتلمه در مورد زنان می
ه ی ب���وددارای حق���وق م���سلم] عھ���د ساس���انيان[ نزن در اي���ن زم���ا

در زمان ساسانيان، احكام عتيق در جنب قوانين جديد باقی بود و اين . است
تضاد ظاھری از آنجاست كه پيش از آن ك�ه اع�راب م�سلمان اي�ران را ف�تح 

   ٢٤٥.تحصيل حقوق و استق3ل خود بودندكنند، محققا زنان ايران در شرف 
توج��ه بكن��يم ك��ه م3ھ��ادی س��بزواری از م3ي��ان باص��ط3ح متج��دد 

 ب��ه وزدھم و اواي��ل ق��رن بي��ستم، در س��ير تكام��ل قھقراي��ی نگ��اه اس��3مق��رن ن��
... ھن صوره ا)نسان ليرغب فی نك�احھنكسا«: فرمايد كه زنان، افاضه می

 ت�ا مردھ�ا ب�ه ،پوشانده اس�ت] زنان[خداوند، صورت انسان به اين حيوانات 
   ٢٤٧»! ايشان رغبت كنند٢٤٦نكاح

  

                                                           
  ٦٢٢ی سپھر تھران، ص    شاھنشاھی، چاپخانه٢٥٣٦، سال جلد سوم، راوندی تاريخ اجتماعی ايران، - 244
   ھمانجا- 245
  نکاح يعنی کردن، ترتيب دادن- 246
  ١٥بسط تئوريك شريعت، ياد شده، ص قبض و  - 247

  



 ١٩٣

 

ب�ه عن�وان . ان�د  ر نك�ردهھا كم كا  محققين و مورخين در اين زمينه
جرجی زي�دان مانن�د بع�ضی از شرق�شناسان اروپ�ايی معتق�د اس�ت ك�ه  نمونه

ب��ا عف��ت و ش��رافت زن��دگی ] ی جاھلي��ت  در دوره[ِزن ع��رب قب��ل از اس��3م 
 ب�ه نظ�ر او بع�د …كرد و از حقوق و اختيارات فراوانی برخوردار ب�ود می

  …ان كاسته شداز حقوق و اختيارات زن از نھضت اس3می به تدريج
  : نويسد ر جلد پنجم تاريخ خود میچنين جرجی زيدان د  ھم

 زنان مقام مھمی داشتند و عفت] مقبل از ظھور اس3[در آن دوره 
 زيرا زنی ؛ِآن روز عرب بودطلبی   خواھی و استق3ل  ی آزادی  ھا ثمره آن

كس، توان�د و ب�رع كه با استق3ل و آزادی خو گرفته، تحمل ننگ و عار نمی
زنی كه در ذلت و اسيری به سر برده و به قي�د حج�اب و پ�رده مقي�د گ�شته، 

دھ��د؛ ك��اری ك��ه ب��رای زن آزاد و م��ستقل نن��گ  زودت��ر ت��ن ب��ه خ��واری م��ی
   …شمارد ِزن بدبختی كه در قيد اسارت است، آن را عار نمی. نمايد می

ِھ���ای ب���دوی ك���ه اس���تطاعت كني���ز گ���رفتن و ھم���سر متع���دد  ع���رب
 ك�ه زن ب�دوی كردن�د؛ ب�ه وي�ژه ی خ�ود را س�تايش م�ی  گانهنداشتند، ھمسر ي

    ٢٤٨. رنج و راحت او در سفر و حضر بودكمك دسٍت مرد و شريك
  

ی پي�امبر چن��ين   ِ زن اس��3می در عملك�رد ص��حابهاي�ن دي��دگاه ض�د
 ]جنگي�د كه با شمشير اھدايی پيامبر م�ی[ابودجانه :  يافته است كمدیبازتاب 

. م كه م�سلمانان ب�سيار ك�شته اس�ت به چشم كردن از كافران يكی رام: گفت
و چ�ون . و چون ھند درآم�د، پنداش�تم ك�ه وی اس�ت و شم�شير ب�ه وی ران�دم

 شم�شير پيغمب�ر  ک�هِس�ت، شم�شير ب�از خ�ود گ�رفتم و گف�تمبدانستم ك�ه زن�ی ا
ال�س3م از آن   الس3م دري�غ ب�ود ب�ه زن�ی زدن ك�ه شم�شير پيغمب�ر علي�ه  عليه

    ٢٤٩.زنی آلوده شودعزيزتر است كه به خون 
  

ِدگرديسی فرھنگ مردم خاورميان�ه و سرنوش�ت زن�ان اي�ن منطق�ه 
ي�ا م�ث3 ، ت كه به عن�وان نمون�ه زن ايران�یی اس3م تا جايی اس  تحت سلطه
ای از آتش    تا ذره،گذارند ی ايرانی را به حراج می   ساله٥ھای   دختر بچه

م ريخت�ه اس�ت، در جھنمی را ك�ه  اي�ن مكت�ب در ھم�ين جھ�ان ب�ه ج�ان م�رد
ت��ر از  كنن��د ك��ه آت��شی س��وزان ھ��ا خي��ال م��ی  بيچ��اره. جھ��ان ديگ��ر بكاھن��د

گي�ر ش�دن   توان�د امك�ان دام�ن  م�یھ�م، رنوشتی كه ايشان گرفت�ارش ھ�ستندس
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، در مطلب�ی ب�ا معاص�رپ�ور، رم�ان ن�ويس   ش�ھرنوش پارس�ی…داشته باش�د
  : نويسد می» ی آشفته و جانی مشھدی  جامعه«عنوان 

وگ�و  ی جعفر ش�ھری از زن�ی گف�ت  قلم سرنوشت، نوشتهدر كتاب 
 ٥ايد در س�ن   بله اشتباه نكرده[ سالگی ٥خوانی در سن   شود كه روضه می

ه دخت��رش را بچ��ه  و در پاس�خ م��ادر ك�،كن��د از او خواس��تگاری م�ی] س�الگی
 پ�س از ]چ�ون س�يد ھ�ستم[ اگر اين دختر زن من ب�شود  کهگويد داند، می می

گذارن�د ت�ا دخت�ر را  عاقبت قرار می. بھشت خواھد رفتراست به   مرگ يك
 در ش�ب زف�اف، جن�اب آق�ا.  سالگی ب�ه آق�ا بدھن�د و ن�ورانی ش�وند٦در سن 

چن�د ] ھ�م[آق�ا . ش�ود درد ك�ه پ�س و پي�شش يك�ی م�ی چنان دختر را از ھم می
 دخت��ر را ط��3ق ،آم��ده م��اھی بع��د، از آنج��ايی ك��ه از زن پ��اره خوش��ش نم��ی

  . فرمايد می
ك�رده  ای زن�دگی م�ی  دخت�ر ب�دبخت ك�ه در جامع�ه] اين[س از آن پ

 ج��ز ازدواج، ، ك��ار آبرومن��دی ب��رای زن��ان در نظ��ر نگرفت��ه ب��وده ك��ه ھ��يچ
و شوھران ھم پس از كشف وض�عيت .  مرتب شوھر كندشود كه مجبور می

 بار ازدواج ٢٦] اين دخترك[اند؛ به اين ترتيب   داده جسمانی او ط3قش می
    ٢٥٠.ای شود  موفق به تشكيل خانوادهآنكه   كند، بی می

در رابطه با سيد بودن و حرام بودن آتش جھ�نم ب�ر ت�ن زن�انی ك�ه 
بمالد، يكسره به بھ�شت خواھن�د رف�ت، » اعراب مسلمان«اگر تنشان به اين 

  .ھای عجيب و دست اولی دارد تاريخ روايت
 گ��رفتن و ی پي��امبر، در زن  ام��ام دوم ش��يعيان، فرزن��د عل��ی و ن��وه

ر ب�ا)ی  ابن ابيطالب ب�  به طوری كه پدرش علی؛كرد  دادن افراط میط3ق
او در ط3ق زنان افراط .  به پسر من زن ندھيد کهگويد منبر رفته، علنا می

  . كند می
ب�زرگ ھم�ين اما زن�ان از ت�رس آت�ش جھنم�ی ك�ه در تئ�وری پ�در 

 »مق�دس«كه حتی يكبار ھم تن�شان ب�ه ت�ن   ، برای اينامام حسن تشريح شده
ی از اف��راط ك��ردن در ام��ام ح��سن مالي��ده ش��ود و آت��ش ب��ر اي��شان ح��رام، ب��اك

ی تن�شان   چنان س�فره  نكرده، ھم]با تمام اخطارھای پدرش[ط3ق حضرتش 
  !اند  كرده را تقديم امام دوم شيعيان می

پطروشفسكی در ھمين رابطه، با استناد به روايات مستند ت�اريخی 
 ، فرزن�د ارش�د عل�ی،مث3 امام حسن: سدنوي می» اس3م در ايران«تاب در ك
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ك�رد و زان پ�س  و امام دوم شيعيان از عھد جوانی دائما با زنان ازدواج می
   ٢٥١. زن گرفت٧٠بر روی ھم ] امام حسن[داد؛ به طوری كه  ط3قشان می

البته اسناد بسياری در دست است ک�ه تع�داد زن�ان ح�سن اب�ن عل�ی 
  . تن ھم نوشته اند٣٥٠را تا 

 سالگی ٧بر نيز عايشه را در شش سالگی خواست و در خود پيام
 س���الگی عاي���شه، چ���شم از جھ���ان ١٨محم���د در س���ن . ب���ا او زف���اف ك���رد

فروبست؛ اما وصيت كرد كه نه عايشه و نه ديگر ھمسرانش اج�ازه ندارن�د 
توجه داش�ته باش�يم ك�ه عاي�شه ت�ا ھفت�اد س�الگی . با مرد ديگری ازدواج كنند

ای س�پری    را ب�دون داش�تن خ�انواده اش ز زن�دگی سال ا٥٢يعنی . نده بودز
 ام�ا ؛ان�د  البته سن عايشه را ھنگ�ام ازدواج ب�ا محم�د ن�ه س�ال ھ�م گفت�ه. كرد

  . اش در ھنگام زفاف تاكيد كرده است  سالگی  خود او بر ھفت
گويند ھنگ�ام ازدواج عاي�شه ش�ش س�ال داش�ت و ھف�ت م�اه پ�س از 

ان��د ك��ه ھنگ��ام   اي��شه نق��ل ك��ردهاز ع. ھج��رت در مدين��ه ب��ا او عروس��ی ك��رد
عايشه ب�ه س�ال پنج�اه و ھ�شتم از .  وی ھجده سال داشته است...روفات پيمب

   ٢٥٢. يافتتھجرت در حدود ھفتاد سالگی در مدينه وفا
چھ�ار م�اه . چندی پيش زنی در كشور س�وئد از ھم�سرش ج�دا ش�د

  ام�ا؛ميم گرفت با مرد ديگ�ری زن�دگی كن�دبعد از اين جدايی رسمی ھم تص
رود،  مرد اول؛ يعنی ھمان ھمسر ايرانی مسلمان ب�ه س�راغ زن س�ابقش م�ی

 ھم�سر ،ی ك�ارد   ض�ربه٢٦و )بد پس از بگومگوھای فراوان، با ب�يش از 
كند؛   مجروح می،ده بود زندگی جديدی را آغاز كندكه جرات كرسابقش را 

  یھ��ای چن��د طبق��ه  ب�ه ط��وری ك��ه زن ب��ا ھم��ان ت��ن زخم�ی، خ��ود را از پل��ه
  . سپارد ی ھمكف جان می  كشد و در طبقه رتمانش تا پايين و جلو در میآپا

دو /ھ��ای س��وئدی و يك��ی  اي��ن مطل��ب در ھم��ان روزھ��ا در ن��شريه
ھا ج�ان و ت�ن م�را ان ھم بازت�اب ياف�ت و خب�رش ت�ا م�دتی فارسی زب  نشريه

كه بتواند به وحشيگری اين نوع م�ردان و   اين رفتار، قبل از اين. خورد می
ی م�سلمان تعبي�ر ش�ود، ناش�ی از   ن رابط�ه زن�ان تغيي�ر ھوي�ت يافت�هدر ھمي

 س��ال قب��ل، در مانيف��ست ١٤٠٠ای م��ذھبی اس��ت و از  ھم��ان   پ��يش زمين��ه
  . رھبران اين دين بازتاب داشته است

ھ��ای م��درن و م��د روزی ك��ه ب��ه  البت��ه ھ��ستند متولي��ان و تئوري��سين
 »يت فرھنگ��ین��سب«ِراحت��ی، اي��ن رفتارھ��ای ض��د زن اس��3می را توجي��ه 
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ھ��ای ك��ه ب��سياری از دادگاھ  گذرن��د؛ كم��ا اي��ن ك��رده، براحت��ی از كن��ارش م��ی
جنايی غرب ھم، با استناد به ھمين منشور خشونت، وحشيگری اين م�ردان 
م��سلمان را توجي��ه ك��رده، اي��ن جنايتك��اران را از برخ��ی مجازاتھ��ای عرف��ی 

  !شناسند جاری در غرب مبرا می
  

ھ�ای   ت�رين جل�وه   يك�ی از برج�سته جھ�انی زن�ان در پك�ن كنفرانس
 »ھ�ا شمولی ارزش  ھای مدرن و سكو)ر طرفدار جھانفمينيست«ی روياروي

ك�ه گ�روه  در ح�الی . ب�ود»اس3می طرفدار نسبيت فرھنگیی ستھايفمين«و 
دف��اع ن ن��ان و م��ردااول ب��ا مبن��ا ق��رار دادن حق��وق ب��شر، از ح��ق براب��ر ز

ای   پوش�يدهو ب�ل از مف�اھيم گن�گ  در مقاک�رده،د، گ�روه دوم آن�را رد کر می
  . دکر  دفاع می»انصاف و عدالت«چون 

موض����ع جمھ����وری اس����3می در ز مع����صومه ابتك����ار در دف����اع ا
ھ��ای  تف�اوتو كام�ل ب�وده ]ن�ا[براب�ری  طرف�داری از  ک�هنوي�سد  م�ی كنف�رانس

زن « تغاف�ل از اينك�ه ب�ا اي�ن موض�ع ھوي� ؛گيرد بيولوژيك را در نظر نمی
 .دھ�د ھدف با مردان قرار می  رفته و او را در رقابتی بی را از او گ»بودن

  بج��ای دف��اع از براب��ری، مانن��د اي��ران»مت��دين«ھ��م از اين��رو ك��شورھای 
equality  ب�ه معن�ی حق�وق يك�سان اس�ت، از مفھ�وم ع�دالت كه equity  اس�تفاده

طرف���داران اس���3می و ی ت���ر، در ن���زد جمھ���ور ب���ه زب���ان روش���ن.. .دن���دکر
چند ك�ه از ر ھ؛ يكسانی دارند زن و مرد ارزش... »میھای اس3 فمينيست«

  ! حقوق نابرابری برخوردارند
 زنان ،ديگر كشورھای مشابه اينكه بنا بر قوانين حاكم بر ايران و

ند، در ب��ی ش��و م��یر  واق��ع ش��ده، ب��صورت سي��ستماتيك تحقي�� م��ورد تبع��يض
از  ،آين�د م�ی برند و عم3 ش�ھروند درج�ه دو ب�ه ح�ساب میحقوقی كامل بسر

  و نق��ش« بلك��ه مرب��وط ب��ه ؛ نب��وده»ناعاد)ن��ه«نظ��ر آن��ان ب��ه ھ��يچ وج��ه 
 دين�ی آن�را ی»هعاد)ن�« ك�ه نظ�ام اس�ت مرد و زن »ھای متفاوت مسئوليت

  ! ده استکرتنظيم 
  آنان ھمچنين ب�ه مخالف�ت ب�ا حق�وق جن�سی، نف�ی ھرگون�ه تبع�يض

 دادن ال�شعاع ق�رار   جنسی، حقوق كودكان و نوجوان�ان و تح�ت عليه گرايش
مه ابتك�ار در دف�اع مع�صو. ضرورت رعايت حقوق بشر پرداختن�د مذھب و

ھايی را از جان��ب زن��ان اس��3می، ط��رح چن��ين خواس��تی از موض��ع جمھ��ور
 ب��رای  ی فرھنگ��ی غ��رب و ت��3ش  جويان��ه  س��لطه  ناش��ی از موض��ع،غرب��ی

مان و دان�د ك�ه ب�ا فرھن�گ جوام�ع م�سل می  تحميل آن در متن نھايی كنفرانس
  .دتوسعه قرابتی نداردر حال 
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 و س��ردبير »ھ��ای اس�3می فميني�ست« ام�ی يك��ی ديگ�ر از  محبوب�ه 
تف��اوت ب��ين زن م��درن غرب��ی و فميني��سم س��كو)ر ب��ا  »فرزان��ه« ی ن��شريه

مي�ان اعتق�اد ب�ه اص�الت ان�سان ي�ا اص�الت  جريان فك�ری خ�ود را در تف�اوت
مب�ارزه  »فردي�ت ي�افتن زن«ب�رای  ی اول  در ح�الی ك�ه دس�ته. داند خدا می

   »!جنگند خدا می اثبات عبوديت برای«كنند، گروه دوم برای  می
 اص�يل اس�ت ك�ه ، آن ديگ�ری»ی اس�3م  حف�ظ بي�ضه«به زع�م او 

كند  را به پای آن نثار می حتی ھمسر و فرزندان خود »انق3بی متدين زن«
 از انق��3ب اس��3می، ب��سياری از  رو در اي��ن چن��د س��ال پ��س اي��نز و ھ��م ا

  . برابر حفظ بنيادھای حكومتی ناديده انگاشته است د را درنيازھای خو
 و نف��ی »ن��سبيت فرھنگ��ی«ك��ه چگون��ه  ني��ازی ب��ه توض��يح ني��ست

گرايان�ه   ھ�ای واپ�س  دي�دگاه تواند به خدمت چنين شمول می ھای جھان ارزش
زنان را توجيه   حقوق  طفره رفتن از پذيرش»زن«درآيد كه حتی تحت نام 

   ٢٥٣.نمايد
اھ�ل  نھ�صد و پنج�اه ھ�زار ک�ودک مت١٣٨٩که در سال نوشته اند 
  !در ايران وجود دارد

طبق آخرين آمار منتشرشده توسط نھادھ�ای دولت�ی در اي�ران، ھ�م 
 ٨۵ ھ��زار ک��ودک متاھ��ل در ک��شور وج��ود دارن��د ک��ه ٩۵٠اکن��ون ب��يش از 

ب�ر اس�اس ق�انون م�دنی اي�ران، س�ن ازدواج ب�رای . درصد آنھا دختر ھ�ستند
 اما پدر يا جد پدری دخت�ر ؛ سال تعيين شده١۵رای پسر  سال و ب١٣دختر 

 س��الگی ني��ز ١٣د در ص��ورت ص��3حديد خ��ود، دخت��ر را قب��ل از ن��توان م��ی
اي��ن در ح��الی اس��ت ک��ه مط��ابق کنوان��سيون حق��وق ک��ودک ک��ه . دن��ش��وھر دھ

  .شوند  سالگی کودک محسوب می١٨ايران نيز آن را امضا کرده، افراد تا 
اقل س��ن ب��رای ورود ب��ه ام��ور م��الی و طب��ق ق��وانين اي��ران ني��ز ح��د

 س��ال ١٨ھمچن��ين ح��داقل س��ن رای دادن ني��ز .  س��ال تم��ام اس��ت١٨تج��اری 
  یپرس��ش اص��لی حقوق��دانان اي��ن اس��ت ک��ه چگون��ه ک��سی ک��ه اج��ازه. اس��ت

ای را ب�رای   توان�د نماين�ده دخالت در امور مالی خودش را ھم ن�دارد و نم�ی
دگی برای تمام عم�ر خ�ود چھار سال انتخاب کند، مجاز است که شريک زن

ش��ود ب��ه اي��ن موض��وع پرداخ��ت ک��ه  ی ديگ��ری ھ��م م��ی  از زاوي��ه...برگزين��د
ازگاھی اخبارش ب�ه ص�ورت  که ھر»دختران فراری«ًاحيانا بخشی از اين 

ش��ود گف��ت ک��ه يک��ی از  آي��د، م��ی گريخت��ه در ک��شور بي��رون م��ی/آم��ار ج��سته
ای ک�ه    پدي�دهديگ�ر. پارامترھای مؤثر ب�رآن ھم�ين ازدواج زودھنگ�ام اس�ت

ی خودس�وزی ي�ا خودک�شی   شود به عنوان پيامد به آن اشاره کرد، پدي�ده می
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وي�ژه در    ب�ه؛ًای نسبتا رو ب�ه گ�سترش اس�ت  بين دختران است که باز پديده
ی ن�اگواری اس�ت    آيد تبع�ات چن�ين پدي�ده بين دختران و زنان که به نظر می

ھ�ای ناموس�ی و  وق�وع قت�لوی ھمچن�ين . دھ�د  رخ میکه در ايران ھر روز
عل�ی ط�ايفی ب�ه ازدواج  .داند شوھرکشی را از تبعات ازدواج زودھنگام می

 ساله و ني�ز ازدواج ام�ام اول ٩ی    سالگی با عايشه۵۴پيامبر مسلمانان در 
گيرد که حتی اگ�ر   سالگی او اشاره کرده و نتيجه می٩شيعيان با فاطمه در 

ته، ب��ا اي��ن دو ازدواج م��شروعيت اي��ن س��نت قب��ل از اس��3م ھ��م وج��ود داش��
  ...بيشتری کسب کرده است

 و مھ�م »بک�ارت«  یدر بعد سنتی ق�ضيه، عل�ی ط�ايفی ب�ه م�سئله
ھ�ا،   ھای سنتی اشاره کرده و معتقد است اي�ن خ�انواده  بودن آن نزد خانواده

ازدواج زودھنگام را راھی برای کم کردن خطر ناپاکدامنی دختر و از بين 
 ش��رع ني ق��وان،ی م��ذھبیدئولوژي�� ا،ی س��نتتفک��ر .دانن��د یرف��تن بک��ارت او م��

 وني��لي مکي�� وج��ود ت،ي�� ھرچ��ه ک��ه ھ��ست، واقعلي�� دلعه،ي فق��ه ش��اي��اس��3م 
  ٢٥٤. مثل خودشان در بغل دارندیا   عروسک، بچهی است که به جایکودک

  
كنم دبيری است كه لطف زي�ادی ب�ه  در شھركی كه من زندگی می

اخي��را تعري��ف . سلمان دارددان��ش آم��وزان ش��رقی، بخ��صوص دخت��ران م��
 ه از خ�انوادهشش آم�وز ترك�ی داش�ته ك�ه ھمي�كرد كه چند سال پيش، دان� می

 و چون تازه به آلمان آمده ب�ود و زب�ان آلم�انی را ھ�م ب�ه ،اش شكايت داشت 
گي�رد شخ�صا ب�ه اي�ن دخت�رك  ت�صميم م�ی» گكرس�تين«دان�ست،  خوبی نم�ی

  . دوازده ساله زبان آلمانی ياد بدھد
ك�رد؛ ت�ا  اش تعري�ف م�ی  ھايی كه اي�ن دخت�رك از خ�انواده ناراحتی

اش، برای ح�ل   با ناراحتی و نگرانی از ناتوانی» گكرستين«جايی بود كه 
توانم تو را ب�ه فرزن�د خوان�دگی قب�ول  من كه نمی«: گويد معضل دخترك می

  » !كنم؛ در حالی كه پدر و مادر داری
 تعقي�ب و مراقب�ت يكی از نمودھای بيرونی اي�ن فرھن�گ اس�3می،

رھايی ك�ه ب�ر از ف�شا. پسران اي�ن خ�انواده از اي�ن دخت�رك دوازده س�اله ب�ود
ق���در ك���ه   نوي���سم؛ ھم���ين ، ب���يش از اي���ن چي���زی نم���یاي���ن بچ���ه وارد ش���د

شناس�د؛ چ�را  ھنوز ھم خودش را در اين جري�ان گناھك�ار م�ی» گكرستين«
ای نزدي�ك   كه دخترك ساده، در يك گريز ھنرمندان�ه، ب�ه زم�ين نيم�ه س�اخته

، ب�ه زن�دگی ای پ3س�تيكی ب�ر س�رش  محل اقامت م�ا رفت�ه، ب�ا ك�شيدن كي�سه
اش ھم )بد خوش و خندان، از اين كه ان�رژی   خانواده. درنجبارش پايان دا
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بيشتری برای اين دخترك معترض صرف نخواھن�د ك�رد، ب�ه پ�روار ك�ردن 
 س��اخته، البت��ه بع��دھا ب��ه ج��ای آن زم��ين نيم��ه…ان��د  پ��سرھاشان ادام��ه داده

و [ش�وم  بار ك�ه م�ن از آنج�ا رد م�یاند؛ اما ھر   ساختمان آبی قشتگی ساخته
 ت�نم ، تصوير اين دخترك]دافت اين داستان دست كم دو بار در روز اتفاق می

  .لرزاند را می
  

 اب��راھيم در م��ورد اس��ير گ��رفتن زن��ان در جن��گ ني��ز دكت��ر ح��سن
ه روزگار جاھلي�ت از جمله عادات زشت عرب ب: حسن تئوری جالبی دارد

ی او نب�ود و   خورد و از قبيل�ه اين بود كه وقتی مردی به مرد ديگری برمی
ھا پيمانی وجود نداشت، اگر آن مرد زنی به ھمراه داشت و بر سر  ميان آن

 مغل��وب ،داد، و اگ��ر ك��سی ك��ه زن ھم��راه داش��ت آن جن��گ و ن��زاع رخ م��ی
ود، زن اس�ير را و آن ك�ه غال�ب ش�ده ب�. رف�ت ش�د، زن�ش ب�ه اس�يری م�ی می

گون�ه قي�د و ش�رطی ت�صرف   دانست و او را بدون ھيچ برای خود ح3ل می
از اي�ن ع�ادت متنف�ر بودن�د، ] ھ�ا دق�ت كني�د بع�ضی[ھ�ا  ول�ی بع�ضی. كرد می

آوردن��د،  كردن��د و از او فرزن��دی م��ی زي��را وقت��ی زن اس��ير را ت��صرف م��ی
 اي�ن رو در ش�د؛ از ی ذلت و خواری فرزندان اي�شان م�ی  اسارت مادر مايه

انتخ����اب ھم����سر خ����ويش دق����ت كام����ل داش����تند و زن����انی را ب����ه ھم����سری 
    ٢٥٥. كه آزاد و صاحب نسب عالی باشندگزيدند برمی

اي�شان . ك�رد اما در رابطه با رھبران اس3م وض�ع خيل�ی ف�رق م�ی
نبودند كه بجز زنان عقدی متعدد، و زنان » ھا بعضی«نه تنھا در شمار آن 

 رس�م ب�د ني�ست ب�دانيم ک�ه. ان�د  م به نام كنيز داشتهای، زنانی ھ  متعدد صيغه
 ت�ا زم�ان عم�ر اب�ن خط�اب رواج داش�ت و اي�ن  و صيغه ش�دنصيغه گرفتن
چن�ان ب�ر   برانداخت؛ اما شيعيان ب�ه فت�وای امامان�شان ھ�م] عمر[رسم را او 

اند و اي�ن رس�م برافت�اده، ھ�م   راه و رسم صيغه يا ازدواج موقت پای فشرده
ی علمای اس3می و شيعی رواجی فراوان و   ِيران زير سلطهاكنون ھم در ا

  .  دارد»ر درآمدپ«
ی اع�راب   ھ�ای كشورگ�شايانهان�د ك�ه در جنگ  كنيزان، زنانی ب�وده

ك��شتند و اي��شان را ب��ه اس��ارت و كني��زی  ق��رآن ب��ه دس��ت، مردان��شان را م��ی
ھ��ای اص��يل و   ب��سياری از اي��ن كني��زان زيب��اروی، از خ��انواده. بردن��د م��ی
ھاش��ان ھ��م از روس��تاييان اي��ران و ديگ��ر ك��شورھای ت��صرف ت��رم و خيليمح

ب�سيار خ�وبی مي�ان » ب�ازار«ان�د ك�ه ب�ه دلي�ل زيب�ايی و خردش�ان   شده ب�وده
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ھ�ايی  اين زن�ان را در جن�گ. اند  اعراب و به ويژه علی و فرزندانش داشته
 ان�د، ب�ه عن�وان  انداخت�ه كه برای تسخير اي�ران و ديگ�ر ك�شورھا ب�ه راه م�ی

مجاھدين ھم مازاد ب�ر نيازش�ان . اند  كرده تقسيم می» مجاھدين«غنيمت بين 
را در بازارھای مدين�ه و ديگ�ر بازارھ�ای ب�رده فروش�ی اس�3می ب�ه ح�راج 

گونه كه برای علی از جن�گ قادس�يه بخ�شی از   گاه ھم ھمان. اند  گذاشته می
، از ن�د عن�وان س�ھمی از غنيم�ت جنگ�ی آوردفرش معروف بھارستان را به

ان��د ك��ه اي��ن   آورده گون��ه زن��ان ني��ز ب�ه عن��وان س��ھم ام��ام و ي��ا خم�س م��ی  اي�ن
تعداد فرزندان عل�ی . اند  كرده رھبران، با طيب خاطر ايشان را تصرف می

 نف��ر اي��شان از فاطم��ه دخت��ر ٤ان��د ك��ه فق��ط    نف��ر نوش��ته٤٨ ت��ا ٣٢را ب��ين 
  . اند  پيغمبر است و بيشترين ايشان از ھمين كنيزان بوده

ان�د؛   داش�ته خود پيامبر و امامان شيعه ھ�م از اي�ن زن�ان ب�سيار م�ی
ش�ان را   زن�دگیان�د و تم�ام  حتی چند امام شيعی اساسا ازدواج رسمی نك�رده

ی زنان م�سلمان   كه حتی از ھمان حقوق ابتدايی و نصفه[با ھمين كنيزكان 
  . اند   سر كرده]اند  عقدی و حتی صيغه نيز محروم بوده

ك��ه [ش در رابط��ه ب��ا ھمخوابگ��ان كني��زش ا  نام��ه  يتعل��ی در وص��
و ھ�ر ي�ك از كني�زانم را «: دگوي�  م�ی]ام  ھا را تاكنون ك�شف نك�رده تعداد آن

 يا باردار باشد، كنيز را ب�ه فرزن�د دھن�د ،ام، اگر فرزندی بود  كه با او بوده
اگر فرزندش بميرد و كنيز زنده باشد، كني�ز آزاد . ی او حساب كنند  و بھره

   ٢٥٦».است
نامه اين است كه كنيز، پس از   حقوقی اين بخش از وصيتر تفسي

اش بخ�شيده و منتق�ل   مرگ ھمسرش، به عنوان ملك به فرزند به دنيا نيام�ده
 ھم از تعداد اي�شان »حضرت«كه [فرزند  ِشود و كنيز فرزند مرده يا بی می

يچ گونه بدون در نظر گرفتن ھ] خبر بوده وع بارداری ايشان بیو ھم موض
   !اند  شده حق و حقوقی رھا می

ان�د ك�ه زن�دگی   كنيم كه علمای اس3م و ت�شيع ب�سيار كوش�يدهتوجه 
ب��د . ی چھ��ارم و ام�ام اول��شان را ب��سيار س�اده و فقيران��ه ت�صوير كنن��د  خليف�ه

 اي�ن ھم�ه كني�ز می بپرسيم ك�هنيست به عنوان معترضه از اين متوليان اس3
 آي�ا ؛ان�د  ك�رده كج�ا زن�دگی م�ی]  نف�ر٤٨ ت�ا ٣٢[و اين تع�داد فرزن�دان عل�ی 

درست نيست كه اينان به ج�ايی ب�رای زن�دگی و تك�ه زمين�ی ب�رای خوابي�دن 
ي�ا ؛ ان�د  شده ی پرجمعيت چگونه تغذيه می   اساسا اين خانواده؛اند  نياز داشته

ك��ه ب��ه ھ��يچ ص��راطی ك��ه » ادب��ی آم��وز ب��ی رب��ط دان��ش ب��ی«ديگ��ر س��وا)ت 
  !تقيم نيستفرمايند، مس حضرات می
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ِس�ير )بد يعن�ی زن ا[مره بن شراحيل، صاحب السليحين، كنيزكی 
علی از كنيزك پرس�يد آي�ا ش�وھر .  فرستاد...یرا نزد عل] كم و سن و سالی

 من پ�ی ب�ردم  که وی را بازگردانيد و به مره نوشت علی؛ گفت آری؛داری
ب�ه  پس م�ره، ك�ابين وی را از ش�وھرش ؛ دارای شوھر است»ی تو  ھديه«

و او را ] يعن��ی كني��ز را از ش��وھر و ص��احبش خري��د[پان��صد درھ��م خري��د 
   ٢٥٧.روانه ساخت؛ و علی نيز او را پذيرفت

ھ��ای م��درن اس��3می باي��د ت��شريف  اي��ن ج��ا ديگ��ر متولي��ان تئ��وری
   !ان را بفرمايندھا توجيھاتش گونه تئوری  بياورند و در رابطه با اين

ان�د ك�ه   رافت را نداش�تهخوشبختانه م3يانی از طيف خمينی اين ظ
ن�د؛ اي�ن کن س�كوت اختي�ار »اب�واب ش�رعی اس�3می«گونه   در رابطه با اين
 اي�ن جماع�ات ھ�م »افاض�ات«ھ�ا و  ون�ه سفارش�ات در كت�اباست ك�ه اي�ن گ

.                                     پراند بازتاب يافته كه حتی خواندنش، برق از سر ھر انسان متمدن می
ان�د و ب�ه دلي�ل   البته تنھا برای آرامش م�ردان آفري�ده ش�دهزنان ھم 

ك�ه در   ان�د و ب�ا اي�ن   ش�ده»س�فيه«  م�ادر بزرگ�شان ح�وا یھمان گناه اولي�ه
 و تنھ�ا اي�ن ،د، ام�ا عق�ل از اي�شان زاي�ل ش�دهابتدا خردمن�د آفري�ده ش�ده بودن�

يعن��ی [ھ��ا محب��وس باش��ند ت��ا آدمي��ان   مان��د ك��ه س��خت بزاين��د و در خان��ه م��ی
عل�م ك�3م و ش�ريعت و تف�سير «ش�ان ك�ه ھمان�ا   ب�ه كارھ�ای اساس�ی] دانمر

ت��دارك حكوم��ت اس��3می و تعم��يم اي��ن « اس��ت، و البت��ه »شانكت��اب آسماني��
    ! بپردازند»ھا به جھان متمدن آموزش

و زنانند كه بايد دستاس كنند و گن�دم آرد كنن�د و بچ�ه را ب�ا س�ختی 
 و …زادگ��ان م��ردان را بپاين��دبزاين��د و ھ��ر م��اه ب��ا س��ختی خ��ون ببينن��د و 

ای كه از زنان دريغ شده است، م�شغول   مردان، تنھا به كارھای خردمندانه
  .باشند

 چون خدا برھنگ�ی آدم و …اند كه  از ابن عباس نيز روايت كرده
حوا را بديد، بفرمود تا يك گوسفند از ھشت جفتی كه از بھشت فرود آورده 

بك�شت و پ�شم آن را بگرف�ت و برش�ت بود، بكشند و او گوسفندی بگرفت و 
ای ك���رد و ح���وا ي���ك پي���راھن و   آدم ب���رای خ���ويش جب���ه. و ب���ا ح���وا ببافتن���د

   ٢٥٨…روسری كرد و آن را بپوشيدند و 
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اش   ھ�م در س�متگيری» a«گون�ه پيداس�ت ك�ه   از اين تفاسير اي�ن
حت�ی در ش�رايطی ك�ه ھن�وز م�ردان ديگ�ری ھ�م  [به س�ود م�ردان، زن�ان را

 به ح�بس دائ�م در حج�اب و بيگ�اری ب�رای م�ردان و س�خت ]اند  آفريده نشده
ي�غ زاييدن محكوم كرده است؛ در حالی كه خود، خردمن�دی را از اي�شان در

  !داشته و سفيھشان گردانيده است
ان��د ك��ه ش��يطان ح��وا را وسوس��ه ك��رد و   آورده] ھ��م[از اب��ن وھ��ب 

 را به حاجت پيش درخت آورد و آن را به چشم وی زيبا نمود، آنگاه آدم او
  . خويش خواست

  ! شود مگر اين جا بيايی؟ نمی: گفت
  ! شود مگر از اين درخت بخوری؟ نمی: و چون بيامد، گفت

و از آن بخوردن��د و عورت��شان نماي��ان ش��د و آدم گري��زان در بھ��شت : گوي��د
  گريزی؟  آدم از من می: ھمی رفت و خدايش بانگ زد

   .ولی از تو شرم دارم! نه پروردگارا: گفت
  ای آدم، از كجا فريب خوردی؟ : گفت
  . از حوا پروردگار من: گفت
ك��ه اي��ن درخ��ت را    چن��ان،پ��س باي��د ھ��ر م��اه يكب��ار او را خ��ونين ك��نم: گف��ت

 وی را خردمن�د آفري�ده ب�ودم، ام�ا س�فيھش ك�نم، بن�ا ب�ود آس�ان ؛خونين كردم
  .آبستن شود و آسان بزايد اما بسختی خواھد زاييد

ی ح��وا نب��ود، زن��ان اي��ن دني��ا قاع��ده    بلي��ه اگ��ر ک��هاب��ن زي��د گوي��د
   ٢٥٩.زاييدند شدند و آسان می شدند، عاقل بودند و آسان حامله می نمی

  
پ��س از  نوش��ت ک��ه ١٣٨٩بي��ستم تيرم��اه ت��اريخ  در کيھ��ان آن3ي��ن

ی  جامع�ه  یبراب�ر اعتراض�ات گ�سترده آنک�ه دول�ت جمھ�وری اس�3می در
تيانی کوت��اه آم��د و از آش��ی  از اج��رای حک��م سنگ��سار س��کينه محم��دجھ��انی

سنگ�سار نمي�شود، ،  خود در لندن اع3م کرد ک�ه س�کينه یخانهطريق سفارت
تغيي�ر اب�راز  اي�ن ھا و نھادھای دفاع از حقوق بشر نسبت بهبسياری از دولت

  یق�ضاييهاه نون بارھا پيش آمده است ک�ه دس�تگکتا. نگرانی کردندترديد و 
 م مشابه داده است و سپس درجمھوری اس3می خبر از توقف اجرای احکا

  یھ��ای ي��ک جانب��ه و بيدادگران��ه پنھ��انی متھم��انی را ک��ه در دادگاھوا خف��
شيانه ت�رين ش�يوه ھ�ای ممک�ن محکوم به مرگ، آن ھم به وح حکومت دينی

  . رسانده است ند، به قتلشده 
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 ھايی که نسبت به اجرای حک�منگرانی مدافعان حقوق بشر و دولت
 ،محکوم ب�ه سنگ�سار ش�ده» زنا«ھی ه به جرم واسکينه محمدی آشتيانی ک

ب�ه قت�ل اي�ن ھای آمريک�ا و فران�سه ب�ه ش�دت ن�سبت دولت. بر حق است کام3
س��ت ک��ه  ااي��ن در ح��الی. غي��ر از سنگ��سار ھ��شدار داده ان��دی ش��کله م��تھم ب��

 رژي�م اي�ران  ی ق�وه ق�ضاييه»ستاد حقوق بشرر دبي«جواد )ريجانی  محمد
در ق�انون اساس�ی جمھ�وری  سنگ�سار زاتد ک�ه مج�اک�رب�ه درس�تی اع�3م 

جھاني��ان و مخالف��ان ه دارد و از اي��ن طري��ق ناخواس��ته توج��اس��3می وج��ود 
مھ�م جل�ب   یاحکام قصاص و سنگسار و اع�دام در اي�ران را ب�ه اي�ن نکت�ه

 جمھ�وری باي�ست نظ�امقابل�ه ب�ا اي�ن احک�ام غيران�سانی ميد ک�ه ب�رای مک�ر
وی در گفتگو با خبرگ�زاری . شيداس3می و قانون اساسی آن را به چالش ک

نظ�ام ق�ضائی نميتوان�د م�سير «ت ک�ه  گف�»ايرن�ا«مھوری اس�3می می جرس
 »!بدليل تھاجمات غرب و فشارھای رسانه ای تغيير دھدا خود ر

ھجمه ای ک�ه غ�رب در اي�ن رابط�ه ب�ه راه انداخت�ه، ود که افز وی
و ... م اجرای احک�ام ش�رع مق�دس اس�3. نظر قضات ندارد در ھيچ تاثيری

 ب�ا مخالف�ت آنھ�ا ،ب�وی احک�ام ش�رعی داش�ته باش�د اساس�ا ھ�ر م�ساله ای ک�ه
ت گ�سار و دف�اع از اج�رای آن گف�در تأيي�د مج�ازات سن وی .شودروبرو مي�

 در قانون ]سنگسار[رم بايد گفت که او) مجازات رجم مورد اين مج درکه 
ح�دود  ام�ا ق�ضات محت�رم دادگاھھ�ا در ش�رايط ب�سيار م،دارد اساس�ی وج�ود

  ٢٦٠.دکننحکمی مي اقدام به صدور چنين
  

تاريخی كه تازه و منابع          به ھر صورت رديف كردن اين ھمه اسناد 
ھ�ا در دس�ت   ی اسنادی كه در اين رابط�ه  ای است از دريای گسترده  قطره

اس3می حاكم ب�ر اي�ران ھ�م ب�ه چ�اپ » خردمند«است و اتفاقا در جمھوری 
گراي�ان   ی تطبيقی اين اس�ناد ب�ا رفت�ار اس�3م  ايسهرسيده است؛ ھمينطور مق

 ن�شان ]ھ�ا  چه حاكم و چه در حسرت حكوم�ت و چ�ه حاكم�ان خان�ه[امروز 
ت�ر از   دھد كه داستان زنان در كشورھای اس�3می، ب�سيار ب�سيار پيچي�ده می

ه ب�ا شعارھايی است كه بع�ضی از سياس�يون و اس�3ميون راس�تين در رابط�
 داس��تانی اس��ت پ��ر از اش��ك چ��شم ك��ه تنھ��ا نوش��تن و ؛دميدھن��زن��ان م��سلمان، 

ِگفتن و كنكاش و كاوش و كندوكاو ھر چه بيشتر سرنوشت زنان، حقوقشان 
تواند م�ا  می» ن و شوھرانشانشان نسبت به اربابان و آقايا  تكاليف الھی«و 
  .  كمی ھم به فكر و مطالعه وادارد]مان را  ھمگی[را 
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توان ب�ه ج�ای آويخ�تن   است كه میاتفاقا اين روزھا درست زمانی
به ايمان مطلق، و بدون وحشت از متوليان دين�ی، كم�ی ھ�م ب�ه كن�دوكاو در 

   !پرداخت سرنوشٍت عجيب و غريبمان چگونگی
ی كار است و نه ك�اری ب�ه اي�ن گ�ستردگی   اين كوشش ھم نه ھمه

 ب�ا طلب�د ك�ه ھ�ايی را م�ی ھ�ا و جري�ان ھيئ�ت. آيد ِی يك تن تنھا برمی  از عھده
نگاھی انتقادی، با شك در اصول و مبانی اعتقادی و بديھی اين مكتب، اي�ن 

 ھ��م ھراس��ی ب��ه دل راه …ھ��ا و تھدي��دھا و راه را بپماين��د و از زخ��م زب��ان
به نقد كشيده شود، تاريخ درس�ت ندھند؛ كه اگر قرار است اس3م در كليتش 

ن اس�3می، ی فضاحت بار حاكما   ھمين امروز است؛ زمانی كه كارنامهآن
  !شود مان، ھر روزه تجربه می  با جسم و جان ھمه

اي�ن بررس�ی كوت�اه، تنھ�ا ع3م�ت . راه باز است و كار بسيار زياد
ون�دگان ب�سياری داش�ته باش�د ك�ه م�ن تواند ر ای است كه می  سبزی در جاده

ھاس�ت ھا و قرن   نيز رھرو و پيرو كوشندگانی ھستم كه اين راه را سالخود
جھ��ل « را در راه اي�ن  نازنين�شانھاش��ان ھ�م س�ر و ج��ان  و خيل�یان�د  كوبي�ده
ب���ا تم���ام ؛ ی اي���شان  ك3ھ���م را ب���ه احت���رام ھم���ه. ان���د   فدي���ه داده» زداي���ی
  !  دارم  از سر برمی،اشندھايی كه ممكن است داشته ب كاستی
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  !زن در چشم محمد
  
  

 اس�ت ك�ه ٢٦١الفصاحه  از ديگر اسناد مستند و معتبر اس3می، نھج
ی   مجموع��ه«ی عل��ی اب��ن ابيطال��ب و   الب3غ��ه  كت��ابی اس��ت در ردي��ف نھ��ج

را در » ھ����ا و تمث����ي3ت ح����ضرت رس����ول اك����رم  كلم����ات ق����صار، خطب����ه
 ب��ه »ابوالقاس��م پاين��ده« ی اي��ن كت��اب را  جم��ع آوری و ترجم��ه. گي��رد برم��ی

. آب�اد اص�فھان اس�ت  متول�د نج�ف] ١٣٦٣ـ� ١٢٧٨[پاينده . عھده داشته است
مات عربی و علوم مذھبی و فلسفه را در اصفھان فراگرفت و در ھمين مقد

خورش��يدی ب��ه ١٣١٢پاين��ده در س��ال . دوران ب��ا زب��ان فران��سه ني��ز آش��نا ش��د
ھ��ای مختل��ف از جمل��ه فرھنگ��ستان اي��ران ب��ه ك��ار  تھ��ران آم��د و در س��ازمان

 و ]آن زمانھ�ای خ�وب [ی مجل�س ش�ورای مل�ی  چن�دی ھ�م نماين�ده. پرداخت
ی    نام��ه١٣٢١در س��ال . ی رادي��و و تبليغ��ات ب��ود  رئ��يس ادارهم��دتی ھ��م 

پاين�ده در . ياف�ت  انت�شار م�ی١٣٣٠ھفتگی صبا را بنياد گذاش�ت ك�ه ت�ا س�ال 
  .  به نمايندگی ايران در كنفرانس اس3می مكه شركت كرد١٣٤٤سال 

الف��صاحه، ت��اريخ   ی ق��رآن مجي��د، زن��دگانی محم��د، نھ��ج  ترجم��ه
الذھب،   ب، تمدن اس3م، التنبيه و ا)شراف، مروجسياسی اس3م، تاريخ عر

ھ��ای    از جمل��ه كارھ��ا و ترجم��ه…عل��ی اب��ر م��رد ت��اريخ، ت��اريخ طب��ری و
  . اوست

ی اي��ن   الف��صاحه  ی نھ��ج  ب��رای اي��ن بخ��ش از كت��اب، از ترجم��ه
ويژگ�ی اي�ن كت�اب در . ام  ی پركار اس�3می اس�تفاده ك�رده  مترجم و نويسنده

ھای محمد را در دو زبان عربی و فارسی در برابر   اين است كه تمام گفته
ھ��م چ��اپ ك��رده اس��ت، و آن��انی ك��ه كم��ی ھ��م ب��ه زب��ان عرب��ی آش��نا باش��ند، 

   ٢٦٢.ھا را خود به چشم ببينند  توانند درستی ترجمه می
ی كوتاه يا تقريبا كوتاه است ك�ه    جمله٣٢٢٧الفصاحه شامل   نھج

ی كتاب،   در ادامه. ام برده است ن»كلمات قصار«ھا به عنوان  پاينده از آن
ھای محمد و بخشی ھم به تمث�ي3ت او اخت�صاص داده ش�ده   بخشی به خطبه

                                                           
  ی ابوالقاسم پاينده، انتشارات جاويدان الفصاحه، ترجمه  نھج  - 261
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 ب��ار از زن��ان ص��حبت ش��ده ١٥٧ی ق��صار    كلم��ه٣٢٢٧در مجم��وع . اس��ت
  : است كه عموما بر روی اين محورھا تنظيم شده است

 عم��وم زن��ان،  ی م��ردان، مك��ر و ش��يطنت  اس��ارت زن��ان در خان��ه
 زنان از مردان؛ حتی اگ�ر يز از زنان بد و خوب، وجوب اطاعتپرھلزوم 

اين مردان ستمگر باشند، و در نھايت س�جده در مقاب�ل م�ردان، اگ�ر خ�دايی 
زنان اساسا از اھ�الی دوزخ ھ�ستند . بود  نمی،گونه كه ھست  بود، يا اين نمی

انی ب�ه اعتق�اد پي�امبر اگ�ر جھ�. دھن�د و بيشترين س�اكنان جھ�نم را ت�شكيل م�ی
اي�ن . توانستند به بھشت برون�د تر می  شد، مردان آسان بدون زنان ساخته می

   . من از ك3م خود محمد استبرداشتھا،   نمونه
پ�ردازم ب�ه بررس�ی كوت�اھی در اي�ن كت�اب و نگ�اھی ب�ه  اكنون م�ی

   ٢٦٣.ديدگاه محمد در مورد جماعت زنان
ی   خان�هزن�ان در » نق�ش طبيع�ی«ھ�ا در رابط�ه ب�ا   قول اولين نقل

ھا اسير و زندانی ھ�ستند و ب�ر   كه زنان در اين خانه  است و اين» مردان«
  : كنند» توجه«می ھم به اين اسرا مردان است كه ك
   .ھا پيش شما اسيرند ی زنان از خدا بترسيد كه آن  در باره

  ] ١٦٣ ص ٤٥ش [
  :ای دارد  پرھيز از زنان در ديدگاه محمد جايگاه ويژه

د و از زن�ان بپرھيزي��د؛ زي�را ش��يطان، نگ��ران و در از دني�ا بترس��ي
ان مانن��د ب��رای پرھيزگ��ار] ش��يطان[ھ��ای وی  ي��ك از دام  كم��ين اس��ت و ھ��يچ

  ]١٦٤ ص ٥٠ش [زنان مورد اطمينان نيست
  ] ٣٥٠، ص ٩٧٠ش. [ترين س3ح شيطان ھم زنان ھستند  محكم

ردان ھا دليل ديگر مبنی بر مكر زنان، ای م به ھمين دليل و ھزار
در [از ب�ی لباس�ی ب�رای نگ�ه داری زن�ان سلمان، بر شما واج�ب اس�ت ك�ه م

كمك جوئيد؛ زيرا زن وقت�ی لب�اس ف�راوان و زين�ت كام�ل دارد، ماي�ل ] خانه
  ] ٢٠٩ ص ٢٨٢ش  [.ن استبه بيرون رفت

گ�و ك�رد؛ چ�را ك�ه ھرگ�اه م�ردی ب�ا  و با زنان ھ�م اساس�ا نباي�د گف�ت
  ]  ٣٥٦ ص ١٠٠٤ش. [كند زنی خلوت كند، حتما قصد او می

  . تاكيدھای ديگری ھم بر عريان نگه داشتن زنان شده است
 زنان را بی لب�اس بگذاري�د ت�ا در ؛اعرو والنساء يلز من الحجال«

  ] ٢٢٠ ص ٣٤٣ش [.مانندھا ب خانه
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ی شوھرش از خانه بي�رون ب�رود، م�ورد   ھر زنی كه بدون اجازه
  . ند تا به خانه برگردد، يا شوھرش را راضی ك،خشم خداست

  ] ٣٥٩ ص ١٠٢٠ش[
ھ�ای خ�ود، دام�ن   در ھم�ين رابط�ه، محم�د، زن�انی را ك�ه از خان�ه

  . دارد روند، دشمن می كشان برای شكايت از شوھرھاشان بيرون می
  ]           ٣٤٨ ص ٩٦٠ش[

ی اساسی برای مردان مسلمان اين است كه زنانشان زينت و   فتنه
  ! خر، پا به معابر عمومی بگذارندآرايش كنند، عطر بزنند، و با لباسھايی فا

تر   سخت] ای[  ی سخت را ديديد و صبر كرديد و من از فتنه  فتنه
آي��د؛ ھنگ��امی ك�ه النگ��وی ط��3 ب��ه  ب�ر ش��ما ب��يم دارم ك�ه از ط��رف زن��ان م�ی

  ] ٢١٥ ص ٣١٤ش […كنند] می[ھای فاخر به بر   دست و پارچه
 ب�ر ام�ت اب باش�د،ت�ر از زن و ش�ر  ای ك�ه خطرن�اك  از ھيچ فتن�ه

  ]٦٩٤ ص٢٦١١ش [.خويش بيم ندارم
زنن�د و ب�ه مع�ابر عم�ومی پ�ای  كنند، عطر می زنانی كه آرايش می

  . گذارند، حكم زناكاران را دارند می
 ب�وی او را اگر زنی خ�ود را معط�ر كن�د و ب�ر مردم�ی بگ�ذرد ك�ه

  ] ٣٥٩ ص ١٠١٩ش [و ] ١٨٨ ص١٧٧ش [ .دريابند، زناكار است
ب�رد،  جز شوھرش، بوی خوش بك�ار م�یزنی ھم كه برای كسانی 

  ] ١٩٠ ص١٨٨ش . [ی آتش و ننگ و عار است  مايه
ب�و ش�ود و ب�ر انجمن�ی   ھر چشمی زناكار است و زن وقتی خ�وش

  ] ٦١١ ص٢١٥٧ش  [.رد، زناكار استبگذ
و . بھترين عطر مردان آنست كه بويش عيان و رنگش نھان باش�د

   .يش پنھان باشدكه رنگش عيان و بوبھترين عطر زنان آن است 
  ]   ٤٧١ ص ١٥١٦ش [

قيمت گذاری روی زنان ھم براساس زيب�ايی بي�شتر، خ�رج كمت�ر، 
  : ام گرفته استتر و اطاعت بيشتر انج  ی سبك  مھريه

  .تر و مھرش كمتر است  ِبھترين زنان، آن است كه رويش خوب
  ] ٢٢٢ ص٣٥٦ش  [

   .تر آنست كه خرجش كمتر باشد  ی زنان پر بركت  از ھمه
  ]٢٢٣ تا ٢٢٢ صص ٣٥٧ش [

ش آس��ان و مھ��رش  ان��شان ميمن��ت زن اي��ن اس��ت ك��ه خواس��تگاری
  ]٣٤٢ ص ٩٢٩ش  [.سبك باشد

ِبھت��رين زن��ان ھ��م زن��ی اس��ت ك��ه ب��ا ت��ن و م��ال خ��ود از ش��وھرش 
  . كند برد و برخ3ف رضايت او كاری نمی فرمان می
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  ]     ٤٦٩ ص ١٥٠٤ش [
ت ك�ه در ن�اموس ِبھت�رين زن�ان ش�ما زن عفي�ٍف راغ�ب اس�باز ھم 

  ] ٤٧٥ ص١٥٣٤ش  [. و به شوھر خود رغبت داشته باشدخود عفت،
  ]  ٥٧٩ ص ٢٠٠٨ش . [عفت ھم زينت زنان است

در رابطه با ل�زوم تحم�ل م�ردان، در ھ�ر ش�رايطی آم�ده اس�ت ك�ه 
 ول��ی اگ��ر زن��ی در ؛يچ خي��ری ب��ه زن��ش نرس��اند، مھ��م ني��ستاگ��ر م��ردی ھ��
اث��ر   تم��ام اعم��ال ن��يكش ب��یخي��ری ش��وھرش اعتراض��ی بكن��د، رابط��ه ب��ا ب��ی

  ] ١٩٨ص  ٢٢٦ش . [شود می
وقت��ی ام��رای م��سلمانان، اش��رار باش��ند و ك��ار م��سلمانان ب��ه دس��ت 

  . برای مسلمانان بھتر از پشت زمين است] قبر[زنان بيفتد، شكم زمين 
  ] ١٩٩ تا ١٩٨ صص ٢٣٢ش [

 اگر كار مسلمانان به دست زن�ان  يعنی اين کهتر  به بيان امروزی
بھتر است كه مردان بميرند و نسلشان از روی زمين كنده شود، تا به بيفتد، 

  . اين ننگ تن دردھند و كارھاشان را به زنان بسپارند
انگيزت�ر از زن�ان نخواھ�د  ي�انای ز  پس از من ب�رای م�ردان، فتن�ه

  ]٦٧٨ ص ٢٥٧٢ش [.بود
 زنی سپارند، ھرگز رس�تگار به] را[گروھی كه زمام كار خويش 

  ]٦٣٩ ص ٢٢٩٤ش  [.نشوند
   .مدارشان زن است، رستگاری نبينندگروھی كه زما

  ] ٦٨٣ ص ٢٥٥١ش[
ی ش�وھر و ارب�ابش، ش�بی را   ھيچ زنی اجازه ندارد جز در خان�ه

به روز آورد، چرا ك�ه فرش�تگان در تم�ام م�دتی ك�ه زن بي�رون از خان�ه ب�ه 
   !رد، به لعن و نفرين زن مشغولندب سر می

ود ش���ب را ب���ه روز آورد، وقت���ی زن���ی دور از ب���ستر ش���وھر خ���
   .او را لعنت كنند] ه خانه برگردديا تا وقتی كه زن ب[فرشتگان تا صبح 

  ] ١٩٠ ص١٨٧ش [
كن�د، از س�ر و  ی زنی كه از ش�وھرش اطاع�ت نم�ی  نماز و روزه

ر ب�ه اي�ن ص�ورت ای از اي�ن تھدي�دات پي�امب  نمون�ه. رود گردنش ب�ا)تر نم�ی
رود،  ش�ان از سرھاش�ان ب�ا)تر نم�یدو ك�سند ك�ه نماز«: تئوريزه ش�ده اس�ت

خود گريخته باش�د، و زن�ی ك�ه ش�وھر ] اربابان[كه از آقايان ] برده[ای   بنده
  ] ١٦٥ ص ٥٤ش  [».خود را نافرمانی كرده باشد

ی    بن��ده؛رود ھاش��ان ب��ا)تر نم��ی ش��ان از گ��وشس��ه ك��سند ك��ه نماز
 واب��د و ش��وھرش ب��ر او خ��شمگينف��راری ت��ا ب��ازگردد، و زن��ی ك��ه ش��ب بخ

  ]٤٠٣ تا ٤٠٢ صص ١٢٢٢ش [.باشد
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ای ك�ه از آق�ای    كنيز ي�ا بن�ده…ھا سخن مگوی سه كسند كه از آن
و زن�ی ك�ه ش�وھرش از او دور . خود گريخته و در ح�ال گري�ز م�رده باش�د

ھ�ا  از آن. ش آرايش كن�دباشد و مخارج او را بپردازد و او در غيبت شوھر
  ] ٤٠٥ ص ١٢٣٣ش [و ] ٤٠٣ ص ١٢٢٤ش [!سخن مگوی

ھای خوشبختی مرد، زن پارسايی اس�ت ك�ه دي�دارش   يكی از مايه
كند و چون مرد غيبت كند، او را بر حف�ظ عف�ت خ�ويش  مرد را مسرور می

 زب�انی ،ھای بدبختی مردان اين است ك�ه زن�ان   يكی از مايه…امين بداند و
دراز داشته باشند و بر حفظ عفت�شان ام�ين نباش�ند، و زن�انی ك�ه م�رد را ب�ه 

  ] ٤٠٨ص ١٢٤٢ش . [راندازندرنج د
 يك�ی از اي�ن ؛ش�ود ستند ك�ه دعاھاش�ان م�ستجاب نم�یسه نفر ھم ھ�

 .دھد سه تن، مردی است كه زنی بداخ3ق دارد و ط3قش نمی
  ] ٤١٣ ص ١٢٥٣ش [

   … زن پارسا و؛سه چيز از نعمتھای اساسی دنيا است
  ] ٤٢٥ ص ١٢٨٩ش [

  .  زنان، دام شيطانندمحمد در نھايت معتقد است كه
  ]   ٥٣٤ ص١٧٩٢ش [

ت�رين دش�من  کخطرن�ا؛ ين دشمن مردان، ھمسران ايشانندتر دشمن
   .ت و مملوك توخوابه اس  تو ھمسر توست كه با تو ھم

  ]٢٢٠ ص ٣٣٩ش [
دي��دم ك��ه در جھ��نم نگري��ستم و  ؛بي��شترين اھ��الی جھ��نم ھ��م زنانن��د

  ]     ٢١٩ ص ٣٣١ش [.بيشتر مردمان آن زنانند
   . كمترين ساكنان بھشت زنانند؛لنساءان اقل ساكنی الجنه ا

  ] ٢٧٤ص ٦٠٣ش [
روند، زنانی ھستند  میھمان تعداد اندكی از زنان ھم كه به بھشت 

كنن�د،  اساس فرامين اس3می، شوھرانشان را كام3 از خود خشنود میكه بر
  ] ٣٥٩ ص ١٠٢٢ش ! [سپارند بعد جان می

منافقانن��د و از ب�دترين زن�ان ش�ما آراي�ش كن�ان و متكبرانن�د و آن�ان 
 ب��ه بھ��شت              ی ك3غ��ی ك��ه خ��ط س��فيد برگ��ردن دارد،  ھ��ا ج��ز ب��ه ان��دازه آن

  ]٤٧٥ ص ١٥٣٥ش [.روند نمی
  ]٦٥٣ ص ٢٣٥٨ش  [.رفت گر زن نبود، مرد به بھشت میا

ی پرستش اوست، پرستيده   اگر زنان نبودند، خدا چنان كه شايسته
  ] ٦٥٣، ص ٢٣٦١ش [.شد می

   .ھای شيطانند لشيطان، زنان، داماالنساء حباله 
  ]٧٨٩ ص ٣١٥٣ش [
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   !ی زيبا  وای بر زنان از دو چيز، ط3 و جامه
  ]٧٩٦ ص ٣١٩٠ش[

خواھن�د، ب�وی بھ�شت ب�ر  زنانی كه ب�دون دلي�ل م�وجھی ط�3ق م�ی
  ]  ٣٥٩ ص ١٠٢١ش . [ايشان حرام است

)زم به تاكيد است ك�ه خ�شونت، كت�ك زدن، ھ�وو آوردن، خرج�ی 
  !يل موجھی برای ط3ق نيستند د)…ندادن و

ِزنان باردار فرزند دار و ش�يرده، ك�ه ب�ا فرزن�دان خ�ود مھربانن�د؛ 
نمازگزاران�شان ب�ه بھ�شت ] نبود[كردند  اگر رفتاری كه با شوھران خود می

  ] ٤٣٧ ص ١٣٤٠ش  [.رفتند می
  : و زنان در برابر مردان تكاليفیمردان بر زنان حقوقی دارند 

ی   ی او، ج�ز روزه  ت ك�ه ب�دون اج�ازهح�ق ش�وھر ب�ر زن آن اس�
  . نپذيرند] و از او[واجب نگيرد و اگر گرفت گناھكار است 

. چي��زی از م��ال او را ب��ه ك��سان ندھ��د] م��رد[ی او   و ب��دون اج��ازه
  . از زن است] آن[اگر داد ثوابش از شوھر و گناه 

بی اجازه بيرون نرود و اگر رف�ت خداون�د ] مرد[ی او   و از خانه
زگردد؛ اگ��ر چ��ه گان غ��ضب، او را لعن��ت كنن��د، ت��ا توب��ه كن��د ي��ا ب��او فرش��ت

  ] ٤٤٦ تا ٤٤٥ صص ١٣٨٨ش  [!شوھرش ستمگر باشد
 …دوری نگي�رد و] م�رد[حق شوھر بر زن آنست كه از بستر او 

] م�رد[ی او بيرون نرود و ك�سی را ك�ه   اجازه فرمانش را اطاعت كند و بی
  ] ٤٤٦ ص ١٣٨٩ش  [.نياورد] مرد[ی او   دوست ندارد، به خانه

ر و ش�ام او نن�شيند ت�ا بدان�د، ھنگ�ام ناھ�ا] را[اگر زن، حق ش�وھر 
  ] ٦٤٤ ص٢٣١٨ش  [.فراغ يابد

ھای مسلمانی كه با ھمسرانشان سر يك ميز ي�ا س�ر ي�ك س�فره  خانم
خورن�د، ب�ه اي�ن فرم�ان پي�امبر  نشينند، يا با ايشان در رستورانی غ�ذا م�ی می

  ! توجه داشته باشند
 ك�ه ش�وھرش ب�ه ب�سترش گر را لعنت كند؛ يعنی زن�ی  لهخدا مماط

  ] ٦٢٨ ص ٢٢٣٧ش  [. تا خوابش ببرد»كمی بعد«خواند و گويد 
تمگر باش�د، در رابطه با اجبار به زندگی با يك مرد، حت�ی اگ�ر س�

كنن�د، و ب�ه   ش�وھر م�ی ك�ه خداون�د زن�انی را ك�ه چن�د ب�ارچند بار تاكيد شده
كنن��د، دوس��ت  ب��سنده نم��ی] ته باش��داگ��ر چ��ه خي��ری ھ��م نداش��[ھم��ان اول��ی 

  ] ٣٨٣ ص ١١٤٦ش [و ] ٢٩٩ص ٧١٤ش. [دارد نمی
  . كنند، زناكارند زنانی كه بدون حضور شاھد شوھر می

  ] ٣٧٦ ص ١١١٢ش [
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 زن ،ح�ضور ش�اھد  متاسفانه در اين بحث، تكلي�ف مردان�ی ك�ه ب�ی
   !گيرند، مشخص نشده است می

  . خورد  می محمد به چشممگاه نوعی تبعيض نژادی در ك3
ھ��ای خ��ود ج��ای مناس��بی انتخ��اب كني��د و از س��ياھان   ب��رای نطف��ه

  ] ٣٨١ ص ١١٣٣ش  [.ياھی رنگ زشتی استكه س] چرا[بپرھيزيد 
موجب ف�ساد ] كنيز[بنده ی اص3ح خانه است و زن   زن آزاد مايه

  ] ٤٤٩ ص ١٤٠٤ش  [.خانه است
ی   در رابط��ه ب��ا پتان��سيل گم��راه ش��دن م��ردان توس��ط زن��ان، نمون��ه

  : رابطه با يھوديان نقل شده است جالبی در »تاريخی«
گمراھ��ی يھ��ودان در خ��صوص از زن��ان بپرھيزي��د، زي��را نخ��ستين 

  ]      ٢٦٢ ص٥٣٨ش  [.زنان بود
ت�رينش   ھای خوشبختی مردان ھم چھار چي�ز اس�ت ك�ه مھ�م  نشانه

  . كنند داشتن زن يا زنانی است كه به ناموس و مال مردان خيانت نمی
  ] ٢٠٤ ص ٢٥٩ش [

ی   ی ق���صار، ب���ر چھ���ار ن���شانه  دو ردي���ف ب���ا)تر از اي���ن كلم���ه
  : خوشبختی تاكيد شده است

ی   زوج��ه[ِت��رين م��ردان، م��ردی اس��ت ك��ه زن��ی پارس��ا   خوش��بخت
  ] ٢٠٤ ص ٢٥٧ش . [داشته باشد] صالحه

از زنان بد بايد به خ�دا پن�اه ب�رد و از زن�ان خ�وب ھ�م باي�د پرھي�ز 
  ] ٢٠٩ ص ٢٧٩ش . [كرد

آين�د و ب�ه ص�ورت ش�يطان  ن ھم اغلب به ص�ورت ش�يطان م�یزنا
  ] ٣٢٠ ص ٨٢١ش. [روند می

. پذير ني�ست  وجه راستی  اند كه به ھيچ  ای خلق شده  زنان از دنده
  ] ٣٢١ ص ٨٢٣ش [

توان��د كج��ی زن��ان را ك��ه ناش��ی از خلق��ت اي��شان  ھ��يچ م��ردی نم��ی
  ]  ٣٢١ ص ٨٢٥ش . [است، راست كند

 بھت��رين گنجين��ه ب��رای م��ردان ن ھ��م،فرم��ان ب��ردن زن��ان از م��ردا
   ؟ی مرد خبر دھم  خواھی تو را از بھترين گنجينه می؛ است

ك��ه ب��دو   زن��ی پارس��ا ك��ه وقت��ی ب��دو نگ��رد م��سرور ش��ود، و ھم��ين
محف�وظ ] عفتش[ امانت او را ]مرد[فرمان دھد، اطاعت كند و ھنگام غيبت 

  ]٢٤١ ص ٤٦٠ش  [.دارد
ك�ه  ز سه ب3 به خدا پناه ببرندھای با)، مردان بايد ابجز خوشبختي

اگ�ر پ�يش وی باش�ی، ب�د زب�انی كن�د، و يكی از اين ب3يا ھمسر بد اس�ت ك�ه 
  ]  ٣٨٧ ص ١١٦٣ش  [. پيش وی نباشی، به تو خيانت كنداگر
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ھايی كه ب�رای زن�ان در نظ�ر گرفت�ه ش�ده، خ�شنودی در مورد ثواب
 م�شغول ش�دن مردان از ايشان و شير دادن به كودكان و در خانه به عبادت

  . است
آيا خ�شنود ني�ستيد ك�ه وقت�ی يك�ی از ش�ما از ش�وھر خ�ود ای زنان 

آب�ستن اس��ت و ش��وھرش از او خ��شنود اس�ت، ث��واب ك��سی را دارد ك��ه روز 
روزه گي���رد و ش���ب ب���رای عب���ادت خ���دای بپ���ا خي���زد و ھنگ���امی ك���ه ب���ار 

 ای كه از شير او درآيد و ھر دفعه كه پستان او مكيده  گذارد، ھر جرعه می
شود، برای ھر جرعه شير و ھر مكيده شدن پستان ثوابی دارد و اگر برای 

ه را در مراقبت طفل خود شبی بيدار ماند، پ�اداش او چنان�ست ك�ه ھفت�اد بن�د
  ]٢٦٠ ص ٥٣٤ش  [راه خدا آزاد كرده باشد؟
ھايی كه خ�دا ب�رای زن�ان در نظ�ر گرفت�ه اس�ت، و   از ديگر ثواب

 »ص�بر ب�ر رن�ج ھ�ووداری«اب�ر دان�سته، ِآن را با رنج ش�ركت در جھ�اد بر
خداوند رنج ھوو داری را ن�صيب زن�ان و جن�گ را ق�سمت م�ردان «: است

ھر زنی كه از روی ايمان و در انتظار پاداش خدا، بر رنج ھوو . قرار داد
  ] ٢٩٨ ص ٧١٠ش [».اری صبر كند، ثواب شھيد را داردد

ش�ود، زن�ی  ھايی كه برای زنان مومنه نوشته میيكی ديگر از ثواب
ا وج�ود يتيم�ان خ�ود ش�وھر م�ن ب�] ك�ه[وی گويد است كه شوھرش بميرد و 

  ] ٤٠٢ ص ١٢٢٠ش [.كنم نمی
  ]٦٣٤ ص ٢٢٧٠ش. [قبر و زناشويی: زنان ھم دو پرده دارند

  ]٤٤٩ ص ١٤٠٣ش . [جھاد زنان، شوھرداری خوب است
   .ی آنھاست  بھترين مسجد زنان، كنج خانه

  ]٤٧٤ ص ١٥٣٢ش [
ی خ��ود كن��د، از   ی خان��ه  ت��رين گوش��ه  در تاري��كنم��ازی ك��ه زن،

  ]٦٩٠ ص ٢٥٨٨ش  [.تر است  ھای  او نزد خدا محبوب ی نماز  ھمه
 ت��ا در ، ب��رای او بھت��ر اس��ت،اينك��ه زن در ات��اق خ��ويش نم��از كن��د

كه در ايوان خ�ويش نم�از كن�د، بھت�ر اس�ت ت�ا   ايوان خويش نماز كند، و اين
ی ر ص�حن خان�ه نم�از كن�د، ب�رای ودر صحن خان�ه نم�از كن�د، و اي�ن ك�ه د

  ] ٦٢٢ص ٢٢٠٧ش  [!بھتر است تا در مسجد نماز كند
   .پنج بار از نماز جماعت بھتر استنماز زنان، تنھا، بيست و 

  ] ٥٤٦ تا ٥٤٥ صص ١٨٤٨ش[
 ك�ه در نمازھ�ای جمع�ه و جماع�ت ش�ركت م�سلمانیاحتما) زن�ان 

ھاش�ان   رن�ه در خان�ه ندارند؛ وگخبر برابر ٢٥از اين ثواب عظيم كنند،  می
  !   نددگزار نماز می» تنھا«مانند و  می
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س�تور  ك�سی را س�جده كنن�د، ب�ه زن د،دادم اگر به كسی دستور می
  ]٦٥١ تا ٦٥٠ صص ٢٣٤٨ش  [.دادم شوھرش را سجده كند می

 كسی را سجده كند، ب�ه زن�ان دس�تور ،دادم اگر به كسی دستور می
ھران ح�ق  بس كه خ�دا ب�رای ش�ودادم شوھران خويش را سجده كنند، از می

  ]بدون شرح] [٦٥١ ص ٢٣٤٩ش  [.به گردن زنان نھاده است
مشاغلی كه محمد برای زنان در نظر گرفته است، كارھايی است 

  :كند ھا زندانی می  كه ايشان را ھرچه بيشتر در خانه
   .ريسی است  بھترين سرگرمی زن، دستگاه نخ

  ] ٤٣٧ ص ١٥٢٧ش [
ازی بياموزيد و زنان را را شنا و تيراند] نتانپسرا[فرزندانتان را 

  ] ٥٦٧ص ١٩٥٤ش  [!نخ رشتن
اش س��رگرمی خ��وبی   چ��رخ ري��سی ھ��م ب��رای زن م��ومن در خان��ه

  ]٥٦٨ص ١٩٥٥ش . [است
ی خ�ويش، اگ�ر خ�دا   ھريك از شما ب�ا اش�تغال در خان�ه] ای زنان[

   .يافت] خواھيد[خواھد ] را[اھدان بخواھد، ثواب مج
  ]٧٤٦ص ٢٨٩٢ش [
حكاي��ت زن پارس��ا در مي��ان زن��ان، چ��ون ؛ بن��دی نھ��ايی  ر جم��عد
  ] ٧١٩ص ٢٧٣١ش [. پای آن سفيد باشد ار است كه يكك3غ نشاند

احتم��ا) . م��ن متاس��فانه از اي��ن جمل��ه چي��ز زي��ادی دس��تگيرم ن��شد
 نظ�ر ] در مي�ان زن�ان م�سلمانحت�ی[حضرت ب�ه ت�ك نم�ود ب�ودن زن پارس�ا 

  !  داشته است
حضرت محمد باز ھ�م معتق�د اس�ت ھا  تبعيضدر نھايٍت تمامی اين 

   !تری دادمی، زنان را برتری دادمیمن اگر كسی را بر كه
  ] ٥٢٠ ص ١٧٢٨ش[

برای تاکيد بر ھمين داستان، به نوشته ای در رابط�ه ب�ا چگ�ونگی 
از » رابطه ی قوزک پرگوشت و ف�رج پرگوش�ت«انتخاب ھمسر بر اساس 

در انتخ�اب ھم�سر ب�ه ... پي�امبرسوی پي�امبر اس�3م اس�تناد ميک�نم ک�ه روش 
   : که فرمود از امام صادق نقل شده»مکارم ا)خ3ق طبرسی«نقل از کتاب 

د پيغمبر وقتی ميخواس�ت زن بگي�رد، يک�ی را ميفرس�تاد او را ببين�
گردنش را بو کن که اگر خوشبو باشد، بويش خ�وب و طي�ب  که و ميفرمود
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ھ�م پرگوش�ت خواھ�د پرگوش�ت باش�د، ف�رجش  است و نيز اگر قوزک پ�ايش
   ٢٦٤.بود

و » ع����ورت«و ب����رای تمل����ک ب����ر زن����ان، آخون����دھا زن����ان را 
تعريف ميکنند، تا بدين وسيله زنان را مجبور ب�ه تحم�ل حج�اب » شرمگاه«

  !اجباری کنند
 ي��ا ،زن »توالم��راة کلھ��ا ع��ور« ٢٦٥»الن��ساء ع��ی ع��ورات انم��ا«

  و اينگون�ه٢٦٦ . ش�ده اس�تت است و زن تشبه به ع�ورتتمام بدن زن عور
  . زنان را در کفن سياه اس3می حبس و زندانی کنند

 ]ليل��ی داس��تان ليل��ی و مجن��ون[او «: ب��ه گفت��ه ی س��عيدی س��يرجانی
ك�ه زن   يك�ی آن؛تازي�ان اس�ت و ج�رائمش ب�سيار ِمحكوم محيط حرم�سرايی

 گن�اه ؛اس�ت آمده و چون زن است، از ھر اختي�ار و انتخ�ابی مح�روم به دنيا
ج�ای تربي�ت م�ردان ب�ه   ب�ه حيط�ی اس�ت ك�هديگ�رش زيب�ايی و زن�دگی در م

  ٢٦٧»...دشون می محكوميت زنان متوسل
 ...يادش گرامی
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