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در جھان امروز ،با توجه به تاريخ خونبار اين سرزمين و
کشتارھای سبعانه و تبھکاری ھای چھار دھه ی گذشته ،انسان
حيران و سرگردان می ماند که بی مسئوليتی و وقاحت ھای بی
بديل سياسی و اخالقی پاره ای را چه نام نھد .پاره ای که خود را
انسان و آن ھم از نوع روشنفکر و فرھيخته اش می دانند و بر
عالم و آدم فخر می فرشند .پاره ای که غير مسئوالنه و وقيحانه
ادعا می کنند و بر اين ادعای مسخره و پوچ پای می فشارند که
جنايت ھا ،تبھکاری ھا ،نسل کشی ھا ،چپاول و غارت کردن
ھا ،ويرانگری ھاُ ،مثله کردن ھا ،مصلوب کردن ھا ،شمع آجين
نمودن ھا ،نفی بلد نمودن ھا ی ھزار و چھارصد ساله ی گذشته،
به ويژه فاجعه آفرينی ھای دستگاه خليفه گری شيعه در چند ساله
اخير ربطی به ذات و جوھره ی ذاتی اسالم ندارد .وقاحتی بيش
از حد و خارج از تصور می خواھد که ادعا شود ،اين مسلمانان
و صنف فقيه و مجتھد و زاھد ھستند که تبھکاری می کنند.
فاجعه می آفرينند و با اعمال غير انسانی و ضد بشری خود،
اسالم را بدنام و چھره ی مقدس و نورانيش را تيره می نمايند.
جنايت پيشگی شرم آوريست که اين عده با سفسطه بازی از نقد
سنجش گرانه و علمی می گريزند تا توجيه گر سالخی انسان،
انسانيت  ،آدميت و اخالق متمدنانه در قربانگاه و سالخ خانه
وھم و وحی باشند.
پاره ای که با تکيه بر شارالتانيسم واقعيت ھای تاريخی را
الپوشانی می کنند و قرآن را عالوه بر آسمانی خواندن ،به دور
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از تغيير و تفسير و دخالت ھای منفعت طلبانه افراد بشری می
دانند .کتابی که حداقل سی سال پس از مرگ آورنده اش ،توسط
خليفه ی دوم يعنی يکی از زير پا گذاران قانون پايه ای و اساسی
ھمان قرآن ،يعنی تن دادن به شورا مسلمانان به قدرت رسيده
است .آن ھم نه از روی نوشته يا لوح مکتوب ،بلکه بر اساس و
پايه خاطرات و ذھنيات افرادی که سی سال از دوران شنيده ھا
فاصله گرفته و دچار دگرگونی ھای فراوانی چه از نظر جسمی
و مغزی ،بلکه از منظر و ديدگاه ايدئولوژيک و عقيدتی نيز
گرديده اند .افرادی چون عباس عموی پيامبر بدعت گذار و پايه
گذار انديشه و تفکر عباسيان تا طلحه و زبير که خليفه ی سوم
را به خاک و خون می کشند و در کنار سوگلی حرم پيامبر،
جنگ جمل را عليه پسر عم و داماد پيامبر به راه می اندازند و
خون عده ی زيادی از مسلمانان را ھدر می دھند.
اين ادعا که دين اسالم گوھر و ذاتی پاک و بی عيب و نقص
داشته و نسخه ای از پيش آماده شده برای جھان و نجات بشريت،
سابقه ای بس کھن دارد .در حاليکه جوھره و عناصر متشکله
اين ذات مقدس و آسمانی ،چيزی جز آموزه ھای قرآن و
مجموعه ی گفتارھا و نوشتارھای مندرج در کتاب ھای آسمانی
و صد و بيست و چھار ھزار پيامبر و نبی ،از جمله پيامبر
اسالم ،خلفای راشدين ،ائمه اطھار ،سالطين خونخوار و غارتگر
و موجوداتی چون روح ﷲ موسوی خمينی و سيد علی حسينی
خامنه و ابواب و انصارشان نبوده و نيست.
چه سری در ميان است که در يک اختالف ضد و ھشتاد درجه
ای با مردم تمام دنيا ،در اين سرزمين نفرين شده ،نه از سوی
عوام ،بلکه از سوی خواص و به اصطالح روشنفکران و
روشنگران و آموزگاران جامعه تالشی مستمر و سرسختانه می
شود تا فرد يا افرادی را که مجموعه ی رفتارھا و کردارھای
تاريخی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی شان جز جھالت ،جنون و
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جنايت و تبھکاری نيست ،بستايند .و ضمن پرده پوشی و توجيه
تمام عيوب الگويش قرار دھند و سرمشق و نمونه آگاھی و تعادل
متعالی انسانيتش نشان دھند.
مجموعه ای از به اصطالح جامعه شناسان و فالسفه ی ايرانی و
انيرانی آيين و کيش اسالم را دام تزوير و ريا نموده اند .اگر
تاريخ خونبار ايران و ديگر سرزمين ھای اسالمی را ورق
بزنيم ،بيشتر و بھتر به اين نکته و واقعيت کتمان ناپذير پی
خواھيم بد .با مطالعه ی تاريخ و کنکاش و کاوش در احوال اين
آموزگاران جھل و تباھی به زرفای خيانت و تبھکاری آنان پی
خواھيم برد .تنھا با مطالعه و کنکاش بی طرفانه و به دور از
تعصب و دگم انديشی درخواھيم يافت اين تبھکاران چراغ به
دست ،با خدمت به دارندگان شمشير قدرت ،بزرگترين و کاری
ترين ضربه ھای خرد کننده و گاه نابود کننده را بر پيکره جامعه
و توده ھای کار و زحمت فرود آورده اند و سرزمين ھای
اسالمی را به سفره ی گسترده ی غارتگری و چپاول و يغمای
سودورزان داخلی و خارجی مبدل نموده اند.
اين حقيقت ستيزان ،ضمن دشمنی و عناد با علم و دانش و
ھرگونه پيشرفت و ترقی ،دفاع از کشتار و غارت و چپاول گری
ھای عنصر قدرت و دارنده ی قائمه ی شمشير ،با دھن کجی به
واقعيت ھای بزرگ زندگی و تاريخ ،آن ھم با حسابگری ھای
دقيق و اراده گرايانه ،ھميشه و ھميشه عناصر شکل دھنده و پايه
ای اين ذات مطھر و گوھر يگانه را تفکيک و با دقت الک و
غربال نموده اند .اعمال و رفتار تبھکارانه ی حاميان و پشتبانان
اين کيش آسمانی مؤدبانه و بدون نقد و بررسی در حاشيه ريخته
اند .اينان ضمن تفسير و تأويل ھای سراپا دروغ و کذب محض،
به دلخواه برداشت ھای عوامفريبانه و چپ اندر قيچی خود از
قرآن و کالم و قلم دروغين پاره ای از ائمه و کردار باز ھم
ساختگی پيامبر اسالم را ذات اسالم معرفی نموده و می کنند.
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تالش مذبوحانه و در حقيقت تبھکارانه و ضد بشری اين
مجموعه ،در طول تاريخ خونبار ھزار و چھارصد سال گذشته
اين بوده و ھست که ھميشه حساب و کتاب قران و پيامبر اسالم
را از حساب و کتاب شخصيت ھا و تجليات تاريخی و اجتماعی
جدا نمايند .تا آنجا که آلودگی دستان خود به خون بيگناھان و
شرکت رذيالنه در توطئه ھای ضد مردمی حکومت را نيز به
پای اين شخصيت ھا و عناصر می گذارند و خود را به اصطالح
فريب خورده و نادم در پيشگاه خداوندگار و نه مردم ،معرفی می
کنند.
به تعبير درست ،اين به اصطالح جامعه شناسان و فيلسوفان
اسالمی ،ارعاب ،دھشت افکنی و ھر نوع اعمال ضد بشری و
تبھکارانه ی افراد به خودشان مربوط است و به دور از آن ذات
و گوھر پاک و مقدس که اسالم نام دارد.
وقاحت و بيشرمی اين آموزگاران فريب و دروغ و جھل و
جنايت ،زمانی به اوج خود می رسد که با ياری گرفتن از کلمه
ھا و جمله ھا و استفاده ابزاری از توجيه گری و سفسطه ،در
نھايت تمام کاسه کوزه ھا را بر سر توده ی عوام می شکنند و
ھمه ی بدبختی ھا و تيره روزی ھا را نتيجه ی جھل و ناآگاھی
آنان معرفی می کنند.
با اين وصف ،معلوم نيست نقدھا و نظرھای متعارض و کامال به
جا و منطقی نسبت به ذات و گوھره ی اسالم ،يعنی قرآن و سنت
پيامبر اسالم را با که و در کجا بايد در ميان گذاشت و تکليف
گروھی منتقد و پرسنده را روشن کرد ،بدون آن که آنھا دين
ستيز ،مرتد و ملحد و واجب القتل خواند؟ توجيه گری ،سفسطه
بازی و شارالتانيسم که ابزار و شيوه ی علمی محسوب نمی شود
و مدعيان مسلح به چنين سالح ھای مخرب و جھل پروری را
که نمی توان روشنفکر و جامعه شناس و فيلسوف ناميد! بايد از
اين به اصطالح روشنفکران و مدعيان روشنگری پرسيد » :با
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کدام عقل ،منطق و فلسفه ی بشری و انسانی می توان توجيه
گر اين مسئله بود که يک گوھره پاک و منزه ،يک ذات بی عيب
و کامل و معصوم ،و يک عنصر مطھر و معطر آسمانی و به
دور از خطا و لغزش ،می تواند قرن ھا انبوھه ای از جنايت و
جنون ،کشتار و قتل عام ،غارت و چپاول ،علم ستيزی و دانش
گريزی ،اوھام و خرافات پروری ،جھالت و نادانی و بی خردی
توليد و باز توليد کند ،بدون آنکه اين توليد و باز توليد ھای
جنايتکارانه و تبھکارانه ربطی به آن داشته باشد «؟
تنھا در اسالم و در جامعه ی ويران و بی مسئوليت ايرانی است
که به اصطالح فالسفه و مشايخش با وقاحتی باور نکردنی و با
گستاخی بيشرمانه و يک دندگی حيوانی زبان می گشايند و با
زير پا گذاشتن و ناديده انگاشتن اثرات مخرب و تبھکارانه ای
که طی قرون و اعصار بر جا گذاشته اند ،ھمه ی پلشتی ،زشتی
ھا و پليدی ھا را به گردن پيروان اين دين و ذات مقدس و
موجودات آدمخواری به نام مجتھد و فقيه و زاھد می اندازند.
يک بی پروايی و گستاخی بی نھايت بيشرمانه وقيحانه و فساد و
تباھی سياسی و اخالقی و گمراھی فرھنگی و اجتماعی می
خواھد که موجودی آن ھم زير لوای روشنفکر ،آموزگار و
دارنده ی عقل و شعور انسانی ،در قرن بيست و يکم و دوران
پيشرفت برق آسای وسائل ارتباط جمعی و انفورماتيک ،با ناديده
گرفتن و زير پا گذاشتن چھار دھه جنايت و تبھکاری حکومت
ﷲ و جمھوری ائمه ،و به دست فراموشی سپردن موجودی به
نام روح ﷲ موسوی خمينی که نمونه فاحش و مشخص خدعه و
جھالت و جنون و جنايت است ،باز ھم دست از توجيه گری و
شارالتانيسم بر ندارد .بيشرمی زائد الوصفی می خواھد تا انسان
اعمال و رفتار موجودی را به دست فراموشی بسپارد که نه تنھا
آبرو و حيثيت يک ملت ،يا يک امت بلکه آبروی انسان و
انسانيت را بر باد داده و آدميت را به دست توفان سپرده است.
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فقط و فقط از عھده عقال و به اصطالح جامعه شناسان و
فيلسوفان منحط اسالمی بر می آيد که ضمن نگاه کردن و مشاھده
ی جنايت ھا و تبھکاری ھای اسالم ناب محمدی ،باز ھم زبان
بگشايد و دست به عوامفريبی رذيالنه و بيشرمانه بزند که » :يا
ايھالناس اين ھمه فجايع ناشی از بد فھمی و نادانی شما
معيوبان و ناپاکان است «.
به کار گرفتن و استفاده ابزاری از چنين شارالتانيسم وقيحانه ای
چيزی جز گريز از حقيقت ،توھم پراکنی و فرار از نقد و
برخورد سنجشگرانه معنی نمی دھد .آن ھم به اين دليل ساده و
پيش افتاده که اين به اصطالح روشنفکران ،جامعه شناسان و
فيلسوفان مزدور بوده و ھستند و ھيچ حقيقتی نمی تواند بر دلھای
سياه مزدورانی که بابت جھل انديشی و جھل پراکنی شان مزد و
اجرتی دريافت می کنند ،روشنی بيافکند .اين جماعت وظيفه ای
جز عوامفريبی و حفظ سنت ھا و آداب و رسومی ضد بشری و
تبھکارانه ندارند .اينان پاسداران معبد جھل و جنايت و نظام
سلطه ی ويرانگر سرمايه اند .مأمور و معذور .ھمه ی سعی و
تالششان نيز حفط و استمرار روند در جھل و نادانی نگاه داشتن
توده ی کار و توليد و سرپا نگھداشتن سنت ھای ذبح شرعی
انسان و انسانيت در قربانگاه و مسلخ وھم و وحی و به اصطالح
آن ذات و گوھره ی پاک و مبرا از ھمه تبھکاری ھای منتسب به
وی است.
در سال ھزار و سيصد و پنجاه و ھفت خورشيدی و دھه پايانی
قرن بيستم ،سرزمين بال کشيده ی ما ،يعنی بزرگترين آزمايشگاه
و مسلخ ھزار و چھارصد ساله ی ذات پاک و مقدس ،دچار
تحولی بزرگ و در نوع خود بی نظير گرديد .تحولی که با
تصميم کشورھای پيشرفته صنعتی و قدرتمند جھان و رأس آنھا
اياالت متحده امريکا گرفته و به مرحله ی اجرا در آمد .بر پايه
اين تصميم و نشست گوادلوپ ،غرب صنعتی تصميم گرفت
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زمينه را برای تحوالت بعدی منطقه و جھان ھموار سازد .و از
آنجا که کشور ما و تحوالت درونی آن ،در طول تاريخ نقش
کليدی در تحوالت منطقه داشته و دارد ،دولتمردان غربی و
رھبران کشورھای غارتگر سرمايه داری بر آن شدند تا ملت
دربند ايران را بيش از پيش قربانی مطامع سودجويانه و منفعت
طلبانه ی خود نمايند.
اين تصميم ضد انسانی و عواقب قابل پيش بينی آن ،انتقال قدرت
از سايه ی ﷲ به ﷲ ،يعنی گوھر و ذات مقدسی بود که ھميشه و
در ھر حال از ھمه عيوب و تبھکاری ھای نمايندگان و خلفايش
به دور بوده و ھست.
برشمردن آن بھای گرانسنگ و غير قابل جبرانی که در چھار
دھه ی گذشته پرداخته ايم و ياد آوری ھمه ی تبھکاری ھا و
جنايت ھای خلفای ﷲ ھدف و منظور اين نوشتار نيست .اما
دنيای رسانه و اينترنت با ھمه ی تالش ھای مذبوحانه و رذيالنه
حکومتيان و پادوھای به اصالح جامعه شناس و فيلسوف آنان،
اذھان بسياری را در ايران ،منطقه و سطح جھان روشن نمود و
پرده از اعمال و کردار و رفتار اھريمنی مناديان و پاسداران
تبھکار و جنايت کار حريم اين ذات مقدس برداشت .به نحوی که
چون گذشته ھای دور و دوران بی خبری مردم و توده ھای رنج
کشيده حمتر می توان ردای چرکين و نخ نمای عوامفريبی و
شارالتانيسم بر تن نمود و به رھزنی پرداخت .امروز روز،
حداقل برای کارگران ،دھقانان ،زنان ،جوانان ،دانشجويان و
حتی مردم عامی و کوچه بازار نيز پذيرش و تن دادن به اين
فريب بزرگ و ادعای مسخره ی دلقک نمايانی با القاب و پيشوند
و پسوندھای روشنفکر دينی ،جامعه شناس اسالمی ،فيلسوف
مذھبی و غيره که » اسالم به ذات خود نداردعيبی /ھر عيب که
ھست از مسلمانی ماست « ،آسان و بدون دردسر به نظر نمی
رسد .اقشار مختلف امت اسالمی که درگيری مستقيم و رويا رو
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با حکومتگران مذھبی داشته و از نزديک شاھد و ناظر اعمال و
رفتار تبھکارانه ،جنايتکارانه و غارتگرانه ی اوليای دين و
نمايندگان آن ذات مقدس و گوھره ی پاک بوده و ھستند از
سويی ،و نتيجه ی عمکردھای فرصت طلبانه ،سازشکارانه و
کامال خائنانه ی به اصطالح روشنفکران دينی و ھمکاری و
ھمياری اينان با ھمين حکومت را در برھه ای از زمان با
گوشت و پوست خود احساس نموده اند ،به ندرت فريب اين
شيادان را خواھند خورد و با طناب پوسيده شان دگر باره به چاه
خواھند رفت .اقشار مختلفی از مردم می دانند که ادعاھای توام
با تبليغ و ترويج ھای به اصطالح حکيمانه و دلسوزی ھای
دروغين و اشک تمساح ريختن ھای کذب از سوی شارالتان
ھايی که با نام روشنفکران و نو انديشان دينی و فالسفه اسالمی
عنوان می شود تا بار ديگر خونی در رگھای پوسيده و متعفن
دين و دستگاه خليفه گری شيعه بريزند يک واکنش و برخورد
متعصبانه و روانی نيست .بلکه نيرنگ و خدعه ای سياسی و
عوامفريبی مزبوحانه و رذيالنه و بيشرمانه ای بيش نيست.
بشريت و به ويژه انسان ايرانی ،برای مدت زمانی طوالنی و با
بھايی جبران ناپذير ذات مقدس و خدشه ناپذيراسالم را تجربه
کرده است .در مسلخ خلفای راشدين ،خلفای اموی ،خلفای
عباسی ،دين پناھانی چون چنگيز خان مغول ،تيمور گورگانی،
پادشاھان صفوی و خلفای دستگاه خليفه گری شيعه جان باخته و
زير تيغ خالد بن وليدھا ،حجاج ابن يوسف تقفی ھا ،معتصم با{
ھا ،خلخالی ھا ،الجوردی ھا و ديگران بوسه بر سنگ قربانگاه
زده و ناموس و ھستی اش به يغما و چپاول رفته است .پر
واضح است که چنين انسان ھای دردمند و زجر کشيده ای،
حاضر به پذيرش تحقير و توھين ھای اين موجودات خود
فروخته و تبھکارکه نسبت به ھمه ی تجربه ھای تلخ و ھولناک
بی اعتنا بوده و ھستند نيستند.
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موجودات حقير و مزدوری که با ناديده گرفتن اين تجربه ھا و
ماست مالی کردن نابخردانه آن ھا ،مذبوحانه تالش می ورزند
تا اين ذات و رسوالن و ائمه و خلفايش را از ھر عيبی مبرا
بدانند و چون گذشته به تحميق انسان بپردازند .با اين اميد که
چون گذشته انسان و انسانيت را در راه مطامع حيوانی خود و
خدايان زر و زور و تزوير به مسلخ وھم و وحی بکشانند.
آن ھم پس از چھار دھه تجربه تلخ تبھکاری و جنايت جمھوری
اسالميف با ھمدستی و ھمراھی ھمين مدعيان و کارشناسان
امور کائنات و دنيای ماوراء الطبيعه .و جالب توجه تر اينکه اين
مزدوران وقيح تر از شيخ و شحنه در حاليکه بر درگه شيطان
بزرگ رحل اقامت انداخته و سر در آخر صھيونيسم جھانی و
قدرت ھای به قول خودشان استکباری دارند و شب و روز با
جمع و جور کردن اسناد و مدارک و طرح ھزاران دروغ و
نيرنگ گوناگون و نوع به نوع،از دشمنان مردم ايران تقاضای
بمباران کشور و مردم بگناه را دارند .باشد که پس از فاجعه بر
مسند قدرت باقی مانده از شيخ تکيه زنند ،بشر دوستان و انسان
ھای فرھيخته و وطن پرستان حقيقی اين جامعه را مورد خطاب
قرار داده و بيشرمانه زوزه می کشند که:
» يا ايھالناس اين ھمه فجايع ناشی از بد فھمی و نادانی شما
معيوبان و ناپاکان است «.
نه! خانم ھا و آقايان نا محترم! شما در طول تاريخ ،در راستای
منفعت طلبی و استمرار زندگی انگلی خود ،نه تنھا ملتی را به
بدبختی و فالکت و قھقھرا برده و کشوری را ويرانه نموده ايد،
بلکه از آن ذات مقدس و نمايندگانش نيز با مصلحت انديشی و
طرح داستان ھا و روايت ھای سراپا غلو و دروغ و نيرنگ
آبرو برده ايد! به نحوی که:
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» اين ھمه فجايع ناشی از بد فھمی و نادانی فرھيختگان و
دلسوزان جامعه نبوده ،بلکه از جھل پروری و اظھار نظرھا و
عوامفريبی بيشرمانه و وقيحانه شما بوده و ھست «.
برای مثال :در ھمان کتابی که در آسمانی بودنش کمترين شک و
شبھه ای نداريد و اجازه نقد و بررسی آن را به احدی نمی دھيد،
خطاب به رسول و پيامبرش آمده است.
ٰ
ٰ
» قُ ْل إِنﱠ َما أَنَا بَ َ
اح ٌد فَ َمن َكانَ
ش ٌر ﱢم ْثلُ ُك ْم يُ َ
وح ٰى إِلَ ﱠي أَنﱠ َما إِلَ ُھ ُك ْم إِلَهٌ َو ِ
ش ِركْ بِ ِعبَا َد ِة َربﱢ ِه أَ َحد) .
صالِ ًحا َو َال يُ ْ
يَ ْر ُجو لِقَا َء َربﱢ ِه فَ ْليَ ْع َم ْل َع َم ًال َ
سوره کھف آيه ( ١١٠
بگو ،من فقط بشری ھستم مثل شما؛ )امتيازم اين است که( به
من وحی میشود که تنھا معبودتان معبود يگانه است؛ پس ھر
که به لقای پروردگارش اميد دارد ،بايد کاری شايسته انجام
دھد ،و ھيچ کس را در عبادت پروردگارش شريک نکند «.
و ھمين تفسير و برداشت توسط اسالم شناسان و محققينی ھم
رديف و از جنس شما ،چون:
تفسير الميزان،عالمه طباطبايی ،جلد سيزدھم قسمت بيست.
بگو ،من فقط بشرى ھستم ھمانند شما ،كه به من وحى مى شود،
حق اين است كه خداى شما يگانه است پس ھر كه اميد دارد كه
به پيشگاه پروردگار خويش رود بايد عمل شايسته كند و ھيچكس
را در عبادت پروردگارش شريك نكند
آيت ﷲ مشکينی
بگو ،جز اين نيست که من ھم مانند شما بشرم ) لکن ( به من
وحی می شود که بی ترديد معبود شما معبودی يگانه است .پس
ھر که اميد ديدار پروردگار خود دارد بايد عملی شايسته انجام
دھد و احدی را در پرستش پروردگار خود شريک نسازد.
آيت ﷲ مکارم شيرازی
بگو ،من فقط بشری ھستم مثل شما ) امتيازم اين است که ( به
من وحی می شود که تنھا معبودتان معبود يگانه است پس ھر که
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به لقای پروردگارش اميد دارد  ،بايد کاری شايسته انجام دھد  ،و
ھيچ کس را در عبادت پروردگارش شريک نکند!
آيتﷲ موسوی ھمدانی )ترجمهالميزان(
بگو ،من فقط بشری ھستم ھمانند شما  ،که به من وحی می شود
 ،حق اين است که خدای شما يگانه است پس ھر که اميد دارد که
به پيشگاه پروردگار خويش رود بايد عمل شايسته کند و ھيچکس
را در عبادت پروردگارش شريک نکند .
حجت االسالم انصاريان
بگو ،جز اين نيست که من ھم بشری مانند شمايم که به من وحی
می شود که معبود شما فقط خدای يکتاست پس کسی که ديدار )
پاداش و مقام قرب ( پروردگارش را اميد دارد  ،پس بايد کاری
شايسته انجام دھد و ھيچ کس را در پرستش پروردگارش شريک
نکند.
الھی قمشهای
بگو ،جز اين نيست که من مانند شما بشری ھستم ) دعوی احاطه
به جھان ھای نامتناھی و کليه کلمات الھی نکنم  ،تنھا فرق من با
شما اين است ( که به من وحی می رسد که خدای شما خدای
يکتاست  ،پس ھر کس به لقای ) رحمت ( پروردگارش اميدوار
است بايد نيکوکار شود و ھرگز در پرستش خدايش احدی را با
او شريک نگرداند.
مھدی فوالدوند
بگو ،من ھم مثل شما بشری ھستم ولی به من وحی می شود که
خدای شما خدايی يگانه است .پس ھر کس به لقای پروردگار
خود اميد دارد بايد به کار شايسته بپردازد  ،و ھيچ کس را در
پرستش پروردگارش شريک نسازد.
جناب آقای صفوی )بر اساس الميزان(
بگو ،جز اين نيست که من ھم بشری مانند شما ھستم  ،با اين
تفاوت که به من وحی می شود که معبود شما معبودی يگانه
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است  .پس ھر کس به لقای پروردگار خود اميد دارد بايد کاری
شايسته کند و ھيچ کس را در پرستش پروردگارش شريک
نسازد .
به صورت ھای فوق الذکر تفسير و تأويل شده است.
اما چھره ای که شمايان ،تنھا و تنھا با ھدف عوامفريبی و در
بند کشيدن و سئو استفاده از توده محروم از اين بشر ترسيم و
خلق نموده ايد ،تقريبا چنين است که در ) رياض الناصحين،
نوشته قاضی عبدالکريم بن قاضی نور محمد ،چاپ بمبئی،
صفحه  ٢٩٣الی : (٢٩٦
پيامبر ما محمد مصطفی صلی ﷲ عليه و سلم دارای چھل معجزه
خاص بودند که ھيچ يک از انبياء ديگر آن معجزات را نداشتند.
بيست مورد از آن معجزات در وجود شريف ايشان و بيست
مورد ديگر در غير نفس مبارکشان ميباشند.
معجزاتی که در نفس مبارک ايشان قرار داشتند:
 - ١معجزه جسم مبارک آن حضرت :جسم مبارک ايشان بدون
سايه بوده و ھرگز سايه ی وی بر زمين نيفتاده است.
يعنی جسم ايشان از جنس کريستال و شيشه بوده است .به نحوی
که شعاع نور به راحتی از آن عبور می کرده و رد و سايه ای
به جا نمی گذاشته است!
 - ٢معجزه سر مبارک آن حضرت :ھرگاه پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم در آفتاب می رفتند ابری می آمد و بر سر ايشان بر مثال
سايه بانی می ايستاد و سايه می داد.
چرا؟ زمانيکه بدن ايشان نور را از خود عبور می داده ،پس ھيچ
گونه گرما و حراتی را نيز جذب نمی کرده است! پس فلسفه آن
ابر و سايبان چه بوده است؟
 - ٣معجزه چشم مبارک آن حضرت :پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
از پس خود می ديدند ھمچنانکه از پيش خود می ديد.
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يعنی چشم ايشان چون چشم خرچنگ بوده؟ يا آينه ی بغل و
جلوی دست اول و سالم داشته اند؟
 - ٤معجزه بينی مبارک آن حضرت :رسول اکرم صلی ﷲ عليه
وسلم بوی فرشتگان را می يافت ،ھرگاه که جبرئيل عليه السالم
نازل می شد ھنوز نيامده بوی وی را می يافت و جھت نزول
وحی به فراغ دل ساخته و آماده می نشست.
با توجه به قوانين طبيعت و دست آوردھای علوم ،به ويژه تاريخ
تکامل و اصل انواع ،بھتر است در اين مورد اظھار نظری
نکرد و شرمندگيش را برای بی شرافت ھای چون خودتان
واگذاشت!
 - ٥معجزه لبان مبارک آن حضرت :رسول خدا محمد صلی ﷲ
عليه وسلم ھرگاه لب می جنبانيد قرص آفتاب و ماه می
خنديدند.
از زشتی يا زيبايی؟ بگذريم از اينکه قرص آفتاب و ماه تو کره
ی مادی ھمچون زمين ھستند و از ھمين جنس!
 - ٦معجزه دندان مبارک آن حضرت :شبی سوزن از دست
حضرت عايشه ام المؤمنين رضی ﷲ عنھا افتاد و خانه تاريک
بود حضرت رسول عليه السالم تبسم کردند دندان مبارک وی
نمايان شد عايشه رضی ﷲ عنھا با نور آن سوزن را يافتند.
پس شھرھای مکه و مدينه نيازی به برق و چراغ پيه سوز
نداشته اند! بگذريم که غزوات و شبھايی که سپاه اسالم در کمين
دشمن بوده اند ،حضرت حق حرف زدن و گشودن لب ھای
مبارک را نداشته اند!
 - ٧معجزه گوش مبارک آن حضرت :حضرت رسول اکرم صلی
ﷲ عليه وسلم از دور می شنيد و در خواب ھم می شنيد
ھمچنانکه در بيداری می شنيدند.
پس حضرتشان ،خواب و اسراحت نداشته اند و در تضاد کامل با
قانون طبيعت و زندگی انسانی قرار داشته اند.
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 - ٨معجزه دل مبارک آن حضرت :ھرگز خواب به دل مبارک
حضرت رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم گذر نکرده است
چنانکه خود ايشان فرموده اند :تنام عينی و الينام قلبی يعنی
چشمانم به خواب می رود ولی قلبم نمی خوابد.
اوال خواب رابطه ای با قلب ندارد .زمانی قلب می خوابد و از
حرکت باز می ايستد که مرگ فرا رسيده باشد .ھمانطور که قلب
ايشان نيز از حرکت باز ماند.
 - ٩معجزه پشت مبارک آن حضرت :در پشت حضرت رسول
صلی ﷲ عليه وسلم در پايين کتف راست وی مھر نبوت بود و
در آن کلمه الاله اال ﷲ محمد رسول ﷲ نوشته شده بود.
جالب است که تا سن چھل سالگی عمو و سرپرست وی يعنی ابو
طالب اين مھر و نشان و نوشته را نديد .به نحوی که ايشان با
ھمه دفاع و ضرری مه در دفاع از برادر زاده خود متحمل شد،
به گواھی تاريخ ،اسالم را نپذيرفت و به خدای کعبه ايمان
نياورد.
 - ١٠معجزه سينه مبارک آن حضرت :در شب دعوت از پريان
ھنگام بازگشت عبدﷲ بن مسعود رضی ﷲ عنه با وی بود
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم رداء از سينه ی خود برداشت سينه
ی مبارک وی مانند ماه شب چھاردھم نور می داد در تاريکی
شب با آن نور راه پيمودند.
قضاوت و پرسش در باره ی اين حکمت و ديگر معجزات را به
جوانان و سوارانی محول می کنم که در راھند و رو به آينده
دارند .نه گذشته تير و تار و سراسر جھل و فالکتی که شمايان
پاسداران و محافظان معبد آن بوده و ھستيد!
 - ١١معجزه دست مبارک آن حضرت :پيامبرصلی ﷲ عليه
وسلم در شب ھجرت از مکه به مدينه با دست مبارک خود
بسوی کافران اشاره کرده گفت :شاھت الوجوه حق تعالی
چشمھای کافران را نابينا گردانيد ھيچ يک از آنان پيغمبر عليه
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السالم را نديدند.
 - ١٢معجزه پای مبارک آن حضرت :پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم روزی باالی کوه ثبير )کوھی در مکه( ايستاده بود کوه
بجنبيد رسول عليه السالم فرمودند :ای ثبير آرام باش ،کوه ثبير
گفت :يا رسول ﷲ جنبيدن من از ھيبت قدم تو است.
 - ١٣معجزه انگشتان مبارک آن حضرت :پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم بسوی کعبه اشاره کردند نوری از انگشتان وی ظاھر شد
که کعبه شريفه با آن نور روشن و منور گشت.
 - ١٤معجزه پوست مبارک آن حضرت :رسول خدا صلی ﷲ
عليه وسلم ھر جامه و لباسی را که می پوشيدند تا آخرين رشته
ی آن لباس بوی عطر پيامبر از بين نمی رفت.
 - ١٥معجزه استخوان مبارک آن حضرت :روزی حضرت
عايشه رضی ﷲ عنھا ناخن مبارک رسول ﷲ را می گرفتند
ناگھان ھمه مرواريد شد رسول عليه السالم گفتند :يا عايشه
اينھا را از کجا آوردی حضرت عايشه گفت :از ناخن ھای شما
يا رسول ﷲ پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم تبسمی کردند و
فرمودند :انّی نفسی کلھا در و لؤلؤ ھمانا ھمه ی وجود من دُر
و مرواريد است.
 - ١٦معجزه شکم مبارک آن حضرت :زمين مدفوع ايشان را
در خود فرو می برد تا کسی آن را نبيند.
 - ١٧معجزه ريش مبارک آن حضرت :حضرت ابوبکر صديق
رضی ﷲ عنه در خانه ی خود دو موی از محاسن شريف
حضرت رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم را نگه داشته بود شبی
صدای تالوت قرآن با لحنی بسيار زيبا و دلنشين در خانه ی
خود شنيد ولی کسی را نمی ديد .حضرت ابوبکر صديق بدنبال
صدا حرکت کرد تا نزد آن دو موی رسيد صدای قرائت از آنجا
می آمد حضرت رسول صلی ﷲ عليه وسلم را از آنحال خبردار
نمود ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند :يا ابابکر تو
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ندانستی که فرشته ھا بودند ،فرشتگان نزد موی من جمع شده
بودند و قرآن می خواندند.
 - ١٨معجزه جبين )پيشانی( مبارک آن حضرت :رسول اکرم
صلی ﷲ عليه وسلم عرق جبين خود را بر خار انداخت در حال
تبديل به گل گرديد .عرق پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم را جھت
ازدياد بوی خوش در بوھای خوش می انداختند.
معجزه ريق )آب دھان( مبارک آن حضرت :حضرت رسول
صلی ﷲ عليه وسلم ريق خود را در چشم علی بن ابی طالب
انداخت چشم وی بعد از آن چنان شد که از فرسخھای دور می
ديد .و در مدينه چاھی بود که آب آن تلخ بود آب دھان مبارک
خود را در آن چاه انداخت آب چاه شيرين و گوارا شد.
اين بود معجزات نفس وی که خداوند متعال خاصه ی وی
گردانيد وبرای ھيچ يک از انبياء گذشته عطا نکرده است.
معجزاتی که در غير نفس ايشان قرار داشتند.
 - ١انشقاق القمر :رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم به اشاره
انگشت خود ماه را به دو نيم تقسيم کرد .قوله تعالی :اقتربت
الساعه وانشق القمر قصه ی آن در کتب تفاسير مذکور است.
 - ٢از عمر رضی ﷲ عنه روايت شده است ھيچ شتر و اسبی
نبود که رسول عليه السالم می خواست که بر وی سوار شود
اال آنکه پشت خود را فرو می داشت و رام می شد تا رسول
اکرم صلی ﷲ عليه وسلم سوار شود.
 - ٣ھر خانه ی قفل شده ای که حضرت رسول صلی ﷲ عليه
وسلم می خواست وارد آن شود درب آن خانه بدون کليد باز می
شد.
 - ٤ھر چيزی را که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم دست می زد
بوی مشک می گرفت .چنانکه انس بن مالک رضی ﷲ عنه
روايت می کند ھرگاه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم از سفر باز
می گشت تازيانه ی خود را به من می سپرد تا يک ماه از آن
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بوی مشک می آمد و رايحه ی مشک را می داد.
 - ٥ھرگاه که پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم غذا می خوردند
دست مبارکشان را در دستمالی می ماليد بعد از آن ھرگز آن
دستمال در آتش نمی سوخت .چنانکه از انس رضی ﷲ عنه
روايت است که گفت :مرا دستمالی بود که رسول ﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم دو دست خود را در آن ماليده بودند ھرگاه که می
خواستم آن دستمال را بشويم آنرا در آتش می انداختم سپس
شسته و سالم از ميان آتش بيرون می آوردم.
 - ٦ھر سنگی که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم قدم مبارک
خود را بر آن می گذاشت زير قدم وی نرم می شد چنانکه
صديق اکبر رضی ﷲ عنه روايت می کند در شب غار جای پای
مبارک پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم را در سنگ ديدم که نمايان
شده بود ھمچنانکه کسی بر روی گل رفته باشد گفتم :يا رسول
ﷲ کافران جای پای مبارک تو را در سنگ می بينند و بر ما
پيروز خواھند شد .گفت :يا ابابکر برو و آنرا محو کن من ھم
رفتم و آن را از بين بردم بفرمان حق تعالی جای پاھا از سنگ
رفت.
 - ٨از کرامت جسم مبارک رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم ھر
لباسی را که می پوشيدند کھنه نمی شد ،رسول عليه السالم را
چھل پيراھن و ھفده رداء بود که ھر يکی از آن را به يکی از
ياران خود داده بود که ھيچ يک از آنھا کھنه نشد مگر با مرگ
صاحب خود.
 - ٨از ھر غذايی که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم می خورد از آن
غذا ھيچ کم نمی شد .چنانکه روايت می کنند از شاه مفسران
عبدﷲ بن عباس رضی ﷲ عنھما که گفت :رسول خدا صلی ﷲ
عليه وسلم را ھفت بار به گمان آنکه غذا نمی خورد ،به سوی
غذا خواندم پس نگاه کردم که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
غذا می خورد ولی با خوردن وی از غذا ھيچ کم نشده بود.
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 - ٩حضرت عايشه رضی ﷲ عنھا می گويد :روزی رسول خدا
صلی ﷲ عليه وسلم خفته بودند من نيز با وی به خواب رفته
بودم ،بويی از دھان مبارک رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به
مشامم خورد گفتم :يا رسول ﷲ از دھان تو بوی گرسنگی می
آيد؟ گفت :يا عايشه بدرستيکه من شب را گرسنه می گذارم و
بامداد سير بلند می شوم .و در حديث ديگر فرمودند :من شب
را بنزد پروردگار خود می گذارم که مرا طعام و شراب دھد.
 - ١٠اميرالمؤمنين علی کرم ﷲ وجھه می گويد :در روز فتح
مکه حضرت رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم را ديدم که بر
اسب اشھب سوار بودند در حال برآمدن دو پای جلو کوتاه شده
و در حال فرود آمدن دراز می شد.
 - ١١تا آخرين لحظه ی حيات پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم
ھيچکس با وی نايستاد مگر آنکه رسول عليه السالم از وی
بلندتر می نمود ،ھر چند آن کس بلند قامت می بود.
 - ١٢قبل از اسالم ھر وقت رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم از
در بتخانه می گذشت بت ھا ھمه در سجده می افتادند.
 - ١٣رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم در شب دعوت پريان
وقتی که از کوه احد بر می گشت سنگی برداشت و با خود به
خانه آورد وقتی که نيمه ای از شب شد سنگ به زبان فصيح
گفت :ال اله اال ﷲ محمد رسول ﷲ ما قساء قلب من اليؤمن چه
سخت است دلھای کسانيکه ايمان نمی آورند تا اين آيه نازل شد
قوله تعالی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک.
 - ١٤يکی از يھوديان نزد رسول عليه السالم آمد و سنگی در
دست داشت گفت :يا محمد اين سنگی است از سنگھای داود
عليه السالم .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم آنرا بدست گرفت
در دست پيامبر ھمچون موم نرم شد يھودی چون اين معجزه را
ديد در حال مسلمان شد و ايمان آورد.
 - ١٥روز خندق جابر رضی ﷲ عنه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
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وسلم را به مھمانی خواند ،رسول عليه السالم يک انگشت
مبارک خود را در ديگ فرو برده و از غذا چشيد .اھل خندق
چھار ھزار و ھفتصد و چھارده مرد بودند ھمه ی آنان از آن
ديگ خوردند ولی ھيچ کم نشد .چنانکه در مشارق االنوار اين
حديث آمده است :قال النبی عليه السالم يا اھل الخندق انّ جابرا
قد صنع لکم سورا فحيھال بکم.
 - ١٦روزی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم با ياران خود بر در
مسجد نشسته بودند ناگھان شتری فرياد کنان آمد و گفت:
الغوث الغوث يعنی فرياد رس مرا يا رسول ﷲ ،رسول خدا صلی
ﷲ عليه وسلم از وی پرسيد که ترا چه شده است؟ شتر به زبان
فصيح گفت :ال اله اال ﷲ محمد رسول ﷲ مرا از اين قوم خالص
کن ،رسول عليه السالم گفت :برای چه؟ گفت :يا رسول ﷲ آنھا
در وقت نماز خفتن به خواب می روند و نماز ايشان فوت می
شود .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم آن قوم را خوانده و
فرمودند :توبه کنيد و به پروردگار خود باز گرديد که اين
عالمت منافقان است .آنان توبه کردند و به پروردگار خود باز
گشتند.
 - ١٧روزی رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم به منزل عايشه
رضی ﷲ عنھا آمد ديد که حضرت عايشه بسبب گم شدن
حمايلی که داشت می گريد .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
فرمدند :اخرجی يديک يعنی ای عايشه دستھايت را بيرون آور،
عايشه رضی ﷲ عنھا دو دست خود را بيرون آورد رسول ﷲ
صلی ﷲ عليه وسلم آب دھان خود را بر دو کف دست او پاشيد
ھر قطره از آن مرواريد شد و آن مرواريدھا تا روز جمل نزد
حضرت عايشه رضی ﷲ عنھا بود.
 - ١٨رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم با ماری صحبت کرده و
گفتند :ای مار زھری را که در وجودت ھست آنرا بينداز ،مار
زھری را که در سر خود بوزن يک مثقال بود انداخت ،رسول
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خدا صلی ﷲ عليه وسلم آنرا گرفت و در ريگ بيابان انداخت در
حال چشمه ھای آب ،روان شد کفاری که حاضر بودند ھمه
ايمان آوردند.
 - ١٩حضرت رسول صلی ﷲ عليه وسلم روز عيد به منزل
فاطمه رضی ﷲ عنھا آمد ديدند که فاطمه گريه می کند .رسول
خدا گفتند :ای فرزند ترا چه گريانيد؟ فاطمه گفت :ای پدر،
حسن و حسين برھنه اند و گريه می کنند که روز عيد لباس
نداريم .رسول عليه السالم حسن و حسين را نزد خود خواند،
حضرت جبرئيل عليه السالم دو لباس سفيد آورد رسول خدا به
آنان داد .فاطمه گفت :يا رسول ﷲ آنھا لباس رنگين می
خواھند ،رسول خدا فاطمه را فرمود تا کاسه ای آب بياورند،
اميرالمؤمنين حسن را گفت :تو چه رنگی می خواھی؟ گفت:
سبز ،فاطمه را گفتند :تا لباس را در آن کاسه آب فرو برد،
بفرمان خدا لباس سبز پديد آمد .سپس اميرالمؤمنين حسين را
گفتند :چه رنگی می خواھی؟ گفت :سرخ ،آن ديگر لباس را در
آن کاسه فرو برد بفرمان خدا ی تعالی لباس سرخ ظاھر شد.
آنگاه حسن و حسين رضی ﷲ عنھما گفتند :بچه ھای عرب بر
شتر سوار شده و مھار آن را به دست گرفته اند رسول خدا
صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند :جانان پدر من شتر شما می شوم
حسن رضی ﷲ عنه را بر دوش راست خود و حسين رضی ﷲ
عنه را بر دوش چپ خود نشاند و گيسوھای مبارک خود را به
دست آنان داد ،گفتند :شتران ايشان عفو می کنند رسول خدا
صلی ﷲ عليه وسلم روی به جانب راست کرد و گفت :عفو ،و
روی به جانب چپ کرد و گفت :عفو ،و بدان عفو امت خواستند
جبرئيل امين از جانب خداوند متعال رسيد و گفت :يا محمد حق
تعالی می فرمايد که دو دانگ امتت را بتو بخشيدم ديگر عفو
مخواه تا چھار دانگ ديگر را در قيامت ھنگام شفاعتت بتو
بخشم تا عالميان بدانند که نزد ما ترا چه قدر و منزلتی است .
NN

< <

 - ٢٠رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم روزی به منزل فاطمه
رضی ﷲ عنھا آمدند ،حسن و حسين رضی ﷲ عنھما از
گرسنگی گريه می کردند رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
فرمودند :چرا گريه می کنيد؟ گفتند :از گرسنگی ،پيامبر گفت:
چه می خواھيد؟ حسن گفت انجير تر )تازه ،آبدار( می خواھم
حسين گفت :انجير تر و خشک ھر دو را می خواھم رسول ﷲ
صلی ﷲ عليه وسلم دست مبارک خود را در جيب کرد و انجير
تر و خشک ھر دو را بيرون آوردند.
اين بود معجزات خاصه ی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم.
پر واضح و روشن است که شيادان و شارالتان ھايی چون شما،
در طول تاريخ کم نبوده و نيستند .شارالتان ھايی که عقايد و
ايدئولوژی خود را در راه منافع تنگ نظرانه و لقمه نانی عفن و
بو گندو به راحتی زير پا گذاشته و به راحتی آب خوردن به خود
و بشريت خيانت نموده اند .شمايان عادت کرده ايد ،نه تنھا
فرامين و گفتار خدايتان را به راحتی زير پا بگذاريد ،بلکه در
مورد بزرگان و رھبرانتان آن چنان اباطيل و مرخرف ھايی سر
ھم کنيد که بيا و ببين!
از تاريخ تمدن و دوران اساطيری ،يعنی عصر خلقت و آفرينش
ھرکول ھا و ماسيست ھا که بگذريم ،بعد از انقالب ھای صنعتی
در اروپا و پيشرفت و رشد برق آسای تکنولوژی در دوران
معاصر ،کدام نويسنده و خالق داستان ھای کودکان ،طرح چنين
روبات اعجاب انگيز را که شما از پيامبرتان آفريده ايد در قصه
ھايش مطرح و تصوير نموده است؟
آيا انتظار داريد که در عصر پيشرفت ھای شگفت آور علم و
تکنولوژی ،خلق ﷲ و به ويژه جوانان اراجيف و مزخرف گويی
ھای ماليخوليايی شما را باور کنند؟ آيا توقع داريد به ريشتان
نخندند و ديوانه و سفيه تان نخوانند؟
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خوب است که برخورد جامعه را با دروغ پراکنی ھای شيادانه و
رذيالنه تان می بينيد و شاھد ھستيد که در برابر مداحی ھايتان
از سيد علی خامنه ای و تقدس بخشيدن به محل نشيمنگاه ايشان
چه موضع گيری ھا می نمايند و چه طنزھايی می آفرينند .با اين
ھمه چقدر وقيح و بی آبرو تشريف داريد که باز زبان می گشائيد
و ضمن محکوم کردن ديگرانی که فريب تان نخورده و نخواھند
خورد ،فرياد بر می داريد:
» يا ايھالناس اين ھمه فجايع ناشی از بد فھمی و نادانی شما
معيوبان و ناپاکان است «.
رھبران و معصومينی نيز که شمايان خلق و معرفی نموده و می
نماييد ،سرنوشتی بھتر از خدا و رسوالنتان نداشته و ندارند!
» ابوبصير از امام موسی بن جعفر عليه السالم پرسيد:
امام با چه نشانهھايی شناخته میشود؟
فرمود :امام راستين صفاتی دارد که اولين و مھمترين آن اين
است که امام قبلی معرفیاش کرده باشد .ھمان گونه که رسول
خدا علی بن ابيطالب عليه السالم را معرفی کرد ،ھر امامی نيز
بايد امام پس از خود را معرفی نمايد .نشانهی ديگر آن است
که ھر چه از او میپرسند ،جواب بدھد و از ھيچ چيز بیخبر
نباشد .نشانهی ديگر اينکه ھرگز در دفاع از حق سکوت نکند،
از حوادث آينده خبر بدھد و به ھمهی زبانھا سخن بگويد
سپس فرمود:ھم اکنون نشانهای به تو مینمايم که قلبت مطمئن
شود .در ھمين حال مردی خراسانی وارد شد و شروع کرد به
عربی سخن گفتن ،اما امام پاسخش را به فارسی داد .مرد
خراسانی گفت :من خيال میکردم فارسی متوجه نمیشويد .
امام فرمود :سبحان ﷲ! اگر نتوانم جوابت را به زبان خودت
بدھم ،پس چه فضيلتی بر تو دارم؟ سپس فرمود :امام کسی
است که سخن ھيچ فردی بر او پوشيده نيست .او کالم ھر
شخص و ھر موجود زنده ای را می فھمد .امام با اين نشانهھا
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شناخته میشود و اگر اينھا را نداشته باشد ،امام نيست«) .
بحار االنوار ،جلد  ،٤٨ص  ٤٧از قرب االسناد (.
نمونه ی ديگر:
» شخصی به نام عماره بن زيد حکايت کند:
روزی در مجلس حضرت امام باقر )ع( نشسته بودم.
به حضرت )ع( عرض کردم  :يا ابن رسول ﷲ نشانه ھای امام
)ع( چيست ؟
حضرت فرمود :ھر کس بتواند کاری را که ھم اکنون من انجام
ميدھم ،انجام دھد ،يکی از نشانه ھای امام در او می باشد.
سپس انگشتان دست مبارک خود را روی صخره ای که در
کنارش بود نھاد و ھنگامی که دست خود را از روی آن سنگ
برداشت ،ديدم جای انگشتان دست حضرت روی آن سنگ به
طور روشن و واضح اثر گذاشته است و نيز حضرت را
مشاھده کردم که قطعه آھنی را با دست مبارک خود گرفته است
و بدون آن را در آتش نھاده باشند ھمانند قطعه ای کش و
الستيک يا فنر از دو سمت می ِکشد و پاره نمی شود«.
) نوادرالمعجزات  :ص ،١٨١ج .( ٧
ھمه ی علم ،نبوغ و انديشه و تفکر اِن نوابغ و نوادر دوران نيز
که شمايان در موردشان نقل کرده و می کنيد ،تنھا و تنھا در
اطراف شکم و زير شکم بوده و ھست .يعنی علم و دانش که نه!
غريزه ای که يکی از عالئم چھارگانه ی حيات ھر موجود زنده
ايست .از آميب گرفته و ديگر حيوانات غول پيکر و عظيم
الجثه! با اين تفاوت که قھرمانان شما چون در ھمه زمينه ھا
کبير و بزرگ بوده و ھستند ،در جماع کردن و ھمخوابگی نيز
سر آمد ديگران بوده و ھستند .منفورترين و چندش آورترين مايه
مباھات و تفاخر در جامعه ی مردساالر و غرق در فساد و
فحشاء و بی بند باری .يعنی ھمان جامعه ی ايده آل و رؤيايی
شما در دنيا و آخرت!
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حلية المتقين باب چھارم ،باب پنجم ،باب نھم
او حضرت رسول اکرم صلی ﷲ عليه و آله در حديث معبتر
منقول است که فرمودند :چون شوھر با زنش مجامعت کند ،دو
ملک از مالئک آسمان او را احاطه کنند ،و مانند آن باشد که
شمشير کشيده و در راه خدا جھاد کند .پس چون مجامعت کند
گناھان از او ميريزد چنانکه برگ درخت بريزد.
و فرمود :بر زن الزم است ھر وقت شوھرش اراده جماع
داشته باشد از او مضايقه نکند ،اگر چه بر پشت پاالن شتر
باشد.
و فرمود :دختران باکره بخواھيد ،که دھن ھايشان خوشبوتر و
رحم ھايشان خنکترو پستانھايشان پرشيرتر است .و منقول
است که چون آن حضرت را به خواستگاری زنی ميفرستادند
ميفرمودند که گردنش را بو کنند که خوشبو باشد و قوزک
پايش پرگوشت باشد.
و فرمود که :نميدانيد ترکيب ھليله سياه و ھليله زرد و سقمونيا
و فلفل و دارفلفل و زنجبيل خشک و زنيان و خشخاش سرخ و
نمک ھندی و نار مشک و قاقله و شقاقل و چوب بلسان و دانه
بلسان و سليخه مقشر و علک رومی و عاقرقرھا و دارچينی و
عسل ،که اگر از آن دو مثقال ناشتا و دو مثقال در وقت خواب
بخوردند ،چه اندازه قوت جماع ميبخشد.
و باز ھم در حکمت جماع و راه حل ھای علمی و طبی غلبه بر
ضعف و ناتوانی ای که می تواند برای جھان بشريت فاجعه بار
و مرگ آفرين باشد.
حلية المتقين ،باب دوم ،باب سوم ،باب چھارم
حضرت امام جعفر صادق فرمود :سرمه به چشم بکشيد که
قوت جماع را زياد ميکند و دھان را شيرين ميکند و کمک
ميکند بر طول دادن سجود.
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و فرمود :نعلين سياه مپوش که ّذ ّکر را سست ميکند ،و نعلين
زرد بپوش که ّذ ّکر را سخت ميکند و پوشش پيغمبران است
و فرمود :پيغمبری از پيغمبران به حق تعالی شکايت نمود از
کمی قوت جماع .حق تعالی او را امر فرمود که ھريسه بخورد.
و فرمود :ھر که ترک کند طعام خوردن در شب شنبه و شب
يکشنبه از پی ھم ،قوت جماع از او برطرف شود و تا چھل روز
به او برنگردد.
و فرمود :جماع کردن با زن پير بدن را خراب ميکند ،و بسيار
باشد که آدمی را بکشد.
و فرمود :قاووت خشک پيسی را زايل ميگرداند ،و خوردن آن
با زيتون گوشت را ميروياند و استخوان را سخت ميکند و قوت
جماع را زياد ميکند.
و فرمود :بخوريد خربزه را که قوت جماع را زياد ميکند.
و فرمود :سنت پيغمبران است زنان بسيار داشتن و بسيار با
ايشان مقاربت کردن.
و فرمود :در خروس پنج خصلت ھست که از خصلتھای
پيغمبران است ،و از جمله آنھا بسيار جماع کردن است.
و فرمود :که از ما بين ناف تا زانو تمتع بردن از زنان مکروه
است ،و بھتر آن است که اگر با زن خود که کنيز نباشد جماع
کند منی خود را بيرون فرج نريزد.
و فرمود :نبايد مرد را دخول کردن به زن خود در موقع تحت
الشعاع و در شب چھارشنبه.
و فرمود :جماع مکن در اول ماه و ميان ماه و آخر ماه ،و نمی
بينی کسی را که صرع ميگيرد؟ اکثر برای آن است که جماع
پدر و مادرش در اول ماه يا ميان ماه و يا در آخر ماه واقع
شده است.
و نيز از آن حضرت پرسيدند :اگر کسی به دست و انگشت با
فرج زن يا کنيز خود بازی کند چون است؟ فرمودند که باکی
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نيست .اما چيز ديگری را بغير از اجزای بدن خود در آنجا داخل
نکند .و نيز از آن جناب پرسيدند که ميتوان در ميان آب جماع
کرد؟ فرمود :باکی نيست ،ولی در کشتی جماع نکند.
با فراگيری و درک عميق چنين رھنمودھای علمی و تخصصی
بود که نيوتن قانون جاذبه زمين و گاليله کرويت آن را کشف
نمودند و ،اديسون به برق ،گرھام بل تلفن و اينشتين نسبيت را
کشف نمودند و انديشمندانی در عرصه ھای مختلف علمی و
صنعتی پا به عرصه وجود گذاشتند .چون اساس و بنيان آفرينش
بر فشار بنا شده و فشار بر يک نقطه بويژه در مايعات به تمام
نقاط به طور يکسان وارد می شود!!
حلية المتقين ،باب سوم ،باب چھارم ،باب ھفتم
حضرت امام موسی کاظم )ع( فرمود :ھر که لذت جماع کردن
با کنيزان را دريافت کند ھرگز آن را ترک نکند.
و فرمود :چيز خوردن شب را ترک مکنيد که غذای شب باعث
قوت بدن و قوت جماع است.
و فرمود :گوشت قبره خوردن از برای دفع بواسير و درد پشت
نافع است ،و کمک ميکند بر بسياری در جماع.
و فرمود :خوردن گزر قوت جماع را زياد ميکند.
و فرمود :اگر کسی فرج زن را ببوسد باکی نيست.
و از آن حضرت پرسيدند :قرآن خواندن و جماع کردن در حمام
چون است؟ فرمود که بسيار خوب است.
مانعی ندارد و بسيار خوب است قران خواندن و جماع کردن
در حمام.
باکی نيست اگر در حالت جماع جامه از روی زن و مرد دور
شود.
ھر که جماع کند با زن خود در تحت الشعاع ،پس منتظر افتادن
فرزند از شکم باشد.
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دوست نمی دارم کسی که در سفر آب نيابد برای غسل
کردن،جماع کند،مگر آنکه بر خود خوف ضرری داشته باشد.
چيز خوردن شب و گوشت قبره خوردن و خوردن گزر ،قوت
جماع را زياد می کند.
و باز ھم در باره بزرگترين معضل جامعه ی ماليی و آخوندی.
حلية المتقين ،باب چھارم
حضرت امام رضا )ع( فرمود که جدم حضرت صادق)ع( گاھی
بعد از جماع و پيش از غسل مجددا اراده جماع می فرمودند ،و
فقط وضو می ساختند.
و در فقه الرضا از آن حضرت منقول است که اگر بعد از غسل
دادن ميت و پيش از آنکه خود غسل کرده باشی ،خواستی
جماع کنی پس وضو بساز و بعد از آن جماع کن.
عالمه ی بزرگوار محمد باقر مجلسی با ھدف و منظور باز
گذاشتن راه توجيه برای رھروان آينده ،مشخص ننموده اند که
منظور جماع با ميت است يا فرد ديگری!
حلية المتقين ،باب خاتمه
بدان که حضرت رسول اکرم صلی ﷲ عليه و آله نھی فرمود از
جماع کردن در زير آسمان و بر راه که مردم تردد کنند ،و
فرمود که بياموزيد از کالغ جماع کردن پنھان را ،و فرمود که
مکروه است جماع کردن ميان طلوع صبح و طلوع آفتاب ،ودر
آن روزی که آفتاب در آن بگيرد ،و در شبی که در آن ماه
بگيرد و در شب يا روزی که در آن باد سياه يا باد سرخ يا باد
زرد حادث شود ،که اگر جماع کند در اين اوقات و سپس
فرزندی بھم رسد ،نبيند در آن فرزند چيزی را که دوست بدارد،
زيرا که آيات غضب الھی را سھل شمرده.
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جالب توجه است که دانای کل رازھا و آموزگار بشريت ،در
مکتب کالغ آموزش ديده و اين ھمه آگاھی و شناخت را در
مکتب ايشان کسب فيض نموده و فرا گرفته بودند.
حلية المتقين ،باب چھارم ،فصل چھارم
و اما در باب جماع احاديث معتبره بسيار است که مومن را
وقوف بدانھا ضرور است .و از اھّم آنھاست آنچه در اين باره
از حضرت رسول اکرم)ص(روايت شده است .و در حديث معتبر
از حضرت امام جعفر صادق )ع( نقل شده است که حضرت
رسالت پناه صلی ﷲ عليه و آله به حضرت اميرالم ًومنين عليه
السالم وصيت فرمود که :يا علی! ايستاده با زن خود جماع
مکن که آن فعل خران است ،و اگر فرزندی بھم رسد مانند
خران بر رختخواب بول کند .در ساعت اول شب جماع مکن که
اگر فرزندی بھم رسد بسا که ساحر باشد .و به فرج زن خود
نگاه مکن که باعث کوری فرزند شود ،و در وقت جماع سخن
مگو که اگر فرزندی حاصل شود بسا که الل باشد .و ھمه اين
وصيت را از من بياموز ،چنانکه من آنرا از حضرت جبرئيل
آموختم.
و اين ھم اعترافی ديگر بر عدم آلودگی آن ذات مقدس در اعمال
و رفتار کسانی که به نام وی حکومت می کنند .آن ذات احديت،
وظيفه آموزش سکس و ھمخوابگی را نيز به پيک و ُملک مقرب
خود محول نموده بوده تا مبادا رسولش به بيراھه بيفتد و کاری
دست خودش بدھد.
حلية المتقين ،باب سوم ،باب چھارم
از حضرت اميرالمومنين عليه السالم منقول است که ھر گاه
کسی را دردی در بدن بھم رسد يا حرارت بر مزاجش غالب
شود ،پس با زن خود جماع کند تا ساکن شود.
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و نيز فرمود که خوردن انجير قوت مجامعت را ميافرايد ،و دفع
ميکند بواسير و نقرس را ،و برای بادھای قولنج ناقع است.
و نيز فرمود که بخواه زن گندمگون فراخ چشم سياه چشم
بزرگ سرين و ميانه باال .پس اگر او را نخواستی بيا و مھرش
را از من بگير.
و از حضرت امام محمد باقر )ع( منقول است که فرمود :خوشم
نميايد که دنيا و آنچه را در آن است داشته باشم ،اما يکشب بی
زن بخوابم.
و فرمود که با زن آزاد در مقابل زن آزاد ديگر جماع مکن ،اما
کنيز را در برابر کنيز ديگر جماع کنی باکی نيست.
در باره ی بزرگترين و مصيبت بارترين مشکل و معضل جھان
اسالم و بشريت مثنوی ھا نوشته شده و ھزارھا تن کاغذ سياه
شده است .بنا بر اين به قسمتی از انديشه واالی پير جماران و
عارفی که نقش بزرگترين جنايتکار سال ھای پايانی قرن بيستم
را بازی و افتخاراتی ھمرديف با پاره ای از بزرگان و نخبه گان
دين مبين برای مسلمين و جھان اسالم بر جای گذاشت ،اکتافا
نموده و به اين بحث پايان می دھيم.
آيت ﷲ روح ﷲ موسوی خمينی ،توضيح المسائل ،در مسائل
متفرقه زناشوئی و مجامعت
اگر انسان جماع کند و باندازه ختنه گاه يا بيشتر داخل شود ،چه
در زن باشد ،چه در مرد ،چه در قبل )جلو( باشد و چه در
دبر)عقب(او ،چه بالغ باشد و چه نابالغ ،اگر چه منی بيرون
نيايد ،ھر دو جنب )نجس( ميشوند .ولی اگر شک کند که بمقدار
ختنه گاه داخل شده يا نه ،غسل بر او واجب نيست.
کسی که آلتش را بريده اند ،اگر کمتر از ختنه گاه را ھم داخل
کند روزه اش باطل است.
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کسی که آلتش را بريده اند ،اگر شک کند که دخول شده يا نه
روزه اش صحيح است.
اگر مرد با زنی که در حال حيض است زنا کند يا با زن
نامحرمی که در حال حيض باشد بگمان اينکه عيال خود او
است جماع کند،احتياط واجب آن است که کفاره بدھد.
اگر انسان بعد از آنکه در حال حيض جماع کرده و کفاره آنرا
داده دوباره يا چند مرتبه با آن زن جماع کند بنابر احتياط واجب
بايد برای ھر جماع يک کفاره بدھد.
بايد با زنی که در حال حيض است به مقدار ختنه گاه را داخل
نکند اگر چه منی ھم بيرون نيايد ،و احتياط واجب آن است که
مقدار کمتر از ختنه گاه را ھم داخل نکند ،دخول کردن در دبر
)مقعد( زنی که در حال حيض است نيز کراھت شديده دارد ،ولی
کفاره ندارد.
اگر شماره روزھای حيض زن به سه قسمت تقسيم شود ،و مرد
در قسمت اول آن با زن خود جماع کند بايد ھيجده نخود طال
کفاره دھد ،و اگر در قسمت دوم جماع کند نه نخود ،و اگر در
قسمت سوم جماع کند چھار نخود و نيم بدھد .ولی وطی در
دبُ ُر)پشت( او کفاره ندارد.
با ھمه اوصاف اين جماعت سعی بليغ و تالش مستمر به خرج
می دھند و سياه بر روی سفيد می آورند که در سالھای آغازين
سده ھفتم ميالدی ،اسالم با ھدف نجات بشريت از گمراھی و
ظاللت بر انگيخته شد .و مردم ايران از جمله ملت ھايی بودند
که ورود سرداران خون آشام و عاری از تمدن و فرھنگ شبه
جزيره عربستان ،آن ھم عقب مانده ترين و جاھل ترين بخش اين
سرزمين را با جان و دل انتظار می کشيدند تا آنان را رستگار و
به عدالت اجتماعی برسانند .در حاليکه آثار بر جای مانده از
تاريخ نويسان اسالمی ،اعم از عرب و غير عرب خالف
ادعاھای اين طايفه را به اثبات می رساند .به گواھی تاريخ و
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خرابيھا و ويرانی ھای بر جا مانده از يورش تازيان و نکبت و
ادباری که چون باتالقی متعفن و چندش آور امت ھای اسالمی
را با ھمه ی ثروت ھای مادی و منابع زيرزمينی شان طی قرون
و اعصار در بر گرفته و تا عصر حاضر نيز ادامه دارد ،انگيزه
ی اصلی اعراب صدر اسالم ،چون ديگر اقوام بيابانگر و به
دور از تمدن ،قتل و کشتار و کسب غنايم جنگی بوده است و
بس .انگيزه ی اصلی اعراب به ايران نيز که از زمان خالفت
ابوبکر ،اولين خليفه از خلفای راشدين و صحابه پيامبر اسالم
آغاز گرديد ،کمتر رابطه ای با گسترش دين و برقراری قسط
توحيدی و برابری و برادری نداشته است .در واقع ھدف اعراب
مسلمان و اشراف عربستان که با ھمه ی مخالفت ھا و سرسختی
ھا در نھايت تسليم محمد و انديشه ھای او گرديدند ،به راه
انداختن جنگھای دايمی به منظور کسب غنايم ،تصرف اراضی
ھمسايگان و به دست آوردن اسيران بوده است .به ديگر سخن
راھزنی ھا و غارتگری ھای قبيله ای و عشيره ای ،در پناه
اسالم ابعاد وسيع تری يافته و در پوشش جھاد فی سبيل ﷲ و
اشاعه ی آيين و کيش جديد ظاھر شدند.
ابن خلدون ،متفکر ،فقيه و محقق تونسی قرن ھشتم ھجری،
استاد الھيات جامع االزھر ،قاضی القضات قاھره وبزرگترين
تاريخ نگارعرب که توين بی سرشناس ترين مورخ قرن بيستم،
او را بنيانگذار واقعی مکتب فلسفه تحليلی تاريخ دانسته است،
درمقدمه خودمينويسد:
» گرايش عرب ،غارت ديگران است که ھرچه را در دست
آنان بيابد ،بربايد و تاراج کند .روزی اينان در پرتو نيزه ھای
شان فراھم می آيد ،و در ربودن اموال ديگران اندازه وحد
معينی قايل نيستند ،بلکه چشم شان به ھرگونه ثروت يا کاال يا
ابزار زندگی بيفتد آنرا غارت ميکنند .ھرگاه ازراه غلبه جويی
به کشوری دست يابند وفرمانروايی وقدرت شان درآن
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سرزمين مسلم گردد ،به سياست حفظ اموال مردم توجھی
ندارند ،در نتيجه حقوق و اموال ھمگان پايمال دستبرد
زورمندان ميشود و ازميان ميرود وعمران و تمدن به ويرانی
می گرايد .ھمچنين اينان از اين رو مايه تباھی عمران و
اجتماع ميشوند که کار ھنرمندان و پيشه وران را به ھيچ می
شمرند وبرای آن ارزشی قايل نيستند«) .مقدمه ابن خلدون
ص(٢٨۵
وی که در جامعه ای عربی زاده و رشد يافته و نه چون به
اصطالح روشنگران و جامعه شناسان و فيلسوفان ما عرب
زده ،و شارالتان ،می افزايد:
» قوم عرب به احکام و قوانين و منع مردم از تباھکاری ھا
و تجاوز به يک ديگر توجه ای مبذول نميدارند ،بلکه تمام
ايشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری يا باج
ستانی است اند .و رعايا درکشور ايشان به حالت ھرج و مرج
وبی سروسامان بسر ميبرند ،چنانکه گويی ھيچگونه حاکميت
قانونی وجود ندارد .ھرج و مرج و بی سروسامانی مايه
ھالکت بشر وتباھی عمران و تمدن است«(٢٨٧ ،٢٨۶ ).
به گفته وی:
» قوم عرب برحسب طبيعت وحشيگری خود به تاراجگری
وخرابکاری عادت کرده اند وبه آنچه دسترسی پيدا کنند،
آنرابه غارت می برند« ) .فصل ،٢٨ص (٣٩١
ودر جای ديگری ميگويد:
»تا اينکه عصبيت عرب در زير لوای دين]اسالم[ متحد
گرديد ،وبسوی کشورھای ايران و روم لشکرکشيدند وآن
سرزمينھا را تصرف کردند و به سراغ اموردنيوی خود رفتند
و به دريای بيکرانی از رفاه و نعمت دست يافتند تا بدان حد
که در بعضی از جنگھا به ھرسوار عرب سی ھزارسکه طال
يا قريب بدان تقسيم شد و از اين راه براموالی دست يافتند که
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حد وحصری برآن نبود« ) .مقدمهً ابن خلدون ،ترجمه پروين
گنابادی ، ١٣۴۵ص (٢٨٧ ،٢٨٦ ،٢٨٥
جرجی زيدان ،ديگر تاريخ نويس عرب می نويسد:
» شوق و ذوق بدست آوردن غنيمت در اعراب بقدری بود که
باری ردای ) حضرت محمد( را ربودند و شرط گذاشتند که تا
اموال غنايم را تقسم نکند ردايش را مسترد نکنند .در دو جنگ
حنين و طائيف از جنگ ھای پيامبر ،غنيمت فراوانی بدست
مسلمانان افتاد .ھمينکه جنگ پايان يافت و اسيران رد و بدل
شدند ،بنابنوشته ابن ھشام پيغمبر سوارشد و مردم دنبال او را
گرفته فرياد مي زدند :ای رسول خدا ،زودباش بھره مارا از
شتر و گوسفند بده! آنقدرفرياد زدند که پيغمبر کتار درختی
متوقف شد و ردايش بدست مردم افتاد .آنگاه فرمود :اين مردم،
ردای مرا بدھيد،مطمئن باشيد که غنيمتھای امروز اگربه اندازه
درختان تھامه ھم باشد ھمه را ميان شما تقسيم ميکنم .ھمه
ميدانيد که من ترسو و دروغگو و تنگ نظرنيستم«) .تاريخ
تمدن اسالمی ،ص ( ٤٥
ياکوبوسکی مستشرق روس می نويسد:
» وقتی اعراب برکاخ تيسفون دست يافتند ھمه ظروف طال
ونقره ،پارچه ھای گرانبھای ابريشمی وزربفت ،قالی ھای
نفيس ،سنگ ھای قيمتی ،اسلحه واموال فراوان وبردگان بسيار
از زن ومرد به غنيمت بردند وشھر تيسفون چنان ويران
وسوخته وغارت وتھی از سکنه شد که ديگر درھيچ دورانی
احياء نگشت« ) .ايران از زمان باستان تا سده ھيجدھم،ترجمه
فارسی ،ص .(١٥٥
استاد سعيد نفيسی به نقل از پطروشفسکی می نويسد:
» بزرگان خاندان ھاشمی وصحابه اعم ازمھاجر وانصار
واعضای برخی ازخاندانھای مکی به ويژه بنی اميه وبخشی
ازسران پيشين قبايل که جملگی براثرجنگھای اسالمی به
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ثروتھای فراوان رسيدند ،نه تنھا اراضی بسياری را از
سرزمينھای تسخيرشده تصرف کردند ،بلکه اضافه برآنھا
غنايم عظيمی را نيزبصورت وجه نقد وطال ونقره وپارچه ھای
نفيس و رمه ھای اسپان وگله ھای دواب وھزاران برده بدست
آوردند که در امرزراعت ودامداری وصنعت مورد بھره کشی
قرار گرفتند« ) .تاريخ اجتماعی ايران ،ص (١٢٩
و پطروشفسکی می نويسد:
» در اثنای فتوحات اسالمی تعداد اسيران بقدری زياد می شد
که ده تا ده تا يکجا بفروش می رفتند .موسی بن نصير درسال
 ٩١ھجری سيصد ھزارنفر را در افريقيه )تونس والجزاير(
اسير کرد که يک خمس آن يعنی شصت ھزارنفر رابرای
خليفه وليد بن عبدالملک به دمشق فرستاد .وبطوريکه اين
اثير مينويسد ) :اين بزرگترين شمارهً يکجايی اسيران اسالمی
بود که برای دستگاه خالفت فرستاده ميشد( .موقعيکه ھمين
موسی بن نصير از اندلس به شام بازگشت ،سی ھزار دوشيزه
از دختران اعيان وبزرگان شکست خورده را با خود آورد.
سپاھيان اسالم عالوه برمردان جنگی  ،دختران وپسران را
نيز به اسارت می گرفتند و ھمين که عدهً اسيران زياد می شد
و حمل ونقل شان مشکل می نمود آنھا را ده تا ده تا يکجا می
فروختند وگاه چنين می شد که قيمت يک برده از چند درم
بيشترنبود « ) .اسالم درايران ،ترجمه کريم کشاورز ،ص٤٧
(.
حال اگر از اين به اصطالح روشنفکران ،جامعه شناسان و
فيلسوفان اسالمی يا فريب خوردگان آنان بپرسی ،چی شد که
رب کعبه يعنی آن ذات به دور و مبرا از اين ھمه جنايت و
تبھکاری که به مدت بيست و سه ھمه ی کھکشان و جانواران
و حيوانات و حتی انسان ھا را از ياد و خاطر برده و چشم به
خانه ی پيامبر و رسولش دوخته بود تا مسائل خانوادگی و
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درگيری ھای زنان آن حضرت را حل نمايد و سر وته قضيه
ھمخوابگی رسولش با کنيزش يعنی ماريه قبطی را به ھم
بياورد و ماست مالی کند ،چطور شد که با مرگ پيامبرش به
دنيا پشت نمود؟ پرستندگانش را فراموش کرد؟ بندگانش را در
دست خلفای دنيا پرست و سرداران خون آشام و تبھکاری چون
خالد بن وليد ،حجاج ابن يوسف ثقفی ،موسی بن نصير و ...تنھا
گذاشت؟ رگ ھای تعصب و غيرتشان بيرون می زند و حکم
قتلت را صادر می کنند! چرا؟ چون حل و فصل اختالف ھای
خانوادگی رسول از امور خيريه و انسانی بوده و لکه ی ننگ
سياھی بر دامن کبريايی آن ذات مقدس نمی چسباند .ولی به
اسارت گرفتن و فرختن سی تا صد ھزار نفر انسان بيگناه ننگ
آورست .پس بايد به پای نماينده ی مستقل و خود رأی آن ذات
پاک نوشته شود.
گريز از حقيقت و کتمان آگاھانه و دانسته ی آن به غير از
شارالتانيسم ،شيادی و تبھکاری چه نام دارد؟
برای روشن شدن اذھان گمراھان و فريب خوردگان و باز
نمودن مشت بی محتوای اين شيادان و رسوايان عوام فريبی که
تحت نام روشنفکر دينی ،جامعه شناس و فيلسوف اسالمی دم از
مدينه ی فاضله ی صدر اسالم و اخالق حصنه ی مسلمانان و
پيروان رسول می زنند از يک طرف و تعھد خداوند آسمانی در
مقابل مسائل جنسی و خانوادگی پيامبر ،ناچاريم به پاره ای
فاکتورھا و نشانه ھا اشاره کنيم .فاکتورھا و نشانه ھايی که
حضرات صد در صد با آنھا آشنايی دارند .و بعد سئوال خود را
برای بار دوم تکرار کنيم که آقايان:
» چرا و به چه دليل آن ذات پاک و آن گوھر مقدس نسبت به
چنين مسائل ساده و پيش پا افتاده ای حساسيت داشته و به
سرعت تاژک ھايش خبردار می شده اند؟ ولی در برابر
تبھکاری ھا و جنايت ھای نايبان و مدعيان نمايندگی و خليفه
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گريش کوچکترين واکنشی نشان نمی داده است؟ راه دور نرويم
و خاطر سده ھا را زير و رو نکنيم و به ھم نزنيم! شما که
کمابيش دست اندر کار حکومت و فرمانروايی دستگاه خليفه
گری شيعه در چھار دھه گذشته بوده و با شيوه تبھکارانه اش
اعم از کشتار بيگناھان ،ويرانی مملکت و چپاول و غارت ھای
رھبران و وابستگانش اطالع داريد .سکوت و عدم نشان دادن
واکنش از سوی آن گوھر و ذات مقدس را چگونه توجيح و
تفسير می کنيد؟ حتما به اين جا که برسيم پاسختان اين است) .
خدواند عالم ،به دليل دمکرات بودن و انسان دوست بودن،
سرنوشت انسان را به دست خودش سپرده و در امور دنيوی
بندگانش دخالت نمی کند!! «.
سفسطه بازان و شارالتان ھای مدعی روشنفکری دينی می دانند
که محمد ابن عبدﷲ در ھر سفر يكی از ھمسران خويش را به
ھمراه می برده است .در باز گشت از سفری ،عايشه ،دکتر
ابوبکر صديق ،از صحابه ی پيامبر و خليفه اول مسلمين پس از
محمد ھمراه ايشان بودند .عايشه ،يا حميرای محمد ،در ميان
ھمسران متعدد محمد ،تنھا زنی بود که در حال باکره گی و در
سن نه سالگی به ھمسری محمد در آمد .و به گواھی تاريخ محمد
نسبت به وی عشقی عميق و توجھی خاص داشتند .در يكي از
استراحتگاه ھای وسط راه عايشه از كجاوه ) اتاقكی كه بر روی
جھاز شتر تعبيه می کردند ( خارج و برای قضای حاجت از
كاروان فاصله گرفت .ناقوس حركت به صدا در می آيد و
شتربان كجاوه را برباالی شتر قرار می دھد .غافل از اينكه
عايشه در ميان آن نيست .کاروان ساالر كاروان را به حركت در
می آورد .زمانيکه عايشه به محل اتراق بر می گردد ،می بيند
که ای داد و بيداد ،كاروان رفته و او را در ميان بيابان جا
گذاشته است .از آنجا که يقين داشت بدنبالش خواھند آمد ،در
جای خود نشست و سرگرم بازی شد .قانون اين بود كه ھميشه
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پشت سركاروان و با فاصله فردی حركت ميكرد تا اشياء بجا
مانده را جمع آوری كند در آن سفر اين وظيفه به صفوان نامی
که بنا به بعضی روايات غالم خاص عايشه بود و از خانه پدرش
با وی ھمره شده بود ،محول گرديده بود.
به قول حقيقت پوشان و جامعه شناسان و تاريخ نويسانی معلوم
الحال و مجيز گوی ،صفوان وقتی به عايشه رسيد گفت ) سبحان
ﷲ زن رسول خدا ( و ديگر بدون آنكه كلمه ای بگويد شتر را
خواباند تا عايشه بنشيند و دھانه شتر را گرفت و حركت كرد تا
به كاروان رسيد .اما ھمين اتفاق ساده سوژه خوبی برای منافقان
بود كه بگويند بله زن جوان است و مرد جوان و از اين حرفھا.
کدام منافقين؟ حتی علی ابن ابيطالب نتوانست خيال پسر عمويش
را راحت کند و با صراحت بگويد که اتفاقی نيفتاده است .اظھار
نظری که آتش خشم و کينه ی عايشه را نسبت به علی و
خاندانش شعله ورتر نمود و قضايای بعدی را به دنبال آورد .در
اين لحظه ی حساس و بحرانی بود که خداوند کعبه و طاقت
نياورد و با تعجيل و شتاب جبريل را با آيات برائت و سوره ی
نور به خدمت رسول و فرستاده اش فرستاد تا بدو اطمينان خاطر
بدھد که کسی به ناموس او دست درازی ننموده است!
َ
َ
اب ألِي ٌم
اح َ
شهُ فِي الﱠ ِذينَ آ َمنُوا لَ ُھ ْم َعذ ٌ
إِنﱠ الﱠ ِذينَ يُ ِحبﱡونَ أَنْ ت َِشي َع ا ْلفَ ِ
فِي ال ﱡد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِه ) .النور(١٩:
آنان كه دوست دارند تا فاش شود تھمت بدكاری در بين ايمان
آورنده گان برای آنھا در دنيا و آخرت عذابي درد ناك است.
و باز طاقت نمی آورد .با ھدف چھار ميخه کردن پاکدامنی
ھمسر رسول ،در سوره ی احزاب ،آيه  ۵٨می گويد:
َ
ُ
احتَ َملوا
سبُوا فقَ ِد ْ
ت بِ َغ ْي ِر َما ا ْكتَ َ
َوالﱠ ِذينَ يُ ْؤ ُذونَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
بُ ْھتَانا ً َوإِ ْثما ً ُمبِينا ً
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و آنھا كه آزار ميدھند زنان و مردان مؤمن را به تھمت عمل
بدی كه انجام نداده اند پس بدرستی كه بردوش خود بار گرانی
از گناه آشكار و پنھان را نھادند.
ما از اين به اصطالح روشنفکران دينی که فرياد بر می دارند:
» ايھالناس اين ھمه فجايع ناشی از بد فھمی و نادانی شما
معيوبان و ناپاکان است «.
می پرسيم:
آقايان نيک فھم و در ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با آن ذات قادر و
خلل ناپذير .ايشان در آيه  ۵٨سوره ی احزاب می گويد:
ت(
َوالﱠ ِذينَ يُ ْؤ ُذونَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
كسانيكه آزار ميدھند ) باتھمت زدن ( زنان و مردان مؤمن را (
و در آيه ی بيست و سوم سوره ی نور می گويد:
ت لُ ِعنُوا فِي ال ﱡد ْنيَا
إِنﱠ الﱠ ِذينَ يَ ْر ُمونَ ا ْل ُم ْح َ
ت ا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت ا ْل َغافِال ِ
صنَا ِ
اب ع َِظي ٌم
َو ْاآل ِخ َر ِه َولَ ُھ ْم َع َذ ٌ
و كسانی كه اتھام به بد كاری ميدھند زنان نيكوكار ايمان
آورنده بی خبر از ھمه جای را  ،خدا آنھا را در دنيا و آخرت
لعنت ميكند و برای آنھا عذابی بزرگ است.
چسان در مقابل به خاک و خون کشاندن مراکز علمی و ضرب
و شتم ھزاران دانشجو و استاد به دست و با رأی شما و به نام
او ،يا تجاوز جنسی به ھزاران دختر مسلمان و نه کافرو مشرک
و مرتد در زندان ھای جمھوری اسالمی ،باز ھم با نام وی
رضايت داد و طريق سکوت و مماشات را پيمود و می پيمايد؟
آيا جز اينست که خدای خيالی ،بيمار ،ماليخوليايی و ناتوان شما،
کامال طرفدار تبعيض و امتياز دادن به اطرافيان و کسانيست که
به نام او و تنھا به نام او دست به تبھکاری و جنايت و غارت و
چپاول می زنند؟ چطور است که اين ذات مبرا از خطا و ستمگر
و جنايت ،برای تاديب و به تسليم واداشتن قوم بر گزيده خود ،به
پادشاه آشور فرمان می دھد .نبو کد نصر را به عنوان فرستاده
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رسالت می بخشد .به کورش فرمان می دھد تا به انتقام به اسارت
گرفتن ھفتاد ھزار يھودی ،آنھم توسط فرستاده و پيکی که خود
برگزيده ،بابل را تسخسر و به ويرانه ای مبدل کند ،اما ھمين
ذات مقدس و پاک در برابر انواع و اقسام تبھکاری ھا و جنايت
ھای ددمنشانه خلفا و نايبانش سکوت احتيار ميکند .تا جايی به
آنان اجازه ی کشتار مسلمان و دگر انديشان امت را نيز می دھد؟
چطور است که از اتھام زدن به عايشه و قھر و ناراحتی به جا و
انسانی حفصه که از ھمخوابی ھمسرش با کنيزش اطالع يافته،
منقلب و عصبانی می شود و ھمه تھمت زنندگان را وعده دوزخ
می دھد .ولی از تجاوز خالد وليد به زنی مسلمان و کشتن شوھر
مسلمانش به نام اسالم و خدای کعبه خم به ابرو نمی آورد؟
و چرا نسبت به تجاوز جنسی به ھزاران دختر مسلمان توسط
ارازل و اوباش جمھوری جھل و جنايت کمترين واکنشی نشان
نمی دھد؟
چون وقيحان و منفعت طلبانی چون شما دارد .و خيل آسوده است
که با شارالتانيسم و شيادی بی سابقه و کم نظيری سياه را سفيد و
ھمه چيز را ماست مالی می کنيد!
تھمت زنی به عايشه چنان فکر و ذکر خدای کعبه را به خود
مشغول کرده بود که در آيه ی  ٢٨سوره نور نيز بدان پرداخت
و گفت:
ﱠ
ﱠ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ت َوالطيﱢبَاتُ لِلطيﱢبِينَ
ا ْل َخبِيثَاتُ لِلخبِيثِينَ َوالخبِيثونَ لِلخبِيثا ِ
ق
ت أُولَئِكَ ُمبَ ﱠرأُونَ ِم ﱠما يَقُولُونَ لَ ُھ ْم َم ْغفِ َرهٌ َو ِر ْز ٌ
َوالطﱠيﱢبُونَ لِلطﱠيﱢبَا ِ
َك ِري ٌم( )النور)٢۶:
زنان نا پاك اليق مردان نا پاكند و مردان خبيث براي زنان
خبيث استند و زنان پاك مال مردان پاكند و مردان پاك مال زنان
پاك اند آنھا بری اند از آنچه كه ) منافقان ( ميگويند و براي
آنھا آمرزش و رزق كريم است.
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آقايان نيک انديش و مصلح جھانی ،اين آيه يعنی چه؟ يعنی
خدايتان منزه و پاک است؟ يعنی ھيچ امری و ھر اتفاقی که
پيرامون اين دين به وقوع پيوسته به او ربطی نداشته و ندارد؟
بياييد ھمه چيز را با عقل و منطق و در ظروف مکان و زمان
بسنجيديم .انسان گونه و به دور از تعصب ھای کور و جاھالنه.
يا اگر می دانيم و چراغی در دست داريم ،برای حفظ منافع و
گشودن عقده ھای اديپی خود آگاھانه و دانسته خاک در چشمان
حقيقت نپاشيم و سر راه بشريت چاه و چاله نکنيم.
مسلمانان صدر اسالم ،حتی صحابه و انصار محمد تافته ھای
جدا بافته نبودند .ھمانطور که زنان محمد با ديگر زنان شبه
جزيره ی عربستان کمتر تفاوتی نداشتند.
بنا بر اين وقتی صحبت از قتل و غارت و چپاول اقوام و ساکنان
ديگر سرزمين ھا توسط مسلمانان می شود ،رگ گردن بی
غيرتمان بيرون نزند و به حيوانی درنده و وحشی مبدل نشويم.
ماھيت و اھداف جنگ ھا و درگيری ھا و دست اندازی به
سرزمين ھای ديگر ،با ھمه پيشرفت تکنيکی و صنعتی و به
خدمت گيری علم و دانش پيشرفته ،از زمانی که دست حضرت
قابيل به خون حضرت ھابيل رنگی شد ،تا کنون کمترين تغييری
نکرده و نخواھد کرد.
حضور نيروھای امريکايی و غربی در افغانستان ،عراق،
مصر ،تونس ،ليبی ،عربستان و  ...و  ...به ھمان اندازه به
خاطر اشاعه ی دمکراسی و رھاندن توده ھا از ظلم و ستم
ديکتاتورھا و حکومت ھای استبدادی است که حمله ی اعراب
صدر اسالم با ھدف ترويج برادری و برابری و سعادت و
رستگاری ساکنان ايران صورت گرفت.
پيامبر اسالم ،پس از ھجرت به يثرب ) مدينه ( و قدرت گرفتن
نه جھاد فی سبيل ﷲ ،بلکه حمله به کاروان ھای تجاری مکه را
آغاز می کند .نخستين جنگ يا غزوه رسول خدا ،غزوه ی بدر
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است .جنگی که در محلی به ھمين نام و بر سر چاه ھای آب و
در محل اتراق کاروانيان رخ داد.
در تاريخ طبری ،يکی از منابع معتبر اسالمی در باره ی اين
درگيری و زد و خورد که در سال چھارم ھجری اتفاق افتاد می
خوانيم که:
» يکی از علل عمده شکست اعراب مسلمان در جنگ احد )
سال چھارم ھجری ( در واقع اين بود که نگھبانان و پاسداران
ارتفاعات ) اعراب مسلمان ( ،به طمع غنايم سنگرھای خود را
ترک کرده و به جمع آوری غنايم مشغول شدند« ) .طبری جلد
سوم ،صفحه ھای  ٩٧۵ – ٩٧۵و (٩٩۴ – ٩٩٠
ھمين منبع می افزايد:
» در جنگ جبل الرمات ،نيز بر خالف دستور حضرت محمد
لشکريان اعراب مسلمان برای کسب غنايم از جای خويش
حرکت کردند و باعث شکست اعراب مسلمان گرديدند.
اھميت کسب غنايم در جنگ اعراب تا به انجا بود که در بعضی
از جنگ ھا مانند جنگ حنين لشکريان اعراب مسلمان بدون
ھيچ احترام و مالحظه ای در برابر حضرت محمد می ايستادند
و برای چگونگی تقسيم غنايم جنگی باحضرت محمد مجادله
می کردند« ) .جلد سوم ،صفحه ( ١٢١٦ – ١٢١٤
عالوه بر آن ،مسلمانان صدر اسالم که اين ھمه از آنان دم زده
می شود و جماعت تالش می ورزند تا آنان را الگو و سرمشق
ما قرار دھند ،عالوه بر دارا بودن خلق و خوی بيابانی و آداب و
رسوم و اخالق صحرا گردی که راھزنی و غارتگری جزء
الينفک و جدايی ناپذير آنست ،از رسول خدا و نماينده ی حقيقی
آن ذات بی خلل نيز حرف شنوی نداشته اند.
شيخ مفيد در کتاب ارشاد می نويسد:
ّ
» وقتى خداوند متعال بنده و فرستاده اش پيغمبر اكرم  -صلى
ّ
ﷲ عليه وآله  -را در روز حنين و جنگ قبايل ھوازن پيروز
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گردانيد و فتحى آشكار نصيب او كرد ،منادى پيغمبر اعالم نمود
كه اسيران را نكشيد.
عمر خطاب از كنار يكى از اسيران به نام ابن اكوع  -كه در بند
بود  -گذشت  .اين مرد را قبيله ھذيل در روز فتح مكه فرستاده
بودند تا به نفع آنان جاسوسى كند و اخبار پيغمبر و اصحاب را
آنچه مى شنود و مى بيند به آنان اطالع دھد.
وقتى عمر او را ديد گفت  :اين دشمن خدا ميان ما آمده بود تا
جاسوسى كند ،اينك كه اسير شده او را بكشيد .يكى از انصار ھم
گردن او را زد.
وقتى اين خبر به پيغمبر  -صلّى ّ
ﷲ عليه وآله  -رسيد آنھا را
مورد مالمت قرار داد و فرمود :مگر من سفارش نكردم كه
اسيران را نكشيد؟!
بعد از قتل اين مرد ،افراد ديگرى را ھم كشتند؛ مانند جميل بن
معمر بن زھير .پيغمبر اكرم  -صلّى ّ
ﷲ عليه وآله  -خشمگين
شد وبه دنبال انصار فرستاد و فرمود :چرا او را كشتيد؟ با
اينكه نماينده من به شما اطالع داد كه اسيران را نكشيد.
آنھا ھم عذر آوردند كه ما به گفته عمر او را كشتيم .پيغمبر -
صلّى ّ
ﷲ عليه وآله  -روى خود را از عمر بگردانيد تا اينكه
عمير بن وھب از وى شفاعت كرد و پيغمبر  -صلّى ّ
ﷲ عليه
وآله  -او را بخشيد «.
)االرشاد للشيخ المفيد ص  ٧٦ط الحيدرية(.
به ھمين سادگی! چه تفاوتی با اعمال و کردار ضد بشری و
ددمنشانه ی شيخ صادق خلخالی ھا و اسدﷲ الجوردی ھا و
ديگر ارازل و اوباشی که نام سربازان گم نام امام زمان گرفته و
زندگانی را بر مردمی بينوا و در بند حرام نموده اند؟
جنگ جلوال يکی از رشته جنگھای صدر اسالم است که بين
ايران و اعراب در سال شانزدھم ھجری قمری مطابق با سال
 ۶٣٧ميالدی به وقوع پيوسته است.
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به گواھی اسناد و شواھد تاريخی ،پس از جنگ تيسفون و سقوط
پايتخت ساسانيان  ،يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساسانی تيسفون
را ترک گفته رھسپار حلوان که شھر کوچکی در نزديک خانقين
کنونی بود شد تا از آنجا مقدمات اعزام نيروی ھای کمکی را
تدارک ببيند.
بعد از چندی به سعد بن ابی وقاص فرمانده نيروھای مھاجم خبر
رسيد که يزدگرد سوم در حلوان قشونی فراھم آورده و در صدد
جنگ است.
سعد ابن ابی وقاص پيکی به دارالخالفه نزد عمر خليفه ی دوم
فرستاد تا از وی درباره ی تعقيب يزدگرد کسب اجازت کند.
عمر در پاسخ دستور داد خود سعد در مدائن يعنی تيسفون بماند
برادرزاده ھاشم ابن عتيبه را با دوازده ھزار نفر تن از
ولی
ٔ
سپاھيان بدانجا بفرستد .
فرخزاد که در اين زمان سپھساالر ايران بود چون از تيسفون
بيرون آمد به جلوال که رسيد به صواب ديد بعضی از سرداران
ديگر در صدد برآمد پيش از آنکه لشکرش پراکنده شوند و ھر
يک بجايی برود ،يکبار ديگر بخت را بيازمايد و پيش ھجوم
اعراب ايستادگی نموده و در دفع بالی آنھا جھدی بکار برد.
در زمانی که يزدگرد در حلوان بود فرخزاد نامه ای به او نوشت
و از او مال و لشکر مدد خواست .
يزدگرد مال و سپاه جھت ياری وی فرستاد و لشکری را که از
اصفھان رسيده بود به ياريش فرستاد.
بموجب يک روايت ديگر مھران رازی بود که در اين واقعه
فرماندھی لشکريان ايران را به عھده داشت .ايرانيان در جلوال
خندق کندند و آماده ی جنگ شدند .ھاشم ابن عتيبه نيز به دستور
خليفه عمر با سپاھش عازم حلوان بود که در سر راه خود و در
محل جلوالء با سپاھيان ايران روبرو شد .جنگ سختی در گرفت
و ھمانطور که انتظار می رفت نيروھای ايرانی مغلوب اعراب
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مھاجم شد .در اين جنگ تعداد زيادی از سپاھيان ايران و مھران
رازی کشته شدند .به نحوی که ميدان کارزار از اجساد کشته
شدگان پوشيده و مفروش گرديد .و اعراب به ھمين مناسبت آن
را جلوال ناميدند .پس از کشته شدن مھران رازی ،بقيه سپاه
ايرانيان فرار را بر قرار ترجيح داده و روی در ھزيمت
گذاشتند .فراريان را اعراب تا حلوان و قصر شيرين تعقيب و
دنبال نمودند .اعراب وارد شھر حلوان شدند .مردان و کودکان
را قتل عام نمودند و دست به يغما و چپاول گشودند .ميزان تاراج
و غارت نفايس در شھر حلوان به حدی بود که به گفته ی
مورخان پس از کنار گذاشتن سھم خليفه و صندوق بيت المال به
ھر يک از سپاھيان عرب غنيمتی معادل ھزار درھم رسيد.
پس از کشتار بيرحمانه ی مردان و کودکان ،بنا به دستور قرآن
شدﱡوا
ب َحتﱠى إِ َذا أَ ْث َخنتُ ُمو ُھ ْم فَ ُ
ب ﱢ
ض ْر َ
فَإِذا لَقِيتُ ُم الﱠ ِذينَ َكفَ ُروا فَ َ
الرقَا ِ
زَارھَا َذلِكَ َولَ ْو
ا ْل َوثَا َ
َض َع ا ْل َح ْر ُ
ب أَ ْو َ
ق فَإ ِ ﱠما َمنًّا بَ ْع ُد َوإِ ﱠما فِدَاء َحتﱠى ت َ
يَشَا ُء ﱠ
ض َوالﱠ ِذينَ قُتِلُوا فِي
ص َر ِم ْن ُھ ْم َولَ ِكن لﱢيَ ْبلُ َو بَ ْع َ
ﷲُ َالنتَ َ
ض ُكم بِبَ ْع ٍ
يل ﱠ
ض ﱠل أَ ْع َمالَ ُھ ْم )محمد( ٤/
َ
ﷲِ فَلَن يُ ِ
سب ِ ِ
پس چون با كسانى كه كفر ورزيدهاند برخورد کرديد گردنھا را
بزنيد تا ھنگاميکه آنان را از پاى درآورديد پس ) اسيران ( را
محکم در بند كشيد سپس يا منت نھيد و يا فديه ) بگيريد ( تا در
جنگ اسلحه بر زمين گذاشته شود اين است ) امر ﷲ ( و اگر
ﷲ مىخواست از ايشان انتقام مىكشيد ولى تا برخى از شما را
به وسيله برخى بيازمايد و كسانى كه در راه ﷲ كشته شدهاند
ھرگز كارھايشان را ضايع نمىكند.
و ھمچنين:
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ش ِر ِكينَ َح ْي ُ
ث َو َجد ﱡت ُمو ُھ ْم
ش ُھ ُر ال ُح ُر ُم فاقتُلو ْا ال ُم ْ
سل َخ األ ْ
فَإ ِ َذا ان َ
ص ٍد فَإِن تَابُو ْا َوأَقَا ُمو ْا
َو ُخ ُذو ُھ ْم َو ْ
اح ُ
ص ُرو ُھ ْم َوا ْق ُعدُو ْا لَ ُھ ْم ُك ﱠل َم ْر َ
سبِيلَ ُھ ْم إِنﱠ ّ
ﷲَ َغفُو ٌر ﱠر ِحي ٌم) توبه(٥/
ال ﱠ
صالَةَ َوآتَ ُو ْا ال ﱠز َكاةَ فَ َخ ﱡلو ْا َ
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پس ھنگاميکه ماهھاى حرام سپرى شد مشركان را ھر كجا
يافتيد بكشيد و آنان را دستگير كنيد و محاصره کنيد و به كمين
آنان بنشينيد در ھر مکانی که قابل کمين کردن است پس اگر
توبه كردند و نماز خواندند و زكات پرداختند راه را بر آنھا رھا
کنيد ،زيرا ﷲ آمرزنده مھربان است.
و ھمچنين:
إِنﱠ َما َجزَاء الﱠ ِذينَ يُ َحا ِربُونَ ّ
ض
سولَهُ َويَ ْ
ﷲَ َو َر ُ
س َع ْونَ فِي األَ ْر ِ
الف أَ ْو
سادًا أَن يُقَتﱠلُو ْا أَ ْو يُ َ
فَ َ
صلﱠبُو ْا أَ ْو تُقَطﱠ َع أَ ْي ِدي ِھ ْم َوأَ ْر ُجلُ ُھم ﱢمنْ ِخ ٍ
اب
اآلخ َر ِة َع َذ ٌ
ض َذلِكَ لَ ُھ ْم ِخ ْز ٌ
ي فِي ال ﱡد ْنيَا َولَ ُھ ْم فِي ِ
يُنفَ ْو ْا ِمنَ األَ ْر ِ
ع َِظي ٌم ) مائده(٣٣/
سزاى كسانى كه ) با ( ﷲ و فرستاده اش محاربه میکنند و در
زمين به فساد ) کارھائی که از ديد اسالم گناه است ( مىكوشند
جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و
پايشان در خالف جھت يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين
تبعيد گردند اين رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذابى
بزرگ خواھند داشت.
که به ادعای به اصطالح روشنفکران ،جامعه شناسان و
فيلسوفان اسالمی يا ھمان شارالتان ھای ھمه قرون و اعصار،
از سوی کفار و کوردالن مطرح و عنوان شده و در کنار اعمال
و رفتار قدرتمندان و دولتمردان غارت گر بيان می شود تا چھره
ی آن ذات و گوھر منزه از قساوت و کينه و به دور از رفتار
ضد بشری را در ھم و مغشوش نمايند.
آيا اينان فرامين و دستورات الھی ھستند يا نيستند؟ نکند قبل از
وفات محمد رديه ای بر جلد اول اين کتاب آسمانی نازل و ھمه
ی دستورات و فرامين مندرج در آن باطل اعالم شده است؟!
نکند خلفای راشدين ،از جمله علی ابن ابيطالب ،خلفای اموی،
خلفای عباسی و ھمه ی پادشاھان و دين پناھان خون آشام و قسی
القلب ،از آنچه شما به عنوان اسالم و آن ذات و گوھر مبری
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معرفی می کنيد ،بی اطالع بوده اند؟ و سر از خود اين ھمه
جنايت ھا ،سفاکی ھا و غارت گری ھا را آفريده و به پای خالق
و معبود شما و پروردگار کعبه نوشته اند؟ نکند خالد ابن وليد ،از
صحابه پيامبر و به عنوان فردی که از رسول خدا ،لقب سيف
االسالم ) شمشير اسالم ( گرفته ،کمتر از شما علم و اطالع
داشته و با رذالت و پستی ھر چه تمامتر تبھکاری ھای ددمنشانه
و فجايع ضد انسانی مرتکب شده را به دامن خدای کعبه وصله
پينه و انداخته است؟
به گواھی و شھادت تاريخ ،پس از قتل عام مردان و فرزندان
ذکور ،ھمه ی زنان و دختران حلوان به اسارت سپاھيان عرب
در آمدند .و از آنجا که زنان و دختران به اسارت گرفته شده،
طبق نص صريح قرآن ملک يمين فاتحان به حساب می آيند و از
درجه ی انسانی و بشری ساقط اند
َاب ّ
ﷲِ َعلَ ْي ُك ْم َوأُ ِح ﱠل
ساء إِالﱠ َما َملَ َكتْ أَ ْي َمانُ ُك ْم ِكت َ
صنَاتُ ِمنَ النﱢ َ
َوا ْل ُم ْح َ
سافِ ِحينَ فَ َما
صنِينَ َغ ْي َر ُم َ
لَ ُكم ﱠما َو َراء َذلِ ُك ْم أَن تَ ْبتَ ُغو ْا بِأ َ ْم َوالِ ُكم ﱡم ْح ِ
اح َعلَ ْي ُك ْم فِي َما
ا ْ
يضةً َوالَ ُجنَ َ
ورھُنﱠ فَ ِر َ
ستَ ْمتَ ْعتُم بِ ِه ِم ْن ُھنﱠ فَآتُوھُنﱠ أُ ُج َ
ْ
َ
ّ
َ
َعلِي ًما
يض ِة إِنﱠ ﷲَ كانَ
اض ْيتُم بِ ِه ِمن بَ ْع ِد الف ِر َ
ت ََر َ
َح ِكي ًما )نساء(٢٤/
و زنان شوھردار ) بر شما حرام است ( مگر آنھائی كه مالك )
آنھا در جنگ ( شدهايد ،اينھا احكامي است كه ﷲ بر شما مقرر
داشته و زنان ديگر غير از اينھا ) زنانی که در جنگ به غنيمت
گرفته ايد ( در صورتی برای شما حالل است كه با اموال خود
آنھا را اختيار كنيد در حالی كه پاكدامن باشيد و از زنا
خودداری نماييد ،پس ھنگاميکه از آنھا بھره برديد واجب است
که مزد آنھا را بپردازيد و گناھي بر شما نيست نسبت به آنچه
با يكديگر توافق كردهايد بعد از تعيين مھر ،ﷲ دانا و حكيم
است.
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پس از مورد تجاوز قرار گرفتن توسط سپاھيان ﷲ ،روانه ی
بازارھای برده فروشی مکه و مدينه شدند تا بر ثروت خلفای ﷲ
و مجاھدان فی سبيل ﷲ بيفزايند.نکته ی جالب توجه و قابل مکث
و تحمل ،فرمان تجاوز به زنان شوھر دار از سوی آن ذات و
گوھر پاک و منزه است! حيوانی ترين و ددمنشانه ترين عملی
که در زندان ھای جمھوی جھل و جنايت با شدت و حدت رواج
دارد و سربازان گم نام امام زمان با ھمه ی جھل و رذالت و
پستی خود ،بر خالف ادعای شارالتان ھای به اصالح منور
الفکر شيطان صفت آن را فرمان الھی و عمل شنی و حيوانی
خود را مورد رضايت و خرسندی ﷲ می دانند.
بنا به نوشته تاريخ نويسان کثرت اسيران ،خاصه زنان و دختران
چندان بود که گويند وجود اسيران جلوال برای عمر مايه ی
نگرانی گشت و مکرر میگفت » از فرزندان اين زنان که در
جلوال اسير شده اند به خدا پناه می برم «.
در تاريخ طبری آمده است که:
» در جنگ جلوالء صد ھزار تن از سپاه ايران کشته شدند و
مدت ھا اجساد آنھا بھروی زمين باقی مانده بود و تعداد
فراوانی از زنان و کودکان ايران به اسارت رفتند .اين
جنگ به ان جھت جلوالء ) پوشانيده( نام گرفت که از بس
کشته دشت و صحرا را پوشانيده بود که نمودار عظمت و جالل
جنگ جلوالء بود ) .جلد  ،٥صفحه.(١٨٢٩
پنج سال پس از جنگ جلوالء يعنی در سال بيست ويکم ھجری )
مصادف با  ۶۴١ميالدی( ،در سرزمينی که مردمانش به گفته ی
شارالتان ھای مزدور ،آغوش گشوده و رسيدن سپاه اسالم را
مشتاقانه انتظار می کشيدند ،در نزديکی نھاوند و در منطقه ای
کوھستانی بين سپاه مھاجم عرب و ايران جنگ سختی در گرفت.
جنگ نھاوند يکی از مھمترين جنگ ھای ايران و قوای مھاجم
عرب بود .از اين رو اعراب آن را فتح الفتوح ناميدند.
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ابن اثير در باره ی علت اين نام گذاری می نويسد:
» مسلمين فتح نھاوند را ) فتحالفتوح ( ناميدند زيرا بعد از آن
ايرانيان نتوانستند جمع شده و در برابر اعراب بايستند ،و پس
از اين جنگ بود که مسلمين سراسر کشور ايران را تصرف
کردند ،وامپراطوری ساسانی فرو پاشيد«.
احمد بن داود دينوری نويسنده ی کتاب تاريخ اخبار الطوال
است .به نوشته ی محققين و کنکاش گران با شرافت و کامال
بيگانه با به اصطالح روشنفکران و جامعه شناسان و فيلسوفان
اسالمی ،اين کتاب از نخستين آثارى است كه در باره تاريخ
عمومى اسالم و ايران نگاشته شده است .نگارنده ،تحت عناوين
و سرفصلھاى تاريخى به تبيين حوادث پرداخته ،و بدون ذكر
سلسله اسناد در نقل حوادث ،سعى در بدست دادن متنى يكدست و
برگزيده از اخبار تاريخى كرده است.
ھنر و شيوه ی نگارش احمد بن داود دينورى چنين است که از
نقل حوادث بگونه تقطيع شده پرھيز نموده است .بين معنی که
چون به موضوعى تاريخى مىپردازد ،آن را دنبال كرده و به
پايان مى رساند .به ديگر سخن ،اثر پر ارزش و گرانبھای وی
بر پايه شيوه موضوعى نگارش يافته و نه بر اساس سالشمار.
اين انسان متعھد و مؤمن که شرافت خود و قلم را کامال حفظ
نموده و بدانھا وفادار مانده می نويسد:
» سپاه ايران در جنگ نھاوند نيز مقاومت بسياردرخشانی در
مقابل حمله اعراب مسلمان نشان دادند .اعراب مسلمان نيز در
جنگ نھاوند خشونت بسيار از خود نشان دادند بطوريکه
)عروه بن زيد شاعر عرب ( از جنگ نھاوند نيز به عنوان )
پيکار ھولناک( نام می برد« ) .اخبار الطوال ،صفحه -١٥١
( ١٥٢
بايد از اين مجيز گويان وطن فروش و بيگانه پرست که سعادت
و راحت ننگين و ضد بشری خود را ،در جعل تاريخ و پاسداری
QL

< <

از يک ايدئولوژی کامال ضد بشری و مخالف با نشانه ھای
انسانی و آدميت يافته اند و ھر روز به رنگی در می آيند و بر
سر سفره ی قدرتی دمر می شوند پرسيد:
» پس کو آن آغوش ھای باز و تاق نصرت ھای شايان توجه و
باشکوه؟ «.
حال اين سئوال پيش می آيد .که آيا پس از پايان کار سلسله ی
پادشاھی ساسانی و خاتمه ی حکومت يزدگرد ،مردم ايران چنان
شيفته ی عدالت و اخوت و برادری مسلمانان شدند که دست از
مقاومت و پايداری بر داشتند يا با ستم و بيدادی بی سابقه و کم
نظير روبرو شدند که چاره ای جز مقاومت و پايداری نديدند؟
واقعيت تاريخی نشان می دھد که غارتگری ،کشتارھای سبعانه،
تجاوزگری ھا ،مال اندوزی ھا و بيداد بيابانگردان وحشی و
عاری از تمدن و فرھنگ به حدی بود که راھی جز پايداری و
جنگ دائمی پيش پای مغلوب شدگان نمی گذاشت!
ابن بلخی در کتاب پر ارزش و قابل تقدير و ستايش خود،
فارسنامه می نويسد:
» پس از فتح استخر ) سالھای  ٣٠-٢٨ھجری ( توسط
اعراب ،مردم استخر در ايران سر به شورش برداشتند و حاکم
عرب آنجا را کشتند.اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار
دوم استخر را به محاصره در اورند.مقاومت و پايداری مردم
ايران در برابر اعراب مسلمان آنچنان بود که فاتح استخر )
عبدﷲ بن عامر ( را به سختی نگران و خشمگين کرد بطوريکه
سوگند خورد که چندان از مردم استخر در ايران بکشد که خون
براند .پس خون ھمگان مباح گردانيد و چندان کشتند خون نمی
رفت تا آب گرم به خون ريختند پس برفت و عده کشته شدگان
ايران که نام بردار بودند ) چھل ھزار کشته ( بودند بيرون از
شمار مفقود شدگان و مجھوالن « ) .فارسنامه ابن بلخی ،صفحه
(١٣٥
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نفرت و انزجار مردم به حدی بود که با وجود اين سرکوب
دھشتناک و مرگ آفرين ،مردم استخر در دوران خالفت علی
ابن ابيطالب ،يعنی چھارمين خليفه از خلفای راشدين و امام اول
شيعيان نيز سر به شورش برداشتند و عليه ظلم و ستم نمايندگان
و نايبان خدا بر روی زمين به پا خاستند.
ابن بلخی می نويسد:
» در زمان حضرت علی نيز مردم استخر درايران بارديگر به
عليه اعراب مسلمان سر به شورش گذاشتند و اين بارعبدﷲ
ابن عباس به فرمان حضرت علی شورش توده ھای مردم
استخر در ايران را به خون فرو نشاند « ) .فارسنامه ،صفحه
( ١٣٦
شعله ی قيام و شورش ھمگانی مردم استخربه فارس و کرمان
نيز سرايت نمود .به طوريکه مردم نماينده خليفه را از شھر
بيرون و زمام امور را خود به دست گرفتند.
خليفه مسلمين يعنی علی ابن ابی طالب برای خاموش
کردن شورش مردم فارس و کرمان در ايران زياد بن ابيه را
به سوی فارس و کرمان فرستاد.
الزم است انديشمندان و محققين دلسوز ايران زمين برای آشنايی
با جنايت ھا و تبھکاری ھای زياد بن ابيه به جلد دوم دوره ی
پنج جلدی مروج الذھب و معادن الجوھر ،اثر ابوالحسن علی بن
حسين بن علی مسعودی مراجعه کنند و دريابند که چسان و با چه
ترفند و حيله ای در دوران پادشاھان سلسله ی صفوی ،مھر علی
و خاندانش به قلب و رگ و ريشه ی ايرانيان تزريق و در
خونشان جا گرفت!
در ھمه ی شھرھا و در سراسر ايران مقاومت و پايداری عليه
اعراب متجاوز جريان داشت .سرکوب ھای ددمنشانه و
کشتارھای سبعانه ،يک زمان نتوانست مردم را از مبارزه و
جنگ عله تازيان باز دارد .تقريبا می توان گفت که مبارزه و
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پايداری خستگی ناپذير تا شکست مفتضحانه مروان در سر پل
ذھاب و پايان تسلط مستقيم اعراب ادامه داشت.
طبری می نويسد:
» در حمله به اليس جنگی سخت بين سپاھيان عرب و ايران در
کنار رودی که بسبب ھمين جنگ بعد ھا به » رود خون «
معروف گرديد در گرفت .در برابر مقاومت و پايداری
سرسختانه ی ايرانيان خالد ابن وليد نذر کرد که اگر بر
ايرانيان پيروز گرديد » چندان از آنھا بکشم که خون ھاشان را
در رودشان روان کنم « و چون پارسيان مغلوب شدند .بدستور
خالد گروه گروه از آنھا را که به اسارت گرفته بودند می آوردند
و در رود گردن می زدند مغيره گويد که » بر رود آسياب ھا
بود و سه روز پياپی با آب خون آلود قوت سپاه را که ھيجده
ھزار کس يا بيشتر بودند آرد کردند کشتگان ) پارسيان ( در
اليس ھفتاد ھزار تن بود« ).تاريخ طبری ،جلد  ،٤صفحه
.(١۴٩١
وی در باره ی شھر و مردم ری می نويسد:
» در حمله اعراب به ری مردم شھر پايداری و مقاومت بسيار
کردند؛ بطوريکه ) مغيره ( در اين جنگ چشمش را از دست
داد .مردم جنگيدند و پايمردی کردند و چندان از آنھا کشته
شدند که کشتگان را با نی شماره کردند و غنيمتی که خدا از
ری نصيب مسلمانان کرد ھمانند غنائم مدائن بود « ).جلد ،٥
صفحه .( ١٩٧۵
أبوالحسن احمد بن يحيی بن جابر بن داوود البغدادی البالذری
نويسنده کتاب فتوح البلدان می نويسد:
» مردم شھر ری در ايران بارھا به عليه اعراب
مسلمان شورش کردند .عمر و عثمان مجبور شدند چندين بار
به ری در ايران لشکر کشی کرده و شورش مردم شھر ری در
ايران را سرکوب کنند « ) .صفحه .( ١٤٩
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وی ھمچنين می نويسد:
» در زمان حضرت علی ھم مردم ری در ايران سر به طغيان
بر عليه اعراب مسلمان گذاشته و از پرداخت خراج به واليان
اعراب خودداری کردند بطوريکه در خراج آن ديار کسری پديد
آمد.حضرت علی ابو موسی را با لشکری فراوان به سرکوب
شورش مردم ری در ايران فرستاد« ) .ھمانجا صفحه .(١٥٠
طبری و ابن بلخی می نويسند:
» در حمله به شاپور نيز مردم پايداری و مقاومت بسيار کردند
بگونه ای که عبيدا ) سردار عرب ( بسختی مجروح شد
آنچنانکه بھنگام مرگ وصيت کرد تا به خونخواھی او ،مردم
شاپور را قتل عام کنند .سپاھيان عرب نيز چنان کردند و
بسياری از مردم شھر را بکشتند « ) .تاريخ طبری ،جلد پنجم
صفحه  (٢٠١١و )کتاب فارسنامه ابن بلخی ،صفحه ( ١١٦
ابومح ّمد احمد بن علی  ،معروف به ابن اعثم کوفی )متوفی ٣١٤
ه ق (  ،محدث  ،شاعر و مورخ قرن سوم و چھارم ھجری در
کتاب الفتوح و سيّدعبدﷲ بن السيّد نورالدين بن السيّد نعمت ﷲ
الجزايری در تذکره ی شوشتر می نويسند:
» در شوشتر ،مردم وقتی از تھاجم قريب الوقوع اعراب با خبر
شدند ،خارھای سه پھلوی آھنين بسيار ساختند و در صحرا
پاشيدند .چون قشون اسالم به آن حوالی رسيدند ،خارھا به
دست و پای ايشان بنشست ،و مدتی در آنجا توقف کردند .پس
از تصرف شوشتر ،لشکر اعراب در شھر به قتل و غارت
پرداختند و آنانی را که از پذيرفتن اسالم خود داری کرده بودند
گردن زدند« ) .الفتوح ،صفحه  (٢٢٣و ) تذکره شوشتر.
صفحه.(١۶
در ھمين کتاب تاريخ آمده است که:
» رامھرمز نيز پس از جنگی سخت به تصرف سپاھيان اسالم
در آمد و فاتحان عرب ،بسياری از مردم را کشتند و زنان و
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کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع ھنگفتی بچنگ
آوردند« ) .کتاب الفتوح؛ صفحه .(٢١٥
در گوشه و کنار اين سرزمين پھناور و باستانی ،خلفا و نايبان
ﷲ ،تبھکاری ھا نمودند و شمشير ھای آخته ی و خونريز
پروردگار کعبه ،کشتارھا و قتل عام ھا کردند .خون ھا ريختند و
دست به اعمال و رفتاری زندند که در تاريخ بشريت کم سابقه و
بی نظير بوده است.
برای ما آنچنان تاريخی آفريدند که اگر پژوھشگر و محققی
جرأت کند و صفحه ھای آن را بگشايد ،توده ای از خاکستر و
دود و فورانی از خون بيگناھان و زحمت کشان به چھره و
صورتش پاشيده خواھد شد!
و چه وقاحتی از اين باالتر که ادعا نمود ،اين مردم با روی
گشاده به استقبال جنايتکاران غارتگر رفتند و بر روی آنان و
کيش اھريمنی شان آغوش گشودند .يا با بيشرمی و رذالتی باور
نکردنی در حال وطن فروشی و دريوزگی بر در خواجه ی دنيا
و با اميد ھديه ی بھار عربی به مردم زجر کشيده و دردمند
ايران فرياد بر آورد که » :ايھالناس اين ھمه فجايع ناشی از بد
فھمی و نادانی شما معيوبان و ناپاکان است «.
» مردم سيستان در ايران نيز سربه شورش برعليه
اعراب گذاشتند و حاکم اعراب آنجا را از شھر بيرون کردند«.
) فتوح البلدان .صفحه.(٢٧٢
ُمھَلّب بن مح ّمد بن شادی اسد آبادی در مجمل التواريخ و
القصص می نويسد:
» مردم خراسان در ايران که قبول اسالم کرده بودند پس از
چندی مرتد شدند و در زمان عثمان سربه شورش بر عليه
اعراب مسلمان گذاشتند .بفرمان خليفه عبدﷲ بن عامر و سعيد
بن عاص به سوی خراسان در ايران تاختند تا بار دوم گرگان و
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طبرستان و تميشه را فتح نمايند« ) .مجمل التواريخ و
القصص ،صفحه .(٢٨٣
نويسنده يا نويسندگان تاريخ سيستان و ھمچنين تاريخ کامل می
نويسند که:
» در حمله به سيستان مردم ايران مقاومت بسيار و اعراب
مسلمان خشونت بسيار کردند بطوری که ربيع ابن زياد برای
ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا
صدری بساختند از آن کشتگان ) يعنی اجساد کشته شدگان
جنگ را روی ھم انباشتند ( و ھم از آن کشتگان تکيه گاھھا
ساختند و ربيع ابن زياد "بر شد و بر آن نشست و قرار شد که
ھر سال از سيستان ھزار ھزار ) يک ميليون ( درھم به امير
المومنين دھند با ھزار غالم بچه و کنيز« ) .تاريخ سيستان،
صفحه  ٣٧و  ( ٨٠و ) تاريخ کامل جلد ،١صفحه .(٣٠٧
» مردم طبرستان در ايران سال ھای طوالنی در برابر اعراب
مقاومت کردند .در زمان عثمان اعراب برای فتح طبرستان
کوشيدند و سعيد ابن عاص بجنگ مردم طبرستان
درايران رفت .می گويند که امام حسن و امام حسين نيز در اين
جنگ ھمراه سعيد بن عاص و لشکراعراب بودند «.
) فتوح البلدان ،صفحه .(١٨٢
علی بن ابی الکرم مشھور به ابن اثير جزری ،تاريخ نويس قرن
ششم ھجری قمری ،در تاريخ کامل و ھمچنين طبری می
نويسند:
» مردم گرگان با سپاھيان اسالم به سختی جنگيدند ،بطوريکه
سردار عرب ) سعيد بن عاص ( از وحشت نماز خوف خواند.
پس از مدتھا پايداری و مقاومت ،سرانجام مردم گرگان امان
خواستند و سعيد ابن عاص به آنان » امان « داد و سوگند
خورد » يک تن از مردم شھر را نخواھد کشت « مردم گرگان
تسليم شدند ،اما سعيد ابن عاص ھمه ی مردم را بقتل رسانيد،
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بجز يک تن ،و در توجيه پيمان شکنی خود گفت » :من قسم
خورده بودم که يک تن از مردم شھر را نکشم« .. .تعداد
سپاھيان عرب در حمله به گرگان ھشتاد ھزار تن بود« ) .تاريخ
طبری ،جلد پنجم ،صفحه  ( ٢١١۶و ) تاريخ کامل ،جلد سوم،
صفحه .( ١٧٨
و ھمين مردم در دوران زمامداری سليمان ابن عبدالملک اموی
سر به طغيان گذاشتند و عام خليفه را به وضعی فجيع کشتند.
» يزيد بن مھلب برای سرکوبی مردم به سوی گرگان در
ايران شتافت .يزيد بن مھلب ،در گرگان سوگند خورد که با
خون عجم آسياب بگرداند و گندم آرد کرده و بخورد« ) .فتوح
البلدان  .صفحه .(١٨٨-١٨٧
بھاءالدين محمدبن حسن بن اسفنديار کاتب ،معروف به ابن
اسفنديار ،که در قرن ھفتم ھجری می زيسته در تاريخ طبرستان
می نويسد:
» در چالوس رويان؛ عبدﷲ ابن حازم مامور خليفه ی اسالم به
بھانه )دادرسی ( و رسيدگی به شکايات مردم؛ دستور داد تا
آنان را در مکان ھای متعددی جمع کردند و سپس مردم را يک
يک به حضور طلبيدند و مخفيانه گردن زدند بطوريکه در پايان
آنروز ھيچ کس زنده نماند  ...و ديه ی چالوس را آنچنان خراب
کردند که تا سالھا آباد نشد و امالک مردم را بزور می بردند«) .
تاريخ طبرستان ،صفحه .( ١٨٣
و به عنوان آخرين فاکتور و نمونه:
» زمان عمر مردم آذربايجان در ايران چندين بار سر به
شورش برعليه اعراب مسلمان گذاشتند و با سپاھيان اعراب
بسختی جنگيدند .در زمان عثمان ھم شورش ھای متعددی بر
عليه اعراب در آذربايجان ايران روی داد« ) .فتوح البلدان،
صفحه .(٣٢٦-١٦٦-١٦٥
شما در پناه شيطان بزرگ و در رؤيای رسيدن به بھار عربی
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بدون پاسخ گويی و نقد گذشته ی نکبت بارتان به راحتی می
توانيد جامعه ای در جھل فرو رفته و مردمی در بند و نگران
نان شب را بفريبيد و ﷲ و کيش و آيينش را پاک و منزه و به
دور از تبھکاری ھا و جنايت ھا و غارتگری رسوالن ،خلفا،
نايبان ،سربازان گم نام امام زمان و حتی خودتان معرفی کنيد.
شما می توانيد با وقاحتی باور نکردنی ،چشم بر روی تبھکاری
ھای چھار دھه ی اخير نايبان و مبلغين و مروجين اسالم ناب
محمدی ببنديد .شما قادريد ھمه ی به اصالح علمای فسيل شده و
گنديده مغز خفته در مکتب خانه ی جھل و نکبت حوزه نام را
غير مسلمان و نا آشنا با تعاليم انسان ساز و عدالت گستر اسالم
بناميد .شما تواناييد به دروغ دگر انديشان را محکوم کنيد که
کشتار مسلمانان را تدارک می بينند .شما به انجام ھر کاری قادر
و تواناييد .چون به اصول اعتقادی و اخالقی پايبند نيستيد .شما و
تنھا شما می توانيد در شب نشينی ھا و نشست ھای تريتا پارسی
شرکت کنيد .ھم زمان سر در آخور امريکا و رژيم داشته باشيد.
و در عين حال فرياد بر آوريد و خطاب به قربانيان رژيم ،اعم
از آوارگان و تبعيد شدگان و جوانان غيور و برومندی که
حاکميت جھل و عوامفريبان را بر نمی تابند ،بگوييد:
» ايھالناس اين ھمه فجايع ناشی از بد فھمی و نادانی شما
معيوبان و ناپاکان است «.
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