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نگاھی تازه به »خشونت ،زنان و اسالم«
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نادره افشاری
پيش گفتار
دم حقانيت ِ دين،
در اين بررسی بنا ن دارم به حقانيت و يا ع ِ
مكتب ،آئين يا مذھبی بپردازم؛ حتی بنا ندارم مواضع عقيدتی اين باورھا
دام اين انديشه ھا رگه ھايی
را بشكافم؛ چرا كه به ھر حال »البد« در ھرك ِ
از »حقيقت« يافت میشده كه توانسته است عده ای را به دنبال خود ]گاه
حتی تا سرحد فداكاری و جانبازی[ بكشاند؛ بلكه ميخواھم شيوه ی رفتار
متوليان اسالم را ،از ھمان اوان اعالم موجوديت اين مكتب با ديگران
]زنان[ و دگرانديشان باز كنم.
بررسی اين نمونه ھای تاريخی از اين زاويه اھميت دارد كه
روز ايران را ھم به نمايش
ار اسالم گراي ِ
ان ام ِ
زمينه ھای نظری رفت ِ
میگذارد؛ در واقع نشان میدھد كه ايشان از چه منبعی تغذيه میشوند كه
چنين بیپروا به حذف و نفی زنان و دگرانديشان میپردازند؛ يا مثال زن
بودن و دگرانديشی چگونه میتواند پايه ھای قدرت و ثروت ايشان را به
لرزه درآورد ،و در نھايت تحديد و تھديدی جدی برای اين متوليان يكه
شناس ]موحد[ تلقی شود؛ قدرت و ثروتی كه با تكيه بر خشونت و جھل و
استفاده از باورھای مذھبی ملتھا جمع آوری شده است.
در تاريخ تمام مذاھب ،تنھا دين اسالم است كه با شمشير و حذف
دگرانديشان ،و با شيوه ھای گوناگون »تجاوز« به حقوق ديگران،
كشورھای متمدن پيرامونش را تصرف كرده و مردم فرھنگساز آن را به
زير مھميز خشونتش كشانده است .ھيچ دين و آئينی »چه توحيدی و چه
اساطيری« در تمام طول تاريخ بشر نبوده است كه چنين دست بازی در
كشتار دگرانديشان ]كافران ،مشركان ،يھوديان ،مسيحيان ،زرتشتيان،
 - 1اين کتاب ھمراه با اسناد و نوشته ھای تازه ای بار ديگر منتشر ميشود.

ديگر دگرانديشان[ و »زنان« داشته ،اين چنين
بودائيان ،بابيان ،بھائيان و
ِ
بر ملتھای ديگر ]حتی ھمان اعراب بدوی[ دست »تصرف« باز كند؛
فاجعه ی كشتار تاريخی  ١١سپتامبر  ٢٠٠١اين تصوير را تكميلتر
میكند.
كوشيده ام اين نمونه ھای تاريخی را بيشتر در رابطه با ايران
بياورم تا مستند بودن ادعايم را در رابطه با حاكمان فعلی ايران به اثبات
برسانم .از نظر قوانين شناخته شده و جھانی حقوق بشر ھيچ نژاد ،عقيده،
مليت ،جنسيت و قوميتی ب ر ديگر اين انواع برتری ندارد؛ چرا كه در
ھزاره ی سوم ،داستان تفكيك بين انسانھا به سر رسيده است ،و وقت آن
است كه در ايران نيز تعريف تازه ای از موضوع جنسيت ،انسان و
باورھايش داد .البته میشود به نژاد پرستان ،مردساالران و عقيده پرستان
ھم در رابطه با كشتارھايی كه در تمام طول تاريخ زير پرچم اعتقاداتشان
كرده اند ،پرداخت؛ اما گستردگی اين تاريخ ،ما را از پرداختن به زمينه ی
ايران امروز درگير آنيم ،بازمیدارد .اگر عمری بود و
مشخصی كه در
ِ
امكانات ،منابع و اسناد بھتری در دسترس بود ،شايد بعدھا به گستره ی
اين موضوع ھم در كليت تاريخ كشور پرداختم.
الزم به تاكيد است كه رابطه ی دو موضوع خشونت و غنيمت
]تجاوز[ در تفسيرھای مذھبی ،قابل تفكيك از ھم نيستند و خشونت ،اساسا
ظرفی است كه برای به زير سلطه كشيدن مردم و در نھايت چپاول ايشان
پرداخته شده است؛ به ھمين دليل ھم منطقیتر است كه به ظرف و
مظروف؛ يعنی خشونت و شيوه ی نگرش متوليان اين دين به پديده ی
غنيمت ]يا تجاوز[ جدیتر پرداخت.
بد نيست در اينجا تاكيد كنم كه در كتابھای مستند و موثق
تاريخ اسالم ،آنقدر سند و مدرك در زمينه ی خشونت وجود دارد كه گاه
انسان درمیماند كه كدام يك را زمينه ی بحث و بررسی قرار دھد؛ در
عين اين كه اسنادی ھم كه در اختيار ما خارج كشوريان است ،بخش بسيار
بسيار كوچكی از مآخذ و منابع اسالمی موثق و مستند است .شايد اگر اين
امكان وجود میداشت كه از اسناد كتابخانه ھای دانشگاهھا ،مركز اسناد
رسمی ،كتابخانه ی مركزی و ديگر مجموعه ھای تاريخی استفاده شود،
اين گونه كتابھا ارزش تاريخی بيشتری میيافتند؛ با اينھمه بايد گفت که
در خانه اگر كس است ،ھمين حرف ھم بس است!
نادره افشاری ـ زمستان ٢٠٠١ـ ١٣٨٠
بازنگری آذرماه  /١٣٨٩دسامبر ٢٠١٠ميالدی
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يادداشت اول
جزميت و دگماتيسم جاری در متن مذاھب »الھی« حتی برخی
مكاتب غيرالھی ،بخصوص در دين اسالم و مذھب شيعه ،رفتاری را
میطلبد كه اين روزھا به آن خشونت ،عدم تحمل دگرانديشان ،فاناتيسم،
فاندامنتاليسم ،ديكتاتوری مذھبی ،استبداد دينی يا واژه ھای ديگری از اين
دست میگويند .اين حرف چندان تازه نيست كه تمام كسانی كه دستی در
تاريخ و بخصوص تاريخ اديان دارند ،بايد بكوشند دين را از يك مقوله ی
متافيزيكی به درون نشستھا و بحثھای روزانه ،حتی ژورناليستی
كشانده ،ھمان كاری را بكنند كه كسانی نظير علی شريعتی ،سيد محمود
طالقانی و ديگر ھم طيفان ايشان كرده اند؛ اما اين بار نه برای توجيه و
تقديس اين دين ]كه به نوعی به يك دين متروك تبديل شده بود[ ھم چنين نه
برای اين كه آن مفاھيم كھنه و قديمی را در زرورقھای امروزی پسند
باب دل خودشان و ھوادارانشان بسته بندی كنند ،تا از مرگ محتوم اين
نسل پيشينش جلوگيری كنند؛ بلكه به اين منظور
عقيده ،ھمراه با
معتقدين ِ
ِ
كه اين دين را ]بدون نگرانی از ھر گونه انگ و بنگی[ از تمام زوايا به
ميدانھای جدی بحث و كنكاش كشانده ،داليل تقديس ،ھم چنين كھنگی و
غيرقابل استفاده بودن آن را در دايره ی حكومتی ،در ھزاره ی سوم به
نمايش بگذارند.
استفاده از شيوه ی كار متوليان اين دين در يكی/دو دھه ی پيش
از به قدرت رسيدن حكومت اسالمی در ايران ،به نوعی واكنشی است در
رابطه با آن شيوه توجيه كردنھا و در زرورق پيچيدنھای آن مفاھيم كھنه
و از مد افتاده!
اين را ھم بايد در نظر داشت كه ھدف از اينگونه كاوشھا،
بررسی اين مذھب در شكل حكومتی آن است و نه دستكاری در باورھای
مردمی كه شيعه و مسلمان متولد میشوند .اين گونه دوستداران و
باورمندان به اين دين و مذھب ]و ھر دين و مذھب ديگری[ حق دارند
ھمچنان به باورھای قديمیشان پای بند باشند؛ مرا با ايشان كاری نيست؛
اما آنجا كه اين دين و اين مذھب ،ھيئت حكومت و تعيين تكليف برای
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تصوير پيچيده در ھاله ھايی از
ملت میپوشد ،بايد چھره ی واقعی ]و نه
ِ
تقدس و متافيزيك[ آن را به نقد و بررسی نشست.
آنچه از اين بررسیھا نصيب چنين مسلمانانی میشود ،در
خوشبينانه ترين نگاه ،شناختن پديده ای است كه به آن مومنند و در شق
منفی اش ،واكنشی عصبی است برای حذف و نفی اين گونه زير ذره بين
گذاشتنھا ،كنكاشھا و بررسیھا .اما تاريخ اروپا ،سير رفرميسم ،و بعدھا
ھم رنسانس نشان داد كه برداشتن »حجاب تقدس« و نشان دادن چھره ی
باورمندان
واقعی دين در حكومت ]مسيحيت[ از ميزان و تعداد مسيحيان و
ِ
به اين دين نكاسته؛ حتی ھاله ی تقدس آن را ھم چندان زخمی نكرده است؛
راستين دين حكومتی را به نمايش گذاشته،
بلكه تنھا توانسته است چھره ی
ِ
نشان بدھد كه اين گونه باورھا در نھايت میتوانند در باورخانه ھای فردی
متدينين محفوظ بمانند؛ در عين حال ھم از دخالت در حكومت و سرنوشت
اقتصادی ،اجتماعی ،فرھنگی و سياسی مردم كنار گذاشته شوند؛ چرا كه
دين ]ھر دين و مذھب و ھر ايدئولوژی[ در حكومت ،به اين دليل كه تنھا
خودش را مطلق و برحق میداند ،نمیتواند با پديده ای به نام دگرانديشان،
رفتاری انسانی و مداراگرايانه داشته باشد.
اساسا مفاھيمی كه پس از انقالب كبير فرانسه از سوی
صر فروغ در
روشنفكرانی نظير ولتر ،منتسكيو و ديگر روش
ِ
نگران ع ِ
اروپا طرح شدند ،به نوعی مبارزه ای بودند در برابر يكسان سازی و يك
دست سازی مردمی كه در يك محدوده ی جغرافيايی ،تحت سلطه ی دين
حكومتی ،به اجبار از تمام حقوق انسانی و مدنیشان ،زير لوای دين و
ايدئولوژی دينی محروم شده بودند؛ تبيين شيوه ھای يك سان سازی و يك
دست سازی انسانھا ،زير لوای دين اسالم و مذھب شيعه ھم كاری است
كه اگر به آن پرداخته نشود ،امكان ھرگونه تحولی را در نگاه و نگرش
انسان ايرانی مسلمان میسوزاند.
برای رسيدن به شرايطی كه ايرانیھا ھم بتوانند ]بدون ھيچ گونه
نگرانی[ در كنار ھم زندگی شاد ،آزاد ،مرفه ،بیھراس و امنی داشته
باشند ،بايد به طور زيربنايی مكتبی را شناخت كه اين امكان را در اختيار
متوليانش میگذارد تا مبارزه ی انسانھا را برای سعادت و بھزيستی ،به
رفتارھای خشونت آميز بر عليه زنان ،جنگھای فرقه ای ،و حذف و نفی
دگرانديشان و به بازیھای خودی و غيرخودی تقليل دھند.
برای دست يافتن به شرايطی كه مردم ايران ھم بتوانند بدون ھيچ
گونه نگرانی در امنيت مدنی ،اعتقادی ،اجتماعی ،فرھنگی ،سياسی و
اقتصادی زندگی كنند ،و با آسودگی خيال و بیھراس از ھر »تكفير و
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تفسيقی« به باال بردن سطح كيفی و كمی زندگیشان بپردازند ،بايد موانع
اعتقادی و حكومتی اين تغيير را شناخت؛ بعد ھم با شناختن پديده ای كه
میكوشد در ھزاره ی سوم ھم ،با اتكا به ھمان قوانين  ١٤٠٠سال پيش،
ھرگونه امكانی را برای دست يافتن به آزادی ،تمدن ،ترقی ،شادی ،علم،
ھنر و رفاه سوزانده؛ در ھمين راستا ھم با كشتار ،مرگ ،جنگ ،نوحه،
روضه ،جنازه كشی ،عزاداری ،شھيدسازی ،شھيدبازی ،تعزيه و تھييج
احساسات مذھبی مردم ،ايشان را در بیخبری كامل نگه دارد ،و عمر و
وقت ايشان را ھرز بدھد ]تا امكان تجاوز و چپاول برايش آسانتر شود[
بايد بتوان اين پديده را در جنبه ی تئوريك ،ھم زمان ھم در پھنه ی پراتيكٍ
آن شناخت؛ تا پايه ھايی كه چنين رفتاری بر روی آن بنا شده ،شناخته
شود؛ از اين راه از دخالت در زندگی جمعی مردم ]يا حكومت[ باز داشته
شود.
ديگر بايد دورانی كه تمامی ھم و غم ملت ،صرف چگونگی
رفتار با زنان و با دگرانديشان میشود ،به تاريخ سپرده شود .مردم ايران
بايد به جای پرداختن به اين شيوه ھای كھنه و مادون قرون وسطايی
]بیھراس از ھمين دنيای »دنی« پر از شكنجه و عذاب و مكر متوليان
متوليان
دين[ ھم چنين بیواھمه از جھانی ديگر ،پر از شكنجه گرانی نظير
ِ
بھبود زندگی و باال
امروزين حكومت کھريزکی اسالمی ،به تالش برای
ِ
ِ
بردن سطح كيفی زندگی ،ھم چنين بيداری و آگاھیشان بپردازند.
دگرانديشانی ھم كه در اين پھنه ی گسترده زندگی میكنند ،بايد
بتوانند بیھراس از ھرگونه دست بردی به جان و مال و حيثيتشان ]كه
زير يوغ چنين متوليانی مرتبا به تاراج میرود[ به زيبايی ،دوستی،
ھمزيستی مسالمت آميز و تحمل يك ديگر دلگرم باشند؛ تا بتوانند دست در
دور تسلسل وحشتناك مرگ ،حذف،
دست ھم ،ايران بال زده را از اين ِ
ھراس ،سانسور ،عدم امنيت ،زندان ،جنگ ،بيكاری ،فساد و فحشايی كه
دمان ناگزير اين
كارنامه ی مشخص اين نظام کھريزکی اسالمی ،و ران ِ
شيوه ی حكومتی است ،رھانيده ،به ايرانی بينديشند كه شھروندانش ]فارغ
از ھرگونه باور و انديشه ای[ دوش به دوش ھم ،برای ارتقای كيفی سطح
زندگی خود و فرھنگ و خرد جمعی كشورشان بكوشند؛ و اين ،ھمان
چيزی است كه من ،به عنوان يكی ايرانی انتظارش را میكشم.
يکی از کسانی که در کشاندن ايران ما به اين چرخه ی
نابودکننده ،سھم بسزايی داشته است ،مھدی بازرگان است.
جزوه ی درون سازمانی شناخت ]سازمان مجاھدين خلق[ كه
شامل بخش ھای متدولوژی ،تكامل و راه انبياء بود ،تالش میكرد تا
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ايدئولوژی مذھبی را منطبق بر اصول علمی جامعه شناسی و تحليل تاريخ
نشان دھد و به مذھب ،لباس منطق بپوشاند .اين جزوه كه سنگين ترين اثر
ايدئولوژيكی سازمان ]مجاھدين[ بود ،ادامه ی ھمان كاری بود كه قبال
مھندس بازرگان و تا حدی آيت  aطالقانی ،پيش از آن شروع كرده بودند.
مھدی بازرگان ،در پی آن بود تا ھمه ی اصول اعتقادی و دستورات فقھی
را كه وی به آن ھا عقيده داشت ،سوار بر منطق علمی به قشرھای
»روشنفكر« ]کذا[ جامعه بقبوالند؛ برای اين كار ،وی اصول علمی و
دستآوردھای دانشمندان روز را در زمينه ھای زيست شناسی ،فيزيك و
ترموديناميك به كار میگرفت ،تا حقانيت اعتقادات خويش ]اسالم[ را ثابت
كند؛ ضمن اين كه بازرگان در مبارزه ی پیگيرش با رژيم شاه ،الھام
ش قشر جوان و »روشنفكر« ]کذا[ جامعه ی ما بود ]و اين موفقيتی
بخ ِ
برای وی به شمار میآمد[ اما »رنسانس« ]کذا[ علمی/مذھبی او چندان
موفقيت آميز نبود.
توجيه و اثبات حقانيت مساله ی »طھارت« در فقه شيعه ،از
طريق تشبث به دستاوردھای ميكرب شناسی روز ،گرچه ظاھرا به
دان به آن مسائل دلگرمی میداد؛ اما ھرگز نمیتوانست وسيله ی
معتق ِ
اثبات حقانيت دين و خداشناسی باشد .تطابق مسائل فقھی با اصول علمی،
بسيار ديگری سوال برانگيز بود.
اگر در جايی خوانايی داشت ،در جاھای
ِ
آيت  aطالقانی و دكتر يد  aسحابی ھم در چنين زمينه ای تالش
میكردند .آنھا میكوشيدند تا با تفسير آيات قرآن به سبكی جديد ،ديدگاه
قرآن پيرامون آفرينش انسان و جھان را با دستآوردھای علوم جديد تطبيق
دھند و بدين وسيله پايه ھای اعتقاد به قرآن را در بين قشر تحصيلكرده
٢
تقويت نمايند.
در پايان قرون وسطی و آغاز عصر جديد ،در نتيجه ی تغييرات
شرايط اقتصادی ،افكار و انديشه ھای علمی و فلسفی در بين
صاحبنظران غرب راه يافت .در فاصله ی بين قرن سوم تا دھم و يازدھم
ميالدی ،اروپا بدترين دوران تاريخی خود را طی میكرد .حمله ی مداوم
بربرھا ،جنگھای دائمی فئودالھا ،و آشفتگی وضع اقتصادی و اجتماعی
به مردم مجال تفكر نمیداد .در اين دوره ،علم و معرفت در انحصار كليسا
بود .مبلغين مذھب مسيح با بیرحمی شديدی كليه ی مظاھر و آثار
فرھنگی و تمدن بشری را محكوم به وقفه و ركود كرده بودند .ھر نوع
 - 2بر فراز خليج ،خاطرات محسن نجات حسينی ،عضو سابق سازمان مجاھدين خلق ] ١٣٤٦تا  [١٣٥٤چاپ
اول ،نشر نی ،تھران ،١٣٧٩ ،ص ٤١٦
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فكر انتقادی و پژوھشی ،به فرمان كشيشان در آستانه ی خدا به وضع
دلخراشی قربانی میشد» .ايمان بر علم مقدم شمرده میشد«… سالھای
٣
وحشتزای انكيزيسيون و كشتارھا و كتابسوزی ھای بسيار سپری شد.
چرا كه از دير باز تاكنون ،برای اداره ی امور اجتماع دو نظريه
و دو طرز فكر وجود داشته است؛ عده ای معتقدند كه »فرمان اولواالمر«
را بايد به كار بست و جمعی ديگر میگويند که به جای اطاعت از دستور
فرد واحد ،بھتر آن است كه راه بحث و تحقيق را در پيش گيريم ،تا ببينيم
]كه[ حرف حق و طريق صواب كدام است و از آن پيروی كنيم.
مرتجعين ،در ھر دوره و زمانی ،پيرو »فرمان اولواالمر« بودند
و میكوشيدند تا در پرتو قدرت »فرد واحدی« مقاصد خود را اجراء كنند
و از ماجرای »چون و چرا« و بحث و انتقاد بركنار بمانند.
برخالف اين دسته ،عقال و خيرانديشان ،طرفدار بحث و گفتوگو
بوده و ھستند و معتقدند که نظريه و عقيده ای كه محصول مطالعه و
٤
تحقيق است ،بر فكر فرد واحد ،رجحان و برتری دارد.
مشخص
در اين راستا و در ھمين زمينه ،اين كتاب ،روی محور
ِ
تئوری خشونت يا »خشونت تئوريزه شده« تنظيم شده است .از سويی
نگاھی گذرا ھم به »خشونت سيستماتيك« اعمال شده بر »زنان« میاندازم
تا وجه ديگری از اين انواع خشونتھا را نشان داده باشم.
الزم به تاكيد است كه بحثھايی از اين دست ،كاری در حيطه ی
وقايع تاريخی نگاشته شده
تاريخ نگاری نيست؛ بلكه به نوعی تفسيری از
ِ
خاص
زمانی
ی
ويژه
شرايط
در تاريخ يك ملت است .چنين تفسيرھايی در
ِ
تاريخ كشوری ضرورت میيابد .در ھمين راستا نسلھای ديگر ھم ،بنا بر
ِ
شرايط ويژه ای كه در آن قرار میگيرند ،وقايع ديگری از تاريخ كشور را
به تفسير میكشند؛ ھر چند كه متاسفانه اين اوضاع در ايران ]دين اسالم
در قدرت[ يك وضعيت خلق الساعه نيست و تاريخی  ١٤٠٠ساله را پشت
سر دارد.
در اين شيوه ی كار ،استفاده از ھر سند و مدركی و گفته و
نوشته ای؛ حتی نوشته ھای طرفداران خشونت ،توجيه كنندگان خشونت،
ھم چنين كسانی كه به نوعی متولی انواع ديگر خشونت ]مثال غيرمذھبی[
ھستند ،يا آنانی كه در ميان دو صندلی لرزان فكری ،معلق آويزانند ]ھم[
 - 3تاريخ اجتماعی ايران ،جلد دوم ،مرتضی راوندی ،چاپ دوم  ،سال  ،١٣٥٤صص  ٥١٨تا ٥١٩
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ضروری است؛ تا ماھيت ،خاستگاه و شيوه ی نگرش ايشان ،به موضوع
انسان و باور انسانھا به تصوير كشيده شود .برای اين كه مقايسه ای
ايران امروز بشود ،به ھيچ
تطبيقی ھم با روشھای فعلی اعمال شده در
ِ
رو از نقل حوادث مشابه در زمان حال خودداری نشده است.
بد نيست اين پرانتز را ھم باز كنم كه رفتار چنين ديكتاتورھايی
را نبايد بر مبنای كودكی ناشادی كه داشته اند ،يا اين كه خود به نوعی
قربانی خشونت بوده اند ،يا ضعف تربيتی و وضع فجيع خانوادگی ،يا حتی
يتيم بودن و شرايطی از اين دست بررسی كرد؛ ھرچند كه چنين
بردارھايی ھم در رفتار چنين ديكتاتورھايی بیتاثير نيست؛ اما اين رفتار،
پيش از اين كه اساسا ناشی از محروميتھای دوران كودكی اين عناصر
باشد ،يك زمينه ی تاريك تاريخی دارد و آن ھم آموزشھايی است كه اين
متوليان مذھبی ،در دوران طلبگی يا ]مثال[ دوران آموزشھای مذھبیشان
فرا میگيرند؛ ھم چنين نوع نگاھی است كه اين مكتب ]اسالم[ به پديده ی
انسان دارد.
اين كتاب ،چندمين كار از اين دست است كه به دگمه ھای
كامپيوتر سپرده میشود .باشد كه روزنه ای باشد به سوی گشودن راھی،
برای رھايی از سيطره ی جھ ل و بیخبری ملتی كه  ١٤٠٠سال است
نمیداند چرا به چنين باليی دچار شده و عقوبت كدام »بدكرداری« را
میپردازد؟! ھمين!

٨

منشور خشونت!
ابن ھشام در »سيرت رسول  «aدر تبيين چگونگی ادامه ی
»غزوه«ی بدر و رفتار محمد با »كافران« مینويسد:
محمد در حالی كه در چادری نشسته بود و »غازيان« را نگاه
میكرد ،دست به دعا برداشت كه ای خدا اين لشكر ،تنھا كسانی ھستند كه
تو را و پيامبرش را باور دارند .ايشان را ياری كن!
ابوبكر كه در ھمين چادر و در كنار پيامبر نشسته است ،از فرط
باور فرياد برمیآورد كه خدا تو را موفق خواھد كرد.
بعد محمد به خواب میرود .ساعتی بعد بيدار میشود و میگويد
كه لشكر جبرئيل به كمك »غازيان« او آمده است…
محمد بن اسحاق ...گويد که آن روز پنج ھزار فريشته ]فرشته[
از بھر نصرت دين اسالم ،حق تعالی بفرستاد .و ابن عباس] ...گويد[ كه
دو مرد از بنی غفار مرا حكايت كردند كه ايشان در غزا حاضر بودند در
بدر و گفت كه ما ھر دو بر سر كوه بدر ايستاده بوديم و تماشا میكرديم،
تا ھزيمت خود را كه باشد ،و ما نيز برويم و آوار بياوريم و »غارتی چند
بكنيم« و ھم چنان منتظر میبوديم ،تا ناگاه ديديم چون ابر پارهای اسفيد كه
از آسمان فرود آمد ،و آوازی از آن شنيديم چون آواز رعد و ھمی گفت:
»اقدم حيزوم!«
پس رفيق من چون آن آواز بشنيد ،زھره اش بطرقيد و از ھيبت
آن بيفتاد و جان بداد .و من نيز بترسيدم؛ چنان كه نزديك بود كه من نيز
ھالك شوم؛ لكن به تكليف ،خود را باز گرفتم تا زمانی برآمده و آن وقت
باز خود آمدم ]يعنی به خود آمدم[ و بعد از آن اين حكايت با مصطفی...
ِ
]پيغمبر[ باز كردند .مصطفی گفت ...که آن آواز پر جبرئيل بود كه اسب
خود را میگفت »يا حيزوم ،بشتاب و لشكر اسالم درياب و كافران را
٥
دمار از روزگار برآر .و حيزوم نام اسب جبرئيل است«.
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در يك نمونه ی تقليدی از ياری ارتش خدا و جبرئيل و امام
زمان ،اين شيوه ی رفتار در تاريخ معاصر اسالم حكومتی چنين بازتابی
يافته است:
ولی خود او ]سيد روح  aخمينی[ در زمان جنگ با عراق،
دستگاھھای تبليغانی رژيم را مامور كرد ]يا دست کم با اين طرح
فريبكارانه ی آنان موافقت كرد[ كه صدھا بار مدعی آن شوند كه ھمين
امام زمان ،به صورت سيدی نورانی يا با اونيفورم پاسداران انقالب ،سوار
بر اسبی سفيد ،يا بر تانك چيفتن با كالشينكف يا مسلسل ،فرماندھی
»سربازان اسالم« را در جنگ با قوای كفر صدام عفلقی به عھده گرفته و
با آنھا آبگوشت خورده است.
در ھمان آغاز جنگ ،وی ]روح  aخمينی[ خطاب به سپاه
پاسداران گفت که شما االن تحت فرماندھی مستقيم امام زمان ھستيد كه
شما را شخصا مراقبت میكنند .گزارش اعمال شما را ھم صبح به صبح
برای ايشان ...میفرستند .و چند ھفته بعد در پيام خود به مناسبت روز
ارتش تاكيد كرد» :فرق است ميان آنھائی كه فرماندھی مستقيمشان را
صاحب الزمان روحی فداه شخصا به عھده دارد و آنھائی كه صدام عفلقی
٦
فرمانده ی آنھاست«.
برای ساده انديشانی نظير اعراب بدوی كه با گرويدن به اسالم،
معروف »لنا احدی الحسنين« يا پيروز میشوند
و در راستای ھمان شعار
ِ
و »غارتی چند میكنند« و يا به بھشت میروند و از اين نعمتھا در آنجا
بھرمند میشوند ،ھمراھی لشكری از سوی خدای محمد كه بتواند ايشان را
در جنگ با كفار ياری كند و ترس ايشان را از مرگ بكاھد ،البته بسيار
دلپذير و پذيرفتنی است .اين ارتش ذخيره ی خدايی به چنان تكانی
میآوردشان كه يكی از انصار ايستاده بود و دانه ای چند خرما در دست
داشت .گفت که چون ميان من و بھشت چندان است كه مرا بكشند؛ چرا به
چيز ديگری مشغول شوم .آن دانه ھای خرما از دست بيانداخت و شمشير
و جنگ میكرد با كافران ،تا وی را بكشتند .و نام وی عمير ابن الحمام
٧
بود.
و باز ھم عجيب نيست كه با تاسی به ھمين شيوه و ھمين ترفند
ضد انسانی ،شخص روح  aخمينی در جنگ با عراق ،كودكانی را از
پشت نيمكت مدرسه ی پسرانه ی چند ش يفته ای در جنوبی ترين جنوب
 - 6تولدی ديگر ،شجاع الدين شفاء ص ٥١٨
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تھران ،گروه گروه به جنگ میفرستاد و كليد بھشتی ھم بر گردن شان
میآويخت ،و ھمه و ھمه ھم با اين فريب كه امام زمان غايب ،سوار بر
اسب سپيدی در جبھه ی جنگ ،دوش به دوش سربازان اسالم به جنگ با
»مسلمانان« عراق مشغول است و ايشان را دسته دسته به درك واصل
میكند.
»اعزام چند صد ھزار بچه به كشتارگاه از جانب جمھوری
اسالمی ايران ،بزرگترين كشتار كودكان در تاريخ جھان است .در اين
فاجعه تا كنون ] ٣٠٠٠٠٠سيصدھزار[ كودك ايرانی به قتل گاه فرستاده
شده اند .اين كودكان غالبا از كالسھای درس روانه ی كشتارگاه میشوند.
بدانھا گفته میشود كه پس از شھيد شدن ،با كليدی كه از طرف نايب امام
زمان در اختيارشان گذاشته شده است ،درھای غرفه ھای خاص خويش را
در بھشت خواھند گشود و در آنجا آماده ی پذيرائی از خانواده ھای خود
٨
خواھند شد«.
و خواندنی تر اين كه ھمين كليد درھای غرفه ھای بھشت را ھم
گاز
كفار كشور تايوان میساخته و در معامله ای ]البد پاياپای[ با نفت و ِ
زي ِر زمينھای كشور تحت سلطه ی حاكمان جمھوری اسالمی ،تاخت
میزده اند!
ناگزير بايد در اين ميان اين پرانتز را ھم باز كنم كه اين گونه
خودمحوریھا و اين گون ه كمكھای غيبی به ارتش اسالم در ھمه ی
دورانھا بازتاب ھراسانگيزی يافته است كه كشتار اسيران جنگی ]مثال
به بھانه ی دگرانديشی[ يكی از اين بازتابھای ھراس انگيز آن بوده ست!
ابن ھشام در رابطه با غزوه ی بدر مینويسد که از جمله اسيران
كه گرفته بودند ،دو تن در راه ،صحابه ايشان را بكشتند ]به زبان فارسی
امروزی يعنی صحابه ی پيغمبر ،دو نفر را كه اسير گرفته بودند ،در راه
كشتند[ و باقی به مدينه آوردند .و از آن دو تن ،يكی »نضربن حارث« بود
كه ھميشه سيد عليه السالم ]محمد[ را رنجانيدی و معارضه نمودی با وی
در قرآن؛ در مقابله ی قصص انبياء عليھم السالم ،قصه ی رستم و سھراب
و ملوك عجم با قريش گفتی و حكايت كردی ]يعنی يكی از اين دو اسير
كشته شده نضربن حارث بود كه ھميشه حضرت محمد را میآزرد و در
مقابل داستانھای قرآن ،قصه ھايی از پادشاھان ايرانی و رستم و سھراب
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با قريشيان میگفت[ چون به وادی صفراء رسيدند ،مرتضی علی رضی
 aعنه ،شمشير بركشيد و گردن وی بزد.
و يكی ديگر »عقبه بن ابی معيط« بود؛ از بھر آن كه چون به
وادی صفراء رسيدند ،سيد عليه السالم بفرمود تا وی را بكشتند] .دليل قتل
وی نوشته نشده است[ گويند كه ھم مرتضی علی كرم  aوجھه او را
٩
بكشت.
خود محمد در نھج الفصاحه ،در رابطه با تئوری خشونت
میفرمايد» :ان ابواب الجنه تحت ظالل السيوف… درھای بھشت ،زير
١٠
سايه ی شمشيرھاست«.
١١
السيوف مفاتيح الجنه… شمشيرھا كليدھای بھشتند.
ابن ھشام يك جا در كتاب تاريخ خويش ،زير عنوان »كسانی كه
تن
رسول خدا ]ص[ دستور قتلشان را داد« از ھشت نفر نام میبرد كه سه ِ
آنھا زن ھستند و از قضای روزگار بيشتر اينان مردمی شاعر و دو تن از
زنان آوازه خوان بوده اند كه جرات كرده و در مخالفت با بعضی كارھای
پيامبر اسالم ،يا انتقاد از خشونتھای مسلمانان نسبت به غيرمسلمانان ]اعم
از مشركان يا يھوديان و مسيحيان موحد[ شعر سروده و يا سخن گفته اند.
در تاريخ طبری نيز كه از قديميترين و معتبرترين منابع و
مراجع تاريخ اسالم و زندگی پيامبر اسالم است ،در يك جا از قول ابو
اسحاق مینويسد كه در سال ھشتم ھجرت و پس از فتح مكه »پيمبر به
سران سپاه خويش گفته بود که تا كسی به جنگشان نيايد ،با وی جنگ
نكنند ،ولی تنی چند را نام برد و گفت که اگر آنھا را زير پرده ھای كعبه
]ھم[ يافتيد ،خونشان را بريزيد«.
ھم او در جای ديگری در توضيح تعداد و نام اين چند نفر ،از
قول يكی از بزرگترين و معتبرترين تاريخ نگاران و محدثان اسالم ]١٣٠
ـ  ٢٠٧ھجری قمری[ عينا مینويسد:
پيغمبر گفته بود شش مرد و چھار زن را بكشند!

 - 9سيره ی ابن ھشام ،نصف دوم ،ص ٥٨٣
 - 10نھج الفصاحه ،مجموعه ی كلمات قصار حضرت رسول ...انتشارات جاويدان ،چاپ سوم ،١٣٧٧ ،تھران،
ترجمه ی ابوالقاسم پاينده ،شماره ی  ،٥٧٦ص ٢٦٩
 - 11نھج الفصاحه ،مجموعه ی كلمات قصارحضرت رسول ...انتشارات جاويدان ،چاپ سوم ،١٣٧٧ ،تھران،
ترجمه ی ابوالقاسم پاينده ،شماره ی  ،١٧٨٧ص ٥٣٣
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نام مردانی كه در كتاب طبری آمده ،عينا ھمانھايی است كه در
كتاب ابن اسحاق از آنان ياد شده ،ولی نام يك زن بر زنان واجب القتلی كه
١٢
او يادداشت كرده ،افزوده شده است.
علی شريعتی ،يكی از تئوريسينھای خشونت اسالمی در دوران
معاصر ،در رابطه با محسنات و صفات برجسته ی مرتضی علی ،از
زبان فاطمه ھمسرش و دختر محمد كه اينك مرگ او را در ربوده ،افاضه
میفرمايد كه:
»چه شده است كه شمشير پر آوازه ی ھمسرش كه ھرگاه از
جھاد باز میگشت ،از خون سيراب بود و چون به خانه میآمد ،در كنار
شمشير خونين رسول خدا ،علی آن را به او میداد و با آھنگی سرشار از
حماسه و فخر میگفت که فاطمه ،شمشير را بشوی؛ اكنون اين چنين
١٣
بیجان شده است؟!
گذشته از اشكاالت فنی دستوری و نوع بيان ،و جابجا شدن فاعل
و مفعول ،صفت و موصوف و قيد و مقيد؛ میتوان به فخر از كشتار و
افتخار بر شمشيرھای خونينی كه »با آھنگی از حماسه و فخر« زنان را
به شستن آن وامیداشته اند ،اشاره كرد كه در ساده ترين تفسير ،اصالت
دادن به خونريزیھا و شمشيركشيھايی است كه راھبران و بنيانگزاران
اسالم اوليه ،برای دست يافتن به حكومت در دستور كار داشته اند؛ و در
ھمين راستا تئوريسينھای شبه مدرن چند دھه ی اخير ھم بر اصولی و
اساسی بودن و توجيه و تبيين آن پای فشرده اند.
در ھمين راستا و با ھمين ديدگاه مذھبی است كه ھيچ گونه
مخالفت و اعتراضی؛ حتی در حد اعتراضات بيانی و كالمی سرنوشتی
بجز سرنوشت »نضربن حارث« ندارد كه در جنگ بدر »اسير« شد و به
فرمان پيامبر و با شمشير علی گردن نازكتر از مويش را زدند؛ چون با
پيامبر جدل ميکرد...
يكی از اشكاالت فنی ای كه میتوان از نگرش دين اسالم به
موضوع انديشه و باورھای مردم گرفت ،اين است كه در اين مكتب و اين
دين ،با موضوع انديشه و باور ،برخوردی سياسی میشود .در واقع يكی
از پايه ھای استمرار حكومت اين متوليان ]بجز شمشير و قھر و جنگ
مسلحانه و قتل و غارت ايشان[ تكيه كردن به باورھای اعتقادی مردم و
 - 12نخستين ترورھای فردی و سياسی و كشتارھای جمعی درجامعه ی مدنی اسالمی ،باقر مومنی ،نقل از
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استفاده از جھل تسليم شدگان نسبت به حقوقشان است .به اين مساله ھم
توجه نمیشود كه انسانھا عموما در شرايط مختلف و با تجربه ھای
متفاوت میتوانند باورھای گوناگون و حتی متضادی داشته باشند .انسان
میتواند در دوران شور و التھابھای جوانی ،اعتقادات راديكال و خاصی
داشته باشد كه پس از گذشت زمان و رھا شدن از كلكتيويسم پيرامون،
باورھايش تعديل يافته ،حتی صورتی واژگونه به خود گيرد .نمونه ی اين
تغيير نورالدين كيانوری دبير اول حزب توده است .كيانوری نوه ی شيخ
فضل  aنوری مرتجع معروف دوران جنبش مشروطه و ھمدس ت ِ دو
جريان ھمدست ارتجاعی حاكم بر آن دوران ايران ]دربار قاجار و دولت
ِ
تزاری روس[ است.
شيخ فضل  aكجوری معروف به نوری فرزند مال عباس در
دوم ذيحجه  ١٢٥٩ھجری قمری در تھران متولد شد .در جوانی جھت
تحصيالت دينی عازم نجف شد و در محضر درس شيخ راضی و در
حوزه علميه ی ميرزای شيرازی حاضر شد .سپس به سامرا مھاجرت كرد
و در سال  ١٣٠٠ھجری قمری به تھران بازگشت .وی پس از درگذشت
ميرزا حسن شيرازی در سال  ١٣١٢ھجری قمری اولين مجتھد تھران
شد .شيخ فضل  aنوری در مبارزات »انجمن مخفی« ماجرای نوز
بلژيكی ]رئيس اداره ی گمركات[ عليرغم پيغامھای طباطبايی و بھبھانی
شركت نكرد و در بست نشينی حرم عبدالعظيم نيز حضور نيافت .با آغاز
نھضت مشروطه به جبھه ی مخالفان پيوست و دست در دست عين الدوله
حاكم مستبد تھران كه بعدھا به مقام صدراعظمی برگزيده شد ،مشروطه
خواھان را تكفير و مشروطه را خالف قوانين اسالم دانست .با تحريك
شيخ فضل  ،aمحمدعليشاه دستور به توپ بستن مجلس شورای ملی را
صادر كرد .پس از آن نيز شيخ فضل  aاز مخالفان جدی ايجاد دوباره ی
مجلس بود .سرانجام پس از پيروزی انقالب مشروطه و فتح تھران در ١٢
رجب  ١٣٢٧ھجری قمری دستگير و در دادگاه مشروطه خواھان ]كه
شيخ ابراھيم زنجانی دادستان آن بود[ محاكمه و محكوم و در  ١٣رجب در
ميدان توپخانه اعدام شد.
»شيخ فضل  aنوری كه اكنون از روشنفكران غيرمذھبی
ميترسيد ،امام جمعه ی سلطنت طلب تھران را به خود جلب كرد .انجمن
محمد ]ص[ را تشكيل داد و از مسلمين صديق ميخواست تا در برابر
مشروطه طلبان »كافر« برای دفاع از شريعت در ميدان توپخانه جمع
شوند .مجتمعين در ميدان توپخانه به ھر عابری كه كاله اروپايی بر سر
داشت ،بعنوان »مشروطه خواه بيدين« يورش ميبردند و بتدريج برای
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حمله به مجلس آماده ميشدند .عين الدوله در آغاز روزنام ه ی »حبل
المتين« را آزاد كرد و چند تن از آزاديخواھان را از زندان رھا ساخت.
اما با شيخ فضل  aمتحد شد و امور شرعی ،عرفی و حتی دعاوی
مملكتی را به محكمه ی شيخ مراجعه داد .كار شيخ فضل  aباال گرفت.
»برخی از حكام واليات با مشورت او انتخاب ميشدند؛ مانند
شوكت الملك ،حاكم قائنات كه شيخ فضل  aاز او سی ھزار تومان تعارف
گرفت و از عين الدوله خواست حكومت قائنات و ارثيه ی برادرش را به
شوكت الملك بدھند .شوكت الملك بابت اين حكم سی ھزار تومان به شيخ
فضل  aو سی ھزار تومان به عين الدوله داد .زن موقرالسلطنه دختر
مظفرالدين شاه را به حكم وليعھد و ماموريت سعيد السلطنه رئيس نظميه
در محضر حاج شيخ فضل  aمطلقه نمودند .برای آنكه بدنامی را اصالح
كنند ،چھل ھزار تومان به موقرالسلطنه دادند و آن زن را كه ھمه ی
علمای تھران طالقش را صحيح نميدانستند ،چون زن و شوھر ھر دو از
طالق ناراضی بودند ،به عقد امام جمعه ی تھران درآوردند؛ چون احدی
حاضر به اجراء عقد نبود ،شيخ فضل  aاين كار را انجام داد.
»مدرسه و قبرستان قديمی در مركز شھر نزديك امامزاده ولی
بود كه زمين آن وقف بود .مردم اطراف قبرستان را تصرف كرده و خانه
ساخته بودند و ھريك قباله ای به امضاء علماء مبنی بر خريد زمين خود
در اختيار داشتند .برخی از داللھا رئيس بانك استقراضی را قانع كردند تا
زمين قبرستان را بخرد و عمارت بانك را بسازد و چون اين عمارت وسط
شھر است ،سود سرشاری خواھد برد .خريد اين زمين نيز به موافقت يكی
از »علماء« انجام پذير بود .چون زمين وقف بود يكی از علماء ميتوانست
برای تبديل به احسن آن را بفروشد.
»نخست از سيد محمد طباطبايی اجازه ی فروش را با دو ھزار
تومان خواستند؛ اما او نپذيرفت؛ زيرا فروش زمين وقف و مدرسه ای كه
بر مسجد مشتمل بود را جايز ندانست .ھيچيك از علماء نپذيرفتند .رئيس
بانك استقراضی نزد شيخ فضل  aرفت hاو زمين را به ھفتصد و پنجاه
تومان فروخت .رئيس بانك استقراضی نيز مدرسه را خراب كرد و طرح
١٤
عمارت بانك را ريخت.
آقا ميرزا سيد محمد طباطبايی مجتھد ميگفت» :آنچه الزمه ی
مساعدت بود با اين فرد کرديم hابدا متقاعد نشد و جز تخريب اساس
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مشروطيت ،ھيچ غرضی ندارد «.و نيز ميگفت» :خيال اينھا جز فساد
چيزی نيست .گفتگوی ما در يک کلمه ]اين[ بود که علمای نظار جزو
مجلس باشند .آنھا ميگويند در خارج از مجلس باشند «...حسام االسالم،
يکی ديگر از مجلسيان ميگفت» :اينکه دوستان شيخ ]نوری[ به ايشان
نسبت ميدھند که شيخ درد دين دارند ،خالف است .چون شيخ اجرت
گرفته ،يا بايد کار را به انجام برساند ،يا اينکه ترتيبات روحانی مجلس
بکلی به ايشان واگذار شود «.و آقا ميرزا محمود تاجر ،روشنتر و
صريحتر از ھمه به سخن درآمد که:
»ملت وجه المصالحه ی آقايان شده اند .چون او ]شيخ فضل [a
در اين ميانه راستی پيدا نکرده ،اين است که راه مخالفت پيش گرفت که
شايد از اين راه رياست پيدا کند«.
پرسشی از اين دست که آيا شيخ فضل  aنوری درد دين داشت
يا بر سر مسايل شخصی و منش استبدادی به حمايت از محمدعلی شاه و
سلطنت برآمد ،چندان مشکلی را حل نميکند .انگيزه ی مشارکت او در
توطئه ی شاه عليه مردم و مشروطه ميتوانست جنبه ھای گوناگون داشته
باشد .گرچه استمرار مخالفت او با مجلس و با مشروطه ،آن ھم پس از
تصويب اصل دوم متمم قانون اساسی به وضوح و روشنی از انگيزه ھای
شخصی خالی نبود ،اما بی انصافی است اگر بخواھيم حمايت بيدريغ او از
محمدعليشاه و مخالفت عميق و بنيادی اش را با مشروطه ،صرفا ً به مسايل
شخصی و اختالفات خصوصی با بھبھانی و طباطبايی بر سر رياست
روحانی مجلس تقليل دھيم .عقيده ی او ھمان اندازه بر مبنای نظری و
فقھی استوار بود که عقايد مخالفانش .گرچه او ھم به شيوه ی سنت معمول
مبارزه ی سياسی در ايران ،در طرح نظرياتش و در پيشبرد مقاصد
سياسی اش از عوامفريبی ،تکفير و تھمت ،افترا و نسبتھای ناروا به
مخالفان سياسی اش پرھيز نداشت.
نوری در رساله ی معروفش »حرمت مشروطه« مينويسد:
»يکی از مواد آن ضاللتنامه ]متمم قانون اساسی[ اين است که
اھالی مملکت در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواھند بود «hحال
آنکه در »احکام اسالمی« تفاوتھای بسياری است »بين موضوعات
مکلفين در عبادات و معامالت و تجارات و سياسات ،از بالغ و غيربالغ و
مميز و غيرمميز و عاقل و مجنون و صحيح و مريض .hبنده و آزاد و
پدر و پسر و زن و شوھر و غنی و فقير hمقلد و مجتھد و مسلم و کافر
و کافر ذمی و حربی و مرتد و مرتد ملی و فطری و غيرھما«
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ای برادر دينی ،اسالمی که اينقدر تفاوت گذارد بين موضوعات
مختلفه در احکام ،چگونه ميشود گفت که معتقد به مساوات است؟!
نوری ميگفت» :از جمله مواد آن ضاللتنامه ]متمم قانون اساسی[
اين است که حکم و اجراء ھيچ مجازاتی نميشود مگر به موجب
قانون]![ hقوه ی مقننه بدعت و ضاللت محض است؛ زيرا که در اسالم
برای احدی جايز نيست که قانون بگذارد و جعل کند؛ ھر که باشد و اسالم
ناتمامی ندارد که کسی بخواھد آن را تمام کند.
ماده ی ديگری که در اين ضاللتنامه است ،آزادی قلم و
مطبوعات است hاگر مقصودشان اجرای قانون الھی بود و فايده ی
مشروطيت ،حفظ احکام اسالميه بود ،چرا خواستند اساس او را بر
مساوات و حريت قرار دھند که ھر يک از اين دو اصل خراب نماينده ی
رکن قويم قانون الھی است .زيرا قوام اسالم به عبوديت است ،نه آزادی …
آزادی قلم و زبان آن است که فرقه ھای »مالحده و زنادقه« بتوانند به
آسانی عقايد ،نظرات و کلمات کفريه خود را در منابر و لوايح منتشر
کنند«.
»آنچه مخالف اسالم است ،قانونيت پيدا نميکند .ای بيشرف؛ ای
بيغيرت ،ببين صاحب شرع برای تو شرف مقرر فرموده و امتياز داده تو
را ،و تو خودت از خودت سلب امتياز ميکنی و ميگويی من بايد با مجوس
و ارمنی و يھودی برادر و برابر باشم«.
شيخ فضل  aنوری از انقالب مشروطه به عنوان منشأ فساد ياد
ميکند .تأسيس مدرسه و آشنايی با علوم جديد را عامل انحراف مردم ميداند
و ميگويد ما نيازی به مشروطه و آزادی نداريم .آنچه جامعه ی ما نيازمند
آن است ،چوب و فلک و ميرغضب است! وی آشکارا از عقايد قرون
وسطايی خود سخن ميگويد و به دفاع از استبداد و ظلم ميپردازد.
»مشروطه منشأ فساد است و مشروع نيست .مدارس جديده
خالف شرع و مصادف اضمحالل اسالم است .آيا درسھای زبان خارجه،
شيمی ،فيزيك ،عقايد شاگردان را سخيف و ضعيف نميكند؟
ما شاه الزم داريم ،عين الدوله الزم داريم؛ چوب و فلك
ميرغضب الزم داريم ...ھزار و سيصد و بيست و سه سال است كه
خداوند عالم به ما قانون توسط محمد مصطفی مرحمت فرموده .ما قانون
مستشارالدوله و تقی زاده و باقر بقال را الزم نداريم ….مدارس را افتتاح
کرديد .آنچه توانستيد در جرايد از ترويج مدارس نوشتيد .حال شروع به
مشروطه و جمھوری کرديد؟
به نوشته ی ماشا aآجودانی در کتاب »مشروطه ی ايرانی«

١٧

»روشنفکری ايران و بدتر از آن روحانيون مشروطه خواه با
خشم و تھمت و افترا و حتی تکفير و توبيخ ،يعنی ھمان حربه ھای شناخته
شده ای که به بدترين شيوه ھا مورد سوء استفاده ی خود نوری قرار گرفته
بود ،با او به مقابله پرداختند و ساده لوحانه انديشيدند که با اعدام مجتھدی،
ميتوانند سرپوشی بر اصل تناقض »تجدد ايرانی« و »مشروطه ی
ايرانی« نھند .نوری به بدترين شيوه ھا اعدام گرديد؛ اما ملت ما تاوان
چنان تناقضی را که ميراث روشنفکری ايران ]چه مذھبی و چه
غيرمذھبی[ بود با استقرار »حکومت جمھوری اسالمی« پرداخت؛ تاوانی
که اگر اصولی بنگريم ،ريشه در ھمان تالشی داشت که ميخواست از
١٥
مدنيتی غيردينی ،صورتی دينی و تاريخچه ای اسالمی ارائه دھد«.
شيخ نوری پدر بزرگ كه در ابتدا ]البته برای تملك رھبری
جنبش مشروطه و شايد ھم توھم نسبت به كل نھضت مشروطه[ مدتی با
مشروطه خواھان ھمراھی میكند ،بعدھا اساسا به ارتجاع میپيوندد و
سرش را ھم بر سر اين ھمدستی به باد میدھد .گفته اند كه پسر شيخ فضل
 aكه در دامان ھمان شيخ تربيت شده بود ،مشروطه خواه بود و از اعدام
پدرش ]اين عنصر ضد مردم و مرتجع[ شادیھا كرد .به اين تاريخ كوتاه
بيشتر از اين زاويه اشاره كردم كه ھم تغيير مواضع سياسی شيخ فضل a
را در يك تصوير فوری نشان داده باشم ،و ھم در ادامه ،با اين زمينه
سازی ،به تغيير باور خود كيانوری ،در دو سر فصل متفاوت و تحت
شرايط مختلف اشاره ای كرده باشم.
كيانوری ،زمانی كه ھنوز جوان است و در شھر آخن آلمان
درس میخواند ،گرايش گسترده ای به ناسيونال سوسياليستھا يا نازیھای
آلمان آن دوران دارد .او بعدھا كه به ايران برمیگردد ،تحت تاثير شوھر
ِ
خواھرش عبدالصمد كامبخش ،زاويه ی اعتقادی اش را تغيير میدھد و به
حزب توده میپيوندند .بعد ھم در سلك رھبران اصلی اين جريان ،نقشی
اساسی ]نقشی اساسی و نه مثبت[ در تاريخ معاصر ايران ايفاء میكند.
بقيه ی داستان را ھمه مان كم و بيش میدانيم .در اينجا محور بحث
كيانوری و حزب توده نيست .میخواھم به تغيير عقيده و انديشه ی فرد،
در شرايط مختلف با نمونه ای تاريخی اشاره ای كرده باشم.
كيانوری ]البته[ در كتاب خاطراتش میكوشد گرايش و حتی
زمان آلمان انكار كند .به ھمين دليل ھم تالش
روابطش را با نازیھای آن
ِ
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میكند اين گرايش را زير عنوان روابطی با كمونيستھای آلمان ،كم رنگ
جلوه دھد .در ھمين راستا عكس محوی را ھم در كتاب خاطراتش كليشه
كرده ،تا اين دوگانگی در باورھايش را در دو سر فصل مختلف زندگی
سياسی اش ،به نوعی خدشه دار كند .اما واقعيت چيست؟!
قرن حزب توده ی
رھبر ِ بيش از نيم
واقعيت اين است كه اين
ِ
ِ
مثال »ايران« از گذشته اش »شرم« دارد ،و تاريخ نگاری از ديدگاه
جماعت پيروان و معتقدين به اين جريان ايجاب میكند كه چنين رھبری،
معصوم و از مادر كمونيست متولد شده باشد!
اين نمونه ی تاريخی از اين نظر اھميت دارد كه بدانيم ھمه ی ما
در سرفصلھای مختلف زندگیمان ،بنا به شرايطی كه در آن قرار
میگيريم ،يا مطالعاتی كه ]احتماال[ میكنيم و بخصوص وضعيت خاص
سياست حاكم بر محيط زندگیمان يا وطنمان ،تغييراتی در باورھامان داده
میشود كه يك پروسه ی تدريجی ،آرام و بطئی است.
اين تز اساسا فاقد ارزش است كه كسی ]حتی با زور و شكنجه[
بتواند نظريات و باورھايش را در مدت زمان كوتاھی تغيير بدھد .البته
ممكن است كه منافع بخصوصی ،فردی را به حمايت از جريانی بكشاند ،يا
تغيير باور نشان دھد ،اما ھيچ پديده ای اساسا
آالت شكنجه »ترس« را
ِ
نمیتواند باور مردم را ]حتی باور ھمان اعراب بدوی را به آسانی و در
زمانی كوتاه[ تغيير بدھد؛ چرا كه ھمان اعراب بدوی ھم سالھا و قرنھا
با اعتقادات قديمیشان زندگی كرده ،روابط سياسی ،اقتصادی و
فرھنگیشان را ھم براساس ھمان باورھا تنظيم كرده اند .با شعار و حتی
با كشتار و فتح ھم چنين تغييری به سرعت امكان ندارد و سالھا و گاه
نسلھا بايد بگذرد تا اين تغيير باور در ميان مردم نھادينه شود.
يكی از داليل كشتارھای اوليه ی ھمان اعراب ،به دست ياران
محمد ھم ھمين بوده است كه اعراب نمیخواسته اند و نمیتوانسته اند با
اور قرنھاشان را تغيير بدھند .بعدھا خيلی از اعراب به
چند شعار ،ب ِ
ضرب زور و شمشير به اسالم تسليم شدند .اين تسليم ھم تا زمانی بود كه
محمد زنده بود؛ حتی برگشتن از دين را در آخرين سال زندگی محمد ھم
گزارش كرده اند؛ اما اسالم ،نه تنھا به اين تغييرات بطئی در زندگی فرد
و باورھايش باور ندارد ،بلكه با موضوع باور و اعتقادات انسانھا ھم به
مثابه يك دگم تغيير ناپذير برخورد میكند.
روح  aخمينی در رساله ی توضيح المسائلش در رابطه با
»كفار« چنين دستورالعملھايی صادر میکند:

١٩

مساله  - ١٠٦كافر يعنی كسی كه منكر خداست ،يا برای خدا
شريك قرار میدھد ]بگذرم كه به اين افراد مشرك میگويند![ يا پيغمبری
حضرت خاتم االنبياء محمد بن عبد aصلی  aعليه و آله و سلم را قبول
ندارد ،نجس است ،و ھمچنين است اگر در يكی از اينھا شك داشته باشد،
و نيز كسی كه ضروری دين يعنی چيزی را كه مثل نماز و روزه ی
مسلمانان ،جزء دين اسالم میدانند ،منكر شود؛ چنانچه بداند ]كه[ آن چيز
ضروری دين است و انكار آن چيز برگردد به انكار خدا يا توحيد يا نبوت،
بودن آن را نداند؛ به طوری كه انكار
نجس میباشد ،و اگر ضروری دين
ِ
آن به انكار خدا يا توحيد يا نبوت برنگردد ،بھتر آن است كه از او اجتناب
كند.
م00ساله  - ١٠٧تمام بدن كافر حتی مو و ناخن و رطوبتھای او نجس
است.
مساله  ١٠٨ـ اگر پدر و مادر و جد و جده ی بچه ی نابالغ كافر باشند ،آن
بچه ھم نجس است و اگر يكی از اينھا مسلمان باشد ،بچه پاك است.
مساله  - ١٠٩كسی كه معلوم نيست مسلمان است يا نه ،پاك میباشد .ولی
احكام ديگر مسلمانان را ندارد؛ مثال نمیتواند زن مسلمان بگيرد و نبايد در
قبرستان مسلمانان دفن شود.
مساله  -١١٠اگر مسلمانی به يكی از دوازده امام دشنام دھد ،يا با آنان
١٦
دشمنی داشته باشد ،نجس است.
آخوندی به نام »آيت  aبھجت« در پرسش و پاسخی گفته است:
حكم تماس با كافر اھل كتاب
پرسش  -كافر چه كسى است؟ حكم تماس با اھل كتاب چيست؟
پاسخ  -تعريف كافر در مساله ى  ١١٠رساله آمده است و اھل كتاب ھم ،كافر و نجس ھستند.
پرسش  -مراد از اھل كتاب چه كسانى ھستند؟
پاسخ  -منظور يھود و نصارى و مجوس ھستند.
نظر اسالم در مورد اھل كتاب
پرسش  -نظر اسالم را درباره ی ارمنى ،مسيحى ،كليمى ،يھودى و زرتشتى بفرماييد .
پاسخ  -ھمه كافر بوده و نجس ھستند.
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٢٠

پرسش  -ارامنه اى كه در ايران زندگى مٮكنند ،چه حكمى دارند؟
پاسخ  -در حكم با ساير كافران يكسان ميباشند.
ارتباط با مسيحيان
پرسش  -حكم دست دادن با مسيحيان چيست؟
پاسخ  -مثل ساير ّ
كفار ھستند.
معاشرت با اھل كتاب
پرسش  -آيا مٮتوان با اھل كتاب معاشرت داشت و از طعام آنھا استفاده كرد؟
پاسخ  -آنھا كافر و نجس ھستند.
فرقه ى بھاييت
بھائيت چه حكمى دارد؟
پرسش  -معاشرت ،غذا خوردن و رفت و آمد با فرقه
ّ
پاسخ  -آنھا كافر و نجس ھستند.
نجاست ذاتى و ظاھرى
پرسش  -چرا كسانى كه از دين اسالم خارج ھستند ،نجس ھستند؛ با اين كه مٮبينيم بھداشت و نظافت را
رعايت مٮكنند؟
پاسخ  -نجاست ّ
كفار ذاتى است و با رعايت بھداشت و نظافت ظاھرى متفاوت است.
اھل حق
پرسش  -اھل ّ
حق يا على اللھيھا پاك ھستند يا نجس؟
پاسخ  -نجس ھستند.
عدم جواز ورود افراد غيرمسلمان به حرمھا
پرسش  -از آيا ورود افراد غيرمسلمان در اماكن مقدسه مانند حرم امامان و حرم حضرت معصومه
ھاالسالم جايز است؟
علي
ّ
پاسخ  -چون آنھا نجس ھستند ،نبايد به آن اماكن وارد شوند.
فرقه ھاى صوفيه و دراويش
پرسش  -فرقه ھايى از قبيل صوفيه و دراويش حتى شيخيه با وجود افكار خاص و اعمال خاص ،نجس ھستند
يا پاك؟
پاسخ  -انواع مختلف دارند و در حكم مختلفند ،تا وقتى كه مسلمان بر آنھا اطالق شود ،پاك ھستند.

٢١

مسلمانان غير شيعه
پرسش  -كسانى كه شش امامى يا ھفت امامى ھستند ،يا فرقه ھاى صوفيه و ...آيا پاك ھستند؟
پاسخ  -از آن جا كه فرقه ھاى مختلفى وجود دارد ،ھر يك ممكن است حكم مستقلى داشته باشد؛ ولى به
صورت ّ
كلى ھر كسى كه بر وى مسلمان اطالق شود ،پاك است.
توھين به مقدسات
ّ
پرسش  -آيا توھين و فحاشى به مقدسات مانند قرآن و معصومين »العياذ با « Tباعث ارتداد مٮشود؟ تكليف
كسانى كه مٮبينند مكرر شخصى توھين مٮكند ،چيست؟
السالم دشنام دھد ،يا با آنھا
پاسخ  -اگر كسى اعم از مسلمان يا غير مسلمان به يكى از دوازده امام عليھم ّ
دشمنى ،نمايد نجس است] .به مسأله ى  ١١٤رساله رجوع شود![
پرسش  -ممكن است برخى افراد ھنگام عصبانيت و يا در فشار مشكالت زبان به كفرگويى باز كنند ،آيا اين
مرتد را دارند و آيا سلب اختيار نسبت به اين افراد صادق است يا نه؟ و چنان چه بعد از رفع
افراد حكم
ّ
عصبانيت توبه كند ،مقبول است يا نه؟
پاسخ  -واجب است توبه كند و از اين كلمات به زبان نياورد و اگر از حال اختيار خارج شده و چنين كالمى
سب تفاوت است.
گفته باشد،
ّ
مرتد نيست و بين كفرگويى و ّ
پيوند زدن بدن كافر به مسلمان
پرسش  -اگر جزيى از بدن كافر را به بدن مسلمانى پيوند بزنند ،چه حكمى دارد؟ پاك است يا نجس؟
پاسخ  -بعد از آن كه جزو بدن مسلمان شد ،پاك است.
مخفى نمودن كفر و نجس شدن اشياى خانه
پرسش  -شخصى قبالً كافر بوده و اين كفر خويش را از خانواده اش كه مسلمان ھستند ،مخفى نگه ميداشته،
و بدين ترتيب باعث نجاست بسيارى از اشيا و اماكن مورد ابتال شده ،حاال كه به اسالم برگشته تكليف چيست؟
توجه به اين كه تطھير آن ھمه ى اشيا عسر و حرج دارد و دليل آن را براى اطرافيان نميشود توضيح داد.
با ّ
حد »عسر و حرج« نرسيد ،براى
پاسخ  -تطھير موارد مشكوكه الزم نيست و تطھير موارد معلومه تا به ّ
استفاده ى مشروط به طھارت ،الزم است.
مرتد كيست؟
پرسش  -مرتد به چه كسى ميگويند و آيا اگر فرد مسلمانى بخواھد به يكى از اديان پيامبران اولوالعزم
بپيوندد ،مرتد محسوب مٮشود؟
پاسخ  -بله مرتد مٮشود] .در اين رابطه به مساله ی  ١٩٤٦رساله رجوع شود![

٢٢

انتخاب دينى ديگر
پرسش  -مسلمانى كه به دين ديگر بپيوندد ،حكم دين در مورد او چيست و از لحاظ اخروى چه سرنوشتى
دارد؟
پاسخ  -حكم او مرتد فطرى است كه وجوب قتل و جدا شدن زوجه اش و تقسيم مالش بين ورثه از جمله احكام
مرتد فطرى است و در آخرت نيز اھل عذاب است١٧.

برگرديم سر زمينه ھای صدور چنين فتواھايی برای کشتار!
پس از درگذشت محمد خيلی از قبايل عرب كه توازن قوا را در
ھم ريخته تعبير میكردند ،جشنھا گرفتند ،دفھا زدند ،حناھا بستند و
شادی ھا كردند و »ردت« آورده ،و دوباره به باورھای قديمیشان
بازگشتند .كشتاری كه خلفای راشدين از اين اعراب كردند ،نمونه ی
عجيب و غريبی است كه واقعا انسان متمدن را به تعجب وامیدارد.
اين ردت آوردن در رابطه با ايرانيان ،تا چندين قرن ادامه داشت
و ھميشه ھم اين »مرتدان« توسط حاكمان وقت و اميرالمومنينھا به خاك
و خون كشيده میشده اند.
جانشينان اوليه ی محمد ]ابوبكر و عمر و عثمان و علی[ در
رابطه با اين »مرتدين« به چنان كشتار عجيب و غريبی دست زده اند كه
به واقع از نمونه ھای منحصر به فرد تاريخی است ،و نمونه ھای ديگری
به اين شدت و حدت و با اين قدرت در تاريخ جھان ديده نشده است.
كتابھای مستند و اصيل تاريخی پر است از اسنادی كه نشان
میدھد اين جانشينان بالفصل محمد ،برای وادار به تسليم كردن دوباره ی
اين »مرتدين« ]مسلمان كردنشان[ به چه قتل عامی دست زده اند كه
سوزاندن و از بلندی پرتاب كردن و از جمجمه ی اين مردم اجاق ساختن،
ترين اين رفتارھا بوده است.
محترمانه
ِ
علیابن ابيطالب ھم نه تنھا در دوران حكومت خودش به اين
كشتارھا دست يازيده است كه در دوران حكومت ديگر خلفای راشدين ھم
با ايشان ھمراھی و ھمدلی و ھمكاری تئوريك و پراتيك داشته است.
عروه بن زبير گويد که وقتی پيمبر درگذشت… ھر يك از قبايل
ھمگی يا بعضيشان از دين برگشتند… كفر سر برداشت و آشوب شد و ھر
١٨
يك از قبايل بجز… ھمگی يا بعضیشان از دين بگشتند.
http://www.iranianuk.com/article.php?id=26378 - 17
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ابوبكر نيز »چون پيمبر خدای« با نامه به جنگ مخالفان
برخاست و فرستادگان را با نامه ھا روان كرد و از پی آنھا رسوالن
ديگر فرستاد و…گفت كسانی را كه بر دين مانده اند ،در مقابل مرتدان
ياری كنيد… مرتدان فراری شدند و… سپاه اسامه پيش وی بازگشت و او
به طايفه ی بنی ضبيب جذام و بنی خليل لخم و يارانشان از قبيله ی جذام
و لخم دست يافت و به سالمت با »غنيمت« بازگشت…
ابوبكر از آن پس كه فرستادگان برفتند» ،علی« و زبير و طلحه
و عبد  aبن مسعود را بر گذرگاه ھای مدينه گماشت…
جنگ ابوبكر مايه ی عزت مسلمانان شد و قسم خورد كه از
مشركان بسيار میكشد و از ھر قبيله كه مسلمانان را كشته اند ،معادل
مسلمانان مقتول و بيشتر كشتار میكند…
]ابوبكر در نامه ای برای مرتدين نوشت[ من فالنی را با سپاھی
از مھاجران و انصار و تابعان سوی شما فرستادم و… ھر كه دريغ آرد،
فرمان دادم با او جنگ كند و ھركس از آنھا به چنگ آرد ،زنده نگذارد و
به آتش بسوزد… و ھر كه دعوت خدا نپذيرد ،كشته شود و ھر كجا رسد
با او جنگ كنند و از ھيچكس بجز اسالم نپذيرند… و ھر كه نپذيرد با وی
جنگ كند و اگر خدايش غلبه داد ،ھمه را با سالح ،با آتش بكشد ،آنگاه
»غنايمی« را كه خدا نصيب وی كرده ،تقسيم كند و بجز خمس كه بايد به
١٩
نزد ما فرستد.
در فارسنامه ی بلخی میخوانيم كه در زمان خالفت »حضرت
علی« نيز مردم استخر بار ديگر سر به شورش برداشتند و اين بار عبدa
٢٠
بن عباس ،به »فرمان علی« شورش توده ھا را در خون فرونشاند.
برخالف نظر تئوريسينھايی از طيف علی شريعتی »علی« نه
تنھا شخصا در دوران پنج ساله ی خالفتش با ايرانيان و ديگر مخالفان
اسالم تحميلی جنگيده و ايشان را وحشيانه سركوب كرده؛ بلكه در دوران
خالفت عمربن خطاب فاتح ايران نيز رھنمودھای جالبی به »امير
مومنان« دومين جانشين پيامبر ارائه داده است:
عرب ،امروز اگر چه اندكند در شمار ،اما با يكدلی و يك سخنی
در اسالم ،نيرومندند و بسيار .تو ]عمر[ ھمانند قطب برجای بمان ،و
عرب را چون سنگ آسيا گرد خود بگردان؛ و بر آنان آتش جنگ را
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برافروزان كه اگر تو از اين سرزمين بيرون شوی ،عرب از ھر سو تو
را رھا كند و پيمان بسته را بشكند ،و چنان شود كه نگاھداری مرزھا كه
پشت سر میگذاری ،برای تو مھمتر باشد ،از آنچه پيش روی داری!
ھمانا عجم ]ايرانيان[ اگر فردا تو ]عمر[ را بنگرد ،گويد اين
ريشه ی عرب است ،اگر آن را بريديد ،آسوده گرديديد ،و ھمين سبب شود
كه فشار آنان به تو سختتر گردد و طمع ايشان در تو بيشتر .اين كه گفتی
آنان به راه افتاده اند تا با ديگر مسلمانان پيكار كنند ،ناخشنودی خدای
سبحان از عزم آنان به جنگ با مسلمانان از تو بيشتر است و او ]عجم[ بر
٢١
دگرگون ساختن آنچه ناپسند میدارد ،تواناتر…
ھمو ]علی[ به يكی از اميران سپاھش مینويسد:
اگر به سايه ی فرمانبری بازگشتند ،چيزی است كه ما دوست
داريم ،و اگر كارشان به جدايی و نافرمانی كشيد ،آن را كه فرمانت برد
برانگيز و با آن كه نافرمانیات كند ،بستيز و بینياز باش و بدان كه
فرمانت برد ،از آن كه از ياری ات پای پس نھد .چه آن كه جنگ را خوش
٢٢
ندارد ،نبودنش بھتر است از بودن…
و ھمو سپاھيان اسالم را چنين میستايد:
ھمانا از جای كنده شدن و بازگشت شما را در صف ھا ديدم.
فرومايگان گمنام و بيابان نشينان… شما را پس میرانند ،در حالی كه شما
گزيدگان عرب ،و جاندانه ھای شرف ،پيشقدم در برزگواری و بلند مرتبه
و »ديداری« ھستيد .سرانجام سوزش سينه ام فرونشست كه در واپسين
دم ،ديدم كه آنان را رانديد ،چنان كه شما را راندند ،و از جايشان كنديد،
چنان كه از جايتان كندند .با تيرھاشان كشتيد و با نيزه ھاشان از پای
٢٣
درآورديد؛ تا آنجا كه ھر يك ديگری را میراند…
در رابطه با كسانی كه نخواسته اند مسلمان شوند و ماندن بر
اعتقادات قديمی شان را؛ حتی به بھای كشتار و به اسارت رفتن و پرداخت
جريمه ی دگرانديشی ]جزيه[ بر تسليم شدن به مھاجمان اسالم ترجيح
دادهاند ،نمونه ھای فراوان ديگری ھم در دست است .در نھايت میتوان
گفت كه برای اعراب در ابتدای كار و برای مردم ديگر كشورھای فتح
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شده نظير ايران ،در چند قرن اول حاكميت متوليان اسالم بر كشورشان،
تسليم شدن به فاتحان اين جنگھای مذھبی ]يا مسلمان شدن[ نوعی اجبار
نظامی/سياسی بوده است .متوليان اسالم ھم برای تداوم اين تسليم ]بجز
دولتھا و حكومتھای اسالمی[ فقيھان ،شريعتمداران و تئوريسينھايی را
در ھيئت ماليان ملبس به لباسھای عربی و بعدھا ھم ملبس به ظواھر
فرنگی پرداخته اند كه يكی از وظايف اصلي شان كنترل سياسی/نظامی
ھمين تسليم شدگان و مسلمانان بوده است.
به طور كلی بايد گفت كه برای مسلمانان؛ سراسر جھان به دو
منطقه ی »داراالسالم« و يا »دارالدين« و »دارالحرب« تقسيم میگردد.
»داراالسالم« به ھر كشوری اطالق میشود كه تحت حكومت مسلمانان
طبق حقوق اسالمی اداره شود… در آغاز حدود »داراالسالم« منطبق با
سرحدات قلمرو خالفت بوده؛ ولی بعدھا ھمه ی دولتھای اسالمی را
چنين خواندند» .دارالحرب« ھمه ی كشورھايی بودند كه نفوس آن غير
مسلمان و »كافر« بوده و يا اگر ھم مسلمان بوده اند ،تحت حكومت حكام
٢٤
»كافر« قرار داشته اند.
در واقع برای متوليان اسالم ،جنگ برای تحميل عقيده ،ھميشه
يك وظيفه ی اصلی است و ھمه ی مردم دنيا بايد به ھر قيمتی كه شده به
اسالم و متوليان آن تسليم شوند؛ چه در ھيئت اعتقادی و چه حتی نظامی و
سياسی .آنچه بعدھا در تاريخ اسالم پيش آمد ،ھمين تئوری را ثابت میكند.
اگر مسلمانان ھم زمانی از جنگ كناره گرفته اند ،نه به اين دليل
بوده است كه باورھای ديگر را به رسميت شناخته اند ،بلكه موضوع تنھا
بر سر عدم تعادل قوا و ميزان سپاه و توان مالی برای جنگيدن با
»دارالكفر« بوده است .اولين وظيفه ی مكتبی مسلمانان ھم صدور اسالم
به »دارالكفر« و وادار كردن بقيه ی ساكنان زمين به تسليم است.
اين واجب كفايی دينی ھم ،با ھر بھانه ای و با ھر امكانی در
تمام زمينھا و ھمه ی زمانھا اعتبار دارد و ذره ای ھم خدشه برنمیدارد.
اساس اين است كه تنھا يك دين ]و برای شيعيان يك مذھب[ در جھان
حقانيت دارد و تنھا باورمندان به اين مذھب و اين دين حق حيات دارند.
ديگران يا بايد تسليم شوند و مسلمان ،يا بايد ھميشه و ھميشه ،جنگ با
مسلمانان را در لحظه لحظه ی زندگیشان به جان بخرند.
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تروريست اسالمی معاصر »اسامه بن الدن« حتما میدانست كه
در آستانه ی ھزاره ی سوم شانسی برای حكومت بر جھان ندارد .حتی اين
را ھم میدانست كه نمونه ی تاريخی زندگی ملت افغانستان زير يوغ اين
مسلمانان عرب ،كسی را نسبت به »انسان دوستی« اين مسلمانان ،حقوق
زنان و كال حقوق انسانھا در اسالم متوھم نخواھد كرد .اما دين بن الدن
داشتن توان نيست .تنھا باور
كيش او فرمان میدھد كه مھم
جريان ھم
به
ِ
ِ
ِ
است كه تعيين كننده ی رفتار و كردار اين مسلمانان است.
داستان »لنا احدی الحسينين« را ھم محمد عطا و ديگر
تروريستھای صادراتی اعراب مسلمان به واقع باور دارند ،و اين را ھم
باور دارند كه وظيفه ی مسلمانان »تالش« برای جنگ با كفار و
دگرانديشان به ھر بھايی است .جان غيرمسلمانان ھم اساسا پشيزی ارزش
ندارد .جھان بايد زير بيرق يك دين و يك مذھب درآيد .ھمه ی مردم با
باورھای ديگر كافرند و سرزمينھاشان دارالكفر ،و جنگ با كفار و
دگرانديشان ،دستور اصلی و اساسی راھبر و پيامبر اين دين و مانيفست
كتاب آسمانی شان قرآن است.
مشخص
ِ
جالب اين كه اين مكتب اساسا به سازندگی و تالش برای بھبود
شرايط زندگی و ارتقای كيفی و كمی زندگی مسلمانان باور ندارد .برای
راھبران و تئوريسينھای اين دين ،اين دنيا جلسه ی امتحانی است كه
مسلمانان به آن اعزام شده اند ،تا فقط نمره جمع كنند و بعد ھم راھی جھان
ديگر يا مدينه ی فاضله شان شوند .در ھمين رابطه ،عمر دومين جانشين
پيامبر اسالم گفته بود كه مسلمانان نبايد كشاورزی كنند .كشاورزی ايشان
را به زمين وابسته خواھد كرد:
عمر در دوران قدرت خود به مردم اجازه ی زراعت نمیداد و
٢٥
نمیخواست جامعه ی عرب با فرھنگ و تمدن… آشنا شود.
مسلمانان بايد بردگان و اسيران جنگی را به كار بكشند و از
دست رنج ايشان استفاده كنند .در واقع ملل ديگر بايد كار كنند و اين
مسلمانان از ايشان خمس و زكات و جزيه و ديگر جريمه ھا را بگيرند،
تازه نه برای اين كه با ھمين درآمدھا و غنيمتھا بنشينند و زندگیشان را
بكنند ،بلكه فقط برای اين كه امكان مالی و نيرويی داشته باشند ،تا صدور
اسالمشان به دارالكفر را تداوم بخشند.
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در كتاب »واژه را بايد شست« نوشته بودم كه در اسالم ھمه ی
مسلمانان تنھا يك كار میكنند و آن ھم جنگ است؛ جنگ با دارالكفر.
فھرستی ھم از تعداد سپاھيان اسالم ،در اوايل ھجرت محمد تا دوران علی
و بعدھا ھم معاويه داده بودم.
واقعيت اين است كه ھر شغل و تخصصی ]بجز سپاھيگری[ در
تمام زمينه ھای ھنری و فرھنگی و تكنيكی و غيره وظيفه ی موالی،
بردگان و تسليم شدگان است .بیجھت نيست كه كشورھای مسلمانی كه
متوليان اسالمی در آن نفوذ بيشتری دارند ،در پائين ترين ردهھای
پيشرفت ،تكنيك ،تمدن ،مدنيت ،آزادی و دموكراسی قرار دارند.
راندمان تالش مسلمانان ]اگر اساسا بتوان به آن تالش گفت[ در
مقام مقايسه با كسانی كه راسيوناليسم و عقل گرايی را جانشين عقيده
پرستی كرده اند ،فاصله ی چندانی با عدد صفر ندارد.
اگر چند مسلمان ھم در تمام جھان ،يا مثال چند ايرانی مسلمان در
تبعيد و خارج از كشور سراغ میشوند كه كار مثبتی در حيطه ی اختراع
و اكتشاف و علوم و فنون… و ديگر پھنه ھای عقلی و الزاما غيرمذھبی
انجام داده اند ،دقيقا از زمانی است كه توانسته اند از ديدگاه اسالمی شان
فاصله بگيرند .در اين فاصله گرفتنھاست كه میتوان ]در شرايط آماده ی
تربيتی جھان متمدن و با تكيه به عامل عقل[ شكوفا شد.
متاسفانه در آغاز ھزاره ی سوم ،ھيچ كشور مسلمانی را پيدا
نمیكنيم كه حكومت اسالمی داشته باشد ،و به راسيوناليسم و عقل گرايی
ھم نزديك شده باشد .اگر ھم گاھی روشنفكرانی پيدا شده اند كه خواسته اند
كشورشان را از وضع فعلی حاكم بر ايران ،اندونزی ،عراق ،افغانستان،
پاكستان ،عربستان سعودی ،مصر ،اردن ،سوريه و … نجات بدھند ،دقيقا
كسانی بوده اند كه تحت تاثير روشنگریھای غرب عقل گرا كوشيده اند
قدمی در راه مدنيت و مدرنيته بردارند؛ اما ھمگیشان ھم فورا ]شايد ھم
كامال تصادفی[ با لشكريان اسالم كه از  ١٤٠٠سال پيش درحوزه ھا و
مجالس روضه خوانی در »حالت آماده باش صد در صد« به سر میبرند،
روبرو شده اند.
نتيجه كامال روشن است .ھميشه روشن و شفاف بوده است؛ يا
تكفير شده اند يا تفسيق و يا نظير ميرزا آقا خان كرمانی و يارانش زير
درخت نسترنی سر بريده شده اند.
ميرزا آقا خان كرمانی با شيخ احمد روحی و خبيرالملك را در
سال  ١٣١٤قمری مطابق با  ١٧ژوئيه ی  ١٨٩٦ميالدی ،شب ھنگام و
در حالی كه محمدعلی ميرزای وليعھد در كنار ميرغضب ،الله به دست
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گرفته بود ،در باغ شمال تبريز ،زير درخت نسترن ،در راه شكوه و
٢٦
آزادی ايران سر بريدند.
و البته محمد علی ميرزای وليعھد ،ھمان محمد علی شاه بعدی
است كه بعدھا در ھمدستی آشكار و نھان با مشروعه خواھانی از صنف
شيخ فضل  aنوری ،و البته دولت تزاری روس ،مجلس اول مشروطه را
به توپ بست و استبداد صغير را بر پا كرد.
محمد عطا و اسامه بن الدن ،نمونه ھای خوب و جديدی برای
اثبات اين ادعا ھستند كه از تمام امكانات »غرب كافر« استفاده ھا بردند،
در نھايت ھم به وظيفه ی دينی و مكتبی شان عمل كردند.
»ھدف« ھر وسيله ای را به راحتی توجيه میكند .اما حق اصلی
و حرف اساسی ھمان »جنگ با دارالكفر« است .در اين تئوری ھيچ
خدشه ای نبايد وارد شود و نمیشود.
اين عمليات تروريستی ھم در واقع جنگ ميان عقل و دين است.
اروپا زمانی كه خدا و نايبان خدا را از روابط سياسی اش حذف كرد،
تالش پی گيری به اين تمدن
توانست دايره ی عقل را بینھايت يافته ،با
ِ
سم ماركسيسم/لنينيسم و

دگماتي
درخشان دست يابد .جنگ اسالم ]و حتی
ِ
تئوری رھبر پرستی اين عقيده ھم[ با تمدن و مدنيت غرب ،جنگی است
بين اصالت انسان و اصالت رھبر؛ جنگی است بين دو تعريف از زندگی
و جھان؛ جنگی است ميان زندگی دوستی و مرگ پرستی؛ ميان آزاد
انديشی و دگماتيسم؛ جنگ ِ اصالت دادن به حق و حقوق مردم است ]مردم
با ھر باور و انديشه ای[ با جزم انديشی و گرفتاری در كوزه ھای تنگ و
تحجر يك دست سازی ھمه ی انسانھا و وادار كردنشان به
زنگ زده ی
ِ
تسليم!
يکی از وحشتناکترين حمالتی که به ايران شد ،حمله ی اعراب
بود .اعراب به قصد مسلمان کردن ايرانيان به ايران حمله کردند و آنھا
ميگفتند شما مجوسان کافريد و بايد  aرا پرستش کنيد .يکی از فجايع
تاريخ ايران پاره شدن فرش بھارستان بود .اين فرش که در  ٩٠٠متر
مربع ] ٦٠ذرع در  ٦٠ذرع[ از ابريشم و زمرد و جواھرات بافته شده
بود .نمونه ای از ھنر و عظمت ايران بود و شاھان را در شکارگاه و
بزمھای ساالنه و باغھای وسيع نشان ميداد .مسلمانان فرش بھارستان را
روانه ی مدينه کردند ،تا خليفه از آن بھره برد .عمر با ديدن اين ھنر
 - 26خاطرات احتشام السلطنه ،ص  ،٦٥٣نقل از مقدمه ی سه مكتوب ميرزا آقا خان كرمانی ،به كوشش و
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شگفت تاريخی بر آن شد تا آنرا به عنوان فتوحات اسالم نگه دارد و نشان
از بزرگی اسالم و مبارزات مردمان عرب قرار دھد .ليکن علی ابی
ابيطالب ]امام علی[ با نگھداری اين کاالی پر ارزش مخالفت کرد و گفت
اين کاالی با ارزش بايد بين ھمه ی بزرگان تقسيم شود ،تا ھمگان بھره
ببرند .بدينگونه فرش تکه تکه شد و ھر تکه به بزرگی از شھر داده شد و
خود علی قسمت خود را با قيمت  ٢٠ھزار درھم فروخت.
مسلمانان مھاجم در شھر به کافورھای بسياری برخوردند و به
خيال آنکه آنھا نمک ھستند ،کافورھا را در غدا ريخته ،ولی بعد از طعم
تلخ کافور متوجه شدند که نمک نيست .آنان کافورھای بسياری را به يک
تاجر دادند و از او در قبال آنھمه کافور يک پيراھن گرفتند.
طبری ذکر ميکند که عده ی زيادی از مسلمانان وقتی جامھای
طال را در کاخ ديدند ،ولی رنگ سفيد نقره را به رنگ زرد طال ترجيح
ميدادند و فرياد ميزدند چه کسی حاضر است که جامھای زرد را با
جامھای سفيد عوض کند؟
بالذری درباره ی فتح شھر ابله مينويسد» :جنگجويان مسلمان در
شھر با کلوچه ھای ايرانی برخوردند که به آنان گفته شده بود اين کلوچه
ھای باعث فربه شدن انسان ميشود .سپس آنان تعدادی از اين کلوچه ھا را
خوردند و به بازوان خود نگريستند و پرسيدند پس چرا ھيچ تفاوتی حاصل
نشد؟«
بلی ايران به دست چنين مردمانی فتح شد.
طبری گنجينه ی ايران در تيسفون را بالغ بر  ٨٦٥ميليون درھم
تخمين زده است که در تاريخ بشريت يکی از بيسابقه ترين اموال حکومتی
بوده است .وی ميگويد بعد از آنکه خمس اين مبلغ برای خليفه جدا شد،
بقيه ی جواھرات و گنجينه ی پادشاھان گذشته ی ايران بين  ٦٠ھزار
جنگجوی مسلمان تقسيم شد و به ھر کدام از آنان  ١٢ھزار درھم رسيد.
عمر پس از فتوحات گسترده ی مسلمانان دست به ساخت مکانی به نام
بيت المال در مدينه زد ،تا غنائم جنگی بدست آمده را گرد ھم آورد .از
مسلمانان مدينه آمارگيری کرد و نامشان را در دفتری به نام »ديوان
عطاء« ثبت کرد.
وقتی که سعد ابن ابی وقاص سردار عرب بر پايتخت ساسانيھا
تسلط يافت ،در آن جا با کتابخانه ھای بزرگی برخورد کرد که در آنھا
دھھا ھزار جلد کتاب به زبانھای مختلف فھرست بندی شده بودند .اين نظم
و ترتيب او را سخت متحير و متعجب کرد و نميدانست که با آن ھمه کتاب
چه کند؛ عاقبت نامه ای به عمر نوشت که با اين ھمه کتاب چه بايد کرد؛
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عمر در جواب گفت :ھمه ی کتابھا را اول در آب بينداز و نوشته ھايش را
بشويی و بعد کاغذھايش را در آتش تبديل به خاکستر کن ،تا از آنھا آثاری
باقی نماند؛ زيرا خداوند برای ما قرآن را فرستاده که برای ھدايت و
راھنمايی مسلمانان کافی است .در مکه وقتی بزرگان ايرانی را به کار گل
گمارده بودند .بعضی از آنھا در حين کار بنائی به آوازخوانی ميپرداختند و
چنان شوری در دل اعراب ميافکندند که بزرگان عرب ساعتھا در آفتاب
سوزان مکه در پای ساختمانھا جمع ميشدند تا بتوانند به نوای دلخوش و
آواز دلکش آنھا گوش دھند.
وقتی تازيان به فرماندھی سعيد بن عاص به گرگان حمله کردند،
مردم گرگان چنان شجاعانه جنگيدند که سعيد بن عاص از وحشت نماز
خوف خواند و سرانجام برای اين که مردم را به تسليم وادارد به آنھا گفت
که سوگند ميخورم که يک تن از مردم شھر را نخواھم کشت؛ اما ھنگامی
که مردم تسليم شدند و درھای دژ را گشودند ،وی ھمه ی مردم را به جز
يک تن به قتل رسانيد و در توجيه اين وحشيگری خود گفت که من سوگند
خورده بودم که يک تن از مردم شھر را نخواھم کشت...
اما ھمه را کشت...
...اين رفتار ضد انسانی ،بعنوان الگويی برای جانشينان محمد
نيز ثبت شد؛ تا جايی كه عمر ،حتی به اسپانيا نيز لشكر كشيد ،و در اين
لشكركشيھا ،ھزاران انسان سر بريده شدند ،به دار آويخته شدند ،و به
حرمت و حريم مردمان بسياری ،بنام » «aدست درازيھا شد؛ در اندك
زمانی پس از تازش تازيان به ايران ،و در پی شكست ايرانيان از آنھا،
علی بن ابيطالب ،ھمو كه »ھمای رحمتش ،آيتی از خداست« عربی بنام
»زياد بن ابيه« را بعنوان فرماندار »پارس« و نماينده ی خليفه بر ايران
گماشت .او بعدھا به آستان بوسی معاويه رفت؛ ولی بھر روی ھمچنان،
حاكم و والی پارس و ايرانيان بود.
»زياد بن ابيه« طی نامه ای از معاويه راھنمايی ميخواھد كه
چگونه با ايرانيان رفتار کند؛ معاويه در پاسخ ،نامه ای برای »زي اد«
ميفرستد كه  ٩بند دارد:
 - ١قوم ايرانی كه بعنوان موالی در ميان امت مسلمان بسر ميبرند ،جز با
سياست »عمر بن خطاب« اداره شدنی نيستند .اين مردم را ذليل كن ،و به
ھمان روشی كه »عمر« اميرالمومنين عمل ميكرد ،با آنھا رفتار كن؛
سرشان را چنان محكم بكوب تا نتوانند ،ھيچگاه ،سربلند كنند!

٣١

 - ٢به ايرانيان بفھمان كه عربھا حق دارند با زنان ايرانی ازدواج كنند،
ولی ايرانيھا از اين حق »كه با عربھا آميزش كنند« محرومند .بايد به
ايرانيھا تفھيم شود ،كه عرب ميتواند از ايرانی ارث ببرد ،اما ايرانی از
چنين حقی محروم است!
 - ٣از جيره ی ايرانيھا تا ميتوانی بزن؛ آنھا را گرسنه و بيچيز نگاه بدار؛
چون اگر سير شوند ،سخنھای درشت بر زبان جاری سازند!
 - ٤در تقسيم خواروبار ،ارزاق عمومی و كارھای مھم تا ميتوانی از
سھمشان ببر و تنھا نان بخورونميری جلوشان بگذار!
 - ٥در جبھه ی جنگ ،در صف نخست نبرد ،بايد ايرانيھا قرار داشته
باشند ،تا طعمه ی حمله ھای تازه نفس دشمن قرار بگيرند!
 - ٦در جنگھا و در كارھای عمومی ،ھمچون صاف كردن راھھا ،كندن
موانع ،و خالصه ھر كار دشوار ،كارھای سخت بدنی را به ايراني ان
واگذار كن!
 - ٧ھيچ ايرانی نميتواند در صف اول نمازگزاران قرار بگي رد؛ و باي د
پشت سر عربھا جای داشته باشند!
 - ٨ھيچ ايرانی نميتواند و حق پذيرش مسئوليتھای كشوری را ندارد.
ايرانی نميتواند و نبايد بر شھری و يا منطقه ی حاكم شود!
 - ٩اين را آويزه ی گوشت كن كه نژاد ايرانی ،دشمن حكومت و قدرت
مسلمين و امويان است!
 ...اما روشی كه »عمر« برای كنت رل و زھرچشم گرفتن از
ايرانيھا بكار ميبرد ،اي ن بود كه دستور داده بود ريسمانی بطول ١١٢
سانتيمتر ] ٣فوت و  ٨اينچ[ آماده كنند و ھر ايرانی را كه يافتند ،ريسمان
٢٧
را با او قد بزنند ،اگر قدش بلندتر از ريسمان بود ،گردنش را ميزدند.
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برگرديم سر کارمان!
آنانی كه به ھر دليلی دستی در تاريخ و بخصوص تاريخ اديان
دارند ،اين را به خوبی میدانند كه در تمام طول تاريخ جھان ،تنھا دين
اسالم است كه با خشونتی وصف ناشدنی به مردم سرزمينھای ديگر و
حتی ھمان سرزمين محل سكونت متوليانش ]با اعتقاداتی ديگر[ يورش
برده ،ايشان را قلع و قمع كرده ،تمام ثروت ،شوكت ،اعتبار و غرور
ايشان را به غارت برده است .اين رفتار ھم ،قبل از اينكه زمينه ی جدی
مادی پيدا كند ،به صورتی تئوريك در منشور اين دين ]بخصوص در
سوره ھای مدنی قرآن پس از ھجرت[ به روشنی تبيين شده است .سنت يا
شيوه ھای رفتاری پيامبر اين دين ھم ،ظرف عملی اين تئوری را تكميل
میكند .در واقع قرآن ،بخش نظری و تئوريك خشونت را تامين میكند ،و
رفتار شخص محمد ،بخش پراتيك و عملی اين مكتب را كه به نوعی
الگوی متوليان متاخر را تشكيل میدھد.
»آرامش دوستدار« در كتاب »درخششھای تيره« برای اين كه
سم اسالمی
زمينه ھای نظری دي ِ
دگاه تئوريسينھای ]مثال[ پروتستانتي ِ
نظرگاه يكی از تئوريسينھای
تشريح
و
تبيين
امروزی را نشان بدھد ،به
ِ
ِ
اصلی اين جريان ،يعنی ناصر خسرو »حجت« فرقه ی باطنيه
]اسماعيليان[ كه نزديكی ويژه ای با دريافتھای فقھی علمای شيعی دارد،
پرداخته ،مینويسد:
ناصر خسرو به »مدد« ھمين »عقل« است كه واقعيت تاريخی
شتار كفار به دستور محمد ،حد زدن ]و سنگسار[ زانی و زانيه ،قتل
ك ِ
تبھكاران و راھزنان ،يا قطع ضربدری دست و پای آنان را از مقوله ی
امر به معروف و نھی از منكر میشمارد و شايسته میخواند… به ھمين
ترتيب و سبب نيز اين ]اعمال[ را »حكمتی سخت بزرگ« مینامد كه
محمد كافران را كشته است… محمد میدانسته كه منع كافران از بت
پرستی و دعوتشان به پرستش خدا ،به جايی نخواھد رسيد .اين است كه
كافران »پند ناپذير« را
سر نيك خواھی و به
صالح خود ايشانِ ٢٨ ،
محمد از ِ
ِ
میكشد تا »پند پذيران« عبرت گيرند و ايمان آورند.
واژه ی »عقل« را ھم شاھرخ مسكوب در كتاب »چند گفتار در
فرھنگ ايران« چنين به تصوير كشيده است:
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اين »عقل« پيش فرضھايی دارد ،مانند توحيد ،رسالت ،كالم
الھی و آخرت؛ جز خدا خدايی نيست ]ال اله اال  [aمحمد ،پيغمبر ،و قرآن
كالم خداست و دنيای ديگر و معاد وجود دارد .اينھا از جمله
پيشفرضھای ھستی شناسی ] [Ontologieدينی ]اسالمی[ است و »عقل« در
درون اين دايره ]ھرچند بزرگ و گسترده[ تحقق میپذيرد ،رشد میكند و
به غايت میرسد .ھدف عقل ،اثبات ھمين فرضھای اوليه ]يا بنا بر جھان
٢٩
بينی دينی اثبات ھمين بديھيات[ است.
و ھمو در پانويس ھمين صفحه از قول »مھدی محقق« در كتاب
»بيست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و كالمی و فرق اسالمی«
مینويسد» :از تعريفھای باال چنين نتيجه گرفته میشود كه متكلمان،
يعنی آنان كه عالم به علم كالمند ،بايد آنچه را كه واضع شريعت يعنی
پيغمبر آورده ،با دليلھای عقلی اثبات كنند و نيز آنچه را كه گذشتگان و
اھل سنت در تفسير و توجيه امور دينی گفته اند ،تائيد نمايند .گذشته از
اين ،آمادگی داشته باشند كه اگر مخالفان دين و نوآوران خواسته باشند
٣٠
شبھه ای در دين ايجاد كنند ،يا تغييری در آن بدھند ،آن را رد نمايند«.
به ھمين سبب مفھوم عقل در اسالم ،اساسا با عقل سنجشگر
] [Raison critiqueدر تفكر و فلسفه ی غرب متفاوت است؛ زيرا اين عقل
پيش فرض و ھدف داده شده ای ندارد؛ بلكه آنھا را از خود برمیآورد،
ھمه چيز و از جمله خود را نقد میكند و در خدمت ھيچ ھدف ،ايمان يا
٣١
حقيقتی نيست .بلكه خود »مالك حقيقت« است!
به بيان ساده تر برای متوليان اسالم ،دايره ی بسته ای وجود
دارد كه »عقل« مسلمانان »فقط« میتواند در اين دايره ی ابداعی رفت و
آمد كند .از سوی ديگر فرد مسلمان ،در اين دايره ھم حق ندارد ذره ای
شك و ترديد در برخی اصول يا فروع و يا حتی حواشی دين و مذھب به
عقلش راه بدھد .يعنی »عقل« پيش از اين كه بتواند وارد پھنه ھای
آموزشی و تجسسی بشود ،از ھمه سو به سيم خاردارھايی برمیخورد كه
تكفير و تفسيق و ديگر اتھامات دينی ،ابتدايی ترين بازتابھای آن است.
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٣٤

در خود اين دايره ھم وظيفه ی »عقل« در اثبات ،تائيد و تاكيد
بر »بديھيات« دين خالصه شده است؛ ھر چقدر ھم كه علما اين دايره را
بزرگ نشان بدھند ]كه نمیتوانند و با اعتقاداتشان مشكل پيدا میكنند[ دست
باال میتوانند اجازه و امكان تحركاتی را تنھا در وجه اثباتی حقانيت خود
دين بدھند.
اين دايره ی حكومتی ھم زمينه ای است خونين كه در نھايت تنھا
برای اختراع انواع فرقه ھای دينی به كار میآيد .در خود اين دايره و در
ھمين زمينه ی باصطالح »راسيون« ھم كشتارھای فرقه ای ميان ھفتاد و
دو مذھب موجب شده است كه تمام انرژی مردم ساكن اين نواحی ھرز
برود و به ھمين دايره ی مجاز و برای اثبات خود دين و مذھب تخصيص
داده شود؛ دايره ای كه سرگيجه ی دور زدن در آن ،عمر ،انرژی و
استعداد ھمه ی مسلمانان را در اين  ١٤٠٠سال ھدر داده است.
غرب ھم تنھا با شكستن و فاصله گرفتن از اين دايره ی دين
ساالری بود كه توانست در اين ھمه پھنه ھای گسترده ی علمی و فنی و
حقوقی و ھنری و فرھنگی و مدنی و… به چنين دستآوردھای درخشانی
دست يابد .اما متاسفانه مسلمانان ھنوز ھم در ھمان دايره ی ابداعی ،در
پی نقد و تقرير آداب نجاست و طھارت و اقسام غسلھا و تفريقھای وضو
بين انواع مسلمانان جھان ،سرگيجه گرفته اند و نمیتوانند از اين دايره ی
خطرناك كمی فاصله بگيرند.
سرنوشت اسف بار سيد محمد خاتمی و جريان باصطالح اصالح
طلبی او ،تنھا به دليل گردش در ھمين دايره ی حكومتی اسالمی است كه
به چنين سرانجام فضاحتباری كشيده است؛ چرا كه اين مسلمانان ،حتی
قدرت مانور در دايره ای وسيعتر از مرزھای خودی و غيرخودی
ابتكاری جمھوری اسالمی و خود اسالم را ھم ندارند .در نھايت تنھا
میتوانند در كنار انواع برتری طلبیھای كھنه ،متولی انواع فاشيسمھای
»نوين« اسالمی/شيعی شده ،بانی خونريزیھا و خشونتھای ديگری
بشوند.
بد نيست اين را ھم تاكيد كنم كه من اساسا به بحث فلسفی اين
توجيھات
ديدگاه كه با توجيه و تاويل ،خشونت را تئوريزه كرده و برای آن
ِ
فقھی و شرعی و دينی میتراشد ،كاری ندارم .اين بحث را ھم »آرامش
دوستدار« و ھم »شاھرخ مسکوب« در كتابھای پرارجشان به روشنی
بررسيده اند؛ بلكه میخواھم به بعضی از فجايعی كه اين گونه توجيه و
تاويلھا از دين اسالم ،در رابطه با كفار و مشركان ]يا به بيان امروزیھا
دگرانديشان[ به بار آورده و میآورد ،بپردازم.

٣٥

در يك نمونه ی ديگر ،رفتار يكی از راھبران و جانشينان
تئوريسين اين مكتب ،اين گونه نمود تاريخی يافته است:
]عمر[ يك روز اطالع يافت ]كه[ يكی از فرزندانش شراب
نوشيده است .لذا دستور داد او را تازيانه زدند ،تا زير ضربات تازيانه
٣٢
جان داد.
در توجيه اين رفتار خشونت آمي ِز راھبران اوليه ی اسالم ھم،
بسياری از اسالمزدگان ]نظير علی شريعتی[ كوشيده اند تا اين »حد زدن«
را نتيجه ی »عدل« بی ھمتای عمربن خطاب نشان دھند؛ حتی آن را
عمر پدر گريه میكند«؛ بدون
عمر رھبر میزند و
ِ
رمانتيزه میكنند كه » ِ
اين كه در نظر بگيرند كه اين رفتار ،يك واجب دينی و اسالمی است و
يكی از شيوه ھای مسلمان سازی ھمه ی انسانھا ،يا وادار به تسليم كردن
ايشان است .متولی اين دين ھم ]نه اين كه نخواھد[ نمیتواند ھيچ رحمی،
حتی در مورد فرزندانش داشته باشد ،و به راحتی و دست باال با فرو
ريختن قطره اشكی ،به تكاليف شرعی اش جامه ی عمل میپوشاند.
چنين رفتاری نمونه ھای بسيار ديگری نيز در تاريخ اسالم و
رفتار حاكمان و رھبران قشری اسالمی ]نظير آخوند محمدی گيالنی[
دارد .اين حاكمان ،برای استقرار احكام دينشان از اين كه حتی فرزندانشان
را نيز قربانی استمرار حكومتشان بكنند ،بيمی نداشته اند؛ چرا كه با اين
شيوه ،از ديگرانی كه در حيطه ی حكومت ايشان زندگی میكرده اند ]نيز[
زھر چشم میگرفته اند.
ِ
اين خشونتھای اسالمی ،بازتابھای نگران كننده ی ديگری ھم
داشته است كه »آپارتايد دينی و نژادی« كمترين خطر آن بوده است:
»]عمر[ عرب را بر ديگران برتری داد و گفت که اين كار بدی
است كه عربھا يك ديگر را اسير كنند؛ چه ،خداوند كشور پھناور عجم
٣٣
]ايران[ را برای اسير گرفتن عربھا آماده كرده است«...
يا به قول محمد پيامبر »برای نطفه ھای خود جای مناسبی
٣٤
انتخاب كنيد و از سياھان بپرھيزيد ]چرا[ كه سياھی رنگ زشتی است.
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٣٦

زن بنده ]كنيز[ موجب
زن
آزاد مايه ی اصالح خانه است و ِ
يا ِ
٣٥
فساد خانه است.
آنچه اساسی و زيربنايی است ،اين است كه حتی متوليان
باصطالح نوانديش ،اصالح طلب و رفرميست اين مكتب ھم نمیتوانند
دريافتشان را از اين دين ،از زي ِر تي ِغ توجيه خشونتھای صدر اسالم؛
بخصوص در دوران محمد تا علی ]محمد ،ابوبكر ،عمر ،عثمان و علی[
تصفيه كنند .دست باال میكوشند اين گونه رفتارھای بنيانگذاران اسالم را
توجيه و تاويل كرده ،اين رفتارھا را در زرورق مفاھيمی »امروزی
پسند« بسته بندی كنند .در واقع اگر شيعيان و متوليان تشيع ،مشكل و
مساله ای ھم با سه تن از خلفای راشدين دارند ،در زمينه ی خاص تنظيم
رابطه با دگرانديشان نيست؛ بلكه تنھا در مرز خالفت و اين كه خالفت،
حق چه كسی است ،ادعاھا و دعواھاشان تمام میشود .به اين دليل روشن
كه مسلمانی كه با ِاعمال خشونت مخالف باشد و خشونتھای مستمر اعمال
شده از سوی متوليان اين مكتب را نپذيرد ،نمیتواند مسلمان و شيعی به
مفھوم واقعی آن باقی بماند؛ چرا كه فرع اساسی دين و مكتبش ]جھاد[ را
»تعطيل« كرده است ،و كسی كه اين اصل ]يا فرع دين[ را تعطيل كند،
ديگر مسلمان و شيعی تعريف نمیشود.
به قول ميرزا آقاخان كرمانی:
آه ،آه ،طبع خونريزی و خونخواری كه نزد وجدان تمام ملل ننگ
و عار است ،نزد ايرانيان مايه ی مباھات و افتخار شده؛ چنانچه در فضايل
علی مینويسند ]که[ به خندق مدينه ھفتاد ]ھفتصد[ يھودی دست بسته را
در برابر نظر اوالد و عيالشان سر بريد و از برای تسخير شامات در ليله
الحرير ھزار مسلمان را با شمشير دو نيم نمود كه بامدادان دستھای خود
را از خون بسته ھای كشتگان با آب گرم شست و افتخار كرد كه من ھزار
٣٦
مسلمان را ديشب سر بريده و از ]دم[ شمشير گذرانيده ام.
بد نيست تاكيد كنم كه اگر من ،ھمه ی اين راھبران اسالمی را
در يك رده ی رفتاری نشان میدھم ،به اين دليل است كه ھيچ گونه تفاوتی
در نگرش و رفتار ايشان نمیبينم .ايشان ]ھمه شان[ يك الگو و يك راھبر
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٣٧

را نمونه ی رفتاری داشته اند .اختالفھاشان ھم آنقدر ذره بينی است كه
تنھا به كار فرقه سازان و فرقه بازان میآيد ،نه كسانی كه میكوشند
تصوير اين مكتب را در ھزاره ی سوم و در رابطه با مردم به صورتی
عينی ،مادی ،واقعی و ملموس به نمايش بگذارند؛ چرا كه خشونت چه در
كتاب ،چه در سنت و عترت پيامبر بارھا و بارھا تاكيد و تائيد شده و در
پيرامونيان اين مكتب شناخته شده است.
واقع تنھا شيوه ی تنظيم رابطه با
ِ
به ھمين دليل ھم برای پرھيز از ھرگونه »تخصصی كردن« و
دسته بندی كردن اين مكتب يك دست فكری ]دست كم در زمينه ی
خشونت[ بیھراس از ھرگونه شيعه گری يا سنی گری و ديگر فرقه ھای
اسالمی ،بايد رفتار متوليان اوليه و در يك مقايسه ی تطبيقی ،رفتار
متوليان بعدی اين مكتب را به تصوير كشيد!
حتی میتوان خشونت وحشتناک تئوريزه شده در مذھب تشيع را
در افسانه ھای اتوپيايی اين نگرش به روشنی ديد .به عنوان نمونه،
خشونت حتی در داستان ھای منسوب به »امام زمان« و دوران ظھور اين
منجی شيعيان نيز راه يافته ،تنھا راه پيروزی اين امام ناپيدا را يك
خونريزی افسار گسيخته میانگارد؛ به طوری كه خون ،تمام شھر مكه را
برمیدارد و اين خونريزی ،به انتقام خون كشته شدگانی است كه به باور
شيعيان ،متوليان شيعه در ھمان  ١٣٠٠سال پيش مثال در عاشورای سال
 ٦٠يا  ٦١ھجری قمری از دست داده اند.
به نوشته ی احمد کسروی:
]ماليان[ سپس كه داستان امام ناپيدا پيش آمده و ناچار شده اند كه
چشم به راھش دارند ،ھمان را نيز مھدی گردانيده ،اين بار به سود جويی
»درستی« از آن افسانه پرداخته اند… چيزی كه ھست اينان به مھديگری
نيز رنگھايی افزوده ،به سخنان شگفتی برخاسته اند.
پيش از مھدی ،دجالی پديد خواھد گرديد .روز پيدايش مھدی…
ياران امام كه  ٣١٣تن بوده ،از شھرھای شيعه نشين ]شيعه نشين آن
روزی[ از طالقان و قم و سبزوار و كاشان و مانند اينھا خواھند
برخاست .با »طی االرض« خود را به مكه خواھد رسانيد .امام ،شمشير
كشيده ،يا الثارات الحسين گفته ،به گرفتن ]انتقام[ خون حسين خواھد
پرداخت .ھرچه بنی اميه و بنی عباس است ،خواھد كشت .چندان خواھد
كشت كه پيرامون كعبه ،دريای خون گردد .مردم خواھند گفت:
»در خونريزی اندازه نمیشناسد«.

٣٨

در پاسخ ايشان ،امام به منبر رفته ،با چشمھای اشك آلود ،لنگه
كفش پاره ی خون آلودی را ]كه لنگه كفش علی اكبر است[ به دست گرفته
٣٧
ميگويد» :من اگر ھمه ی جھان را بكشم ،كيفر اين كفش نخواھد بود!«
و در جايی ديگر:
روايات شريفه ،حاكی از اين است كه انقالب و حركت حضرت
مھدی ]ارواحنا فداه[ بعد از فراھم شدن مقدمات و آمادگيھای منطقه ای و
جھانی ،از مكه آغاز میگردد… و طبق بيان روايات ،در سطح جھانی،
نبردی سخت بين روميان ]غربيان[ و بين تركھا و يا ھواداران آنھا »كه
ظاھرا روسھا« باشند ،به وجود میآيد ،تا جايی كه به يك جنگ جھانی
٣٨
منجر میگردد.
اين گونه تعابير و تفاسيرھا ،ھمه به اين دليل است كه
»خشونت« جايگاه ويژه و وااليی در تعاليم قرآنی اسالم و سنت پيامبر
دارد؛ چرا كه واقعيت زيربنايی اين است كه با آنكه پيوسته ،سخن از تاريخ
 ١٤٠٠ساله ی اسالمی ايران رفته است و میرود] ،ولی[ در ھيچ مقطع
زمانی ،از اين تاريخ ،اسالم ،به صورت يك ]دين يا[ مذھب ،به ايرانيان
عرضه نشده است ،تا اصوال امكان ارزيابی آن ،از جانب انسان به ميان
آمده باشد ،و دينداری يا بی دينی كسانی از آنان ]چه ديروز و چه امروز[
بتواند به پرسش گرفته شود.
آنچه در سراسر اين  ١٤قرن ،به نام مذھب ،به مردم ايران
عرضه شده است ،يك چماق داری سياسی بی وقفه بوده است ،كه به
صورت ابزار فرمانروايی و غارتگری ،مورد بھره برداری عرب و ترك
و تاتار و تركمن قرار گرفته است؛ بی آنكه حتی يك روز ]در ھمه ی
اين ١٤٠٠سال[ مفھوم واقعی يك مذھب ،مطرح شده باشد.
آنچه ]كه[  ١٤٠٠سال پيش بر ايرانيان گذشت ،از آغاز تاريخ
تمدنھای بشری تا آن زمان ،بر ھيچ كشور و ملت ديگری نگذشته است.
زيرا كه اصوال پيش از آن ،ھيچ آئين ديگری ]چه اساطيری و چه
٣٩
توحيدی[ با شمشير پا به ميدان نگذاشته است!
 - 37بھائی گری ،شيعی گری ،صوفی گری ،احمد كسروی ،چاپ خارج از كشور ،ژانويه ی  ١٩٩٦انتشارات
مھر ،آلمان ،ص١١٧
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و  ٣تابستان و پائيز ١٣٧٨
 - 39گفت و گوی بينالمللی فرھنگھا… شجاع الدين شفا ،كيھان چاپ لندن ،شماره ی ١١ ،٨٠٠
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٣٩

مسعود نقره کار ٤٠در نگاھی به کشتارھای  ١٣٥٧تا ١٣٥٩
مينويسد» :اکثر قربانيان اين سالھا مسئولين لشکری و کشوری رژيم
پھلوی را در برگرفتند .نخست وزير ،وزيران ،فرماندھان ارتش و نيروی
انتطامی و امنيتی ]اطالعاتی[ و بسياری از مسئولين ،کارکنان و کارمندان
و وابستگان به دربار و دواير کشوری و لشکری قربانيان اين کشتاربودند.
»محاکمه ھای ناعادالنه و وحشيانه ی اي ن قربانيان ،منطبق با
قوانين قضايی و حقوقی بين المللی نبود .در اين کشتار روحانيون وابسته
به دربار ،حتی موذن ھوادار رژيم پھلوی ،برنامه ساز راديو و تلويزيون
و گوينده ی اخبار راديو و تلويزيون ،و عده ای از سرمايه داران و
زمينداران نيز تيرباران شدند ،و يا به طرز فجيعی به قتل رسيدند.
»در ميان قربانيان اين کشتار ،بودند کسانی که ھيچ جرمی
مرتکب نشده بودند و تنھا به دليل حمايت و يا ھمکاری با رژيم پھلوی
اعدام شدند .در اين سالھا ]به ويژه در سال  [١٣۵٩دھھا تن از خلبانان
نيروی ھوايی ،ھمافران ،افسران و درجه داران ارتش نيز به اتھام تدارک
کودتا عليه حکومت اسالمی اعدام شدند .محاکمه ی ناعادالنه ی اين افراد
که مورد شکنجه ھای وحشيانه قرار گرفته بودند ،نيز منطبق با قوانين
قضايی و حقوق بين المللی نبود .در کشتار اين سالھا سبعانه ترين رفتار با
اسيران و قربانيان روا داشته شد...
»گونی کھنه و کثيف و چرک آلود ديگری را آوردند و اين بار
معلم و پزشک ،نخستين زن مديرکل ،نخستين زن وکيل مجلس شورای
ملی ،نخستين بانوی معاون وزير و نخستين زن وزير و مبارز راستين راه
آزادی و تساوی حقوق زنان را به زور در گونی کردند و برای آن که
دس ت و پايی نزند ،طنابی را بر پاھای او بستند و طناب ديگری را از
روی گونی به دور گردن او پيچيدند و او را به درخت اعدام آويزان
کردند .طناب دار را که باال کشيدند ،طناب پاره شد و فرخرو پارسای ،در
فاصله ی يک متری به زمين افتاد .حاال ديگر به کلی از حال رفته و
بیھوش شده بود .طناب را از سر و رو و بدن او باز کردند و او را به
داخل حياط بردند و در کنار حوض کثيف و آب خزه گرفته ای مشتی آب
بر سر و روی او زدند و مجددا او را به ھوش آوردند .خانم پارسای که به
ھوش آمد ،نفسی به راحتی کشيد و تصور میکرد ...با پاره شدن طناب
بیگناھی او نيز به اثبات رسيده و مورد لطف خداوندی قرار گرفته است.
کمی آرام گرفته بود و ديگر گريه و زاری و ناله ھم نمیکرد .پس از
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=31276 - 40

٤٠

گذشت نزديک به يک ربع ساعت مجددا او را به محل قتلگاه بردند .کارش
به جنگ تن به تن کشيده بود .اين بار سيم قطور و مقاوم بکسل آوردند و
به باالی درخت بستند و سپس سيم دار را بر گردن فرخرو پارسای
انداختند و چند جعبه ی خالی پپسی را زير پای او گذاشتند و دقايقی بعد
يکی از دژخيمان مرگ لگد محکمی به جعبه ھا زد و جعبه ھا را از زير
پای خانم پارسای به گوشه ای پرتاب کرد ...ساعت يک و نيم صبح روز
 ١٨ارديبھشت  ١٣۵٩بود .سه تير خالص بر پيکر بیجان وی شليک
٤١
شد«
کشتار اين سالھا نيز به فتوی و فرمان و رھنمود ...خمينی انجام
شد .کشتار اين سالھا را »مرحوم خمينی« ٤٢با صدور حکم اعدام صادق
قطب زاده ]از ياران نزديک خودش[ آغاز کرد ،و با قتلعام ھزاران تن
ازروشنفکران ،دگرانديشان و مخالفان سياسی و عقيدنی ادامه داد؛
مخالفانی که يا به جوخه ھای اعدام سپرده شدند ،و يا به اشکال مختلف در
گوشه و کنار ميھنمان به قتل رسيدند .رھبران ،اعضا و ھواداران سازمان
مجاھين خلق و سازمانھا ی چپگرا ]حتی رھبران و فعالين برخی از
سازمانھای چپگرای حامی حکومت اسالمی مثل حزب توده و سازمان
فداييان اکثريت و نيز محافلی از حکومتيان[ قربانيان کشتار اين دوره
بودند .به نوشته ی روزنامه ھای حکومتی تنھا دريک روز در تيرماه سال
 ١٣۶٠بيش از  ٣٠٠نفر در اوين اعدام شدند ،که در ميان آنان جوانان
زير ١٨سال و زنان حامله نيز وجود داشتند .جرم برخی از اعدام شدگان
٤٣
فروش نشريه ھای سازمانھای سياسی مخالف حکومت اسالمی بود.
يکی از اين زندانيان نوشته است:
»ھوادار ساده پيکار بودم .در سال  ۶٠ھنگام دستگيری شش
ماھی بود که ھوادار تشکيالتی بودم .سر يک قرار ھمراه مسئولم دستگير
شدم .در آن ھنگام من تازه وارد دانشگاه شده بودم .در اواخر سال ۶٩
آزاد شدم...من که واقعا ً ھوادار ساده ای بودم و ھيچ آمادگی برای
دستگيری نداشتم ،خود را باخته بودم و نمیدانستم که چه کار کنم...
»میتوانم بگويم که اکثر بچهھايی که حتی اعدام شدند ،ھوادار
ساده بودند و وضع مرا داشتند .آنھا کار نداشتند که تو ھوادار و يا عضو
سازمان ھستی ،فقط وقتی تو بر موضع خودت میماندی ،برايشان کافی
بود که ھرکار که میخواھند ،بکنند .يادم است که يکی از بچه ھای ما که
 - 41خاطرات و دست نوشته ھای فرخرو پارسای ،نوشته ی منصوره پيرنيا
 - 42لقبی که ھمکاران اصالح طلب خمينی و منجيان سبز لجنی جنبش موسوم به سبز به اين جانی ميدھند.
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او ھم ھوادار بود ،فقط چون دفاع کرد و گفت که من سازمان پيکار را
قبول دارم و مارکسيست ھم نبود ]ما واقعا ُ مارکسيست نبوديم که بخواھيم
از آن دفاع کنيم[ درجا به جوخه ی اعدام سپرده شد ،در حالیکه بيش از
 ١٨سال نداشت .اسم کامل او يادم نيست و فقط میدانم که اسم کوچک او
٤٤
مھناز بود«.
سازمان مجاھدين خلق تعداد قربانيان اين سالھا را دھھا ھزار نفر
اعالم کرده ،و در کتابی نام و مشخصات ھزاران تن از قربانيان را اعالم
نموده است .کشتار روشنفکران ،دگرانديشان و مخالفان سياسی و عقيدتی
حکومت اسالمی در اين سالھا نيز به فتوی و فرمان و رھنمود...خمينی
٤٥
انجام شد.
و در الگويی برای اين کشتارھا؛ ابن ھشام از يھودی كوری ياد
میكند كه باغی داشته است .لشكر پيغمبر به فرماندھی خود پيامبر ،برای
رد گم كردن در يكی از غزوات ،از ميانه ی اين باغ میگذرند .اعتراض
يھودی كور را ھم چنين پاسخ میگويند:
سيد عليه السالم گفت ما را دليلی میبايد به راھی ببرد كه نه
برابر لشكر كفار باشد .و در ميانه ی راه باغی از آن جھودی نابينا بود و
آن »جھود دشمن خدا و رسول« بود و راه در ميان باغ بنھادند و
میرفتند .و آن جھود نابينا ]چون بدانست كه لشكر پيغمبر عليه السالم است
كه میگذرند[ برخاست و خاك در روی مسلمانان میافشاند و بانگ
میداشت و میگفت که ای محمد ،اگر راست میگويی و تو رسول خدايی،
چرا لشكر در باغ من رھا میكنی؟ من تو را بحل ]حالل[ نكنم و به قيامت
از تو قصاص خواھم .صحابه بشتافتند كه وی را بكشند ،پيغمبر عليه
السالم گفت :ال تقتلوه ،فھذا االعمی القلب ،اعمی البصر .گفت :وی را رھا
٤٦
كنيد كه وی را دل و چشم ھر دو كور است.
البته میشود از نويسنده ی فقيد »سيرت رسول  «aپرسيد كه
اين يھودی نابينا كه به باور ايشان دشمن خدا و پيغمبر بوده ،چگونه است
كه به دليل ضعف و ناتوانی و نابينايی ،حواله ی قصاص لشكر پيامبر را
به روز قيامت میكند؟
چرا پيامبر را برای عبور غيرمجاز از باغش حالل نمیكند؟
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متاسفانه بايد گفت كه در فھم اين نويسندگان معتقد مسلمان،
تجاوز سپاھيان پيامبر ،مخالفت با خدا و رسول اوست .در
اعتراض به ھر
ِ
نھايت اين مسلمانان راستين ،تنھا خدای محمد ] [aرا به رسميت
میشناسند و خدای ديگران ،يا اديان و باورھای ديگر از ديدگاه ايشان ھيچ
گونه رسميتی ندارد!
البته اين ھم واقعيتی است كه تاريخ جھان خالی از خشونت
نيست .بسيار بوده اند شاھان و ديكتاتورھايی كه استمرار چند ساله ی
حكومتشان را تنھا به مدد خشونت و كشتار مخالفين ممكن كرده اند؛ اما
ھمگیشان ،پس از حذف و نابودی ،دست باال به حافظه ی تاريخی مردم
يا به البيرنت تو در توی كتابخانه ھا سپرده شده اند.
آنچه اما تئوريسينھايی از دست اسالميون انجام داده اند ،توجيه
اين خشونتھای مادون تمدن و تقديس اين اعمال وحشيانه است كه در
خوشبيانه ترين صورت ،متعلق به ھمان دوران بدويت و توحش است و نه
ضرب
اين روزھا؛ دورانی كه اساسا شيوه ی تحميل عقيده به ديگران ،به
ِ
زور و تحميل و شمشير و گلوله و اعدام و سنگسار به سر رسيده است؛
شيوه ای كه در نھايت متعلق به ھمان دوران شمشيركشی و بدويت
روش ديگری را برای تحميل عقيده شان
انسانھايی است كه اساسا
ِ
نمیشناخته اند!
يكی از ساده ترين بازتابھای آنگونه تقديس و توجيه ھا در
آستانه ی ھزاره ی سوم ،صدور تروريسم دولتی و كشتار دگرانديشان،
تحت لوای قوانين حكومت اسالمی است .تئوريسينھای »پروتستانتيسم
اسالمی« ھم با اين كه در بعضی نكات ظريف ھمانند ھم نمیانديشند ،اما
امكان ممكن[ نقطه
در رابطه با حذف و طرد دگرانديشان ]به ھر شكل و
ِ
نظر مشتركی دارند؛ چرا كه به باور ايشان:
»افراد يك امت ]از ھر رنگ و خون و خاك و نژاد[ يك گونه
میانديشند و ايمانی يكسان دارند و در عين حال در ]برابر[ يك رھبری
٤٧
مشترك اجتماعی تعھد دارند«.
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سم
البته مشكل بتوان از اين گونه روش
ِ
نفكران مدعی رفرمي ِ
اسالمی» ،رو در رو« و بدون ھراس از »تھمت ارتداد« پرسيد که
زمانی كه »ھمه ی افراد يك امت ]از ھر رنگ و خون و خاك و نژاد[ يك
گونه می انديشند و ايمانی يكسان دارند و در عين حال در ]برابر[ يك
رھبری مشترك اجتماعی تعھد دارند؛ تكليف كسانی كه اين گونه
نمیانديشند و در برابر »رھبری ]دينی[ مشترك« تعھدی حس نمیكنند،
چيست؟!
اصوال چگونه میشود انسانھايی را با شيوه ھای تربيتی و
آموزشی متفاوت و »رنگ و خون و خاك و نژاد« مختلف و ميزان سواد
و فرھنگ و فھم گوناگون يك كاسه كرد و ھمه را در كيسه ی »يك گونه
انديشيدن و يك گونه تعھد اجتماعی داشتن« ريخت؟!
بعد ھم اگر شد ،پرسيد تكليف آنانی كه كمی با اين قالب از پيش
تدارك ديده شده ،زاويه دارند ،يا ھيكلشان در اين »كيسه ی ھمگونگی«
تاب نمیآورد ،يا نفسشان از اين ھمه تكرار بند میآيد ،يا نه اساسا
حوصله شان سرمیرود ،چه تكليفی دارند و كدام زندان اوينی را برای
ايشان تدارك ديده اند كه حضرت امام سيزدھم ]سيد روح  aموسوی
خمينی زحمت  aعليه[ »زير ريزش باران وحی« و امام چھاردھم سيد
علی حسينی خامنه ای ]مد ذلت[ »زير ريزش باران ترس از سرنگونی«
تداركش را نديده اند؟!
به ھمين دليل ھم اين »علماء« با تبيين و توجيه اعمال و رفتار
بنيانگذاران اين مكتب ،در واقع رفتار يك مسلمان واقعی ،راستين ،ناب،
محمدی ،اصولی و قشری را موجه جلوه میدھند و ]چه بخواھند و چه
نخواھند[ در نھايت زمينه ساز استمرار حكومتی از نوع حكومت اسالمی
فعلی حاكم بر ايران میشوند؛ ھمان گونه كه متوليانی از دست ناصر
خسرو و بعدھا ھم سيد محمود طالقانی ،علی شريعتی ،عبدالكريم سروش و
ساز آن بوده اند.
ِ
ديگران ِ اين طيف ،زمينه ِ
تبيينات و توجيھات اين »علماء« ھم ظرفی است برای كشتار و
غارت مردمانی با انديشه ھا و باورھای ديگر و حتی ھمان ھمگونه و يک
كاسه شده ھای ياد شده.
اين گونه آموزشھای تئوريك و پراتيك ،ھم چنين اين نوع تبيين
از اتوپيا و مدينه ی فاضله ی شيعی كه تنھا از طريق خشونت و
»خونريزی بی اندازه ی« منجی آن و »پيروزی در جنگ سوم جھانی«
تصوير شده است ،مسلما راه را بر ھرگونه ھم زيستی مسالمت آميز و
گفتوگو با ديگران و تحمل دگرانديشان میبندد؛ چرا كه اين مسلمانان،

٤٤

حتی باصطالح رفرميستھاشان میدانند كه چگونه دينشان اجازه ی
تصرف در جان و مال و ھمه چيز ديگران را داده است .تنھا الزم است
يك حاكم شرع و يا يك مفتی دين بر كافر ،مشرك ،منافق ،بی دين ،مرتد،
زنديق و … بودن اين ديگران مھر تائيد گذاشته ،دست مسلمانان و
»مجاھدان« و »مجاھدين« را بر جان و مال و ھمه چيز ايشان باز كند.
»محمد طه« يك مسلمان و اسالم شناس سودانی بود كه پيشنھاد
کرد تا قوانين و مقرراتی وضع شود كه با نيازھای سده ی بيستم ميالدی
ھمخوان باشند» .طه« برای اشاعه ی نظراتش اقدام به بنيانگذاری تشكلی
به نام »برادران جمھوريخواه« کرد .مقامات مذھبی خارطوم به ھيچ
عنوان نظرات »طه« را برنتافتند و او را متھم به »خروج از دين مبين
اسالم« كردند .ھمان مقامات وی را در سال  ١٩۶٨به مرگ محكوم
كردند .تمام نوشته ھای »طه« جمع آوری و به شعله ھای آتش سپرده
شدند .خوشبختانه »طه« توانست به مدت ھفده سال از مجازات اعدام جان
بدر ببرد؛ اما دستگاه دينی سودان وی را دوباره محاكمه كرد و سرانجام
»طه« را در ژانويه  ١٩٨٥در حاليكه  ٧٦سال داشت ،در مالءعام به دار
٤٨
»مجازات اسالم« آويختند.
برگرديم سر کارمان!
اين كه استالينيستھای بازمانده از دوران جنگ سرد كه ]البد[
بايد در درازنای اقامتشان در غرب ،كمی ھم به آزاد انديشی و تحمل
ديگران »آلوده« میشدند ،يك باره سر برآورده ،بيماری ضد
امپرياليستیشان گل كرده ،به ھمين دليل است.
متاسفانه از جنگ جھان با تروريسم ،مطلق گرايی ،تحميل عقيده
و ضديت با راسيوناليسم ،تنھا دگماتيستھای مسلمانی از نوع سيد علی
خامنه ای و استالينيستھايی كه نام بخصوصی بر پيشانی ندارند ،به فغان
آمده اند.
اين دو جماعت ،ھمانھايی ھستند كه اين نوع خرابكاریھا و
ضربه زدن به زندگی ملل ديگر را »مبارزات ضد امپرياليستی« يا مثال
»جنگ آزادیبخش« تعبير میكنند ،و بسته شدن دست و پای تروريستھا
را اعالن جنگی عليه خود و آزادی عملشان برای خرابكاری تلقی میكنند.
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اسالم ھم با اين كه به ھزارھا فرقه ی زنده و مرده و نيمه مرده ی ديگر
تقسيم شده ،اما در رابطه با تمدن و مدنيت ،ھمين تعريف »ضد
امپرياليستی« را دارد.
سيد روح  aخمينی ھم با تكيه بر جھل روشنفكران ما و خود ما
بود كه توانست تئوری حذف و نفی دگرانديشان را از كوزه ھای ١٤٠٠
سال پيش و از حوزه ھای جھل و جنگ بيرون بكشد و به آن تقدس بخشد
و در ھمين راستا ميليونھا نفر را به كشتارگاه روانه كند.
در توازی با ھمين ضديت با عقل گرايی ،استالين ھم توانست با
ھمدستی خيلی از باصطالح روشنفكران آن دوران ،ميليونھا انسان را به
اتھام تمايالت بورژوايی »معدوم« كند ،تا رھبر پرستی و يك گونه
انديشيدن را در جھان چند دھه پيش از اين نھادينه فرمايد!
سوره ی انفال آيه ی » ٣اذا تتلی عليھمم آياتنا ،قالو قد سمعنا لو
نشاء لقلنا مثل ھذا ان ھذا اال اساطيراالولين« چون خوانده شود بر ايشان
آيتھای ما ،گويند شنيده ايم و اگر میخواستيم بمانند اين را میگفتيم؛ اين
آيات چيزی جز افسانه ھای پيشينيان نيست!
گويند ]كه[ اين جمله ی نصربن حارث است كه در جنگ بدر
اسير شد و پيغمبر امر كرد ]به خاطر ھمين اعتراض و بيان اين مطلب[
٤٩
علی ابن ابيطالب ،گردن او را بزند.
در الگو برداری از سرچشمه ی اصيل بنيانگزاران اسالمی است
كه حكومت فعلی اسالمی در ايران به چنين جناياتی دست میيازد و ھيچ
نگرانی ھم از تغييراتی كه در پھنه ی زمان پيش آمده است ،ندارد؛ چرا
كه چنين اعمالی برای ايجاد رعب و وحشت بين شھروندان ،يك وظيفه ی
مبرم الھی و نص صريح قرآن ايشان است!
قوه ی قضائيه ی حكومت اسالمی ايران… حكم اعدام يك متھم
را از طريق قطع گردن به مرحله ی اجرا گذاشته است .قطع گردن از
شمشير آخته انجام شده است.
طريق يك ضربه ی بسيار شديد يك
ِ
روزنامه ی »كيھان« چاپ تھران در شماره ی چھارشنبه ی
خود نوشت که اين حكم در شھر زابل ]استان سيستان و بلوچستان[ در
٥٠
جنوب شرقی ايران اجرا شده است.
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و در خبر ديگری ،بار ديگر اجرای مجازات سنگسار در مورد
يك زن جوان  ٣٠ساله به اجرا درآمد و محكوم ،در زندان اوين »رجم«
شد…
روزنامه ی انتخاب نوشت که مريم ايوبی كه لحظاتی قبل از
آغاز اجرای حكم ،غسل كرده و كفن شده بود ،ساعت  ٥سحرگاه روز
گذشته ]چھارشنبه[ به ھمراه برانكارد به محل تعيين شده ،انتقال داده شد و
در ميان انبوھی از خاك قرار گرفت و سپس حاضران با پرتاب سنگ
مراسم ]تماشايی[ سنگسار« را برگزار كردند .بنا بر اين گزارش ،جسد
»
ِ
محكوم به بيابانھای ورامين منتقل شد و سپس با ريختن بنزين آتش زده
٥١
شد.
و در خبر ديگری ،دخترك  ٢٥ساله ای را در يكی از ميدانھای
بزرگ شھر تھران ،برای عبرت تاريخ و ملت ايران ،به دست زن ديگری
كه در پست »ميرغضب حكومت اسالمی« به انجام وظيفه ی شرعی و
حكومتی اش مشغول بود ،به دار كشيدند .عكسھای اين جنايت وحشتناك
علنی ،ھنوز ھم زينت بخش سايتھای اينترنتی و نشريات مخالفين
جمھوری اسالمی است.
در ھمين راستا میتوان از ابن ھشام نيز يادكرد كه در »سيره ی
رسول  «aشمه ای ديگر از اين نوع خشونت را چنين به تصوير كشيده
است:
چند نفر از قبيله ی بحيره ،زار و بيمار نزد پيغمبر آمده ،از او
بيرون مدينه نزد شتربان خود فرستاد،
مساعدت خواستند] .محمد[ آنھا را
ِ
تا از شير او بنوشند و شفا يابند.
پس از استفاده از شير شتر و آسوده شدن از رنج ]اين افراد[
شتربان را كشته ،خار در چشمش فرو كردند و شتر را با خود بردند.
چون خبر به پيغمبر رسيد ،چنان به »خشم« آمد كه بيدرنگ »كرز بن
جابر« را به دنبال آنھا فرستاد .پس از آن كه ھمه را اسير كردند و به
حضور محمد آوردند ،امر كرد كه دست و پايشان را قطع و چشمانشان را
٥٢
كور كنند.
بعد ھم ھمگی ايشان را كشتند.
البته اين شيوه ی رفتار ميان اعراب چندان ناشناخته نبود .اعراب
اساسا از طريق ھمين شبيخونھا و جنگ و گريزھا و به ھزينه ی ديگران
 - 51به نقل از كيھان چاپ لندن ،شماره  ١٩ ،٨٦٦ژوئيه ٢٠٠١
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زندگی میكردهاند .با اين حال در ھر قانونی حتی احتماال در ھمان قوانين
عرفی و غيرانسانی اعراب بدوی ،يك قبيله را در ازای يك تن به چھار
ميخ نمیكشيده اند!
اين رفتار ]قطع دست و پا ،كور كردن چشم افراد يك قبيله و بعد
ھم كشتار ايشان[ جز »خشم« تفسير ديگری ندارد؛ اما مسلمان و شيعی،
آنجا كه به اين گونه خشونتھا برمیخورد ،يا اساسا منكر اصل سند
میشود ،يا برای آن كلی توجيه میتراشد كه خود اين توجيھات ،در حقيقت
تاكيدی بر اين امر است كه چنين خشونتھايی روی داده؛ اما برای آن
»حكمت«ھای خاصی را ]مثال از نوع ناصر خسروی اش[ به پيامبر
نسبت داده ،در بھترين حالت آن را وحی ْمن َ
زل از سوی » aقھار و
مكار« تفسير میكنند.
با اينحال در تمام طول تاريخ ،جنگ ،تجارت پربركتی بوده و
گاه حتی تنھا منبع درآمد بسياری شده است!
اما اعمال زور ،نه فقط در داخل اجتماع و برای دفاع ]از[
اجتماع در برابر دشمنان به كار میرفت؛ بلكه جنگ در اين دوره به
صورت صنعتی سودآور به وجود آمد و ب ه عنوان يك حرفه و شغل
شناخته شد؛ چه ،جنگ منشاء درآمد و سود بود .و اسرای جنگی را كه
سابقا میكشتند ،اكنون به غالم و برده تبديل میكردند .حاصل و ثمره ی
كار برده سود بخش بود .به اين ترتيب به تدريج ،به
كار بيشتر شده بودِ ،
طوری كه برای مردم مشھود نبود ،طبقه ی بردگان پديد آمد و تقسيم
جامعه به طبقه ی آزاد و برده صورت گرفت و استثمارگران و استثمار
شدگان ،در برابر ھم قرار گرفتند و عصر جديد ،يعنی دوران اجتماع
٥٣
طبقاتی آغاز گرديد.
البته اين دريافت از موضوع تاريخ تكامل اجتماعی ،تا زمانی كه
عاملی به نام دين بر آن عالوه نشده بود ،روشی سنتی بود و ھر از گاھی
قبيله ای بر مردمی متمدن ،يا حتی غيرمتمدن آن دوران يورش میبرد و
نه تنھا دست رنج ساليان ايشان را غارت میكرد كه برای چپاولھای
بعدی ھم از ھمان مردم برده و »سرو« و كارگر وابسته به زمين
میتراشيد.
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در زمينه ی مشخص اسالم ،اين گونه تجاوزھا تنھا از كسانی
ساخته بود كه به مقام واالی »مجاھد« ارتقاء يافته بودند .در حالی كه
بنيانگذار اين مكتب ،اين خوی استثماری را در نھاد اين مذھب نھادينه كرد
و اين قوانين را اساسا ابدی ،ازلی ،مقدس و غيرقابل تغيير و ناش ی از
اراده ی قاھره ی خداوندی تصوير كرد .به ھمين دليل ھم اين روزھا كه
جھان فاز نوينی را بر اساس آزاد بودن تمام انسانھا ]فارغ از ھر گونه
تفريقی[ میگذراند ،اين شيوه ی رفتار كھنه به نوعی دستورالعمل دينی
تعبير میشود ،و متوليان اين مكتب با استناد به ھمين تئوریھا و اعمال
متوليان اين دين در  ١٤٠٠سال پيش است كه به رفتارشان پوشش تقدسی
غيرقابل تغيير میپوشانند و آن را به تنھا شيوه ی تنظيم رابطه با ديگران
و دگرانديشان بدل كرده اند .و اينگونه است كه خشونت از تمامی
آموزشھای اين دين آسمانی چھره مینمايد.
اين خشونت ھم در چند وجه مشخص عمومی اش آنقدر شناخته
شده است كه نيازی به تاكيد ندارد؛ اما برای اين كه بحث نيمه كاره نماند،
يا برای آنانی كه ممكن است »از بيرون در دين نظر كنند« و شناخت
سيستماتيكی از اين آموزشھا ،قوانين »الھی« و غيرقابل تغيير نداشته
باشند ،نمونه ی ديگری از اين خشونتھا را نشان میدھم تا نمايی
]ھرچند گذرا[ از پيروان پيامبر ،يا مثال »كلب آستان علی ـ عباس« داده
باشم!
شاه عباس كبير در ژوئيه ی  ١٥٩٩ميالدی ھيئتی به روسيه،
آلمان ،فرانسه ،اسپانيا ،انگلستان و اسكاتلند و به نزد پاپ رم و بلندپايگان
ونيز اعزام كرد .اعضای اين ھيئت عبارت بودند از اوزون علی بيك
]طبق زيرنويس مترجمان حسين علی بيك[ نماينده ی ايران و چھار نجيب
زاده ی ايرانی سلحشور… پانزده خدمتگزار ايرانی و سر آنتونی شرلی
معروف… اما وقتی در آوريل ] ١٩٠١اشتباه چاپی است و تاريخ درست
 ١٦٠١است[ به رم رسيدند و دو ماه در آنجا اقامت گزيدند ،از آنھا
پذيرايی شايانی شد… كه در آنجا سه نفر از چھار نجيب زاده ی ايرانی
]شواليه ھا[ به دين كاتوليك گرويدند و به دن فيليپ ،دن دی گو و دون
ژوان ايران موسوم گشتند...
دون ژوان كه از كيش اسالم روی گردانده بود ،جرات نمیكرد
به ايران برگردد و به سرنوشت »مرتدان« دچار شود… در عالم آرای
عباسی… میخوانيم:
اين شخص اخير ]دون ژوان يا حسين علی بيك[ كه باعث خشم
شاه ]عباس صفوی[ شده بود ،بدون اين كه فرصتی برای توضيح يا

٤٩

عذرخواھی داشته باشد ،به فجيع ترين وضعی كشته شد .و شاه برای
اسپانيايیھا توضيح داد كه دليل رفتارش با شخص مذكور اين بوده كه
وی ،ضمن ماموريت مرتكب چندين عمل خيانت كارانه و زشت شده؛
مانند باز كردن نامه ھايی كه ممھور به مھر شاھی بوده و فاش كردن
مضمون آنھا و جامه ی عزا بر تن كردن در سوك ملكه ی اسپانيا و…
شاه چنين نتيجه گيری كرد که ولی مھم ترين خطايش و دليل
اصلی مجاراتش اين بود كه او چنان با مالزمان خود بدرفتاری كرده و
آنقدر آنھا را آزرد كه چندتاشان به دين مسيحيت گرويده و در اروپا
ماندگار شدند ،تا بدين وسيله از دستش خالص شوند؛ بنابراين »غيرت
اسالمی« اقتضا میكرد كه او مجازات شود و به سزای اعمال خود
٥٤
برسد.
متاسفانه پس از به قدرت رسيدن حكومت فعلی اسالمی در
ايران ،بسياری از ايرانيانی كه اعمال چنين خشونت افسار گسيخته ای را
از سوی ايرانيان بعيد میدانستند ،كوشيدند اين رفتارھای خشونت آميز را
ناشی از »عربيت« اين حاكمان تعريف كنند .اين تفسير و اين گونه نگرش
به موضوع خشونت ديكتاتوریھای مذھبی ،ھر زمينه و ھر پيشدرآمدی
ھم كه داشته باشد ،در نھايت زمينه ساز ايجاد نوعی »فاشيسم« خواھد شد
كه اساسا پاسخ مناسبی برای رھايی از شرايط دشوار كنونی حاكم بر
كشور نيست.
پژوھشگرانی ھم ھستند كه به دليل اسالم زدگیھاشان ،يا برای
رعايت اصل تقيه و در نھايت بیمسئوليتی در قبال واقعيات تاريخی،
رفتار حاكمان حكومت اسالمی فعلی حاكم بر ايران را »حمله ی دوم
اعراب به ايران« ارزيابی میكنند!
اينان حتی پا را از ھمين ميدان ھم فراتر گذاشته ،حمله ی اعراب
به ايران را ھم در  ١٤٠٠سال پيش ،بی ارتباط با اسالم معرفی میكنند.
به ھمين دليل ھم در »اين تحقيقات در واقع به جای اشاره به »آمر«
]اسالم[ به مامور ]اعراب[ توجه دارند و نوعی كينه ی نژادی نسبت به
اعراب را تبليغ میكنند .اين محققان توضيح نمیدھند كه كدام ايمان يا
ايدئولوژی به اعراب نيرو داد؛ و اساسا اعراب با الھام از چه اعتقاد و
ايمانی به ايران حمله كردند؛ و آنھمه قتل عام ھا و خرابیھا و ويرانیھا
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و غنيمتھا و برده گرفتنھا بر اساس كدام دستور ايمانی يا توصيه ی
قرآنی صورت گرفت؟
از اينھا گذشته اين محققان ،وقايع خونين در كشورھای عربی
]خصوصا الجزاير[ را چگونه توضيح میدھند؛ با حمله ی دوم اعراب به
٥٥
يك كشور عربی؟!
به ھمين دليل بايد بر اين اصل پای فشرد كه مھم نيست چه
كسانی با چه مليت يا قوميتی از خشونت ،به عنوان ابزاری برای
فرمانروايی بر ديگران سود میجويند؛ بلكه بايد تصوير دگرانديشان و
ديگران مغلوب را از دريچه ی چشم متوليان اين دين به نمايش گذاشت؛
ِ
چه اين جماعت عرب باشند ،چه ترك ،چه ازبك ،چه تركمن ،چه حتی
ايرانی و ايرانی تبار.
اساسا تمام كسانی كه زير عنوان دين به حذف ديگران
میپردازند ،در اين مجموعه ی خشونت خيز جای میگيرند.
زير مجموعه ی اين انواع خشونتھا ھم خود ِ دين است و در
كشور ايران ھم دين اسالم ،و در اين چھار صد سال اخير ھم مذھب شيعه.
من در كتاب »پشت دروازه ی تھران« ٥٦به صورتی سمبوليك ،جنايات
ترك شيعه ی صفوی را زير عنوان بنيانگزاران مذھب رسمی و
شاھان
ِ
دولتی تشيع در ايران نشان داده ام.
در راستای ھمين خشونت زدگی مسلمانان ،ابن ھشام از دو
برادر يھودی ياد میكند كه ھر دو يكی پس از ديگری مسلمان شده بودند.
سبب اسالم وی ]برادر اول كه محيصه نام داشت[ آن بود كه
چون سيد عليه السالم ]محمد[ كعب اشرف را به قتل آورد ]بفرمود تا ھر
كجا جھودی يابند او را به قتل آورند[ و بعد از آن صحابه ]روی[ در
نھادند ]و[ ھر كجا جھودی میديدند ،میكشتند.
و در ميان يھود مردی بود محتشم بازرگان و او را يد منت بر
ھمه ی يھود بود؛ علی الخصوص بدين دو برادر محيصه و حويصه كه
ايشان ھم از قوم يھود بودند… اتفاق افتاد و محيصه بر سر آن بازرگان
حق بود و برادر وی احسان بسيار كرده بود و بدان منت كه بر
افتاد كه در ِ
وی داشت ،ھيچ ابقا نكرد و ھم در حال وی را بكشت.
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و برادرش حويصه او را بديد كه اين چنين حركت بكرد ،دشنام
بسيار بداد و سخنھای سخت به وی گفت .و گفت كه پوست و گوشت تو
كه بر اندام رسته است ،از نعمت وی بود و شرم نداشتی كه وی را ھمی
كشتی؟
محيصه گفت که آن كس كه مرا فرمود كه وی را بكشم ،اگر
٥٧
فرمايد كه تو را بكشم ،ھيچ تاخير نكنم؛ اگر چه برادر منی!
قاتل ولی نعمت خويش ]محيصه[ يھودی
توجه داشته باشيم كه اين ِ
بود كه مسلمان شده بود.
چنين گنجينه ای از اسناد تاريخی ،به روشنی نشان میدھد كه
تيغ
مھم نيست چه »مستانی« اين تيغ زنگی را در دست دارند ،بلكه اين ِ
تيز براست كه ھر ترك و تاتار و تركمن و ازبك و ايرانی و عربی كه آن
ِ
را در دست داشته باشد ،به نتايج كم و بيش يكسانی در حذف و نفی
دگرانديشان میرسد .به ھمين دليل ھم برای نفی حكومت دينمداران حاكم
بر ايران ،چاره ی كار آويختن به ايرانگرايی ]شوونيسم[ ھيستريك و يا
افراط گرايی در ناسيوناليسم نيست .اين عربيت دينمداران حاكم نبوده است
كه ايشان را به چنين وحشی گری و وحشی صفتی واداشته؛ بلكه خود اين
دين و مذھب است كه خشونت را تئوريزه كرده ،آن را زير پوشش وحی
الھی ،جامه ی تقدس میپوشاند.
مبارزه با پان عربيسم اين حكام ھم ما را از اصل و اساس و از
پديده ای كه چنين تفكر و رفتار خشونت گرايانه ای را ناشی شده است،
باز میدارد و تم اصلی و دشمن اساسی از چشم و نظر میافتد و ما به
جای پرداختن به داليل اصلی خشونت حاكمان اسالمی ،ھمانند مگسی،
پيرامون ظرف شيرينی ميچرخيم ،بدون آنكه بتوانيم داليل واقعی
زھرآلود حكومتی و ايدئولوژيک را بشناسيم.
ت اين »شيرينی«
مسمومي ٍ
ِ
بد نيست اشاره كنم كه اعراب ،پيش از ظھور اسالم و بدون دين
اسالم ،اقوام پراكنده ی مفلوكی بودند كه تمام پھنه ی گرم و گرسنه ی
سرزمينشان ،حتی سرزمين حاصل خيز »يمن« خوشبختشان ،بخش
كوچكی از امپراطوری پر وسعت و شوكت ساسانيان را تشكيل میداد .در
نھايت و با توجه به وضعيت اعراب ]پيش و پس از اسالم[ میتوان به اين
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جمع بندی تاسفبار رسيد كه اين تنھا دين خشن اسالم است كه اين مردم
بدبخت را كه حتی از فراھم آوردن رزق روزانه شان ھم عاجز بودند و
نان سياھی با ھمسايه و ھموطنشان میجنگيدند ،به
ھميشه ھم برای لقمه ِ
چنان سبعيتی كشاند كه تاريخ از يادآوری آن شرم دارد .كما اين كه ھمين
اسالم زير بيرق تركھا ]چه عثمانی ھا و چه صفویھا و قاجارھا[ دست
كمی از اعراب قرآن به دست نداشته است؛ در ھمين راستا ايرانيان قرآن
متوليان حكومت فعلی اسالمی در ايران نيز ،تنھا با اتكا به
نظير
به دستی
ِ
ِ
ھمين دين است كه چنين دست بازی در كشتار ملت ما داشته و دارند ،و
تنھا با اين اسلحه ی اعتقادی است كه توانسته اند اين گونه ]بدون ھيچ گونه
نگرانی از ھر نوع محاكمه ای[ شاد و شنگول و منگول ،مردم را به چنين
فالكتی دچار كرده ،بعد ھم با زن و بچه شان به پيكنيك بروند و خوشحال
باشند كه در راه انجام وظايف و تكاليف مذھبی شان »جھاد« كرده ،به اين
ترتيب بھشت عدن را برای خودشان ]با تمام دختران دست نخورده ی زيبا
و پسربچه ھای ترگل و ورگلش[ بيمه كرده اند.
در آخرين تحليل ،دين در حكومت و در اين سوی جھان دين
اسالم در حكومت است كه چنين فجايعی را میآفريند .به ھمين دليل ھم
بايد دست دين را از حكومت كوتاه كرد و مبارزه برای برپايی يك دولت
سياسی و عرفی و ملی را به مبارزات »ضد پان عربيسم« تخفيف و تقليل
نداد!
محمدی گيالنی ]ايرانی و اھل شمال ايران[ رئيس ديوان عالی
]اسبق[ كشور در گفت وگويی با خبرنگاران اعالم كرد كه اجازه ی
اجرای احكام ]حد و تعزير و اعدام و سنگسار در مالء عام[ از سوی
رھبری به قوه ی قضائيه داده شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار »نوروز« مبنی بر اين كه چه
كسانی بر ضوابط و مقررات اجرای حد نظارت میكنند ،گفت:
»ما حد میزنيم ]تا[ از پوست بگذرد ،گوشت تن را له كند ،و
اگر استخوان را ھم شكست ،منعی نيست و حتی اگر ]متھم[ زير ضربه ھا
بميرد ،ديه پرداخت نمیشود؛ اما تعداد شالقھا نبايد از حد حكم بيشتر
٥٨
شود«.
حسين بن علی امام سوم شيعيان خود ميگويد:
»ما از تبار قريش ھستيم و ھواخواھان ما عرب و دشمنان ما
ايرانيھا ھستند .روشن است که ھر عربی از ھر ايرانی بھتر و باالتر و
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ھر ايرانی از دشمنان ما ھم بدتر است .ايرانيھا را بايد دستگير کرد و به
مدينه آورد؛ زنانشان را بفروش رسانيد و مردانشان را به بردگی و غالمی
٥٩
اعراب گماشت«.
بنا بر تمام اين اسناد تاريخی ،حمله ی اعراب مسلمان به ايران،
تنھا و تنھا با استناد به ھمين »مانيفست خشونت« است كه چنين ابعاد
ھراس انگيزی يافته است.
شك نيست كه در ھجوم تازيان بسياری از كتابھا و كتابخانه ھای
ايران دستخوش آسيب و فنا گشتند…
از ھمه ی قرائن پيداست كه در حمله ی اعراب ،بسياری از
كتابھای ايرانيان از ميان رفته است .گفته اند وقتی سعد بن ابی وقاص بر
مدائن دست يافت ،درآنجا كتابھای بسيار ديد .نامه به عمربن خطاب
نوشت و در باب اين كتابھا دستوری خواست .عمر در پاسخ نوشت كه:
آن ھمه را در آب افكن؛ كه اگر آنچه در اينكتابھا ھست ،سبب
راھنمايی است ،خداوند برای ما قرآن را فرستاده است كه از آنھا راه
نماينده تر است و اگر در آن كتابھا جز گمراھی نيست ،خداوند ما را از
شر آنھا در امان داشته است.
از اين سبب آن ھمه كتابھا را در آب يا آتش افكندند…
از وقتی حكوم ت ايران به دست تازيان افتاد ،زبان ايران نيز
ون تازيان گشت؛ در حالی كه زبان تازی زبان دين و حكومت بود،
زب ِ
پھلوی و دری و سغدی و خوارزمی جز در بين عامه باقی نماند .به ھمين
سبب بود كه زبان ايران در آن دوره ھای سكوت و بينوايی تحت سلطه ی
زبان تازی درآمد و بدان آميخته گشت و علی الخصوص اندك اندك
٦٠
لغتھايی از مقوله ی دينی و اداری در فارسی وارد گشت.
در نھايت در يك جمع بندی از اين ھمه متون اصيل و اين ھمه
اسناد تاريخی ]كه اتفاقا مورد استناد خود متوليان اسالم و شيعه نيز ھست[
میتوان گفت كه در قرن ھفتم ميالدی ،ايران كشور پھناوری بود كه تمام
صحرای عربستان تنھا بخش كوچك و بی اھميتی از اين گستره ی
امپراطوری تشكيل میداد .قبل از اعراب و بعد از ايشان ھم اقوام وحشی
ديگری به طمع ثروت و برای چپاول كشور ايران ،به اين گستره ی
پھناور حمله ھا كردند و چند صباحی اين خاك دل انگيز را به توبره
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كشيدند؛ اما چند صباحی نگذشت كه فرھنگ مدارا و »تحمل دگرانديشان«
ايرانی ،اين اقوام مھاجم را در دستگاه گوارشی خود تحليل برد و به بخشی
از ده ھا قوميت گوناگون ايرانی اين گستره ی پھناور بدل ساخت.
آنچه اما نبايد فراموش شود ،اين است كه ھيچ كدِام اين اقوام
وحشی اين جسارت را نيافتند كه اين ملت پرغرور و با فرھنگ را از
خويشتن پائين تر قرار دھند .ھمين كه شكمشان سير میشد ،يا دوباره به
قعر صحراھاشان باز میگشتند ،يا در تمدن و فرھنگ دلپذير ايران ]اين
مھد تمدن جھان در قرن ھفتم[ حل میشدند و به قومی ديگر از اين ملت
چند توی چند پھلوی چند نژاد و متمدن تغيير میيافتند.
اما اعراب مسلمان را داستانی ديگر میبود .ايشان به دليل
آموزشھای ويژه ی تئوريكی كه داشتند ،خود را قوم برگزيده ی خدا
میشمردند كه بار مسلمان سازی ملل ديگر را ]به ھر بھايی[ بر دوش
غرور سرزمينھای
ايشان نھاده اند .اجازه ی چپاول ثروت و شوكت و
ِ
ديگر ھم ھديه ی خاص خداوند در ازای مسلمان شدن اين اعراب است.
اين چنين ديدگاھی كه نص صريح خود پيامبر بود ،اين قوم ذليل،
بدبخت و گرسنه را چنان قدرت و قساوتی بخشيد كه در سايه ی آن
توانستند چند قرن ت اريخ خاورميانه حتی تا ميانه ی اروپا را به خون
آغشته كنند و قرون وسطی را در اين سوی عالم بر لبه ی تيز
شمشيرھاشان به كشتارگاه بدل سازند.
در تكامل اين نگرش از زمان عمر ،فاتح ايران ،اسالم به برتری
نژادی بسيار وحشيانه ای نيز آلوده شد .در ھمين راستا ايرانيان برای رھا
شدن از اين گونه تحقيرھا و چپاولھای مستمر و مداوم و تئوريك اسالمی،
به جنگھايی بسيار بسيار مستمر و مداوم بر عليه ھر كسی كه نشانی از
عربيت و اسالميت داشت ،كشانده شدند.
با بررسی اين ھمه سند تاريخی ،میتوان به اين جمع بندی نھايی
انسان
رسيد كه دين يك مقوله ی فردی است و تنھا برای تببين رابطه ی
ِ
معتقد با خدای او به كار میآيد و نه دخالت در سياست ،اقتصاد ،فرھنگ و
ادبيات مردم؛ چرا كه تاريخ به روشنی نشان داده است كه تمام دست
اندازیھای دين بر حكومت ]در زمينه ھايی كه به آن مربوط نيست[
بازتابی جز كشتار و نفی و حذف مردمان نداشته است.
ارمغان ھر حكومت دينی ھم ]حتی برای امت ھمان مذھب[ در
نھايت ،فقر است و فساد و فحشا و دزدی و چپاول و كشتار و فرھنگ
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سوزی و حذف دگرانديشان؛ ھيچ دينی در حكومت ھم در اين ميان استثناء
نيست؛ تاريخ قرون وسطی نمونه ی خوبی برای اثبات اين ادعاست.
متاسفانه دين اسالم در حكومت ھم ]در تمام دورانھا و در تمام
كشورھای مفتوحه[ بدترين و ننگينترين كارنامه ھا را دارد ،و تمام
شعارھای متوليان بازگشت به خويشتن و علمای سرچشمه ای ھم در نھايت
يك فريب تاريخی است ،و برای تداوم بخشيدن به ھمين شيوه ھای خشونت
و ھمين چپاول ھا و غارتھا؛ با اجازه ی » «aو محمد و علی و
٦١
ديگران…
به گفته ی علی شريعتی:
»ما يک خويشتن باستانی داريم ،مال دوران ھخامنشی ،دوره ی
اشکانی ،دوره ی ساسانی ،و دوره ی پيش از آنھا؛ آيا بايد به آنھا بر
گرديم؟...اين خيلی کھن است؛ خيلی قديمی است .با ما قرنھا فاصله دارد.
اين تاريخ ،تاريخ جامعه شناسان و باستانشناسان است؛ اين خويشتن خويش
ملت و مردم ما نيست .شخصيتھا ،نبوغش ،فرھنگش ،قھرمانھايش ،ھيچ
پيوندی با ما ندارد؛ حتی حرکت و تپشی ھم ندارد؛ »قيچی تمدن اسالمی«
آمده و بين خويشتن پيش از اسالم و پس از اسالم فاصله انداخته ،و اين به
آسانی قابل رويت است؛ توده ی ما از آنھا چيزی يادش نيست .اين سنگ
نوشته ھا را شما ببيند ،مردم ميگويند اينھا را جنھا نوشته اند .وقتی
ميگوييم »بازگشت به خويشتن« ھمانطوری که جالل آل احمد ھم ميگويد،
منظورمان بازگشت به سنگ گرايی» ،کھنگی« ،به دوران »االغ« نيست.
بازگشت به اسالم و دوران شکوه و اقتدار اسالم و علی و حسن و حسين
است؛ دوران خويشتن اسالمی است؛ خويشتن مذھبی است؛ اين است که
٦٢
دشمن را از پای در ميآورد«...
در اين برھه ی مشخص و حساس تاريخی ھم ،ھر روشنفكر
متعھد و مسئولی ناچار است برای رھايی اساسی از زير يوغ اين نوع
ود دين را به نقد بكشد و از ھيچ تكفير و تفسيقی ھم
استبداد دينی ،خ ِ
نھراسد؛ چرا كه پای گذاشتن در اين پھنه ھا ]كه متاسفانه با جھل مردم و
 - 61به نظر علی شريعتی ،دوران اقتدار ايرانيان در عصر باستان ]ساسانيان و ھخامنشيان[ دوران »االغ«
است و دوران توحش اسالمی و سنگسار و قتلعام و زن ستيزی و دگرانديش ستيزی و خودکشيھای انتحاری و
»اقتصاد مال خر است« دوران شکوفايی تاريخی ...چه بگويم از اين مغز معيوب و از اين عمله ی ظلم و ستم
و زن ستيزی و مرگ پرستی؟ !
 - 62علی شريعتی/بازگشت به خويشتن

٥٦

تالش متوليان دينی/حكومتی اين مكتب گره خورده است[ تنھا به عشق
رھايی انسانھا از سيطره ی خشونت دينی ميسر است و الغير؛ به گفته ی
فرزانه ای :تمام حقايق انكار ناپذير در ابتدای مطرح شدنشان كفر بوده اند!
برای تاكيد بر خشونت اين دين و اين مذھب ،اسناد بسيار بسيار
زيادی در دست است كه اساسا توسط مومنان و معتقدين به اين مسلك
نوشته است .اين جماعت بسيار كوشيده اند كه خشونتھای اعمال شده در
صدر اسالم ]بخصوص دوران محمد و علی[ را تئوريزه كرده ،آن ھا را
»وحی منزل« بشمار آورند.
در ھمين راستا برای توجيه رفتار متوليان فعلی اسالم حكومتی
در ايران ھم نمونه ھای تاريخی »جالبی« مطرح كرده اند .اما بايد
خوشحال بود كه دنيا عوض شده است .در ھزاره ی سوم ،در نھايت،
ارتباطات و آگاھیھاست كه حرف آخر را میزند؛ ھرچند كه اسالمگرايان
و ھمدستان باصطالح »م.ل ٦٣«.آن ھا در ادبيات مرگ پرستی دوران
اسالم اوليه و ادبيات حكومتی چند دھه پيش شوروی مرحوم درجا زده
باشند!

 - 63مارکسيستی/لنينيستی
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بازگشت به سرچشمه!
»متاسفانه« بايد گفت كه خشونت سيستماتيك در دين اسالم يك
پديده ی سنتی است؛ به اين معنی كه از ھمان صدر اسالم ھم اين دين
اساسا با اسباب خشونت توانست بر نيمی از جھان قابل زيست آن دوران
تفوق يافته ،زمينه ھای استمرار حكومت اسالمی را فراھم آورد .و باز ھم
»متاسفانه« از چند دھه پيش از اين ،متوليان باصطالح رفرميست اين
مذھب ،برای نشان دادن وجه تفريق خودشان از اسالم مصطلح فعلی در
حكومت ،يا خاطره ی تلخ تاريخی ملل تحت سلطه ی اسالم ،بيش از ھر
چيز به سرچشمه ،متون اصلی ،قرآن ،رفتار خود پيامبر و علی استناد
كردهاند .توجيھشان ھم اين است كه در اصل ،اساس و سرچشمه ی اين
مذھب اشكالی وجود ندارد و راه رھايی ،خوشبختی و رسيدن به »تكامل«
و »رستگاری« تنھا از طريق نوشيدن از اين سرچشمه ھای اصيل ،پاك و
منزه ميسر است ،و آن چه اين دين را به جريانی ارتجاعی ،ضد آزادی،
ضد علم و دانش ،ضد كتاب ،ضد ترقی ،ضد تخصص ،ضد پيشرفت ،ضد
مردم محروم تبديل
انسان ،ضد دگرانديشان ،ضد مدنيت ،ضد زن و ضد
ِ
كرده است ،ساخته و پرداخته ی متوليان بعدی اين دين و اين مذھب است
و اگر مثال امام زمان غايب ظھور كرده ،ھمان اساس و اصول اسالم اوليه
را طرح كند ،انگار كه مكتب نوينی را عنوان كرده است؛ به ھمين دليل
روزين اسالم حكومتی ،در راه طرح
ان ام
ِ
ھم توسط كسانی نظير متولي ِ
دوباره ی دين اسالم اوليه »شھيد« میشود؛ چرا كه چنين متوليانی ،اين
مذھب را به دكانی برای دوشيدن مردم تبديل كرده ان د ،و اين شيوه ی
رفتاری ،ھيچ سنخيتی با رفتار خود پيامبر ،علی و ساير راھبران سنتی
اين مكتب ندارد و بھتر است با »بازگشت به خويشتن« به اصل و
سرچشمه بازگرديم و از آن سرچشمه ی پويا و جوشان بنوشيم ،تا
اسالممان ]اسالمشان[ در محاصره ی اين متوليان بعدی »شيطان صفت«
و اين »دجاالن« بيش از اين از دست نرود!
با اين تاويل و به گقته ی علی شريعتی:
»از زمان سيد جمال الدين اسدآبادی ،يعنی صد سال پيش متوجه
شديم كه اسالم ،نه آن است كه ھست .و دريافتيم كه در ذھن ما بسياری از

٥٨

اصول اعتقادی ما و بسياری از شعائر و عقايد ما ،يا مبھم است ]مثل آنچه
اكنون ھست[ يا مخلوط است با عناصر خارجی ،و يا اصال مجھول است،
و اصوال خودش نيست .به ھرحال در اين صد سال اخير ھمه معتقد شديم
فكر درست مذھبی
اصالح عميق و
كه ما مسلمانان ،نيازمند به يك
طرز ِ
ِ
ِ
ھستيم و نيازمند به احيای اسالم و بازگشت به سرچشمه ی »زاللی« كه
 ١٤قرن از آن دور شده ايم و ھمين سبب شده است كه اسالم ،در نظرمان
دور و مبھم تجلی میكند] .به ھمين دستاويز[ حساس ترين ،حياتی ترين و
فردی ترين مسئوليت ما ھمين است:
»تصفيه ی طرز فكر مذھبی برای بازگشت به آن سرچشمه ی
٦٤
اسالم اصيل ،و بيرون راندن و دور كردن عناصر خارجی«...
زالل
ِ
ِ
و در تاويلی ديگر:
»از روزگار سيد جمال و محمد عبده و كواكبی و رشيد رضا و
ھمفكرانشان كه اين شعار ]بازگشت به اسالم راستين يا بازگشت به
خويشتن اسالمی[ در جامعه ھای اسالمی عنوان شد ،تا امروز در لحظه
ِ
لحظه ی زندگی ما ھر تحولی كه پيش آمده ،اين نياز نيرومندتر شده است
اصالح مذھبمان شديدتر؛
تفكر مذھبی و
طرز
احساس فوريت تصفيه ی
و
ِ
ِ
ِ
ِ
زالل
تا بتوانيم به اسالم اوليه و به آن »سرچشمه ھای نخستين« و
ِ
الح

اص
اعتقادات مذھبی خودمان بازگرديم؛ ]چرا[ كه در اسالم ،ھرگز
ِ
مذھبی به معنی تجديد نظر در مذھب نبوده ،بلكه »تجديد نظر در بينش و
فھم مذھب« بوده است و »بازگشت به اسالم راستين« و »شناخت حقيقی
٦٥
روح واقعی اسالم نخستين!«
او.کی .من شخصا با اين پيشنھاد موافقم و به توصيه ی اين
علمای سرچشمه ای و »متوليان بازگشت به خويشتن« برای نشان دادن
شكل و محتوای دينی كه به ادعای اين متوليان مدرن ،از سرچشمه گلآلود
شده است؛ به بررسی كوتاھی در ھمان مبانی سرچشمه ای و رفتار
بنيانگزاران اين مكتب با دگرانديشان ،موضوع خشونت ،در ھمين رابطه
رفتار با زنان میپردازم .از اين متوليان ھم بسيار سپاسگزارم كه چنين
پيشنھاد گران بھايی را مطرح كرده اند ،تا ما به جای پرداختن ]مثال[ به
»عالمه« محمد باقر مجلسی ،ميرداماد ،شيخ بھايی ،حتی متوليان فقه
خود سرچشمه مراجعه كرده ،اصل و اساس اين مكتب را در
جعفری ،به ِ
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برابر آفتاب بگيريم؛ تا تاريكیھا و آلودگیھای آن ]به قول اين متوليان[
كنار زده شده ،تصوير واقعی اسالم راستين ،اسالم واقعی ،اسالم ناب،
اسالم حقيقی ،انقالب محمدی ،و تشيع علوی و اصيل به نمايش گذاشته
شود.
به گفته ی ھم اينان؛ اين كه گفته میشود ]كه[ امام زمان كتاب
جديد و دين جديدی میآورد ،به ھمين معنی است؛ يعنی اسالم و قرآن را با
ھمان معانی و مفاھيمی كه در صدر اسالم داشت ]میآورد[ .مگر ھمين
االن اگر كسی قرآن را مستقال در حوزه ھای دينی ما مطرح كند ،كار
تازهای نكرده است؛ و اگر از »اسالم راستين« سخن بگويد ]و بنويسد[ از
٦٦
دين تازه ای سخن نگفته است؟
اما تاريخ ثبت شده و مستند اين مكتب ،ھم چنين رفتار مقلدين و
جانشينان راھبران اصلی اين مذھب نشان میدھد که آنچه اين دين را به
ِ
خشونتی بسيار بسيار غيرمتعارف ]حتی در ھمان دوران اعراب بدوی[
بدل كرده است ،دستورات دينی صادر شده از سوی پيامبر اين دين و
كتاب »آسمانی«اش قرآن ،در توجيه اصل قديمی خشونت است؛ ھم چنين
وعده ھايی است كه از سوی رھبری اين مكتب ،به شركت كنندگان در
»غزوات« يا جنگ ھای تجاوزكارانه داده میشده؛ به اين معن ی كه
سربازان اسالم با »شجاعتی بی نظير« كه به دليل آموزشھای ويژه ی
اين دين كسب میكنند ،شركت در جنگھای تجاوزطلبانه را »اح دی
الحسينين« ]يكی از سعادتھا[ ارزيابی میكنند؛ كه در نھايت ،تالششان يا
به پيروزی و دست يافتن به غنايم جنگی ،از قبيل ثروت و قدرت و زن و
…ختم میشود ،يا شھيد شدن و رسيدن به ھمين برخورداریھا در جھان
ديگر؛ به اين بھانه كه اين غازيان ]شركت كنندگان در جنگھای مذھبی[
پاداش اين »عمل خير«شان را از » «aدر جھان ديگر انتظار میكشند.
در چنين شرايطی قبايل مختلف عرب ،در زير لوای اسالم متحد
و متشكل شده بودند .و چون از لحاظ اقتصادی وضع نامطلوبی داشتند،
برای بھبود وضع خود ،ھجوم و غارت ملل ھمجوار را ]زير عنوان
مسلمان كردن اينھا[ وسيله قرار داده ،و در پناه شعار »لنا
احدیالحسينين« ]يا فتح میكنيم و غنيمت میبريم و يا كشته میشويم و به
بھشت میرويم[ با شور و ھيجان كم نظيری به تسخير ممالك ھمجوار
٦٧
ھمت گماشتند.
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٦٠

و البته برای »فاشيسم«شان ھم جايزه ھا و دستخوشھای بھشتی
به متوليان دين »اسالم« پرداخت ميکنند:
»از آن جمله است موضوع جوانان بھشتی يا غلمان كه به خدمت
مومنان كمر میبندند و دوشيزگان سپيد روی و سياه چشم يا حوريان
معشوقگان مومنان را خواھند داشت…
بھشتی… كه در جنت ،سمت
ِ
مولفان مسلمان بر روی ھم بھشت را باغی مجلل و پر سايه میدانند؛ با
رودھا و نھرھا و چشمه سارھای زمزمه كننده و درختان انار و نخلھای
بسيار… تصوير دوشيزگان زيبای بھشتی به حدی در دلھای توده ی
مسلمانان جایگير شد و دل از ايشان برد كه در مخيله ی نسلھای بعدی
٦٨
نيز زنده ماند«.
به ھمين دليل »دو فاکتور مشخص فاشيسم و خشونت مقدس که با
ھم در معجونی به خورد متوليان اين دين داده ميشود ،حتما اين بازتاب را
ھم خواھد داشت که ميبينيم اھميت كسب غنايم در جنگ اعراب آن چنان
بود كه در بعضی از جنگھا ]مانند حنين[ لشكريان اسالم بدون ھيچ
احترام و مالحظه ای در برابر پيغمبر میايستادند ،و برای چگونگی تقسيم
٦٩
غنايم با محمد مجادله میكردند«.
اين وعده ھای دلپذير در خود قرآن و بخصوص سوره ی فتح ھم
چندين بار تاكيد و تائيد شده است!
ما تو را به فتح آشكاری در عالم فيروز میگردانيم.
]سوره ی فتح ،آيه[١
و خدا تو را به نصرتی با عزت و كرامت ياری خواھد كرد.
]فتح آيه[٣
برای آن بود كه خدا میخواست مردان و زنان مومن را تا ابد
در بھشتھايی كه زير درختانش نھرھا جاری است ،داخل گرداند و
گناھانشان را تماما ببخشد و اين به حقيقت نزد خدا فيروزی بزرگ
است].فتح [٥
و نيز خدا خواست تا ھمه ی منافقان و مشركان را از زن و مرد
عذاب كند كه آن ھا به خدا بدگمان بودند ،در صورتی كه روزگار بد و

 - 68اسالم در ايران ،ای .پ .پطروشفسكی ،ترجمه ی كريم كشاورز ،چاپ يكم خارج ،انتشارات نيما آلمان،
سال  ،١٩٩٨ص ٨٢
 ٩ - 69ـ مقدمه ای بر اسالمشناسی ،جلد اول ،چاپ دوازدھم ،علی ميرفطروس ،نشر نيما ،سال  ،١٩٩٩آلمان،
ص ٤٤

٦١

ھالكت برای خود آنھا بود ،و خدا بر آنان خشم و لعن كرد و جھنم را كه
منزلگاه بسيار بدی است برای ايشان مھيا ساخت] .فتح ،آيه[٦
و سپاه زمين و آسمانھا لشكر خداست و خدا بسيار مقتدر و به
تدبير عالم داناست ]فتح[٧
ما تو را به عالم فرستاديم كه شاھد نيك و بد امت باشی و خلق را
به لطف و رحمت حق بشارت دھی و از قھر و عذاب او بترسانی ]فتح [٨
و ھر كه به خدا و رسول او ايمان نياورد ،ما ھم برای آن
كافران ،عذاب آتش دوزخ را مھيا ساخته ايم ]فتح [١٣
ای رسول به اعرابی كه تخلف كردند ،بگو که بزودی برای
جنگ با قومی شجاع و نيرومند دعوت میشويد كه جنگ كنيد ،تا وقتی كه
تسليم شوند .اگر اين دعوت را اطاعت كرديد ،خدا به شما پاداش نيكو
خواھد داد و اگر نافرمانی كرديد ،چنان كه پيش از اين مخالفت كرديد ،خدا
شما را به عذابی دردناك مجازات خواھد كرد ]فتح[١٧
خدا به شما وعده ی گرفتن غنيمتھای بسيار داده كه… ]فتح[٢٠
و خدا باز وعده ی غنيمتھای ديگری داده كه ھنوز از آن بیخبريد ،و
٧٠
خدا از آن آگاه است ]سوره ی فتح ،آيه [٢١
در اين نمونه ھای تاريخی ،ھيچ رفتار غيرانسانی از سوی اين
كشتار دگرانديشان ،ھم چنين تصرف
مسلمانان در رابطه با حذف و
ِ
كشورھای ديگر ،نه تنھا به حسابرسی نيازی ندارد ،بلكه دروازه ھای
بھشتی پر از برخورداری را ھم به روی ايشان میگشايد؛ به ھمين دليل
ھم خشونت اين مسلمانان ،ضريبی تصاعدی يافته ،انگيزه ھاشان بسيار
بسيار باالتر از مردمی است كه دست باال برای دفاع از آب و خاكی به
ميدان آمده اند كه با شاھان ،حكومتگران و دينورانش ،ارتباط عاطفی
چندانی ھم ندارند و باالترين زمينه ھای مبارزاتی و تدافعيشان ،دست باال
به نوعی وطن دوستی تعبير میشود ،و نه اميدی برای دست يافتن به
»احدی الحسينين« يا غنايم جنگی در ھر دو جھان!
منشور خشونت
قرآن ھم در ھمه ی اين موارد به كمك محمد و
ِ
او میآيد و با آياتی مقدس زمينه ھای اعتقادی اين خشونت را تكميلتر
میكند؛ خشونتی كه ابتدايی ترين بازتابش را در اين نوشته ی عبدالحسين
زرينكوب به روشنی میتوان ديد!
 - 70برای ترجمه ی اين آيه ھا از قرآن كوچك الھی قمشه ای ]انتشارات كتابخانه ی سنايی[ استفاده شده و از
درون پرانتز مترجم چشم پوشی شده است.
تفسيرھای
ِ

٦٢

»در برابر سيل ھجوم تازيان ،شھرھا و قلعه ھای بسيار ويران
گشت .خاندان ھا و دودمانھای زياد]ی[ برباد رفت .نعمتھا و اموال
توانگران را تاراج كردند و غنائم و انفال نام نھادند .دختران و زنان
ايرانی را در بازار مدينه فروختند و سبايا و اسرا خواندند .از پيشه وران
ساو گران ،به زور گرفتند
و برزگران ]كه دين اسالم را نپذيرفتند[ باج و ِ
و جزيه نام نھادند.
ھمه ی اين فجايع و جنايات را در سايه ی شمشير و تازيانه انجام
میدادند .ھرگز در برابر اين مظالم ،آشكارا كسی يارای اعتراضی
نداشت .حد ]شالق زدن[ و رجم ]سنگسار كردن[ و قتل و حرق ]سوزاندن[
عرب ]مسلمان[ به ھرگونه اعتراضی میداد .ھركس
تنھا جوابی بود كه
ِ
در مقابل اين فجايع و مظالم ،نفس برمیآورد ،كافر و خارجی میشد و
شمشير تازيان و تازيانه ی حكام ،ھرگونه صدای
خونش ھدر میگشت.
ِ
٧١
اعتراضی را خفه و خاموش میكرد«.
در قرن ھفتم ميالدی ايران كشور پھناوری بود كه تمام صحرای
عربستان تنھا بخش كوچك و بی اھميتی از اين گستره ی امپراطوری را
تشكيل میداد .قبل از اعراب و بعد از ايشان ھم اقوام وحشی ديگری به
طمع ثروت و آبادانی كشور ايران به اين گستره ی پھناور حمله ھا كردند
و چند صباحی اين خاك دل انگيز را به توبره كشيدند؛ اما چند صباحی
نگذشت كه فرھنگ مدارا و »تحمل دگرانديشان« ايرانی ،اين اقوام مھاجم
را در دستگاه گوارشی خود تحليل برد و به بخشی از ده ھا قوميت
گوناگون ايرانی اين گستره ی پھناور بدل ساخت .آنچه اما نبايد فراموش
كدام اين اقوام وحشی ،اين جسارت را نيافتند كه اين
شود اين است كه ھيچ ِ
ملت پر غرور و با فرھنگ را از خويشتن پائين تر قرار دھند .ھمين كه
شكمشان سير میشد ،يا دوباره به قعر صحراھاشان باز میگشتند ،يا در
تمدن و فرھنگ دلپذير ايران ]اين مھد تمدن جھان در قرن ھفتم[ حل
میشدند و به قومی ديگر از اين ملت چند توی چند پھلوی چند نژاد و
متمدن تغيير میيافتند.
اما اعراب مسلمان را داستانی ديگر میبود .ايشان به دليل
آموزشھای ويژه ی تئوريكی كه داشتند ،خود را قوم برگزيده ی خدا
میشمردند كه بار مسلمان سازی ملل ديگر را ]به ھرقيمتی[ بر دوش
 - 71دو قرن سكوت و مبارزه ،دكتر عبدالحسين زرين كوب ،مطلبی برای »مھرگان« چھارشنبه  ١٠آبانماه
 ،١٣٢٩نقل از مھرگان ،سال ھشتم ،شماره ی  ٢و  ،٣تابستان و پائيز ١٣٧٨

٦٣

غرور سرزمينھای
ايشان نھاده بودند .اجازه ی چپاول ثروت و شوكت و
ِ
ديگر ھم ھديه ی خاص خداوندی در ازای مسلمان شدن اين اعراب بود.
اين چنين ديدگاھی كه »نص صريح خود پيامبر« بود ،اين قوم
ذليل ،بدبخت و گرسنه را چنان قدرت و قساوتی بخشيد كه در سايه ی آن
توانستند چند قرن تاريخ خاورميانه ،حتی تا ميانه ی اروپا را به خون
كشيده ،قرون وسطی را در اين سوی عالم بر لبه ی تيز شمشيرھاشان به
كشتارگاه بدل سازند.
در تكامل اين نگرش از زمان عمر بن الخطاب ]فاتح ايران[
اسالم به برتری نژادی بسيار وحشيانه ای نيز آلوده شد .در ھمين راستا
ايرانيان برای رھا شدن از اين گونه تحقيرھا و چپاولھای مستمر و مداوم
و تئوريك اسالمی به جنگھايی بسيار بسيار مستمر و مداوم بر عليه ھر
كسی كه نشانی از عربيت و اسالميت میداشت ،كشانده شدند.
قوم ايرانی که به نام موالی در ميان ملت اسالم به سر ميبرند،
جز با سياست عمربن خطاب اداره شدنی نيستند .اين ملت را بايد اسير
کرد ،بايد ذليل کرد .اين ملت را به ھمان روشی که عمر ميکوبيد ،بايد
کوبيد که ھرگز نتوانند سر بلند کنند .گوش کن؛ برنامه ی تو در برابر
٧٢
ايرانيان بايد چنين باشد!

 - 72در جلد دوم کتاب »تاريخ ده ھزارساله ی ايران« صفحه ی  ١٩١از منشوری سخن به ميان آمده که
نويسنده اش رئيس دفتر معاويه ابن ابی سفيان و يکی از پيروان »علی ابن ابيطالب« بود و مورخ نامی ايران
»لسان الملک سپھر« آن را به دست آورده و متن آن را در تاريخ خود نوشته است؛ منشوری در يازده ماده که
خواندنش پشت ھر ايرانی ميھن دوستی را ميلرزاند.
اعراب ]تازيان[ حق دارند با زنان ايرانی ازدواج کنند ،ولی ايرانيھا از اين حق محرومند ،زيرا عرب بايد از
خانواده ھای ايرانی ميراث ببرد ،ولی ايرانيان چنين حقی ندارند.
از جيره ی آنھا که حق عمومی ملت است ،تا ميتوانی کسر کن !
در تقسيم خواربار و ارزاق ،تا ميتوانی از سھم آنان ببر و فقط نان بخور و نميری به آنھا بده !
در جبھه ی جنگ ،صف مقدم و سپر حمله ی نخست دشمنان را از ايرانيان گذار تا طعمه ی حمله ھای تازه
نفس دشمن قرار گيرند !
در جنگھا کارھای بدنی سخت ،صاف کردن راھھا ،کندن موانع و ھر کار دشوار و طاقت فرسا را به آنان
واگذار !
ايرانی ھر قدر ھم که صالح و پرھيز کار و دانا باشد ،حق امامت جمعه را بر مسلمانان در نماز ندارد !
ايرانی ھر چند پاک و شريف و فدا کار و مومن به اسالم باشد ،نبايد بر عرب برتری داشته باش د.
ايرانی نبايد در صف اول نمازگزاران قرار گيرد !
ايرانی را به ھيچوجه برای فرمانروايی و پاسداری مرزھا نفرست !
ھيچ ايرانی حق حکومت بر شھرھا را ندارد.
ايرانی ھر چند فقيه و عالم باشد ،حق داوری و قضاوت ندارد !

٦٤

تئوری »لنا احدی الحسينين« كه مرتبا ھم از سوی متوليان
اسالم ،در تمام اين  ١٤٠٠سال تشديد و تاكيد شده است ،به شرايطی
انجاميده است كه آمران و عامالن ترورھای زنجيره ای يا »پروژه ی
کشتار درمانی« ھم چنين ترور مخالفين نظام کھريزکی اسالمی در خارج
از مرزھا يا »پروژه ی فرنگی كاری« مجاھدان و آمران به معروف و
ناھيان از منكر تعريف میشوند و نه قاتلينی كه انسان ھايی را با شكنجه و
ترور از حق حياتی زندگیشان محروم كرده اند.
حتی اين »احدی الحسينين« به نوعی در قانون اساسی حكومت
جمھوری اسالمی در ايران ھم بازتاب قانونی يافته است و دادگستری و
قوهی قضائيه ]اگر ھم بخواھد[ نمیتواند آمران و عامالن اين قتلھا را به
محاكمه بكشاند.
بنا به گفته ی دادستان نظامی تھران ،متھمان پرونده ی قتلھا
»ادعاھايی در مورد مقتوالن دارند كه بايد بر اساس ماده ی  ٢٢٦قانون
٧٣
مجازات اسالمی آنھا را به اثبات برسانند«.
ماده ی قانونی مزبور میگويد که »قتل نفس ،در صورتی موجب
ستحق قتل
قصاص است كه مقتول ،شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر م
ِ
استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند«.
باشد قاتل ،بايد
ِ
بنا بر اين ماده ی قانونی كه  ...مصباح يزدی نيز با سخنان
اخيرش كه »اھانتگر به اسالم بايد خونش ريخته شود و محاكمه نيز
نمیخواھد!« ٧٤برای آن »مبنای تئوريك و اعتقادی« فراھم كرده است؛ به
قاتلين نمیتوان به خاطر كشتن افراد مزبور ايراد گرفت؛ زيرا ممكن است
٧٥
در محكمه ثابت كنند كه مقتولين مستحق كشتن بوده اند…
»مبنای تئوريك و اعتقادی« ھم كه شريعتمدارانی نظير
»حضرت آيت  «aمصباح يزدی برای كشتار دگرانديشان ]الگو وار[ در
نظر دارد ،به صورتی بسيار جدی و مستند ،در تاريخ ثبت شده ی اسالم
درج است و اصال نيازی نيست كه اسالم گرايان مدعی »نوزايی دينی« و
رفرميست و »موسوی چی« به تاويل يا توجيه اين شيوه ھا بپردازند.
قضيه آنقدر علنی است كه حتی بر طبق يك برنامه ی از پيش
تعيين شده »حاكمان شرع« را در پست وزارت اطالعات و امنيت كشور
 - 73روزنامه ی زن ،اول اسفند ١٣٧٧
 - 74پيش خطبه ی نماز جمعه ی تھران ١٢ ،شھريور ١٣٧٨
 - 75تاملی در ريشه ھای خشونت ،فرھاد بھبھانی ،مھرگان ،سال ھشتم ،شماره ی  ٢و  ٣سال ١٣٧٨
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يا رياست قوه ی قضائيه به كار میگمارند؛ تا از بابت ارتكاب اين جنايات،
زير عنوان فتواھای مذھبی دچار مشكل مثال قانونی نشوند .با ھمين ترفند،
اين حاكمان شرع به دليل داشتن اين عنوان ،بدون ھيچ گونه نگرانی از
ھرگونه بازخواستی ،به ھر جنايتی كه آن را بازتاب يكی از ھمين
»احدیالحسنين« ارزيابی میكنند ،دست میيازند.
جالب اين که »اين اظھارات كه با ساختار سياسی/تشكيالتی
وزارت اطالعات ،خوانايی و ھماھنگی تام و تمام دارد ،میرساند كه
متھمان ]قتلھای زنجيره ای[ مسلمانانی معتقد به جمھوری اسالمی ھستند
ِ
تا بدان حد كه میگويند در جريان عمليات حذف ،با وضو شركت میكردند
و عمليات را با نام »حضرت زھرا« میآغازيدند .ديگر اين كه متھمان،
از عناصر موثر و كاركشته ی منضبط و تشكيالتی وزارت اطالعات
نظام امنيتی جمھوری اسالمی به
محارم«
میباشند و سالھا در زمره ی »
ِ
ِ
شمار میآمدند .و ماموريتھای خطيری را در داخل و خارج از ايران به
انجام رسانده اند .چنين عناصری ھرگز به كارھايی خودسرانه و
غيرتشكيالتی دست نمیيازند .منطق چنين محافل و شبكه ھای نيمه مافيايی
چنين ايجاب میكند.
در چنين ساختار سياسی/ايدئولوژيك/تشكيالتی است كه حكم
»حذف« عقيدتی/مذھبی بايستی از سوی ھرم تشكيالتی وزير كه در
عينحال »حاكم شرع« ھم ھست ،صادر شود و از طريق يكی از معاونان
وی ،به مديران اجرايی ابالغ گردد .از اين روست كه تيمھای عملياتی،
ھرگز نه با وزير در تماس بوده اند و نه با يكی از معاونان وزارت
اطالعات» .نيازی« دادستان پيشين و رئيس كنونی سازمان قضائی
نيروھای مسلح ھم در نخستين مصاحبه ی مطبوعاتی اش تاكيد كرد كه
قانون مجازات اسالمی مدعی ھستند كه
متھمان با استناد به ماده ی ٢٢٦
ِ
٧٦
برای انجام قتلھا مجوز شرعی داشته اند.
در راستای ھمين نگرش به ايرانيان ٧٧اين نمونه ی تاريخی از
يكی از مجتھدين معروف عصر مالپرور قاجار میتواند انگيزه و سكوی
پرش چنين جانيانی را به روشنی به نمايش بگذارد:
 - 76تحليلی حقوقی از رای دادگاه نظامی در پرونده ی قتل ھای زنجيره ای ،دكتر عبدالكريم الھيجی ،يك شنبه،
 ٩بھمن  ١٣٧٩نقل از بولتن اينترنتی ايران امروز.
 - 77سردار خردگرايی؛ جانباخته استاد دکتر کورش آريامنش پس از اخذ دکترای حقوق از پاريس ،برای
گذراندن دوره فوق دکترا »دتا« ،يا دکترای دولتی ،با استادی بنام »ھانری لوفور« استاد سرشناس و بزرگ
فرانسوی گفتگو ميکند ،تا استادی ايشان را برای اين ترم پذيرا شوند و در تھيه و تنظيم دانشنامه ی دکترای
دولتی ،ايشان را ياری دھند .برنام ]عنوان[ پايان نامه ی دکتر آريامنش» ،بررسی شناخت پديده ھای تبھکاری
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در کشورھای مسلمان جھان« بود .پروفسور لوفور ميپذيرد ،و استاد آريامنش ،از شادمانی پذيرفته شدن اين
درخواست ،موضوع را در سالن نھارخوری دانشگاه ،عنوان ميکند ،که خبر به گوش »ابوالحسن بنی صدر«
که او نيز در آن زمان در ھمان دانشگاه درس ميخواند ،ميرسد.....
اما دنباله ی ماجرا از زبان خود دکتر آريامنش:
پرداختن به چنين موضع درخوری ،آنھم در جريان شورش اسالمی در ايران ،که اسالم بازی ھمه جا را فرا
گرفته بود ،نميتوانست مايه خوشی و خوشنودی بسياری از کسان ،از ميانشان بنی صدر و دوستان و يارانش
باشد .بنی صدر برای اين که مرا از انجام اينکار باز دارد ،چندين ميانجی را بکار گرفت ،و تا جاييکه پيشنھاد
باج کرد ،که من از دنبال کردن اين موضوع دست بردارم ،و تز ديگری را برگزينم ،ولی پاسخ بسيار روشن
وآشکار بود؛ من کمر بسته بودم که اين پژوھش را برای نخستين بار بانجام برسانم ،و آنرا به ارجمندترين
استادان و پايه گذران دانش در فرانسه و ايران پيشکش کنم.
بنی صدر در آن ھنگام ،آغاز به آمد و شد به عراق و ديدار با خمينی برآمده بود ،و با پولھايی که بدستش
ميرسيد ،بسياری را در فرانسه با پول خريده بود .او گمان ميبرد؛ که مرا نيز ميتواند با پيشنھاد پول ،براه آورد،
و وادارم کند تا از اين پژوھش ژرف و بنيادين در باره ی پايه ھای تبھکاری دين اسالم دست بردارم .ھنگامی
که پيشنھادھا و راھکارھايش بازتاب نيافت ،باھم گالويز شديم و ستيز تند و سرسختانه ای در مھمانخانه ی
دانشجويی »بوليه« در خيابان »سن ميشل« پاريس رخ داد که به زد و خورد نيز کشيده شد و در آن جا بنی
صدر فرياد زنان ميگفت »:تو دستور داری که اسالم را بکوبی ،و من جلو اينکار را خواھم گرفت ...من تو
را ،تارومار خواھم کرد«...
مدت زمانی نگذشته بود که روزی در خانه مشغول گردآوری پژوھش ھايم بودم ،که يکی از دوستان بسيار با
مھر و ارزشمندم »روح  aعباسی« که مانند خود من ،با استاد لوفور دوره ی پايان نامه ی فوق دکترا را
ميگذراند ،به ديدنم آمد .عباسی بعدھا استاد دانشگاه سوربن و مترجم رسمی دادگستری فرانسه نيز شد؛ مرد
دانشمند و پژوھشگری است که ھم اکنون دھھا کتاب ارزشمند به زبان فرانسه و پارسی نوشته است که بسيار
پُرفروش نيز بوده اند .او ھمان کسی بود که در دادگاه شاپور بختيار ،کار ترجمه را انجام ميداد و به شايستگی
نيز از پس آن برآمد.
بھر روی عباسی به ديدنم آمد و گفت که استاد لوفور پيامی فرستاده و از من خواسته تا در نخستين زمان به
ديدنش بروم .او سپس افزود که ابوالحسن بنی صدر تومار و نوشته ی بلندبااليی به استاد لوفور داده ،و تو را
دشمن شماره ی يک اسالم و مسلمانان بشمار آورده ،و از او خواسته است تا از پذيرش استادی راھنمای
پاياننامه ی من ،خودداری کند تا بدين روش ،ھم مايه ی خرسندی مسلمانان و دوستانش باشد ،و ھم زمينه ساز
شکست شاه و کشورمدارانی که او گمان ميبرد من ،گويا بدستور آنان ،به اين کار پرداخته ام....
زنگی به استاد لوفور زدم و درخواست ديدارش را کردم ،تا نامه را نشانم دھد .ھمچنين از او خواستم تا
نگرشش را در باره ی نوشته ھای بنی صدر ،با من در ميان بگذارد.
]استاد آريامنش در سيدنی و جشنواره ی برپايی تنديس کورش بزرگ در استراليا[
روزی که استاد لوفور را ديدم ،از خشم بخود ميلرزيد ...استاد که ھمواره مردی نازنين ،خونسرد ،خوش
برخورد و دوست داشتنی بود ،را برافروخته ميديدم و خشم از سر و روی او ميباريد .او توفانی از خشم و
آزردگی بود ،و اين را به آسودگی ميشد در چھره اش ديد .استاد در باره ی نامه ی بنی صدر گفت:
بگير و بخوان و ببين که کشور و مردم شما ،تا چه اندازه سيه روز و بدبخت شده اند که کسانی از اين دست،
در صددند فرمانروای آينده ی آنھا بشوندغ افرادی که انديشه ھای بيابانی ھزار و اندی سال پيش را با خود يدک
ميکشند .من جز اين اينکه برای مردم شما اشک بريزم ،کار ديگری نميتوانم بکنم .روزی که دانشجويان
دانشفری و دکترای يک مملکتی در پاريس ،مانند بنی صدر باشند ،بدا بحال مردم آن سرزمين ...اين آدم در
پاريس درس خوانده و بزرگ شده ،و ميخواھد با اسالم ،کشورش را بسازد؟
اگر شاه زورگوست و بد است ،او بايد بداند که نميشود يک چيز بد را با بدتر جايگزين کرد .شاه ،آدم با دانشی
است ،در اروپا بوده است ،مردی است که توانايی پيشبرد کشورش را دارد ...اين آتشی که اينھا برافروخته اند،
دودش به چشم ھمه ی ايرانيھا خواھد رفت ....اينھا ،چشم خردشان کور شده است ...اينگونه موضعگيری،
نشانی از ميھن پرستی ندارد ،اسالم يک دين جھان وطنی است ،کينه جويی ،به ھر نوعی و نامی که باشد،
نارواست .افرادی مثل بنی صدر که اروپا را ديده و گشته است ،بايد بيايد و دين را از پيکره ی سياست جدا
کند ،تا راه را برای رشد دانش و مغزھای روشنگر مھيا کند ،خودش دارد عکس آنرا انجام ميدھد.....
او سپس افزود :من افسوس ميخورم که فريادھای تو و کسان اندکی مانند تو به جايی نميرسد ،در ميان اين اسالم
بازيھا ،مردم فريبيھا ،فريادی در تاريکی است ... .بھر روی ،نا اميد نبايد شد ،من به پژوھش تو ارج ميگذارم،
و ھميشه يار و پشتيبان تو ھستم .استاد لوفور آنگاه نامه ی بنی صدر را به من داد .با خواندن نامه ،گريه ام
گرفت ...چگونه ممکن بود ،يکی خودش را ايرانی بنامد ،و اينگونه در ستايش از اسالم و عربھا ،سينه چاک
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کند .بنی صدر نوشته بود :اسالم ،دين مھر و ياری و مردمی است ،و جھان را پر از دادگری و برابری و
برادری ميکند ،و ريشه ی ھرگونه ستم و ستم پيشه مانند »شاه« و دزدان پيرامون او را از بيخ و بن برخواھد
کند .در طول چھارده قرن ،مردمی که به اسالم گرويدند ،از مرز يک ميليارد گذشته است و اين خود نشانه ی
درستی و مطھر بودن اسالم است .در ھيچ جای اسالم ،نشانی از ستم و زور و رفتار ناشايست نيست ،و ھمه
جا آموزش اخوت و عدل و درستی است ...استاد؛ من با مشقت و آزردگی بسيار به اطالع شما ميرسانم که اين
دانشجو ]کورش آريامنش[ در دشمنی با ھمه مردم مسلمان ايران و ھمه ی مسلمانان جھان بپا خاسته است ،و
اين برای شما اصال خوب نيست که استاد چنين آدم ضد دين و ضد اسالمی باشيد .از اين رو به شما پيشنھاد
ميکنم که ھرچه زودتر استاديتان را از اين شخص پس بگيريد؛ زيرا اکنون که با قيام ملت مسلمان ايران ،ريشه
ی شاه و درباريان و سياستمداران او کنده ميشود ،و حکومت بيداد و ويرانگری جايش را به يک رھبر روحانی
بی ھمتا و وااليی مانند آيت  aخمينی و روحانيون ھمراه او ميدھد ،و درھای برابری و اخوت و عطوفت
اسالمی بروی مردم ايران و جھان گشوده ميشود ،کسانی مانند اين دانشجو ،معلوم نيست که سر در آخور چه
کسانی دارند ،و يا از کجا دستور ميگيرند؛ اگر در ادامه ی کار خود برای استادی با اين دانشجوی ضد دين و
ضد اسالم پافشاری کنيد ،شما نيز در کوبيدن اسالم و توھين به مردم مسلمان ايران ،شريک و سھيم ھستيد .شما
نبايد بگذاريد که او به اسالم بد و بيراه بگويد ،و يا چھره ی اسالم را دگرگونه جلوه دھد ... .شما خود اگر به
اسالم و مسلمانی و  aباور نداريد ،حداقل به انديشه ی مردم احترام بگذاريد و نگذاريد ھرکس و ناکسی بنام
دانشجو ،به باور و اعتقاد مردم توھين کند ... .اين نامه را من از سوی گروه دانشجويان اسالمی و ايرانيان
آزاده که ھمه ی زندگيشان را در راه مبارزه با شاه ستمگر و نوکر آمريکا گذاشته اند ،مينويسم و اميد دارم که
مورد قبول شما قرار گيرد ...من و دوستانم ،برای ھر وقتی که شما تعيين بفرماييد ،آماده ی ديدار ھستيم ،تا
بتوانيم ديدگاھھای خودمان را در باره ی اعتالی اسالم تقديمتان کنيم...
بنی صدر با نوشتن اين نامه ،ريشه ی انيرانی و ايرانی ستيزی خود را بنمايش گذاشته بود .ھمه شگردھای بنی
صدر و آخوندھای ھمراه او به جايی نرسيد ،و من به پژوھشھايم ادامه ميدادم .بنی صدر بر آن شد ،که ضربه
ی نھايی را در روز پاياننامه گيری ام ]فارغ التحصيلی[ وارد کند .بنی صدر و حبيبی ،پس از جستجو پيدا کرده
بودند که در روز دادن دانشنامه به من ،يکی از استادان »مکسيم رودنسون« است .بر پايه ی قانون دانشگاھی
فرانسه برای دادن پاياننامه ی دکترای دتا ،بايد پنج استاد در جايگاه داور گردھم آيند و بر پايان نامه دستينه
]امضاء[ بزنند .يکی از اينان »مکسيم رودنسون« بود .او يکی از اسالمشناسان سرشناس فرانسه بود ،و آوازه
ی جھانی داشت و نسکھا ]کتابھا[ی بسياری در باره ی محمد و اسالم و پيشوايان اسالمی نوشته بود ،که گاه
پرفروشترينھا بودند .او يک يھودی بود که به بيدينی گراييد ،و آنگاه ،از برجستگان حزب کمونيست فرانسه
شد ،و دست پايان به اسالم گرويد ،و در اين رشته ،بلند آوازه بود .به سخنی ديگر؛ يک يھودی ،بيدين،
کمونيست اسالمشناس بود
بنی صدر و حبيبی چند روز مانده به برنامه ی گرفتن پايان نامه ،به ديدار »رودنسون« رفته ،و ھمه چيز را با
او در ميان گذاشتند و وی را از نامه ای که بنی صدر به پروفسور »لوفور« نوشت ،نيز آگاه کردند .آنھا به وی
پيشنھاد کردند که نه تنھا خودش ،بلکه ديگر استادان باشنده در روز پايان نامه را با خود ھمراه سازد و کاری
کند تا من نتوانم دانشنامه ام را بگيرم.
روز پايانی رسيد و من برای گرفتن دانشنامه به دانشگاه رفتم که پنج تن از استادان و گروھی بيشمار از
دانشجويان نيز انبازگر بودند .نخستين کسی که لب به سخن گشود؛ ھمان »ماکسيم رودنسون« بود که ھمچون
يک اسالمشناس زبده ،آغاز به سخن کرد و به ايران باستان تاخت ،و خواسته ھای ايرانيان را به لجن کشيد ،و
اشاره نمود که در ايران باستان ،ھميشه ناھنجاری ،جنگ و خونريزی بوده است ....او سپس افزود:
در پايان نامه ی اين دانشجو آمده که سرچشمه ی بدبختی و سيه روزی ايران و ايرانی ،و پايه ی بسياری از
تبھکاريھا در ايران ،اسالم و انديشه ی تازيان است ،و اين گفته ،درست نيست .ايرانيان ،در تبھکاری و ستم
غوطه ور بودند که اسالم رھايی را برايشان بارمغان آورد ...پيش از اسالم ،ايران از ھمه چيز تھی بود ....و
اينگونه سخنان...
من آنجا ،بسيار خشمگين شدم ،و پروفسور »لوفور« مرا به آرامش فرا خواند .خوشبختانه ،من نسکھا و بن
مايه ھا ]منابع پژوھشی ام[ را ھمراه برده بودم ،بيدرنگ رو به استادان باشنده گفتم ،که اگر پروانه دھند،
سخنانی با آنھا در ميان بگذارم .آنھا پذيرفتند و من سخنم را اينگونه آغاز کردم:
زمانی ،که ما ايرانيان ،پايه گزار فرمان آزادی در بابل بوديم ،و کورش بزرگ ،آن را به جھانيان ارزانی
داشت ،ھنگامی که ما نخستين دانشگاه جھان را در يکھزار و اندی سال پيش پايه گزاری کرديم که برجسته
ترين استادان و فرھيختگان در آنجا درس ميدادند ،و ھزاران دانشجو از ايران و ھند و يونان به فراگيری
آموزش ميپرداختند ،ھنگامی که ما زرتشت بزرگ را با آن سه دستور بھزيوی گفتار و کردار و انديشه نيک،
به جھان ارائه کرديم ،در ھمين اروپا ،مردان را جلوی شير و پلنگ ميانداختند و تکه/پاره ميکردند ،بھترين و
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تنكابنی يكی از شاگردان »سيد باقر شفتی« در كتاب خود
»قصصالعلماء« مینويسد که »از زمان ائمه ی اطھار تا آن عھد ،ھيچ
يك از علمای اماميه به آن اندازه ثروت و مكنت نداشتند« كه شفتی
داشت… بنا بر تحقيق عباس اقبال »شفتی از راه اغوا و زور ،چنين
ثروتی را گرد آورد«.
ين ]معلوم نيست به چه
عباس اقبال مینويسد که شفتی ،متھم ِ
جرمی[ را ابتدا به اصرار و ماليمت و به تشويق اين كه خودم در روز
قيامت ،پيش جدم شفيع گناھان شما خواھم شد ،به اقرار و اعتراف وا
میداشته ،سپس غالبا با گريه ايشان را گردن میزده ،و خود بر كشته ی
٧٨
آنان نماز میگزارده است .گاھی ھم در حين نماز غش میكرده است.
پيش تر گفتيم كه ]سيدباقر[ شفتی ،اين محصول دوران مالپرور
فتحعلی شاه ،رفته رفته كارش بدانجا كشيد كه در اصفھان ]با كمك انبوه
لوطیھا و آدمكشان[ ادعای استقالل كرد و حتی به نام او خطبه خواندند و
ارجمندترين کار شما ،تماشای »گالدياتورھا« و رخس ]رقص[ مرگ آنان در برابر جانداران گرسنه بود .در
يونان ،مردان با مردان زناشويی ميکردند ،و تازيان ،دختران خود را زنده بگور ميکردند ،و در ھمان زمان،
بانوان ايرانی در جايگاه پادشاه و شھبانوی سرزمين من ،فرمانروايی ميکردند... .اينھا را من نيستم که ميگويم؛
تاريخ نويسنان خود شما گفته و نوشته اند .ناپلئون بناپارت در نامه اش به فتحعليشاه قاجار مينويسد :زمانيکه در
ايران ،شاھنشاھی با آن فرھنگ پيشرفته جاری بود ،نياکان من در جنگلھا و غارھا بودند....
اين آيه ھای سسنگسار و تازيانه و خونريزی را ،من از سوی خود ننوشته و نيافريده ام ،اينھا ،ھمه اش در
قرآن است ،و شما نيک ميدانيد که چنين است؛ اما از آنھا به آسانی ميگذريد ،و چشم پوشی ميکنيد .چگونه است
که با چنين بن مايه ھايی ،ايرانی ،تبھکار و ستمران و بی فرھنگ از آب در آمده ،و تازيان ،با فرھنگ !؟...
کدامين کشور اسالمی ،بر پايه ی اين باورمندی ،به خوشبختی و نيک فرجامی رسيده است؟ در کدامين يک از
کشورھای اسالمی ،آزادی ،برابری ،ارجگذاری به جايگاه انسانی ،دنبال ميشود؟  ...من در دانشنامه ی خود،
از تاريخ نويسان ،پژوھشگران بسياری بن مايه آورده ام ،که فراوان از آنھا ،ھمچون »صحيح البخاری« و
ديگرانند ،که در دانشگاھھای شما بدان بھا ميدھيد .کداميک از بن مايه ھايی که گرد آورده ام ،نادرست و
نابجاست؟ اگر ،فرنود بزھکاری ،تبھکاری ،سيه روزی و تيره بختی بيش از يک ميليارد مسلمان ،اسالم نيست،
پس چيست؟
اندک اندک ،خشم بر من چيره ميشد ،و برای آنی با خود گفتم ،که ھيچ چيز بدتر از اين نيست ،که يک بيگانه،
بخواھد با تکيه بر برداشتھای ناروا ،فرھنگ تابناک و پر فروغ مرا به لجن بکشد .از ھمه ی تالشی که برای
دانشنامه کشيده بودم ،و رنجھايی که برده بودم ،دست شسته بودم ،اما نميتوانستم بی آبرو کردن ايران و ايرانی
را ديده بان باشم .گفتارم را با خشم بيشتر و با بھره گيری از بن مايه ھای بيشتر آنچنان دنبال کردم ،که ھمه
بيسدا ]بيصدا[ گوش بودند ،و حتی برای دمی پس از پايان سخنھايم کسی چيزی نميگفت....
پس از پايان سخنھايم ،گروه داوران ،نشست را رھا کرده و برای گرفتن رای به اتاقی رفتند .چندی بدرازا
نکشيد و داوران برگشتند .استاد »ھانری لوفور« ،رای داوران را در برابر ھمگان ايستاد و خواند:
ترس ھاناروبل«
پايان نامه ی دکتر رضا مظلومان با بيشترين ]اکثريت[ رای داوران ،با پايه ی بسيار برجسته » ِ
]سه درجه ی افتخاری[ پذيرفته شد و دانشگاه سوربون سرفراز است که فرنام ]لقب[ دکترای دتا را به شما
پيشکش نمايد.
و بدينسان مشت کوبنده ای بردھان دشمنان ايران ،بنی صدر و حبيبی کوبييده شد .ماکسيم رودنسون نيز پوزش
خواسته و در رفته بود] ...ياد شادروان دکتر کورش آريا منش شاد ![
 - 78نقل از مقاله ی اقبال در مجله ی يادگار ،شيعی گری و ترقی خواھی ،مھدی قاسمی ،چاپ پاژن ،امريكا،
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٦٩

سكه زدند .و تنھا ايستادگی و مقابله ی آشتیناپذير حاج ميرزا آقاسی و
»محمد شاه« بود كه او را با ذلت و خواری فروكشيد.
وقتی به فرمان محمد شاه به كمك توپخانه ،دروازه ھای شھر
اصفھان را گشودند ،لوطيان پا به فرار گذاشتند و به قول يك ناظر فرنگی،
مجتھد به كنجی خزيد و بعضی از ماليان روانه ی زندان شدند و ٣٠٠
لوطی گرفتار آمدند و بدين گونه غائله ختم شد و اموال غصبی به صاحبان
٧٩
آنھا بازگشت.
در رابطه با چگونگی جمع آوری ثروت در صدر اسالم ،بايد
تاكيد كنم كه حكومت در اسالم مفھوم بخصوصی دارد كه اساسا با مفاھيم
مستند جاری در جوامع مدنی غرب ،زمين تا آسمان تفاوت دارد .ما اين
تفاوت را در ميزان غارتھای متوليان اسالم حكومتی فعلی حاكم بر
ايران ،كم و بيش شنيده و خوانده ايم.
مجتبی مينوی ھم البد برای اين كه جای شبھه ای در رابطه با
شيوه ی حكومتی متوليان اسالمی باقی نگذارد ،وظايف حاكمان اسالمی را
اين گونه »طبقه بندی« كرده است:
»بنابراين خليفه ی پيغمبر ]جانشين پيغمبر[ فقط وظيفه ی دنيايی
دارد و آن گرفتن زكات و تقسيم كردن غنايم و رسيدگی به مرافعه ی
مسلمانان و تعيين حكام و لشكر فرستادن به سركوبی متمردين و فتح كردن
نقاط تازه و اقامه ی حدود يعنی حد زدن و مجازات كردن كسانی است كه
٨٠
بر خالف احكام اسالم عمل میكنند«.
میبينيم كه در اين ميان اساسا سخنی از آموزش و پرورش
مردم ،بھداشت و درمان ايشان ،يا مثال رفاه و خوشبختی »امت اسالم« يا
حتی سازندگی محل اقامت ايشان در دستور كار نيست و تمام وظايف
حاكمان اسالمی ،در سه زمينه ی غارت ،حد و تعزير ،و جنگ با ملل
ديگر خالصه شده است .ما چنين دريافتی از اسالم حكومتی را در كشور
افغانستان و زير سلطه ی طالبان افغانستان به روشنی تجربه كرديم و ديديم
كه مردم مسلمان افغان در پرتو الھام ات اين رھبران سنتی اسالم ،چه
فالكتی را تجربه کردند ،زنانشان چه سرنوشتی داشتند ]دارند[ و اين
حاكمان اسالمی ،به قصد صدور حكومت اسالمیشان به »غرب كافر«
چگونه با عمليات انتحاری ،بيگناھانی را از ھمه ی مليتھا به قتلگاه
میفرستند!
 - 79شيعیگری و ترقیخواھی ،مھدی قاسمی ،چاپ پاژن ،امريكا ،سال  ،١٩٩٩ص  ٩٦تا ٩٧
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زمينه ی نظری اين مكتب ھم كه چنين دست بازی را به
شريعتمداران ،برای كشتار دگرانديشان میدھد ،دقيقا در اين آيات »قرآن
كريم« و بسياری از آيات ديگر اين كتاب آسمانی ثبت است .و نيازی ھم
به كشف و شھود ندارد .اتفاقا اين آيات از آياتی است كه ھيج گونه شك و
ترديدی در آنھا وجود ندارد و طبق آموزشھای مفسرين قرآن ،از
محكمات دينی و عقيدتی شناخته شده است.
]كافران[ بايد خنده كم و گريه زياد كنند] .توبه[٨٢
بدانيد كه اگر در راه دين خدا ،برای جھاد بيرون نشويد ،خدا شما را به
عذابی دردناك معذب خواھد كرد و قومی ديگر را برای جھاد ،به جای
شما برمیگزيند] .توبه [٣٩
ما ]در ميان مسيحيان[ آتش جنگ و دشمنی را تا قيامت برافروختيم] .مائده
[١٤
خدا ھرگز كافران را ھدايت نخواھد كرد] .توبه [٣٧
محققا بدانيد كه مشركان نجس و پليدند] .توبه [٣٨
پس از آن كه ماه ھای حرام درگذشت ،آن گاه مشركان را ھر جا بيابيد ،به
قتل برسانيد ،و آن ھا را دستگير و محاصره كنيد ،و ھر سو در كمين آنھا
باشيد] .توبه  ٥و [٢٦
پس اكنون از ھرچه غنيمت بيابيد بخوريد .حالل و گوارای شما باد! ]انفال
[٦٩
اگر خدا میخواست ھمه ی ملل و مذاھب خلق را يك امت میگردانيد .و
ليكن دائم ،ھمه ی اقوام و ملل دنيا با ھم در اختالف خواھند بود] .ھود
[١١٨
پس شما اھل ايمان ،در كار دين سستی روا مداريد و كافران را دعوت به
صلح نكنيد! ]محمد [٣٥
با آن كافران به قتال و كارزار برخيزيد ،تا خدا آنان را به دست شما عذاب
كند و خوار گرداند] .توبه [١٤
ای اھل ايمان ،شما پدران و برادران خود را نبايد دوست بداريد؛ اگر آنھا
كفر را بر ايمان برگزينند] .توبه [٢٣
ای اھل ايمان ،با كافران از ھر كه به شما نزديك تر است ،شروع به جھاد
كنيد و بايد كفار در شما درشتی و نيرومندی و قوت و پايداری حس كنند.
]توبه [١٢٣
شما مومنان چون با كافران روبرو شويد ،بايد آنھا را گردن زنيد تا آنگاه
كه از خونريزی بسيار ،دشمن را از پای درآوريد] .سوره ی محمد ،آيه
شماره [٣

٧١

آنانی كه قائل به خدايی مسيح پسر مريم شدند محققا كافر گشتند] .مائده ١٧
و [٧٢
فرقی ميان جھودان و اھل كتاب ،با كافران بی عقيده نيست] .سوره ی
ممتحنه ،آيه [١٣
ھمانا محققا دشمنترين مردم نسبت به مسلمانان ،يھود و مشركان را
خواھی يافت] .مائده [٨٢
ای مومنان با كافران جھادكنيد كه در زمين فتنه و فسادی ديگر نماند.
]انفال  ٣٩و فرقان [٥٢
]ای مومنان[ نه شما بلكه خدا كافران را كشت و ]ای رسول[ چون تو تير
افكندی ،نه تو بلكه خدا افكند] .انفال [١٧
ھركس با خدا و رسول او راه شقاق و مخالفت بپيمايد] ،بترسد[ كه عذاب
مختصر قتل و اسارت را در دنيا بچشيد
عذاب
خدا بسيار سخت است .اين
ِ
ِ
و ]بدانيد[ كه برای كافران در قيامت عذاب آتش دوزخ مھياست] .انفال ١٣
و [١٤
يھود به حيات مادی حريصتر از ھمه ی خلقند و حتی از مشركان .از
اينرو ھر يھودی آرزوی ھزار سال عمر میكند و اگر به آرزويش برسد،
عمر ھزار سال ھم او را از عذاب خدا نرھاند و خدا به كردار ناپسند آنان
آگاه است] .بقره [٩٦
ای اھل ايمان ،چون در راه دين خدا بيرون رويد تحقيق و جستجو كنيد و
سر تسليم فرود آورد ،نسبت كفر
به آنكس كه اظھار اسالم كند و به شما ِ
مدھيد تا مال و جانش را بر خود حالل كنيد! ]نساء [٩٤
مبادا در كار دشمنان سستی و كاھلی كنيد! ]نساء [١٠٤
با ھر كه از اھل كتاب ]يھود و نصارا كه[ ايمان به خدا و روز قيامت
نياورده… و به دين ]اسالم[ نمیگروند ،قتال و كارزار كنيد ،تا آنگاه كه با
٨١
خواری و تواضع به اسالم جزيه دھند] .توبه «[٢٩
طبرسی در تفسير آيه ی  ٢٩سوره ی توبه مینويسد که »جزيه
پرداز« بايد خود پياده ]و نه سواره[ و در حالی كه او ]جزيه پرداز[
٨٢
ايستاده و جزيه گيرنده نشسته است… جزيه ی خود را بپردازد.
در ديگر آيه ھا و سوره ھای قرآن ھم از اين گونه دستورات
دينی برای كشتار دگرانديشان و شيوه ی جزيه گرفتن از كسانی كه
 - 81ترجمه ی آيات قرآن از كتاب »قرآن كريم« ترجمه ی الھی قمشه ای از انتشارات كتاب خانه ی سنايی ،به
نقل از كتاب »رگ تاك« دالرام مشھوری ،جلد اول ،چاپ دوم ،خاوران ،پاريس ،١٣٧٨ ،صص  ٥٧تا ٥٨
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باورھای ديگری دارند ،سخنھا رفته است ،تا جايی كه اين كشتارھا و
حذفھا اساسا به نوعی دستورات دينی تعبير میشوند و مسلمانان قشری و
اصولی و معتقدين مطلع به اين دين ،حذف و كشتار دگرانديشان و حتی
قتل آنانی را كه ذره ای شك و ترديد به حقانيت اين دين و متوليان آن
دارند ،امری واجب و فتوای دينی صادر شده از سوی بنيانگزار اين دين و
تئوريسين رديف دوم آن علی ابن ابيطالب میشناسند.
محدوديتھای حقوقی اھل ذمه ھم در زمان خليفه متوكل ]كه از
 ٢٢٣تا ٢٤٧ھجری قمری حكومت میكرد[ تائيد و تشديد شد .وی پذيرفتن
اھل ذمه را به خدمات دولتی منع كرد ،و كودكان ايشان را از تحصيل در
مكاتب مسلمانان بازداشت ،و مبلغ ماليات سرانه يا »جزيه« را افزود ،و
»اھل ذمه« را مجبور كرد كه عالمت مشخصه ای بر البسه ی خويش
الصاق كنند ،و بر فراز مدخل خانه ھاشان صورت شياطين را رسم كنند،
و فقط سوار قاطر و خر شوند ،و كليساھا و كنيسه ھايی را كه پس از فتح
٨٣
اعراب ساخته شده بودند ،ويران ساخت.
»در ھمين راستا مالحظه میشود كه وقتی ]سيد روح  [aخمينی
حكم قتل عام منافقين ]مجاھدين[ و سپس كمونيستھا و بیدينان را در
تيرماه  ١٣٦٧صادر میكند ،و از قاضيان و مفتيان جمھوری خودش
میخواھد كه ھمه را ]صرف نظر از اين كه تا آن زمان چه حكمی در
باره ی آنھا صادر شده[ ھر چه سريع تر »حكم اعدام« را در باره ی
٨٤
آنھا اجرا كنند ،دقيقا به حكم قرآن عمل كرده است«.
»او ]سيد روح aخمينی[ با معذرت خواھی از پيشگاه خدای
متعال و از پيشگاه ملت عزيز و با اشاره به نمونه يا به قول اسالميان
»اسوه موال اميرالمومنين«… مرد نمونه ی عالم ،آن انسان به تمام معنی
كه » ٧٠٠نف ر را در يك روز« ...از يھود بنی قريظه… از دم شمشير
گذراند ،و به تبعيت از او »برای عمل به امر خدا« دادستان انقالب را
موظف كرد تا تمام مجالتی را كه بر ضد مسير ملت است و توطئه گر
است ،تعطيل كند و نويسندگان آن ھا را در دادگاه ھا محاكمه كند و به
دولت ،ارتش و پاسداران فرمان داد كه بدون مسامحه »فاسدھا را سركوب
٨٥
كنيد!« و »توطئه گرھا را سركوب كنيد!«
 - 83اسالم در ايران ،ياد شده ،ص ١٠٥
 - 84در باره ی كشتار جمعی تابستان  ٦٧باقر مومنی ،به نقل از سايت اينترنتی اخبار روز  ١٠دسامبر ٢٠٠١
 - 85چند نكته در باره ی كشتار جمعی تابستان  ،٦٧باقر مومنی ،به نقل از سايت اينترنتی اخبار روز ١٠
دسامبر ٢٠٠١

٧٣

و در راستای توجيه جوانکشی و نسل کشيھای دھه ی شصت و
دوران امام آدمکشان کالن تاريخ ،آمده است که:
»عضو مستعفی حزب مشارکت با دفاع از عناصر وابسته به
منافقين در سال  ٦٧تاکيد کرد» :اين گروه تروريست به کشور خيانت
کرده و با ارتش بعث برای حمله نظامی به ايران پيوند خورده بود«.
کيھان خبر داد» :شريعتی در جواب يکی از مخالفين اعدام
منافقين نوشت» :تو ميتوانی در مقام انتولوژی و مقام ثبوت بگويی اعدام
کاری انسانی و اخالقی است يا خير .من ھم می توانم تا جايی با تو موافق
باشم ي ا نباشم اما در مقام اثبات و اپيستومولوژی در مورد ماجرای
اعدامھای سال  ٦٧با حکومتی مواجھی که قانونگذاران و شارعان آن
براساس قوانين اساسی و موضوعه ی آن که البته مستظھر به رای اکثريت
قاطع مردم آن روزگار بوده است ،در شرايطی خاص که ناشی از
»بحران خاتمه ی جنگ« و مواجھه با خيانت يک گروه تروريست در
تجاوز و حمله ی نظامی به خاک ميھن و بيم پيوند خوردن ارتش بعثی
عراق با اين حمله بوده است ،تصميمی مبتنی بر شرايط ناخواسته و تحميل
شده ميگيرد و به مقتضای قانون ،عناصر واعضای آن گروه تروريستی را
اعدام ميکند و سودای خيانت را از ميان ميبرد .من از اين تصميم »امام
خمينی« متکی بر شرايط خاص حمايت ميکنم«.
»وی با اشاره به سر موضع بودن منافقين اعدام شده نوشت:
»حکم امام و تصميم سياسی قضايی و نظامی ايشان قابل دفاع
است«.
پ يش از اي ن عباس عبدی ھم با اشاره به ترورھا ،جنايتھا و
سرانجام ھجوم نظامی منافقين ]مجاھدين[ در سال  ٦٧به کشور با پشتيبانی
رژيم صدام تاکيد کرده بود که ھر دولت ديگری ھم بود با تروريستھا
ھمين برخورد را ميکرد .بقايای منافقين طی سالھای اخير با روحيه گرفتن
از ارتداد فکری و سياسی برخی عناصر سابقا انقالبی ،درباره ی اعدام
تروريستھا از ملت ايران طلبکار شده اند و البته بايد پاسخ حضرت علی...
به وليد بن عقبه را ]که ميگفت تو در جنگھا کسانی از ما را کشته ای[
بازگو کرد .امام در پاسخ فرمود :خونبھای آنھا را برويد از حق بگيريد که
٨٦
آنھا با حق جنگيدند و از پای درآمدند«.
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بد نيست اشاره كنم كه اگر در اين كتاب اشاره ی چندانی به
رفتار ديگر متوليان اوليه ی اين مكتب ]نظير ابوبكر و عمر و عثمان[
نمیشود ،به اين دليل است كه »شيعيان« و بخصوص تئوريسينھای
ايشان ،برای گريز از زير بار سنگين نمونه ھای تاريخی كشتار و رفتار
خشن خلفای راشدين ]چه در رابطه با دگرانديشان و چه حتی مسلمانان
مخالف[ پشت ديوارھای فرقه گرايی مذھبيشان مخفی شده ،اين نمونه
خشونتھا را دست باال جرائم اين راھبران تعبير میكنند و نه پيروی ايشان
از سرور و موال و رھبر و پيامبر محبوبشان .تاريخ ھم در رابطه با رفتار
خشن اين راھبران اوليه و اين جانشينان پيامبر ]بر اساس قرآن و سنت
خود پيامبر[ اسناد عجيب و غريبی دارد كه در جای خود ھم خواندنی و
ھم شنيدنی ھستند!
جالبتر اين كه در بسياری از اين موارد ھم علی امام اول
شيعيان ،به عنوان مشاور اعظم ايشان ،بر رفتارھای خشن اسالمی ايشان
صحه گذاشته ،گاه حتی از ايشان ھم تندتر رفته است .مثال در يك نمونه ی
تاريخی ،در زمان حكومت عثمان ،يكی از واليان اسالم شراب نوشيده بود.
ھيچ كس ]حتی پسر خود علی كه بعدھا امام حسن لقب گرفت[ حاضر نبود
حد شرعی را در مورد اين والی متخلف به مورد اجرا بگذارد.
»مسعودی مولف مروج الذھب« پس از تشريح تمام داستان
مینويسد که وليد میخواست از دست علی بگريزد .علی او را بكشيد و به
زمين زد و با تازيانه زدن گرفت .عثمان ]حاكم و اميرالمومنين وقت[ گفت
که نبايد اينطور با او رفتار كنی] ،علی[ گفت» :وقتی فاسقی كند و نگذارد
٨٧
حق خدا را از او بگيرند ،مستحق بدتر از اين است«.
علی چھارمين خليفه ی راشدين  ،اولين امام شعيان ،داماد و پسر
عموی پيامبر اسالم از اولين کسانی است که اسالم آورد و در راه ترويج
دين محمد از کشته ھای مخالفان عرب و عجم پشته ساخت .در وصف وی
»ابوجعفر محمد بن علی« خطاب به »اسحق بن عبد «aميگويد:
»]علی[ پوست تيره ی پررنگ ،چشمان برآمده ،سر طاس و قدی
کوتاه داشت .علی برخالف ادعاھای صرفا مکتبی و مذھبی ،فردی
ثروتمند بود ،بطوريکه تنھا از راه نخلستانھای خود ساالنه  ٤٠ھزار دينار
٨٨
درآمد داشت«.
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»اين پولھای قارونی که در دوران حاکميت اسالم ناب محمدی
رشد چندين برابر داشتند ،توانستند در کنار مکتب خونريز ذوالفقار ،نقش
عمده ای در ترويج اسالم ايفا کند .علی بر اين اعتقاد بود که ما ]مسلمانان[
٨٩
عقيده ھامان را بر شمشيرھامان حمل ميکنيم!«
علی پس از مرگ محمد ،عليرغم کش و قوسھای ششماھه ،با
خليفه ی اول ]ابوبکر[ بيعت کرد .در زمان خليفه ی دوم ]عمر[ با ازدواج
دخترش با عمر موافقت کرد ،تا بتواند در معادالت سياسی نقشی بازی
کند .در ھمين راستا در ھنگام لشکرکشی اعراب به ايران ،بعنوان يکی از
مشاوران نزديک عمرعمل ميکرد.
٩٠
پس از ترور عمر بدست فيروز ]ابولولو ايرانی [ و روی کار
آمدن خليفه ی سوم ]عثمان[ بارھا با وی ب ه مخالف ت پرداخت و پس از
کشته شدن عثمان ،بدون در نظر گرفتن رای »اھل اجماع « بر کرسی
امپراطوری اسالم تکيه زد.
با قدرت گرفتن علی اختالفاتش با معاويه بر سر قدرت و
گسترش قلمرو باال گرفت؛ بطوری که جنگھای بس خونينی بينشان
درگرفت .اين اختالفات سرانجام وقتی که ھيچ يک از دو گروه به اطاعت
ديگری نيامد ،با نامه ی معاويه به علی پايان يافت .معاويه در اين نامه
خطاب به علی نوشت که» :اگر مايل ھستی ،عراق از آن تو باشد و شام

 - 89به نقل از نھج البالغه
 - 90در مورد قتل عمربن الخطاب ]به دليل ھمان نژادپرستی خشن اعراب بر عليه ايرانيان[ نوشته اند که پيروز
نھاوندی يا »ابولؤلؤ« جايگاه بلندی در سپاه ايران در دوران يزگرد سوم داشت .او احتماال دختری به نام
مرواريد نام داشت؛ به ھمين دليل ابولؤلؤ خوانده ميشد .او پس از تجاوز اعراب به ايران در جنگ موسوم به
»فتحالفتوح« اسير شد و در تقسيم بردگان سھم مغيره بن شعبه شد .پيروز ھنرھای نقاشی و درودگری و نجاری
و ...را ميدانست و شايد يه ھمين دليل اربابش او را »ابولؤلؤ« ميناميد .طبری مينويسد عمربن خطاب اجازه
نميداد ھيچ ايرانی اسير شده ای وارد مدينه شود .بنا بر كھنترين روايات ،مغيره بن شعبه از كوفه نامه ای به
عمربن خطاب نوشت و از او خواست تا اجازه دھد غالمش ابولؤلؤ به مدينه بيايد و مردم از فنون او مانند
نقاشی ،آھنگری ،و درودگری و ...بھره مند شوند .عمربن خطاب پذيرفت .شعبی ميگويد پيروز نھاوندی وقتی
اسيران خردسال ايران را ميديد ،ميگريست و با خود ميگفت عمربن خطاب جگرم را به آتش کشيد .پيروز
ميخواست انتقام يزدگرد ،رستم فرخ زاد ،برادرش پيروزان و زنان و دختران اسير شده ی ايرانی را از عمر
بازستاند .روزی عمر از او ميپرسد شنيده ام تو صاحب دستانی ھنرمندی ،ميتوانی آسيابی بسازی که با باد،
گندم آرد کند؟ پيروز پاسخ ميدھد که چنان آسيابی برايت ميسازم که آوازه اش شرق و غرب عالم را بردارد.
پيروز ھمزمان با ساختن آسياب ،شمشيری نيز برای خود ساخت .پيروز روزی خنجر را زير شالش پنھان کرد
و به مسجد رفت .عمربن خطاب امام جماعت بود .پيروز به عمر حمله کرد .سه ضربه به او زد .آخرين ضربه
را به شکم عمر زد و آن را تا زير گلويش باال کشيد .پيروز ھنگام فرار ،دوازده تن از ھمراھان عمربن
خطاب را زخمی کرد که شش نفرشان از ھمان ضربه ھا مردند .پيروز نھاوندی ،يا ابولولو دو سال بعد از فتح
شھر نھاوند،عمربن خطاب را کشت و ] و به روايتی[ به کاشان گريخت.آرامگاھی منسوب به ابولؤلؤ در شھر
کاشان قرار دارد.
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از آن من ،و »شمشير از اين امت بردار و خون مسلمانان را نريز«؛ اين
پيشنھاد را قبول کن!« علی پذيرفت...
پس از آن معاويه با سپاھش در شام و اطراف آن به حکومت و
٩١
گرفتن خراج مبادرت ميکردند و علی نيز در عراق.
در جريان جنگھای بين علی و معاويه و کشتارھای عقيدتی در
سرزمينھای تحت کنترل آنھ ا ،کينه و انتقام در بسياری از خانواده ھای
داغدار و گرايشات مخالف رشد کرد و بسياری از آنان شروع به فعاليت
سازمان يافته ی مخفی کردند .يکی از اين گروھھا که از ھواداران خوارج
محسوب ميشدند ،به اين نتيجه رسيد که علل اصلی سقوط اسالم و
کشتارھای عقيدتی ،وجود رھبران »ضالل« است که روزگار خوش را از
مردم گرفته اند.
در اين راستا آنان تصميم گرفتند که »حاکمين جبار« را ترور
کنند .سه نفر به نامھای ابن ملجم ،برک بن عبد aو عمر بن بکر مامور
شدند که ھر يک به ترتيب علی ،معاويه و عمروبن عاص را ترور کنند.
روز مقرر شده برای اين کار »ھفتم ماه رمضان« تعين شد .ھر
يک با شمشيرھای زھرآگين بسويی رفتند ،تا ماموريتشان را در آن روز
انجام دھند.
برک بن عبد aو عمر بن بکر به داليلی نتوانستند سوژه ھای
خود را معدوم سازند ،ولی ابن ملجم که خود را به کوفه رسانده بود،
توانست با ياری يکی از دوستان ھمفکرش به نام »شبيب« ضربتی کاری
را به پيشانی علی وارد سازد .بعد از ضربت ،ابن ملجم را نزد علی
بردند .علی از او پرسيد» :چرا چنين کردی؟«
ابن ملجم گفت» :شمشيرم را چھل صبحگاه تيز کردم و از خدا
خواستم که بدترين و پست ترين مخلوق خدا را با آن بکشم«.
علی گفت» :خود نيز با آن کشته ميشوی که بدترين مخلوق
٩٢
خدايی!«
محمد ھم به دليل ِاعمال ھمين خشونت علی ابن ابيطالب ،رفتار
او را چنين توجيه میكند» :كسانی از علی ابن ابيطالب شكايت داشتند و
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پيمبر ميان ما به سخن برخاست و شنيدم كه میگفت» :ای مردم ،از علی
٩٣
شكايت نكنيد كه او در كار خدا ]يا گفت در راه خدا[ خشونت میكند«.
اين چند نمونه ی تاريخی را ھم به اين سبب ميآورم كه نشان
بدھم محمد شخصا يارانش را برای حذف دگرانديشان و دگرباشان و
مخالفين سياسی اش گسيل میداشته ،به ايشان آموزش خدعه میداده ،پس
از پايان موفقيت آميز عمليات ھم برای ايشان دعای خير میكرده ،به
ايشان ھديه میداده ،گاه ھم كه الزم میشده با »تف« و »آب دھان
مبارك«اش زخم ايشان را پانسمان میكرده است!
»و چون عبد aو ھمراھان ،پيش وی ]يسير بن رزام يھودی[
رفتند ،سخن كردند و وعده دادند و ترغيب كردند و گفتند:
»اگر پيش پيغمبر خدا آيی ،ترا به كار گيرد و بزرگ دارد!«
»و چندان بگفتند تا با گروھی از يھودان ھمراه آنھا بيامد و
عبد aانيس وی را به رديف خود بر شتر سوار كرد و چون به شش ميلی
خيبر به جايی رسيدند كه قرقره نام داشت ،يسيربن رزام از رفتن پيش
پيامبر پشيمان شد و عبد aاين مطلب را دريافت و دست به شمشير برد و
بدو حمله كرد و پايش را قطع كرد .و يسير با عصايی كه به دست داشت
به سر او كوفت كه زخمدار شد و ھر يك از ياران پيمبر به يھودی ھمراه
خود حمله برد و او را بكشت؛ مگر يكی كه بر مركب خود گريخت .و
چون عبد aبن انيس پيش پيامبر خدا رسيد» ،آب دھان بر زخم« وی
انداخت كه »چرك نكرد« و آزار نداد.
»و نيز پيامبر خدا صلی  aو سلم ما بين ]غزوات[ بدر و احد،
محمد بن مسلمه را با تنی چند از ياران خويش سوی كعب ابن اشرف
فرستاد كه او ]كعب ابن اشرف[ را كشتند .و نيز عبد aبن انيس را سوی
خالد بن سفيان بن نبيح ھذلی فرستاد كه … عبد aاو را بكشت… ]عبدa
پس از بازگشت از عمليات جريان را اينگونه تعريف كرد[ كه آنگاه كمی
با او برفتم و چون فرصت يافتم ،وی را با شمشير زدم و كشتم و بيامدم و
زنانش بر او ريختند .و چون پيش پيمبر رسيدم و سالم گفتم ،مرا نگريست
و گفت :موفق باشی؟
گفتم :او را كشتم.
گفت :راست میگويی.
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پس از آن پيمبر خدا برخاست و سوی خانه ی خويش رفت و چون باز آمد
عصايی به من داد و گفت :ای عبد ،aاين عصا را بگير و با خود داشته
باش!
گويد :و با عصا پيش كسان رفتم و گفتند :اين عصا از كجاست؟
گفتم :اين را پيمبر به من داد و گفت با خود داشته باشم.
گفتند :برو بپرس كه عصا را برای چه به تو داد؟
و من بازگشتم و گفتم :ای پيامبر خدای ،عصا را برای چه به من دادی؟
گفت :دادم تا به روز رستاخيز ميان من و تو نشان باشد كه در آن روز
٩٤
كسانی كه عصا دارند بسيار كم ھستند...
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اندر فضيلت علم كالم!
ردن خشونت در اسالم ]يا تشيع[ در
يكی از متوليان تئوريزه ك ِ
ايران» ،علم كالم« را »استفاده از ھر وسيله ای برای اثبات حقانيت
شريعت« ٩٥تعريف كرده است .در تبيين اين گونه تخصصی كردن »علم
كالم« ھم تا آنجا پيش رفته است كه اين »علم« را به دو بخش قديم و جديد
دسته بندی كرده ،شيوه ھای اثبات حقانيت شريعت را ]بر اساس تحول و
تكلم
تكامل در حيطه ی علوم از ھر سنخ آن[ وظيفه ی شرعی و دينی م ِ
اسالمی نمايانده است؛ متكلم اسالمی كه چه بخواھد و چه نخواھد،
فھم«
میبايست شيوه ھای استدالالت كالمی قديم را كه بر
ِ
اساس »سقف ِ
علمی متكلمين »قديمی« تنظيم شده بود ،رھا كرده و از علم جديد ،برای
خود شريعت كه نويسنده آن را »اليزال و تغيير ناپذير« به حساب
اثبات
ِ
آورده است ،بھره جويد.
به باور اين تئوريسين »قبض و بسط تئوريك شريعت« ٩٦تنھا
معرفت دينی است كه قابل تغيير است و نه خود دين؛ چرا كه »گشوده
شدن درھای آسمان ،و فرو ريختن باران وحی بر دل بندگان بختياری به
نام پيامبران ،و طراوت و طھارت يافتن سرزمين »عقول« آدميان به
بركت آن باران جان پرور ،زيباترين حادثه ی ھستی است .و نشستن
»عقل« در كنار اين وحی ،و كوشش در گشودن راز آن نيز به ھمان
زيبائی است.
»تيز شدن آتش طلب و رستن از تعلقات دون و برخاستن آدمی
از خاك ،و گشوده شدن روزن دل به سوی آفتاب حق و معنی و حيرت
كردن در برابر راز وجود و شنودن بانگ ھوالحق از ھمه ی اجزاء جھان
و دان ستن »تفسير درست« تجربه ھای عرفانی و آموختن درس سلوك
باطنی و ادب حضور در محضر محتشم پروردگار… و شكستن كبر و
قبول عجز و فناء و پشتوانه داشتن برای اخالق و سرعت گرفتن تكامل
قلبی و عقلی بشر و »نيازمودن« دوباره ی اموری كه در آزمودنشان
 - 95ھمان قوانين »شريعت« که به آن قصاص ميگويند و ديه ی قتل يک زن در آن برابر با ديه ی بيضه ی
چپ مرد است و سنگسار و چشم درآوردن و دست و پا قطع کردن ،از اصول قوانين آن است...
 - 96عبدالکريم سروش
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»مظنه ی خطر» است ،و رسيدن به ارتفاعی كه »خرد« را توان پريدن
تا آنجا نيست ،ھمه از بركات دين اند و كفران نعمت است اگر اين ھديه ی
رايگان خالق جواد و تعليم بی اجرت طبيبان الھی در چنگال كج انديشیھا
و بدفھمیھا و عقب ماندگیھا و بیدردیھا فرسوده و ضايع شود و بر لب
٩٧
آب حيات ]يعنی شريعت[ جمعی از تشنگی ھالك شوند«.
نيازمودن دوباره ی اموری كه در آزمودنشان
در رابطه با »
ِ
مظنه ی خطر است« بازھم گفتوگو خواھيم كرد .ھمين قدر بگويم كه
انشاء بافیھايی از اين دست كه »خرد« و »عقل« را ھم »مثال« چاشنی
دارد ،در حيات عينی ،مادی ،ملموس و تجربه شده ی ما انسانھا در تمام
طول تاريخ اديان و مذاھب و جديدتر از ھمه دين اسالم و مذھب شيعه،
فجايعی آفريده است كه تن ھر انسان ساده ای را ھم به لرزه درمیآورد.
مثال فالن »طبيب الھی« يا حاكم اسالمی ،درست ھمان زمانی
كه مشغول عشق و حال و راز و نياز و نمايش ادب در »محضر محتشم
پروردگار« است و درست ھمان لحظاتی كه »درھای آسمان گشوده شده
است و باران وحی فرو میريزد« و در ھمان امكانات نادری كه مومن يا
»طبيب الھی« به »آموختن درس سلوك باطنی و ادب حضور در محضر
محتشم پروردگار« مشغول است ،متھمين به ارتداد ،يا كسانی را كه
مالياتھای اجباری دينی يا جريمه ھای دگرانديشی ٩٨را نپرداخته اند ،يا
اشتباه كارانی را كه در »آموختن درس سلوك باطنی« كمی تعلل كرده ،يا
نه ،فرضا به »كفش« مال محمد باقر مجلسی »كفشك« گفته اند ،به
حضور میپذيرد ،و حضرتش ]جناب حاكم مومن يا مومن حاكم[ با يقين به
تائيد »پروردگار محتشم« و »انسان بختياری كه شامل فرو ريختن باران
وحی« شده ،نماز و عبادت و عشق و سلوك و رقص سماع و »ادب« را
ترك كرده ،برمیخيزد و متھم را با دستھای مبارك و اسالم پناھش سر
خون مقتول معدوم ،بر روی
قطرات
میبرد؛ بیآنكه ]حتی[ از ريخته شدن
ِ
ِ
دستھای مباركش ،ذره ای نگرانی به دل عاشق و مومنش راه بدھد؛ چرا
كه »اموری را كه در آزمودنشان مظنه ی خطر است نبايد دوباره
آزمود!« و به بھانه ی مثال آزادی ،دموكراسی ،آزادی زنان ،آزادی
مطبوعات يا برابر دانستن حقوق شھروندی ،بر اساس بيانيه ی جھانی
 - 97قبض و بسط تئوريك شريعت ،عبدالكريم سروش ،چاپ دوم ،سال ،١٣٧١چاپ معراج ،تھران ،ص بيست
و ھفت
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حقوق بشر ،تيشه به ريشه ی سيادت و حكومت و زعامت »كج انديشیھا
و بدفھمیھا و عقب ماندگیھا و بیدردیھا«ی طبيبان الھی زد.
زمانی كه اين حضرات ،زير ريزش باران وحی »خيس« و
]البد[ از خود بيخود میشوند ،ديگر فرصتی برای پرداختن به موضوعات
خنده داری نظير آزادی انديشه ،آزادی بيان ،آزادی زنان ،آزادی
دگرانديشان ،آزادی باور و شوخیھايی از اين دست نيست!
چپاول
عام
ھای
به قول ميرزا آقاخان كرمانی ،در رابطه با شيوه
ِ
ِ
رعيت و ملت ،از سوی اين متوليان مذھب:
»كار آخوندھای واليت ]ھم[ اين است كه از ھمه ی اين دزدیھا
و غصب اموال رعيت ،رفع شبھه میكنند و مال حرام به اشاره ای به مال
حالل تبديل میشود .كافی است رعيت اعتراضی بكند ،فورا چماق تكفير
بلند میشود كه فالنی »بابی و مرتد فطری« است و يا به جناب ]مال محمد
باقر[ مجلسی كفر گفته و يا به دروغ اشاعه داده كه »من شنيده ام كه
قاطر مرحوم مجلسی از االغی اجنبی آبستن شده و دو كره خر زائيده« و
٩٩
الی آخر«.
گاه حتی حاكم مومن ،با ھمان »نجاست« بر سر سجاده ی راز و
نياز شاعرانه و عاشقانه و مومنانه و عاجرانه اش بازمیگردد و بار ديگر
]البد اين بار ھم در انتظار انجام وظيفه ای ديگر[ به ادامه ی سماع و راز
و نياز و ادب عاجرانه اش »در درگاه محتشم پروردگار« میپردازد و…
يکی از ھمسنخان چند قرن پيش سيد روح  aخمينی،
»مبارزالدين« است.
ار متعصب و متدينی
»حافظ ،معاصر و مباشر پادشاه عرب تب ِ
است به نام »مبارزالدين« كه از فرط تعصب به دين اسالم ...برای
استقرار اسالم ،جنگ ھای مقدس مذھبی ]غزوات[ به راه انداخت .و برای
اجرای كامل »نھی از منكر« و »حدود اسالمی« در عين سلطنت ،خود،
وظيفه ی »محتسب« و »حاكم شرع« را نيز انجام میداد.
»برای اين كار در حال عبادت ]حتی[ نماز و قرائت قرآن را
ترك میكرد و متھمانی را كه به نزدش میآوردند ،به دست خود میكشت
و سپس برمیگشت و به ادای نماز و تالوت قرآن مشغول میشد.
١٠٠
»مبارزالدين به قول خودش  ٨٠٠تن را به دست خود كشت.
و در يك نمونه ی كمدی ديگر از ھمين دست:
 - 99ميرزا آقاخان كرمانی ،سه مكتوب ،نسخه ی خطی ،عكس از كتابخانه ی دانشگاه ،نقل از كارنامه و
زمانه ،ميرزا رضا كرمانی ،دكتر ھما ناطق ،چاپ اول ،آلمان ،انتشارات حافظ ،١٣٦٣ ،ص ١٨
 - 100ديدگاهھا ،علی ميرفطروس ،چاپ دوم ،سال  ،١٩٩٧آلمان ،نشر نيما ،صص  ٤٨تا ٤٩
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»محمد مظفر كه »شاه محتسب« نام داشت و خم میشكست و زه
تنبور میگسست؛ در حالی كه به تالوت قرآن مشغول بود ،مصحف را به
يكسو مینھاد و محكوم را با دست خويش سر میبريد و سپس بازگشته و
كالم  aرا میخواند .و گويا اين حادثه در زندگی اين دژخيم ٧٠٠ ،بار
١٠١
رخ داده است«.
و يکی ديگرشان:
»در اين گيرودار پادشاه ايران ،پادشاه بیعرضه ای بود .اسمش
مظفرالدين شاه بود… يك نفر آدم خيلی گردن كلفت را به اسم عين الدوله
صدراعظم ايران كرد .اين عين الدوله برخالف پادشاه بینھايت مقتدر بود.
عين الدوله خيلی كارھای زيادی كرد؛ ازجمله كارھايی كه كرد ،اين بود
كه يك حاكم برای تھران ناميد كه اسمش عالء الدوله بود .عالء الدوله ھم
از آن ظالمھای عجيب و غريب بود .وقتی كه نماز میخواند ،از دور كه
١٠٢
چند نفر را میآوردند ،با اشاره نشان میداد كه سرشان را ببريد«.
حاكمان شرع و فقيھان دربار ھم كاری جز اين ندارند كه برای
اھان اسالم پناه اسالم پرور ،فتوا
تمام اين فداكاری ھای شاھانه ی ش ِ
مرتكب شوند و خزانه و خزينه ی شاھنشاھان را پر از رقعه ھای قيمتی
فتواھای قتل و حذف دگرانديشان فرمايند.
اين است كه حضرت جناب سروش ،من اصال كاری به اين راز
و نيازھا ،گريه ھا و شيون و وايالھا ،به عنوان »عجز و ادب در محضر
محتشم پروردگار« ندارم و آن را يك موضوع و مساله ی كامال فردی
میدانم كه تا زمانی كه اين شيوه ی عجز و ادب در برابر خالق ،به قدرت
نمايی در برابر مخلوق و چپاول و تحميق ملت و سوء استفاده از باورھای
وان
مذھبی »امت« تبديل نشده است ،میتوان آن را ]به نحوی[ به عن ِ
احترام به دگرانديشان تحمل كرد؛ اما آنجا كه اين راز و نيازھا ،به دكانی
برای تحميق و چپاول ملت بدل میشود ،جز يك دكانداری به حسابش
نمیآورم؛ چرا كه برای بعضی از اين انواع عاشقان پروردگار محتشم،
اصال مھم نيست كه ملتی زير يوغ اين گونه بازیھا به تحقير ،تحميق و
چپاول كشيده میشود.
 - 101برخی بررسیھا درباره ی جھانبينيھا و جنبشھای اجتماعی در ايران ،احسان طبری ،ص  ،٤٠٤به نقل
از »رگ تاك« دالرام مشھوری ،ص ٦٤
 ٧٣ - 102ـ انقالب ايران به روايت راديو بی بی سی ،عبدالرضا ھوشنگ مھدوی ،مجموعه ی گفتوگوھای
باقر معين با شخصيتھای سياسی و فرھنگی ايران در باره ی تاريخ معاصر ايران از مشروطه به اين سو،
چاپ طرح نو ،تھران ،زمستان  ،١٣٧٢بخشی از گفت و گو با شادوران محمدعلی جمالزاده ،ص ٩

٨٣

رم سير و سلوكھای عاشقانه و
اين عناصر چنان سرشان گ ِ
عارفانه ی خودشان است كه وضعيت نكبت بار زندگی مردم ]زير يوغ
استحمار دين مداران[ ھيچ نگرانی در ايشان ايجاد نمیكند؛ حتی ككشان ھم
نمیگزد؛ چرا كه در درسھای اوليه ی مكتبشان ياد گرفته اند كه آدميان
دون زندگی
]البته فقط مردم و نه حاكمان[ بايد بكوشند كه از »خواستھای ِ
مادی ،خود را بتكانند و به حيرت در احتشام پروردگار« بسنده كنند و در
راستای استمرار ھمين دست افشانیھا و پايكوبیھا ،نايبان پروردگار را
مالك جان و مال و ناموس خود بشناسند و با اين كار نشان بدھند كه برای
رسيدن به دروازه ی بھشت اين شريعتمداران ،لياقت و صالحيت دارند و
ھر چه ايشان میفرمايند با چشم و گوش بسته فرمان میبرند؛ با پای ايشان
راه میروند ،با چشم ايشان میبينند و چشمھاشان را ]كه گاه ناپرھيزی
كرده و چيزھای ديگری را ھم تصادفا ديده است[ كور میخواھند و اساسا
كوچكترين شكی در خود شريعت كه باعث توليد اين ھمه جنايت تاريخی
كه اينگونه ھم تاويل و توجيه بردار است ،نمیكنند.
اگر ھم گاه ذره ای شك و ترديد به دل عاشق و سرسپرده شان
راه يافت ،آن را تنھا ناشی از كودنی و »بی معرفتی« خودشان ،در فھم
از دين تلقی میكنند و… ھی… برو تا فرح… زاد…
»]چرا[ كه در اسالم ،ھرگز اصالح مذھبی به معنی تجديد نظر
در مذھب نبوده؛ بلكه »تجديد نظر در بينش و فھم مذھب« بوده است و
الم
»بازگشت به اسالم راستين« و »شناخت حقيقی
روح واقعی اس ِ
ِ
١٠٣
نخستين!«
شخص بانی تئوری قبض
برای ھيچ كس ھم اھميت ندارد كه مثال
ِ
و بسط شريعت» ١٠٤در حال كوشش برای گشودن آن راز… و برای تيز
آتش طلب و رستن از تعلقات دون و برخاستن آدمی از خاك و گشوده
شدن ِ
آفتاب حق و معنی ،و حيرت كردن در برابر راز
شدن روزن دل به سوی
ِ
وجود و شنودن بانگ ھو الحق ،از ھمه ی اجزاء جھان« له له زنان و
شجويان دانشگاه ھا به عنوان »انقالب فرھنگی
ھروله كنان ،به دان
ِ
اسالمی« حمله كرده ،با در جيب داشتن فتوايی از مدعيان جانشينی
»انسان ھای بختياری كه زير ريزش باران وحی« به جنبش درآمده اند،
دانشگاھھا را ھم ،برای اطاعت از »اولواالمر« اسالمی شدن و در نھايت
به زير مھميز كشيده شدن ،به قصابخانه تبديل كند!
 - 103امت و امامت ،علی شريعتی ،ياد شده ،ص ٣٦٢
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دام اين شريعتمداران ھم ،ھيچ حيا و شرمی از »گشوده
ھيچ ك ِ
ر غيب اين مفتيان و ماموران
روزن دل« دان
دن
ِ
ِ
ش ِ
ار تي ِ
شجويان گرفت ِ
اجرای فتوای جانشينان آن انسانھای بختيار و زخمیھا و كشته شدگان اين
»جھاد مقدس« ندارند و اصال ھيچ ھراسی به دل مباركشان راه نمیدھند
و شاد و شنگول و منگول و خوش و سرحال »به ارتفاعی میرسند كه
١٠٥
خرد ]ھيچ انسانی[ را توان پريدن تا آنجا نيست!«
و برای توجيه ھمين باليا از تمام علم و دانش مدرن ھم مدد
قوانين« شريعتی بيابند كه
میجويند ،تا شايد راھی برای اثبات حقانيت »
ِ
متعلق به  ١٤٠٠سال پيش و جامعه ی بدوی و برده دار و خشن آن دوران
است و نه اين روزھا و در ھزاره ی سوم.
اين وضعيت البته از بدبختی اين متكلمين است كه كارنامه ی
دكانداران دين و شريعت آنچنان خراب است كه با تمام اين بندبازیھا ھم
راھی برای توجيه ،تاويل و ماستمالی كليت آن باقی نمیماند؛ چرا كه مثال
جانشينان ھمين »انسان بختياری كه شامل فرو
مالھادی سبزواری ،يكی از
ِ
ريختن باران وحی« شده ،در رابطه با نيمی از جامعه ی بشری ]يعنی
زنان[ افاضه میفرمايد كه:
»كساھن صوره االنسان ليرغب فی نكاحھن؛ خداوند ،صورت
انسان به اين حيوانات ]زنان[ پوشانده است؛ تا مردھا به نكاح ايشان رغبت
١٠٦
كنند«.
»با اين ھمه متكلم ،جزو وظايفش میشود كه راجع به معيار
معنی داری بحث كند ،تا بتواند ثابت كند كه سخنانش معنی دار
١٠٧
است«...
بدبختانه ھرچقدر اين متكليمن زور بزنند تا »با معيار معنی
داری بحث كنند تا بتوانند ثابت كنند كه سخنانشان معنی دار است« در
تاريخ و وقايع تاريخی ثبت شده و مستند نمیتوانند دستكاری كنند ،تنھا
میكوشند كه وقايع تاريخی را توجيه ،تاويل و تفسير به رای فرمايند؛ چرا
كه تاريخ ،برداشت ديگری از رفتار اين شريعتمداران و دين ساالران
دارد؛ شريعتمدارانی كه كردارشان ،دقيقا بر روی محور اين گونه فھ ِم
كمدی از تاريخ ،جھان ،طبيعت ،علم ،معنی ،فلسفه و كالم بنا شده است؛
ھرچقدر ھم كوشش كنند تا با »بازگشت به اسالم راستين« و »شناخت
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فھم از تاريخ ،تجربه ھای تاريخی،
روح واقعی
حقيقی
اسالم نخستين« در ِ
ِ
ِ
حافظه ی تاريخی ملت و نمونه ی تاريخی شريعت فعلی در حكومت،
دستكاری فرمايند!
به اين دليل بسيار روشن كه »اتفاقا يك »حكم تاريخی و كلی«
حاكم
كه »از ازل تا ابد« جاری باشد ،وجود دارد و آن اين است كه مذھب
ِ
موجود ،ھميشه ضد ترقی است .اين حكم ،در تمام طول تاريخ ايران پس
از اسالم ،به روشنی ديده میشود و ھمه میدانند كه در اين مدت ،ھر فكر
تازه ی اجتماعی ،فلسفی يا علمی كه از جانب انديشمندان ايرانی مطرح
حاكم موجود مواجه شده است.
شده ،با مخالفت و تكفير روحانيون و مذھب
ِ
و جالب اين جاست كه مردم وطن ما در تمام طول تاريخ ،دست به ابداع
انديشه ھای اجتماعی تازه ای زده اند و ھميشه ھم با مذھب و روحانيت
١٠٨
حاكم موجود ،درگيریھای جدی و خونين داشته اند«.
ِ
البته ھمه ی تقصيرھا را نميشود به گردن کسانی انداخت که بر
ايران حکومت ميکنند و مردم را گردن ميزنند؛ نويسندگان ،تحصيل
کردگان ،روزنامه نگاران ،برنامه سازان راديو و تلويزيون که تاکنون به
جالدان آلوده
بنيادھای خشونت دين اسالم نپرداخته اند ،تقصير کمتری از
ِ
دست ندارند؛ اينان که حتی جرات نوشتن و يا تکلم واژه اسالم را ،مگر
برای مدح اسالم ندارند ،صاف کنندگان جاده برای جالدان و جاني ان
مسلمان و حاکم بر ايران ھستند؛ از وکال و وزرا و روسای سازمانھای
دولتی گرفته ،تا بظاھر مخالفانی که در برون از کشور به کار آموزش و
پرورش و رسانه ھای گروھی مشغول ھستند؛ ھمه و ھمه دستشان برای
ويران کردن ايران در يک کاسه قرار دارد؛ ھرکسی که با »بسم «a
شروع به سخن ميکند ،و يا خود را از معرکه ی بر پا شده ]که بر زندگی
ھمه ی ايرانيان اثر گذاشته[ دور نگه ميدارد ،و آنھا که احترام قرآن و
محمد و علی را در باطن و يا ظاھر حفظ ميکنند و ھنوز خود را مسلمان
ميدانند و مينامند ،ھمه شريک جرم مستقيم جنايتھای جمھوری اسالمی در
ايران ھستند.
ھر مسلمانی طبق دستور دين وآيه ی قرآن يک »قاتل بالفطره«
است؛ شما اگر خود را مسلمان ميدانيد ،موظف ھستيد که »مرتد« را بقتل
برسانيد .اين دستور دين اسالم است؛ کشتن کافران به گردن شماست!
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اي ن مسايل را تا به امروز روشنفکران ،فيلسوفان ،شاعران و
ھنرمندان ايرانی نتوانسته اند ،بفھمند و احساس کنند و در برابرشان
بايستند!
چرا کشتاری که مسلمانان از دگرانديشان در جھان ميکنند ،روی
مسلمانان اثر بدی نميگذارد و آنھا را به اعتراض و شورش نميکشاند؛
چون ھمه ی مسلمانان »بالفطره« کشتار را دوست دارند؛ وگرنه اعتراض
ميکردند.
آيا مسلمانان ايرانی بايد مفتخر باشند يا شرمنده که در کتاب
قتل[ در سوره ی بقره  ٣١بار ،در آل عمران ٢٢
آسمانيشان فعل بکش ] َ َ َ
بار ،در نساء  ٢٣بار ،در مائده  ١٣بار ،در انعام چھار بار ،در اعراف
سه بار ،در توبه  ١٣بار ،در يوسف دو بار ،در اسراء پنج بار ،در الکھف
دو بار ،در طه يکبار ،در حج دوبار ،در فرقان يکبار ،در شعراء يکبار،
در قصص  ٧بار ،در عنکبوت يکبار ،در احزاب پنج بار ،در غافر دو
بار ،در سوره ھای محمد ،فتح ،حجرات ،ذاريات ،حديد ،حشر ،ممتحنه،
صف ،منافقون ،مزمل ،مدير ،عبس ،تکوير و بروج جمعا  ٢٣بار و در
قتل« در قرآن آمده است.
مجموع دست کم » «١٦٦بار فعل » َ َ َ
اسالم اينگونه حياتش را از مرگ ديگران دارد!
در قران مسلمانان » «١٣٣بار نيز از مرگ ]الموت[ سخن رفته
است؛ حال ميتوانيم بھتر بفھميم که چرا تحصيل کردگان مسلمان ايرانی در
برونمرز و درونمرز جرات اعتراض به اسالمشان را ندارند؛ و با
سکوتشان ،خود را در ھمه ی کشتارھای اسالمی سھيم ميکنند؛ حتی اگر
١٠٩
به زبان ،خود را مبری از اين ھمدستيھا بنمايانند.
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يادداشت دوم
دوست عزيز...
اين را میفھمم كه در ايران نمیشود بجز از آنچه تو نوشته ای،
سخنی گفت .سقف مقايسه ی بين انسانھا در ميان اشكال مختلف ھمان
مسلمانھا است .اگر ھم كسی پيدا شود كه دوست نداشته باشد رئيس
كشورش الزاما شيعه ی اثنیعشری معتقد به غيبت كبرای امام دوازدھم
كفر اليغفر شده است كه در پوشش شعارھا ديگر جايی برای
باشد ،مرتكب ِ
تنفس نمیيابد؛ چه برسد به اينكه بخواھد اظھار وجودی ھم در حيطه ی
سرنوشت خودش و كشورش بكند.
اما اينكه چرا من اساسا با ورود به اين بحث مخالفم ،به اين دليل
ايران ما انسانھای ديگری ھم ھستند كه به مذھب
است كه فكر میكنم در
ِ
و انديشه ھای ديگری باور دارند .مسلمان و شيعه متولد شدن ،دليل بر
مسلمان شيعه ماندن تا آخر عمر نيست؛ میشود انسان در باوری كه به او
ِ
ھمراه با خانواده اش تزريق شده است ،شك كند و احتياطا روش فكری
ديگری را برای زندگی انتخاب كند .ما پدر و مادرمان را انتخاب
نمیكنيم ،اما فكرمان را كه میتوانيم انتخاب كنيم!
دين و مذھب ،مثل رنگ پوست و نژاد نيست كه قابل تغيير
نباشد؛ ھرچند كه اين تقسيم بندیھا ھم از نظر من بين انسان ھا اساسا
موضوعيت ندارند.
واع انديشه ھای مذھبی
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چ
اما اينكه
ِ
ِ
]شيعی[ نمیشوم ،به اين دليل است كه اساسا اسالم را دينی ضد آزادی و
دم دست داشتی و توانستی
ضد اختيار شناخته ام .اگر كتاب لغتی چيزی ِ
نگاھی به آن بياندازی ،خواھی ديد كه »اسالم« از ريشه ی »سلم« و به
معنای تسليم است .تسليم در برابر خدا ،و چون خدا در زندگی روزمره ی
ما حياتی عينی ،مادی و حقوقی ندارد ،میشود تسليم در برابر پيغمبر و
امام .ايشان ھم كه چھارده قرن است زنده نيستند.
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تز مھدی موعود ھم بيشتر يك نظريه است تا اينكه در حيات
سياسی ملتی در ھزاره ی سوم بتواند حضوری مادی داشته باشد؛ به ھمين
صاحبان جان
دليل ھم نايبان و جانشينان ايشان میشوند متوليان حكومت و
ِ
و مال و ناموس مردم .رده ھای مختلف تصرف در زندگی مردم را ھم از
پيش در حوزه ھا تقسيم كرده اند .آنچه برای من و تو میماند ،تسليم بودن
يا تسليم نبودن نيست؛ تفاوت تنھا در تسليم بودن در برابر چه كسی است!
ين س يد محمود طالقانی ،علی
به ھمين دليل است كه تفاوت ب ِ
شريعتی ،روح  aخمينی ،مسعود رجوی ،عبدالكريم سروش ،حسين علی
منتظری و ديگران اين طيف ،تنھا در شكل حكومت كردن ايشان بر مردم
است .و اگر در كنه ی دعواھاشان دقيق شوی ،خواھی ديد كه ھر كدام،
اساس
فقط خودش را مجاز به حكومت ِ بر مردم میداند؛ البته بر ھمان
ِ
تسليم مردم در برابر خداشان كه يعنی خودشان؛ به بھانه ی اينكه خودشان
را جانشين خدا ،پيغمبر و امام میدانند.
در اين مورد من ھم با تو موافقم كه سيد محمود طالقانی آخوند
خوبی بود .برای تبليغ نوعی استبداد مذھبی كه به آن معتقد بود ،به زندان
غيردينی شاه ھم مبارزه كرد .دمش گرم؛ اما كسی نيست
رفت ،با استبداد ِ
كه من ،حاال و با درك و فھم امروزی ام روی انديشه ی او و مدعيان راه
او و امثال علی شريعتی سرمايه گذاری كنم.
براساس تسليم ،تعظيم و اطاعت
من اساسا با اين نوع نگرش كه
ِ
بنا شده است ،مخالفم .من حت ی با انديشه ھای ديگری ھم كه اسالمی
نيستند ،اما به اصالت رھبر و رھبری باور دارند ،مخالفم .به ھمين دليل
ھم از زمانی كه فھميده ام ،سعی كرده ام از ھر انديشه ای كه به يك مخرج
مشترك بر اساس تسليم ،اطاعت و خودسانسوری میانجامد ،فاصله بگيرم
و وارد بازیھاشان نشوم.
اين ھا نه فقط مردم شيعه را به اطاعت از خودشان وادار میكنند
كه برای معتقدين به انديشه ھای ديگر ھم دستور مرتكب میشوند ،به
شكلی كه به نوعی فاشيسم و آپارتايد پھلو میزند .مثال چرا نبايد يك زن
مسلمان با يك مرد غيرمسلمان ازدواج كند و يا پا را باالتر بگذاريم،
ارتباط داشته باشد؟
قضيه ی ھلموت ھوفر آلمانی دقيقا نوعی فاشيسم مذھبی است.
اگر ھر مرد مسلمانی با يك زن مسلمان ارتباطی میداشت ،و اين زن
محصنه يعنی در اسارت و حصن مرد ديگری نمیبود ]به عبارتی ازدواج
نكرده بود[ حداكتر چند ضربه ی شالق خدمتشان زده میشد و آقای
مسلمان كه اصال مھم نيست در حصن زنی باشد يا نباشد ،مجبور میشد با
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خانم ازدواج كند .داستان اين است كه در تعريف اينھا مسلمانان و البته فقط
شيعيانشان ،برتر و بھتر از بقيه ی انسانھا ھستند ،و كسی كه با مذھب و
باور ديگری جرات كند با زنی مسلمان ]كه البد خيال میكنند از جنس
برتری است[ ارتباط بگيرد ،مرگش ،آن ھم با سنگسار واجب است؛ تا
ديگران جرات نكنند به سراغ زنان مسلمان بروند؛ چرا كه در باور ايشان،
اور زنانشان تاثير میگذارند ،پس يكی از مسلمانان زن كم
مردان بر ب ِ
میشود.
میبينی پوشش سياسی قضيه را كه كنار بزنی ،با چه فاشيسمی
روبرو میشوی؟!
من البته از جنگی كه در ايران بين متفكرين نوگرای مذھبی و
متحجرين مذھبی درگرفته است ،خوشحالم ،اما خودم را در ھيچ كدام اين
اور منسجم و جزمی كه
جبھه ھا حس نمیكنم؛ چون اساسا با دين و ب ِ
ديگران را در خدمت عقيده اش میخواھد ،مرز دارم .اين جنگ ،جنگ
من نيست؛ جنگ ِ شھروندان ايران با اين ھمه تنوع در انديشه ،مذھب و
بين عده ای كه از اينكه اسالم از سياست و
باورھا ھم نيست؛ جنگی است ِ
حكومت حذف شود ،وحشت كرده اند .ھركدام ھم برای نجات دين ]و نه
مردم[ راھی را پيشنھاد میكنند .ھيچ كدامشان ھم درد مردم و ملت و
شھروندان را ندارند كه اگر میداشتند رای و خواست ملت برايشان مھم
بود و با دگنگ به مردم ايدئولوژی حقنه نمیكردند.
سر كار است؛ و البته بوی
درد ايشان تنھا در شكل ماندشان بر ِ
الرحمن را ھم شنيده اند.
تو نوشته ھای علی شريعتی را دوباره بخوان؛ ببين چقدر برای
اصالت رھبری و رھبر يقه میدراند .به حاشيه ای كه سيد محمود طالقانی
بر كتاب »تنبيه االمه و تنزيه المله« نايينی نوشته است ،مراجعه كن؛ ببين
چگونه از اعدام شيخ فضل  aنوری به دست يك ارمنی گزيده شده است،
بی آن كه توجه كند كه اتفاقا اعدام شيخ ،در مدت كوتاھی كه مشروطه
آورد مثبت جنبش
خواھان كنترل اوضاع را در دست داشتند ،تنھا دست
ِ
كردن دست ارتجاع و مذھب از قدرت بود.
مشروطه برای كوتاه
ِ
يا اين تئوری طالقانی كه بين علما زاويه آنقدر گشاد نيست كه
چندتاشان بشوند ناجيان مشروطه و يكيشان ھم اعدامی مشروطه و شھيد
مشروعه!
به عقيده ی طالقانی اگر اين علما مینشستند و با ھم نشست
میگذاشتند ،میتوانستند به توافق ھايی بر سر نوع سيادت بر مردم برسند.
او به خوبی میداند كه اينھا با ھم اختالف مسلكی و انديشه ای ندارند.
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پايه و اساس دين و مذھبشان ھم ]ھمه[ از ھمان ريشه ی سلم و به معنای
تسليم است.
يا مثال خيال میكنی چرا در ادارات مردم را با دگنگ وامیدارند
نماز اجباری بخوانند ،و به چيزی كه كامال خصوصی است و به حيطه ی
باور مردم مربوط است ،وارد میشوند؟
ِ
وقتی مردم را وادار كردی نماز بخوانند ،روزه بگيرند ،و …
حجاب اجباری بگذارند ،يعنی ايشان را عادت داده ای ]بدون چون و چرا[
اطاعت كنند .اين است كه روش حكومتشان ھم بر اساس ھمان فھمشان از
انسان و رھبری است؛ از ھمان ريشه ی سلم و تسليم.
ايران امروز نمیشود چنين حرفھايی
البته من ھم میدانم كه در
ِ
را مطرح كرد .میشنوم و میخوانم كه حتی سر دادن شعاری به بھانه ی
»ايران دوستی« روی اين »جماعت نوگرا« را ترش میكند ،و ھمگيشان
بودن ورود اين تمايالت ،به باورھای مردم سخن میرانند.
از خطرناك
ِ
حتی اين را ھم معتقدم كه »اپوزيسيون مسلمان« بايد در ميان اين دو جناح
بايستد و نگذارد بين آنھا پلی زده شود؛ اما اين بازیھا بيشتر به دعوای
زن و شوھری شبيه است كه صبحھا قھر میكنند و شبھا آشتی؛ بنابراين
نه قھرشان جدی است و نه دعواشان قابل سرمايه گذاری!
تو ھم بھتر است اين شوخیھای بيمزه را زياد جدی نگيری و
بين اينھا تفاوتی اينقدر زياد قائل نباشی!
آزادی از نظر من يعنی آزادی شك كردن ،به ھمه چيز و ھمه
كس؛ و آزادی ھمه كس ،ھمه ی دگرانديشان ،فارغ از جنسيت ،باور،
انديشه ،مذھب و ايدئولوژی؛ آزادی يعنی تالش برای ايجاد امكانات برابر،
برای ھمه ی شھروندان ،بی ھراس از انديشه ،قوميت ،جنسيت ،نژاد،
رنگ پوست و ديگر تفريق ھای كمدی بين انسانھا.
اگر اينھا توانستند اين حداقلھا را باور كنند ]كه خوب میدانی
نمیتوانند[ آن وقت بيا با ھم درباره ی اين قصه ھا بيشتر صحبت كنيم!
به اميد ديدار
نادره افشاری
يکماه پس از دوم خرداد ١٣٧٦
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پشت دروازه ی تھران
میگويند ملتی كه تاريخش را نشناسد ،آن را تكرار خواھد كرد.
راست میگويند .در اين نشناختن است كه گاه برخی مجبور میشوند،
ديوار فرھنگ ،خاك پرستی و ناسيوناليسمی كور و مزاحم سنگر
پشت ِ
ِ
بگيرند ،شايد بتوانند از ھويت و فرھنگ ِ ايرانی ]در برابر حمله ی
اعراب يا ديگران[ دفاع كنند.
اگر تاريخ را بشناسيم و بدانيم كه ايرانيان اولين ملتی بودند كه
پيش از ديگر ملتھای صاحب ِ تاريخ ،بيانيه ی جھانی حقوق بشر را
در ٢٥٠٠سال پيش از اين تدوين كرده اند ،و از اصول اساسی و بديھی
اين مانيفست ،تحمل دگرانديشان و برابری حقوق ھمه ی انسانھا فارغ از
ھر دين ،آئين و مذھبی است ،آنوقت كسانی كه اين پيشينه ی درخشان را
دستآويز نوعی نژادپرستی »دمده« میكنند ،خواھند دانست كه برداشتشان
سر ستيز دارد.
با ھمان فرھنگ ديرينه ی ايران ِ
به حكومت رسيدن چند باره ی حاكمان اسالمی و برقرار شدن
دومين دور حكومت رسمی مذھب شيعه در ايران ]پس از تسلط صفويان
شيعه شده[ بھای گرانی است كه ملت ما به دليل نشناختن تاريخ كشورش
میپردازد.
شاھان و حاكمان ايران در توازی با رھبران مذھبی و بخصوص
شيعی ھيچ گاه مردم ايران را »شھروند« تعريف نكرده اند .تعريف سنتی
رھبری شيعه و حاكمان فعلی ايران از مردم »امت« است .امت ھم به
خبر ،آگاھی ،علم و دانش نيازی ندارد؛ ھمان رساله او را بس است كه
اگر دريچه ای به سوی روشنايی آگاھی اش باز شود ،بیترديد دكان دين
فروشی اين رھبران تخته خواھد شد .وقتی شھروندان کشوری را »امت«
تعريف كرديم ،اين امت در رابطه ای يكطرفه با امام تعريف میشود .امام
ھم يعنی رھبر ،پيشوا ،پيشتاز ،ولی ،اولی االمر ،ولی فقيه ،زعيم و ديگر
مفاھيمی كه اين رابطه ی يكطرفه را تبيين میكند.
در فرھنگ لغت ھر يك از اين كلمات مفھومی دارند كه در
نھايت و به محترمانه ترين شكلش ،ھمان تعريف سنتی شبان و چوپان را
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به ذھن متبادر میكند .به بيانی ديگر حاكمان مذھبی؛ حتی ظاھرا
غيرمذھبی ايران ،برای خودشان اين مسئوليت را قائل ھستند كه
»گوسفندان« را به چرا ببرند ،راه نشانشان بدھند ،شيوه و زمان جفتگيری
را برايشان برنامه ريزی كنند .زمانش ھم كه رسيد شير ،پوست ،پشم،
چرم ،دل و جگر و بقيه ی بخشھای تنشان را به مصرف برسانند .ھرشب
ھم به آغل ھدايتشان كنند تا بخوابند و برای برنامه ی از پيش تعيين شده ی
فردا آماده باشند.
اما اگر روزی گوسفندی بگويد كه من از اين رھبر»/چوپان«ی
كه برای من تعيين كرده ايد ،خوشم نمیآيد و دوست دارم خودم بگردم تا
چوپان ديگری پيدا كنم ،واويال میشود .يا مثال بگويد كه اگر دليل برتری
چوپان بر من ،آگاھی او از امورات است ،من ھم در اين شبھا در ھمان
آغلی كه شما برايم تدارك ديده ايد ،فكر كرده ام ،كتاب خوانده ام و به اين
نتيجه رسيده ام كه ميزان آگاھی چوپان چندان ھم از من بيشتر نيست و من
خود میتوانم مدعی رھبری باشم ،يا دست كم برای زندگی خودم تصميم
بگيرم؛ كارد سالخی چوپان است كه گردن لطيف گوسفند ِ آگاه را خواھد
دريد و به قربانگاه ھمه ی معترضين تاريخ خواھد فرستاد.
از آن سو ھر گله تعدادی ھم سگ ِ گله ]پاسدار[ دارد كه به دليل
سرسپردگی و اطاعت محض از رھبر ،به ھر گوسفندی كه چنين خياالت
واھی را در سر بپروراند و مثال بخواھد از گله جدا شود ،پارس كرده
»رھبری« را متوجه وضع »غيرعادی« مقلد میكنند .رھبری ھم كه
زير آب میكند.
درسش را فوت ِ آب است ،فورا سر گوسفند غير مقلد را ِ
پارس سگ ِ پاسدار نگذارد ،تمام
اگر ھم فرد معترض وقعی به
ِ
سيستمھای امنيتی و اطالعاتی امام و زعيم و رھبر عاليقدر… پای لطيف
انسان معترض را مثل ھميشه طعمه ی دندان پاسداران خواھد كرد كه پای
رفتنش چالق شود و از راه رفتن باز بماند ،تا ھنگام »ذبح شرعی« و
روز مبارك »عيد قربان« فرا رسد.
»در فلسفه ی سياسی علی شريعتی ،مرتضی مطھری] ...،سيد
روح [aخمينی و مجاھدين خلق ،وجود يك رھبر دينی در راس حكومت،
الزم و ضروری است .اين ضرورت ناشی از طفوليت فكری جامعه است
و لذا سرپرستی يا »واليت« جامعه ]امت[ توسط امام يا رھبر ،امری
طبيعی و مسلم است .در واقع به قول ...مسعود رجوی :آگاھی پيشتاز ]يا
رھبر[ به او واليتی در ھدايت جامعه اعطا میكند كه سراسر جامعه را
دربرمیگيرد و در برابر آن افراد جامعه مكلف به اطاعت و گردن نھادن
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ھستند… به قول شريعتی :اگر كسی رھبر يا امام خودش را نشناسد ،بمانند
١١٠
گوسفندی است كه چوپانش را گم كرده است«.
به ھمين دليل وقتی مردم كشوری توسط »روشنفكران«
ايدئولوژيكش گوسفند تعريف میشوند ،سرنوشتی بھتر از اين كه گرفتارش
ھستند ،نخواھند داشت؛ در اين تعريف ِ ويژه از موضوع انسان ]گوسفند،
عوام كاالنعام ،سفيه ،رعيت…[ ديگر چه انتظاری میتوان از ملت داشت؛
آيا اين انتظار واقعی است اگر آرزو كنيم كه ملت ،جاده ھای مالرو را
بكوبد و به شاھراه تمدن و مدنيت پای بگذارد؛ آيا واقعی است اگر منتظر
باشيم كه ملت ،بی آن كه امكان آموزش و پژوھش داشته باشد و بی آن كه
رھبری مذھب ،امكان ھر نوع دگرانديشی اش را به رسميت بشناسد ،به
چيزی بيشتر از اين كه ھست دست يابد؟!
اما اگر زاويه ی ورود را عوض كرده ،زمينه ھای چنين پس
رفتی را بررسی كنيم ،خواھيم ديد كه ھمين »ملت ِ گوسفند!« تنھا چند
صباحی كوتاه قبل از حمله ی اعراب اسالم زده به ايران چه فرھنگ
پرباری داشته است و اتفاقا دليل ضديت ھيستريك متوليان اسالم ھم با اين
ملت و ديگر ملتھای با فرھنگ نظير مصر نيز ھمين بوده است .تمام
كتابخانه ھا و آثار علمی و ادبی اين مرز و بوم را به آب ،آتش و سانسور
سپرده اند ،شايد بتوانند در غيبت ِ فرھنگ و ملت ھايی با فرھنگ ،امكانی
برای ادامه ی حيات بيابند.
»يكی از آثار شوم و بسيار زيان بخش حمله ی اعراب به ايران،
محو آثار علمی و ادبی اين مرز و بوم بود .اعراب جاھل كليه ی كتب
علمی و ادبی را به عنوان آثار و يادگارھای كفر و زندقه از بين بردند.
سعد وقاص پس از تسخير فارس و فتح مدائن و دست يافتن به كتابخانه ھا
و منابع فرھنگی ايران از عمر خليفه ی وقت كسب تكليف نمود .و وی
نوشت …:كتابھا را در آب بريزيد ،زيرا كه اگر در آنھا راھنمايی باشد،
با ھدايت خدا از آن بینيازيم .و اگر متضمن گمراھی است ،وجود آنھا
الزم نيست .كتاب خدا برای ما كافی است .پس از وصول اين دستور سعد
وقاص و ديگران حاصل صدھا سال مطالعه و تحقيق ملل شرق نزديك را
١١١
به دست آب و آتش سپردند«.
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»اندك اندك مردم ايران فھميدند كه حمله ی اعراب به ايران،
١١٢
دستبرد ساده ای به منظور غارت نبود ،بلكه جدی تر از آن است«.
روش ھميشگی رھبران مذھبی حاكم
اين است كه ما در راستای
ِ
بر كشورمان ]كه آگاھی را مخل استمرار حكومتشان میدانند[ يا ھميشه از
اتبين
تاريخمان بیخبر نگاه داشته شده ايم ،يا تاريخ را از ديدگاه ك
ِ
دليل سترون بودن
اسالمزده آموخته ايم .و به جای اين كه با
آموختن تاريخ ِ
ِ
جامعه مان را بشناسيم ،در خط ِ مقدم ِ مبارزات ِ آزاديخواھانه ی ملتمان،
مسلمانانی انقالبی و افراطی كشف كردهايم!
»مساله ی ديگری را كه بايد اضافه كنم ،ناميدن بسياری از
جنبشھای اجتماعی و فرقه ھای ضد اسالمی مانند قرمطيان ،سرخ
جامگان ]بابك خرمدين[ و مشعشعيان به عنوان غاله شيعه يا مسلمانان
افراطی است؛ در حالی كه برای انتساب اين جنبشھا به شيعه ابتدا بايد ديد
اصول اساسی و اوليه ی اسالم يا شيعه چيست؛ در ھمه ی متون
كه
ِ
تاريخی آمده است كه مثال سيد محمد مشعشع در نجف ،بارگاه حضرت
علی را ويران كرد و پيروان او چوب ضريح آن حضرت را به عنوان
زير اجاق سوزاندند… و يا قرمطيان به خانه ی كعبه حمله كرده و
ھيزم ِ
ِ
مراسم حج را تعطيل كردند و جواھرات و اشياء قيمتی خانه ی خدا را به
غنيمت بردند .آنان به نماز و روزه و حج و ديگر اصول و عبادات
رو خود ھرچه قرآن و
اسالمی اعتقادی نداشتند؛ به طوری كه در قلم ِ
تورات و انجيل بود ،ھمه را به صحرا بردند و سوزاندند .به نظر
قرمطيان سه نفر مردم جھان را گمراه كردند :اول شبانی ]حضرت موسی[
دوم طبيبی ]حضرت عيسی[ و سوم شتربانی ]حضرت محم د[ُ ...خب،
كجای اين اقدامات و عقايد ،اسالمی و خصوصا شيعی است؟… ]اما[
ق ]اسالمی و شيعی[… مینويسد» :حالج دلقی پوشيده داشت كه
محق ِ
بيست سال از تن بيرون نكرده بود و گزنده ی بسيار در وی افتاده بود.
١١٣
يكی از آن ،وزن كردند ،نيم دانگ وزن داشت«.
»در  ٨ذيحجه ی سال  ٣١٧ھجری در روز زيارت حج،
قرمطيان ناگھان به مكه حمله كرده ،شھر را متصرف شدند و غارت
كردند … به اين حد ھم اكتفا نكرده … بيشتر تشريفات مذھبی سنيان را
رد میكردند و زيارت كعبه را بت پرستی میشمردند ،آن مكان مقدس
اسالمی را غارت كرده و ]حجراالسود[ مشھور را از ديوار كنده و به دو
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نيم كردند و با خود به لحسا ]بحرين[ بردند .و فقط پس از قريب ]به[ بيست
سال بر اثر وساطت خليفه ی فاطمی ]حجراالسود[ را به مكه ]عربستان
١١٤
سعودی فعلی[ بازگرداندند«.
در اين مقايسه ی ظريف به خوبی میتوان ديد كه چگونه محققين
شيعی نه تنھا بزرگان تاريخ ما را مسخ ،بیھويت و بیارزش كرده اند كه
ال
ھمين ارزشھا را كه در ضمير پنھان ملت ما جايی تاريخی دارد ،م ِ
ارزش تاريخی حالج اين نيست كه با
خود میكنند .به تعريف ِ اينھا
ِ
دريافت ِ رايج و فريب ِ دين سازان حاكم از انسان مخالف است ،بلكه اين
است كه بيست سال حمام نرفته است و گزنده ھای تنش ھريك نيم دانگ
وزن دارند .و حالج آنقدر بیآزار است كه حتی شپشھا را از تنش
نمیشويد .البد میخواھند بگويند اتھاماتی كه به حالج زده میشود كه به
خانه ی كعبه حمله كرده ،مراسم حج را »بت پرستی« ناميده و خرافات
تن
مذھبی را به سخره گرفته ،درست نيست .و حالج از آزار شپش ھم در ِ
ال
زخمی اش ابا داشت .و با كشف »ارزشھايی« كامال شيعی در امث ِ
حالج ،ايشان را ابتر و غيرقابل الگوبرداری میكنند.
اين است كه تاريخ را بايد بارھا و بارھا نوشت ،بی ھراس از
شان حاكم« .بايد ھمه ی زوايای تاريك ِ
تيغ آخته ی »سلمان رشدی ُک ِ
رار
تاريخ را ،برای تكرار نكردن وارسيد؛ راه ديگری نيست .دوران تك ِ
تاريخ به سر رسيده است.
ق بیغرض«

محق
»
ر

نف
د

چن
ه

ب
ط

فق
سی

نوي
اريخ
اما اگر در ت
ِ
دين
»
مستمر
و
ھولناك
ِ
جنايات
ِ
گرداب
در
ھم
برجستگان
بسنده كنيم ،اين
ِ
استمرار حكومت مذھب بر
نوين
در حكومت« و »كشف ِ شيوه ھای
ِ
ِ
كار ناكرده و
ھا
قرن
و
ھا
سال
ھنوز
جامعه« محو و كمرنگ خواھند شد.
ِ
حرف نانوشته روی زمين مانده است .طرفه آنكه ما ھم چنان و ھنوز ھم
ِ
لشكر مسلح به مذھب شيعه را ،با رنگ آميزیھای متنوع
چند
و
چندين
ِ
پشت دروازه ی تھران در آب نمك خيسانده داريم كه منتظرند آنچه را كه
اعراب ،تركھای صفوی و حاكمان فعلی ناتمام گذاشته اند ،تمام كنند ،و ما
طح »سطح ِ فكر« خودشان كه ھمانا فرمھای ديگر حكومت ِ
را تا س ِ
طالبان افغانستان است ،پائين كشيده ،از گردونه ی تمدن و پيشرفت ِ جھانی
به بيرون پرتاب كنند ،ھم چنان كه طالبان در ھمدستی آشكار و نھان با
حاكم قبلی بر سر افغانستان آورد.
استالينيسم
ِ
ِ
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از منتظران خيمه زده ی پشت دروازه ی تھران كه برای برپا
ديگر حكومت شيعه در ايران خيز برداشته اند ،خشنترين و
كردن انواع
ِ
پولدارترينشان مجاھدين مسعود رجوی است .بعد ھم »به ترتيب ِ اجرای
نقش« ھواداران شريعتی ،مدعيان جنبش نوزايی دينی ،بخشی از
جداشدگان مجاھدين كه خود را ھم چنان به اصول چھل سال پيش مجاھدين
ان ديگری كه آب نديده اند ،وگرنه
مسلح و وفادار میدانند ،و
ِ
خيل مدعي ِ
شناگر قابلی ھستند.
گروه جبيب a
مسلمانان مبارز«
بش
ِ
ِ
در درون كشور ھم »جن ِ
پيمان ،عزت  aسحابی و نھضت ]مذھبی[ آزادی مھدی بازرگان ،جاما،
طرفداران مرحوم كاظم سامی ،طرفداران لطف  aميثمی و خيل ديگری
از خرده مدعيانی كه چه از وطن گريخته باشند و چه ھم چنان زير عبای
نقش دين در حكومت ،مدعی
ماليان جا خوش كرده باشند ،با آگاھی از
ِ
ت مذھب بر ايرانند .به اين خيل عظيم ميتوان انواع
شكل ديگری از حكوم ٍ
اصالحطلبان حکومتی و در کنار حکومت را ھم افزود...
متاسفانه بايد گفت که» :كسانی كه تصور میكنند حكومت
اسالمی ربطی به خمينی ايسم ندارد و استقرار اسالم راستين يا جمھوری
دموكراتيك اسالمی را مژده میدھند ،بیترديد آزمايش خونينتر و
١١٥
ھولناكتری را برای ما تدارك میبينند«.
بعضی از ايشان میخواھند »اسالم در ايران« را دموكراتيزه
كنند و به راه راست بكشانند .بعضی ھم مثل »مارتين لوتر« ايران،
عبدالكريم سروش از آزادی ،دموكراسی و تحمل دگرانديشان در »اسالم
راستين« دم میزنند؛ غافل از اين كه چنين مذھبی ھر »كجی از
تيز عمر راست خواھد كرد .در اين ھزار و چند
اصولش« را با
شمشير ِ
ِ
صد سال ھم آن را بخوبی ثابت كرده است.
به گفته ی باقر مومنی» :ولی امروزه مسلمان متجدد و اصالح
طلب عليرغم اين كه با جمھوری اسالمی موجود ھم ميانه ای نداشته باشد،
حاضر نيست به آسانی و راحتی از دخالت دادن اسالم در زندگی سياسی و
اجتماعی دست بكشد… عبدالكريم سروش… ھم چنان میكوشد ثابت كند
كه نه تنھا سياست و دين دو مقوله ی تفكيك ناپذيرند ،بلكه حكومت اسالمی
جامه ای است كه بر قامت ِ جامعه ی ايران دوخته شده است .او در مورد
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رابطه ی ميان دين و سياست… اظھار عقيده میكند كه اصوال رابطه ی
١١٦
بين دين و سياست يك امر جبری است«.
و به گفته ی علی ميرفطروس» :انديشه ھای سروش ھم ھمان
تشيع علوی و اسالم نبوی علی شريعتی و مجاھدين است؛ با اين تازگی كه
پس از تجربه ی خونين  ١٧ساله ی حکومت اسالمی ]تا زمان نوشتن
کتاب گفتگوھای علی ميرفطروس[ سروش اينك با احتياط و شرمندگی و
تاخير از جدايی دين و سياست حرف میزند ،با اين حال بايد بدانيم كه اين
موضعگيری اساسا برای حفظ و نجات اسالم است و نه برای استقرار
آزادی و دموكراسی در ايران .متفكرانی مانند سروش اگر بخواھند روزی
بين اسالم و آزادی يكی را انتخاب كنند ،آن يكی حتما اسالم خواھد بود و
١١٧
نه آزادی«.
اينگونه است كه ما بی آن كه تصوير دقيقی از تاريخمان داشته
باشيم ،جای علت و معلول را عوضی میگيريم و بی آن كه چرايی و
چگونگی نازايی كشور را عليرغم اين ھمه فداكاری بررسی كنيم ،به بحث
پيرامون شكلھا میپردازيم.
به باور من تاريخ ما چشمه ای است كه از ميانه ی راه زھرآگين
شده است .بايد آب باريكه ی دشمن را كور كرد؛ بايد فساد و بیھويتی را
ن تاريخ شست ،تا بتوان راھی به سوی مدنيت ،تمدن ،تبادل
از ت ِ
فرھنگھا ،تحمل دگرانديشان ،تسامح و تساھل باز كرد .اساس ناتوانی ما
ل شيعه
ناآگاھی از تاريخ است .متاسفانه بسياری از مورخان ما به دلي ِ
زدگی يا ترسھاشان نتوانسته اند و يا نخواسته اند چھره ی واقعی تاريخ
را به نمايش بگذارند.
برگرديم سر کارمان!
ببينيم مذھب شيعه پس از قريب به ھزار سال تسلط ِ تسنن،
چگونه بر ايران تسلط يافت؟!
شاه اسماعيل صفوی كه در اوايل قرن دھم ھجری قمری توانست
حكومت شيعيان صفوی را در ايران اعالم كند ،با اينكه تقريبا تمام ايرانيان
از حمله ی اعراب به اين سو ،سنی مذھب بودند ،با كشتارھايی گسترده و
وحشيانه ،ايشان را واداشت يا قتلعام شوند ،يا به فرقه ی شيعه گردن
نھند .شاه اسماعيل ،جمله ی »حی العلی خيرالعمل« و نام امامان شيعه را
به اذان و شھادتين افزود» ،سب و لعن خلفای راشدين« را باب كرد و…
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خيلی از كارھايی را كه ما ايرانيان شيعه ،امروز انجام میدھيم ،در واقع
بدعت اسماعيل صفوی است كه حتی به مادر خودش ھم رحم نكرد و او
ِ
را سر بريد.
»شاه اسماعيل امر كرد كه خطيبان شھادت خاص شيعه يعنی
»اشھدان علی ولی  «aو »حی علی خيرالعمل« را در اذان و اقامه وارد
كنند؛ در صورتی كه اكثريت مردم ايران سنی و از اصول شيعه بیخبر
بودند .اين اقدام شاه اسماعيل ،تمام مردم و حتی برخی از علمای شيعه ی
تبريز را نگران ساخت؛ چنانكه يك شب ،پيش از تاجگزاری شاه نزد وی
رفتند و گفتند» :قربانت شويم دويست/سيصد ھزار خلق كه در تبريز
است ،چھاردانگ آن ھمه سنی ھستند و از زمان حضرات تا حال اين
خطبه را كسی در تبريز برمال نخوانده؛ میترسيم مردم بگويند كه پادشاه
شيعه نمیخواھيم و نعوذ با zاگر رعيت برگردند ،چه تدارك در اين باب
میتوان كرد؟«
»پادشاه فرمودند كه» :مرا به اين كار بازداشته اند و خدای عالم
و حضرات ائمه ی معصومين ھمراه من ھستند و من از ھيچكس باك
توفيق  aتعالی ،اگر رعيت حرفی بگويد ،شمشير میكشم و يك
ندارم .به
ِ
١١٨
كس زنده نمیگذارم«.
به گواھی كاترينوزنو سفير ونيز… صفويه میكوشيدند از حسن
توجه توده ھای مردم آذربايجان ،ايران و آسيای صغير ،يعنی پيشه وران،
روستائيان و فقيرترين قشر چادرنشينان به مذھب شيعه استفاده كنند و در
دادن وعده ھای عوام فريبانه بدانان بهھيچ وجه امساك نمیكردند .بی دليل
نيست كه اعمال شاه اسماعيل صفوی در راستای تفرقه افكنی و به راه
انداختن جنگھای وحشيانه ی مذھبی بين شيعيان و سنيان از سوی تاريخ
نگاران واقع بين ،نوعی فاشيستم ارزيابی شده است.
ِ
اما اگر قرار باشد كه »تركتازی« و اعمال وحشيانه ی اين اولين
شاه شيعه ی صفوی را در چگونگی و ميزان كشتار دگرانديشان بيان كنم،
به كتابی چند صد صفحه ای نياز دارم؛ اما دو فصل مشترك را بين شاه
اسماعيل صفوی و آخوندھای حکومت اسالمی نمیتوانم ناديده بگيرم ،و
آن ھم فاشيسم مذھبی ،جنسی و قومی ،ھم چنين بی پروايی ھردوی ايشان
در كشتار دگرانديشان است .اين وجوه مشترك ھم بی ترديد ناشی از وجه
ان
غيرمعق ِ
ول اين متولي ِ
اشتراكی اساسی تر و اصولی تر است؛ ارتباط ِ ِ
مذھب با خدا و متافيزيك.
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»منصور خليفه ی عباسی ]نيز[ خطاب به مردم چنين گفت:
»ای مردم ،من در زمين مظھر قدرت خدا ھستم و به مشيت و
اراده ی او رفتار میكنم .به اذن او عطا مينمايم ،زيرا خدا مرا قفل مال
١١٩
خود قرار داده است«.
و فضل  aبن روزبھان خاطر نشان میكند كه… شيخ جنيد را
١٢٠
 aو فرزند او حيدر ]پدر شاه اسماعيل صفوی[ را ابن  aخواندند.
سوداگر گمنام ونيزی… مینويسد که اين صوفی را رعايايش
چنان ستايش میكنند كه پنداری خدا بر روی زمين است… در سراسر
ايران نام خدا فراموش شده و ھمه جا نام اسماعيل بر زبانھا جاری
١٢١
است.
شادروان احمد كسروی در تاريخ پانصد ساله ی خوزستان
مینويسد که در تاريخھای صفوی ھميشه پرده بر روی خونخواریھا و
زشتكاریھای شاه اسماعيل كشيده اند و اين است كه او از پادشاھان
نيكوكار شمرده میشود؛ در حالی كه كارھای زشت بسيار كرده و اگر در
تاريخ جستجو شود ،تاخت و تازھای ازبكان در خراسان و ويرانكاریھای
عثمانی در آذربايجان ،بيشتر ميوه ی كارھای ناستوده ی اين شاه بود.
شاه اسماعيل بنيانگزار سلسله ی صفوی ]مرشد كامل[ يك گروه
زنده خواران در دربار داشت كه زير نظر جارچی باشی شاه انجام وظيفه
میكردند و ماموريت داشتند كه به محض اشاره ی وی گوشت بدن مجرم
را به دندان قطعه قطعه كنند و بخورند .اين رسم تا پايان عصر صفوی
١٢٢
برقرار ماند.
اين آپارتايد مذھبی كه در شخص شاه اسماعيل صفوی ،به اوج
رسيد و در شاه عباس صفوی به شيوه ھای نوينی متكامل شد ،چگونگی
گرويدن اجباری ايرانيان را به تشيع ،به ضرب شمشير ،قتل عام و غارت
به نمايش میگذارد .در واقع خشونتی كه شاه اسماعيل صفوی برای قلع و
مسلمانان سنی مذھب[ و ديگر دگرانديشان در پيش گرفت،
قمع دشمنان ]
ِ
متكامل شده ی روش اعراب بدوی بود كه طی قريب به ھزار سال به
»روشھای نوينی« باليد و چند صد سال بعد ]امروز[ به شيوه ھايی بسيار
بسيار پيچيده تر و تكنيكیتر ارتقاء يافته است.
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١٠٠

در فارسنامه ی ناصری آمده است که تعصب جنون آميز شاه
اسماعيل صفوی چنان بود كه چون به شروان شاھان مسلط شد ،به
سپاھيان خود گفت» :چون مردم شروان ،دشمن خاندان رسالتند ،اموال آنھا
نجس است .بايد تمامی اموال آنھا را كه به غارت گرفته ايد ،در آب
رودخانه اندازيد!«
تمام لشكريان اطاعت فرمايش مرشد كامل خود را كرده ،تمامت
اموال را در آب انداختند؛ حتی شتر و اسب و استر را.
شاه اسماعيل با آنكه تبريزيان ھيچ مقاومتی نكردند ،بسياری از
مردم شھر را قتلعام كرد؛ حتی سربازانش زنان آبستن را با جنينھايی كه
در شكم داشتند ،كشتند .گور سلطان يعقوب و بسياری از اميرانی را كه در
نبرد دربند شركت جسته بودند ،نبش كردند و استخوانھاشان را سوزاندند.
سپس  ٨٠٠تن … را سر بريدند …  ٣٠٠تن از زنان روسپی را به صف
درآوردند و ھر يك را به دو نيمه كردند … سپس اسماعيل مادر خود
١٢٣
را… فرمان داد در برابرش سربريدند.
در تاريخ اجتماعی ايران مرتضی راوندی آمده است که شيخ
حيدر ]پدر شاه اسماعيل صفوی[ ھرگاه در اردبيل با مخالفت كسی روبرو
میشد ،به فرمان وی مريدانش سگی را به نفت و گوگرد آغشته ساخته و
آتش زده ،از پنجره بدرون خانه ی مخالف میافكندند.
برای اين كه تصويری از شاه اسماعيل صفوی داشته باشيم ،الزم
سم
نيست راه دوری برويم .كافی است برای آگاھی از چگونگی و مكاني ِ
ارتكاب چنين جناياتی از سوی رھبری شيعه و اساسا متوليان مذھبی،
نخست ماھيت و نگرش اين مذھب را به انسان و حق و حقوق انسان
بشناسيم ،آنگاه شناخت شيوه ھای انجام اين جنايات ديگر پرسشی بر اساس
قوانين شناخته شده ی حقوق بشر برنخواھد انگيخت .اين متوليان نه تنھا
انجام چنين جناياتی را در قبال مردم انكار نمیكنند كه آن را عين انجام
وظيفه ای میدانند كه از سوی رھبران اوليه ی دينشان ] [aبه ايشان
تفويض شده است .بنابراين سخن گفتن از حقوق بشر ،دموكراسی ،آزادی،
بودن حريم زندگی
آزادی دگرانديشان ،انتخابات و… ھمين طور محفوظ
ِ
شخصی ،حت ی از نظر متوليان فرنگ رفته ی اين مذھب نيز حيطه ی
غيرقابل تجاوزی نيست و دخالت در زندگی مردم و تعيين تكليف برای
ايشان ،عين مسلمانی ھمه ی متوليان مذھبی است.
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١٠١

»فلسفه و ماھيت رژيم سياسی در ھمه ی انواع حكومتھای
اسالمی ]از خمينی تا مجاھدين[ مبتنی بر اصالت رھبر است .در اين
فلسفه ،امام انسانی مافوق و پيشوا است؛ ابرمردی است كه جامعه را
سرپرستی ،زعامت و رھبری میكند .دوام و قوام جامعه به وجود امام
بستگی دارد .امام ،عامل حيات و حركت امت ]جامعه[ است .وجود و بقای
امام است كه وجود و بقای امت را ممكن میسازد .امام »پيشوا« است تا
نگذارد امت به بودن و خوش بودن و لذت پرستی تسليم شود و باالخره
پيشوا است تا در پرتو ھدايت او ،امت چونان گوسفندی حركت و جھت
١٢٤
حركت خويش را گم نكند«.
در سفرنامه ی ونيزيان آمده است كه شاه اسماعيل صفوی بر
وسعت و دامنه ی اختالفی كه ميان ايران و ديگر كشورھای اسالمی وجود
داشت ،به مراتب افزود… و ايرانيان… را برانگيخت و برآن داشت كه
درصدد رد وانكار خليفه ی اول و دوم و سوم برآيند.
يكی از نتايج مھم پيروزی قزلباشان اين بود كه مذھب شيعه ی
اماميه ی جعفريه ]به نام امام جعفر صادق يا مذھب اثنیعشريه يا دوازده
امامی[ مذھب رسمی قلمرو دولت صفويه اعالم شد … ھمه جا خطبه ی
شيعی و لعن سه خليفه ی اول معمول گشت .شاه اسماعيل شخصا مراقب
بود كه مردم بلندتر لعن كنند و غالبا میگفت که بيش باد ،كم مباد …
فقيھان شيعه و يا فقيھانی كه به مذھب شيعه گرويده بودند ،ھمه ی مقامات
و مشاغل روحانی را اشغال كردند … ترويج مذھب شيعه به مثابه مذھب
دولتی و به ويژه ترويج لعن سه خليفه ی نخستين… و اعدام و ايذا و
تعقيب اھل سنت و جماعت ،مناسبات ايران را … با دولتھای ھمسايه…
١٢٥
سخت تباه و خراب كرد.
مجتبی مينوی در رابطه با حركت قزلباشھا ]ارتش شاه
اسماعيل[ و به حكومت رسيدن شاھان صفوی ،برخالف خيلی از تاريخ
نگاران شيعه زده كه شيوه ی به حكومت رسيدن صفويان را »حركتی
ملی« ارزيابی میكنند ،اين نگرش را يك سھل انگاری تاريخی ارزيابی
كرده و نوشته است که عنوان جنبش ملی دادن ]به جنبش قزلباشھا[ به
گمان من سھل انگاری تاريخی است در اصطالح ،و مرتكب شدن غلط
١٢٦
تاريخی است.
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١٠٢

داشتن تشيع ،نادرست
»از لحاظ تاريخی فرضيه ی منشا ايرانی
ِ
است و اكنون میتوان اين نظر را كامال رد شده شمرد … نخستين
١٢٧
شيعيان ،از موالی ]بندگان = ايرانيان[ نبودند ،بلكه عرب بودند«.
به بيانی ديگر شيوه ی به حكومت رسيدن شاھان ترك صفوی كه
نژاد و مذھب ديگری داشتند ،نه تنھا ملیگرايانه نبود كه دقيقا در راستای
حمله ی اعراب به ايران ،شبيخون قومی خارجی بود.
تمام ايرانيان
سر
بر
ترك
متاسفانه با تمام فجايعی كه اين طايفه ی
ِ
ِ
و بخصوص باورمندان به آئينھای ديگر مذھبی آورده اند ،تاريح نويسان
شيعه زده ی ما جرات نمیكنند اين حركت را درست ارزيابی كنند و از
كسانی مثل شاه اسماعيل و شاه عباس ،تصاويری غيرواقعی ارائه میدھند
كه نه با رفتار آن شاھان ھمخوانی دارد و نه با حافظه ی تاريخی ما.
به عنوان نمونه ،ميتوان به اين رفتار شاھان صفوی اشاره کرد:
»ھنگام انتقال ارمنيان از جلفا به اصفھان از پانزده ھزار
خانوار ،فقط سه ھزار خانوار به اصفھان رسيدند و باقی در راه بر اثر
گرسنگی و بيماری و حمالت ايالت چادرنشين تلف شدند … يك ھدف
ديگر اين اقدام ]كوچاندن ارامنه از جلفای ارمنستان به اصفھان[
ِ
غيرايرانی كشور صفوی و تضعيف آن
فرونشاندن پايداری
١٢٨مردم نواحی ِ
سرزمينھا بود«.
دالرام مشھوری در كتاب »رگ تاك« مینويسد که تفكر در
ھمين فاكت تاريخی كافی است تا واقعيت عصر شاه عباس »كبير« را به
چھره ای كامال متفاوت به نمايش بگذارد .پرسيدنی است که ارامنه كه به
فرمان شاه اين راه را میپيمودند … با كدام حمالت روبرو بودند كه از
ھر پنج نفر تنھا يك نفر جان سالم به مقصد رساند؛ از گرسنگی و بيماری
كه بگذريم ،كدام ايالت چادرنشين در اين مسير عامل چنين حمالتی
بودهاند… طرفه آنكه ھمه ی تاريخ نگاران يك صدا آرامش و امنيت اين
دوران را ستوده اند.
بنابراين امنيتی كه تاريخ نگاران شيعه زده ی ما برای دوران
حكومت شاه عباس »كبير« برشمرده اند ،نه تنھا امنيت نبوده ،كه يكی از
ھمان شيوه ھای ھميشگی قومی مھاجم بود كه زير لوای مذھب ،ايران را
درگير بزرگ ترين جنگھای مذھبی كرد كه تاكنون نيز از آن رھايی
نيافته ايم؛ رفتار با دگرانديشانی مثل ارامنه كه برای نابود كردن منطقه ی
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١٠٣

زندگیشان و استفاده از ھنرمندانشان برای باصطالح سازندگی ايران
درپيش گرفته شد ،تنھا يكی از شيوه ھای ثبت شده در تاريخ ايران است
رفتار اين سلطان شيعه و ديگر شاھان صفوی را به
مختصات
كه جدول ِ
ِ
ِ
نمايش میگذارد .به ھمين دليل است كه بايد پوسته ھای دروغين
تاريخنگاری را كنار زد و تصويری واقعی از اين شاھان شيعه و جنايتكار
به نمايش گذاشت!
در سال  ١٦٠٥ميالدی ] ١٠١٤ھجری[ قريب به  ٧٠ھزار نفر
ارمنی و آذربايجانی از ناحيه ی نخجوان به داخل ايران تبعيد شدند كه اكثر
آنان در ميان راه جان سپردند .اين تبعيد به اصطالح بويوك سورگون يعنی
١٢٩
تبعيد بزرگ بود.
نصر aفلسفی مینويسد که شاه عباس تصميم گرفت كه شھرھای
آباد ارمنستان را ويران كند… جمع كثيری از ارامنه حاضر به ترك وطن
خود نبودند … سربازان با شمشيرھای كشيده به دھكده ھا میرفتند و…
مردم را مجبور میكردند كه با زن و فرزند خود در سرمای زمستان بدون
آذوقه ی كافی ،خاك وطن را ترك گويند … در سال  ١٠٢٨پنجاه ھزار
نفر از آذربايجان و ارمنستان تبعيد شدند ...سالطين صفوی با سالطين
عثمانی يك اختالف اساسی در رفتار نداشتند .ھمه خدا را میپرستيدند و
بندگان خدا را میچاپيدند .فرق ميان آنان جز يك فرق ظاھری نبود .ھر دو
سلسله ی ھمت خود را صرف ساختن مساجد و تزئين ديوارھا و زراندود
كردن گلدسته ھای آنھا نمودند؛ اما از عدالت اجتماعی خبر و اثری
١٣٠
نبود.
با اين چند فاكت تاريخی به راحتی میتوان بر تمام دروغھای
مورخين شيعه زده در مورد امنيت و سازندگی دوران »شكوفای شاه
عباسی« و امنيت كاذب دوران شاھان صفوی خط بطالن كشيد.
شاه عباس اول سلطانی مستبد ،ھوسباز ،بدگمان و بيرحم بود.
وی امر داد تا صفی ميرزا فرزند ارشد خود را كه جوانی اليق و مستعد
بود ،بكشند زيرا از وجھه ی روزافزون او بيمناك شده بود .مدتی بعد
دوپسر خويش را كور كرد ،ولی پسر چھارم به موقع درگذشت .شاه عباس
كه ھمه ی پسران خود را از دست داده بود ،سرير سلطنت را به نوه ی
صغير خود شاه صفی اول كه كودكی بیاستعداد بود ،سپرد .از آن زمان
جوانان خانواده ی خويش را در حرم پرورش
در ميان صفويه رسم شد كه
ِ
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دھند و از مردم دور نگاه دارند و ناز پرورده و بی اراده بار آورند ،تا
خطری از وجود ايشان متوجه ی سلطان وقت نگردد .و در صورت
كوچكترين بدگمانی ،ديدگان ايشان را ميل میكشيدند و نابينايشان
١٣١
میكردند.
سٍ ر جان ملكم مینويسد :شاھزاده ای كه ھرگز اجازه نداشت
زندان خود ]حرمسرا[ را تا وقت جلوس به تخت ترك كند ،احتماال »زن
صفت« ١٣٢و بیكفايت میشد.
نقش پدر
نقش مذھب در حكومت،
ِ
فھم ِ
خيال میكنم برای درك و ِ
و بنيانگزار حكومت شيعه ی صفوی و اولين حكومت اسالمی شيعه در
ايران كافی باشد .برای ما كه در ايران اين سالھای نکبتی را با گوشت و
پيش
پوستمان لمس كرده ايم و نقش دين در حكومت جمھوری اسالمی را
ِ
رفتار پدر عقيدتی خمينی و بنيانگزار ،موسس و مخترع
چشم داريم ،درك ِ
ِ
مذھب شيعه در ايران نبايد زياد دور از ذھن باشد .اين نمونه ی تازه برای
شناخت رافت و رحمت اسالميون به نظرم کافی باشد!
»بسم  aالرحمن الرحيم
از آنجا كه منافقين خائن به ھيچ وجه به اسالم معتقد نبوده و ھر چه مىگويند
از روى حيله و نفاق آنھاست و به اقرار سران آنھا از اسالم ارتداد پيدا كردهاند ،و
با توجه به محارب بودن آنھا و جنگھاى كالسيك آنھا در شمال و غرب و جنوب كشور
با ھمكاريھاى حزب بعث عراق و نيز جاسوسى آنان براى صدام عليه ملت مسلمان ما ،و
با توجه به ارتباط آنان با استكبار جھانى و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداى تشكيل
نظام جمھورى اسالمى تاكنون ،كسانى كه در زندانھاى سراسر كشور بر سرموضع نفاق
خود پافشارى كرده و مىكنند محارب و محكوم به اعدام مىباشند و تشخيص موضوع نيز
در تھران با راى اكثريت آقايان حجهاالسالم نيرى دامت افاضاته ]قاضى شرع[ و جناب
آقاى اشراقى ]دادستان تھران[ و نمايندهاى از وزارت اطالعات مىباشد ،اگر چه احتياط
در اجماع است ،و ھمين طور در زندانھاى مراكز استان كشور راى اكثريت آقايان
قاضى شرع ،دادستان انقالب و يا داديار و نماينده وزارت اطالعات الزماالتباع مىباشد،
رحم بر محاربين ساده انديشى است ،قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد
ناپذير نظام اسالمى است ،اميدوارم با خشم و كينه انقالبى خود نسبت به دشمنان اسالم،
رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد ،آقايانى كه تشخيص موضوع به عھده آنان است،
وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعى كنند ]اشداء على الكفار[ باشند .ترديد در مسائل
قضائى اسالم انقالبى ناديده گرفتن خون پاك و مطھر شھدا مىباشد.
والسالم/روح aالموسوى الخمينى
در پشت نامه باال احمد پسر خمينی نوشته است :
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١٠٥

»پدر بزرگوار حضرت امام مد ظلهالعالى
پس از عرض سالم ،آيت  aموسوىاردبيلى در مورد حكم اخير حضرتعالى
درباره منافقين ابھاماتى داشتهاند كه تلفنى در سه سوال مطرح كردند:
 -١آيا اين حكم مربوط به آنھاست كه در زندانھا بوده اند و محاكمه شده اند ومحكوم به
اعدام گشته اند ،ولى تغيير موضع ندادهاند و ھنوز ھم حكم در مورد آنھا اجرا نشده است،
يا آنھايى كه حتى محاكمه ھم نشدهاند ،محكوم به اعدامند؟
 -٢آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده اند و مقدارى از زندانشان را ھم كشيده اند،
ولى بر سر موضع نفاق مىباشند ،محكوم به اعدام مىباشند؟
 -٣در مورد رسيدگى به وضع منافقين ،آيا پروندهھاى منافقينى كه در شھرستانھائى
كه خود استقالل قضائى دارند و تابع مركز استان نيستند ،بايد به مركز استان ارسال
گردد ،يا خود مىتوانند مستقال عمل كنند؟
فرزند شما ،احمد
زير اين نامه خمينی نوشته است:
بسمه تعالى
در تمام موارد فوق ھر كس در ھر مرحله اگر بر سر نفاق باشد ،حكمش
اعدام است .سريعا دشمنان اسالم را نابود كنيد .در مورد رسيدگى به وضع پروندهھا در
ھر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد ،ھمان مورد نظر است.
روح  aالموسوى
حسينعلی منتظری که از اين مکاتبات با خبر ميشود ،برای موسوی اردبيلی
که درآن زمان رئيس شعبه عالی قضايی بود ،پيغام ميدھد که :
مگر قاضی ھای شما اينھا را به  ۵يا  ١٠سال زندان محکوم نکرده اند ،مگر
شما مسول نبوده ايد ،آن وقت تلفنی به احمد آقا ميگوييد که اينھا را مثال در کاشان اعدام
کنند ،يا در اصفھان .شما خودت ميرفتی با آنھا صحبت ميکردی که کسی که مثال مدتی
در زندان است و به  ۵سال زندان محکوم شده و روحش ھم از فعاليتھای منافقين خبر دار
نبوده ،چطور ما او را اعدام کنيم؟
منتظرى در آن زمان در نامه معروف خود به خمينى می نويسد :
آيا ميدانيد كه جناياتى در زندانھاى جمھورى اسالمى بنام اسالم در حال
وقوعند كه شبيه آن در رژيم منحوس شاه ھرگز ديده نشد؟ آيا ميدانيد كه تعداد زيادى از
زندانيھا تحت شكنجه توسط بازجويانشان كشته شده اند؟ آيا ميدانيد كه در زندان ]شھر[
مشھد ،حدود  ٢۵دختر بخاطر آنچه بر آنھا رفته بود  hمجبور به درآوردن تخمدان يا
رحم شدند؟ آيا می دانيد كه در برخى زندانھاى جمھورى اسالمى دختران جوان به زور
مورد تجاوز قرار ميگيرند h
شکنجه ھا و رفتارھای وحشيانه ای که بر زندانيان به ويژه بر دختران
باکره در آن مقطع اعمال شده است ،بنا بر گفته بازماند گان آن دوره غير قابل انکار
است.
متن نامه حاكم شرع دادگاه انقالب اسالمی خوزستان حجه االسالم احمدی به خمينی در
مورد چگونگی اجرای حكم درباره منافقين ،مورخه ٢٣/۵/١٣۶٧
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بسمه تعالی
حضرت آيت  aالعظمی امام خمينی دامت بركاته
با عرض سالم ،در رابطه با حكم اخير حضرتعالی راجع به منافقين گرچه
اينجانب كوچكتر از آنم كه در اين باره صحبتی بكنم ،ولی از جھت كسب رھنمود و من
باب وظيفه شرعی و مسئوليت خطيری كه در تشخيص موضوع به عھده میباشد،
معروض میدارد كه بر سر نفاق بودن يا پافشاری بر موضع منافقين ،تفسيرھا و
تحليلھای گوناگونی میشود و نظرھا و سليقه ھا بين افراط و تفريط قرار دارد كه به
تفصيل خدمت حاج احمد آقا عرض كردم و از تكرار آن خودداری میشود .من باب مثال
در دزفول تعدادی از زندانيان به نامھای طاھر رنجبر  -مصطفی بھزادی  -احمد آسخ و
محمدرضا آشوع با اينكه منافقين را محكوم میكردند و حاضر به ھر نوع مصاحبه و
افشاگری در راديو و تلويزيون و ويدئو و يا اعالم موضع در جمع زندانيان بودند ،نماينده
اطالعات از آنھا سئوال كرد شما كه جمھوری اسالمی را بر حق و منافقين را بر باطل
میدانيد ،حاضريد ھمين االن به نفع جمھوری اسالمی در جبھه و جنگ و گلوگاھھا و
غيره شركت كنيد ،بعضی اظھار ترديد و بعضی نفی كردند ،نماينده اطالعات گفت اينھا
سر موضع ھستند ،چون حاضر نيستند كه در راه نظام حق بجنگند .به ايشان گفتم پس
اكثريت مردم ايران كه حاضر نيستند به جبھه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اينھا با
مردم عادی فرق میكند و در ھر صورت با رای اكثريت نامبردگان محكوم شدند ،فقط
فرد اخير در مسير اجرای حكم فرار كرد .لذا خواھشمند است در صورت مصلحت مالك
و معياری برای اين امر مشخص فرماييد تا مسئولين اجرا دچار اشتباه و افراط و تفريط
نشوند.
حاكم شرع دادگاه انقالب اسالمی خوزستان  -محمد حسين احمدی
رونوشت :حضرت آيت  aالعظمی آقای منتظری مدظله«
منتظری نامه ای ديگر به خمينی مينويسد و در آن گفته ھای حاکم شرع يکی
از استانھای کشور را نقل ميکند :سه روز قبل قاضی شرع يکی از استانھای کشور که
مرد مورد اعتمادی ميباشد ،با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان حضرت عالی به قم امده
بود .ميگفت مسئول اطالعات يا دادستان )ترديد از من است( از يکی از زندانيان برای
تشخيص اين که سر موضع است يا نه پرسيد ،تو حاضری سازمان منافقين را محکوم
کنی؟ گفت آری ،پرسيد حاضری مصاحبه کنی؟ گفت آری ،پرسيد حاضری برای جنگ
عراق به جبھه بروی؟ گفت آری ،پرسيد حاضری روی مين بروی؟ گفت مگر ھمه
مردان حاضرند روی مين بروند ،وانگھی از من تازه مسلمان نبايد اين ھمه انتظار
داشت .گفت معلوم ميشود تو ھنوز سر موضعی و با او معامله سر موضع انجام داد .و
اين قاضی شرع ميگفت من ھر چه اصرار کردم تصميمات به اتفاق آرا باشد و اکثريت
پذيرفته نشد ،و نقش اساسی را ھمه جا مسئول اطالعات دارد و ديگران عمال تحت تاثير
ميباشند .منتظری با نيری قاضی شرع اوين و اشراقی دادستان و پور محمدی نماينده ی
وزارت اطالعات صحبت ميکن د و به آنھا ميگويد» :گفتن االن محرم است حداقل در
محرم از اعدامھا دست نگه داريد .آقای نيری گفت ما تا االن  ٧۵٠نفر را در تھران اعدام
کرده ايم  ٢٠٠ ،نفر را ھم به عنوان سر موضع از بقيه جدا کرده ايم ،کلک اينھا را ھم
بکنيم بعد ھر چه بفرمائيد«.
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احمد منتظری پسر منتظری در آذر ماه سال  ٨۴در پی انتشار بيانيه ی
سازمان ديده بان حقوق بشر در مورد نقش مصطفی پورمحمدی در اعدامھای سال ۶٧
در گفتگو با بخش فارسی راديو  B.B.Cدرستی اين مکاتبات را تائيد کرد.

يرواند آبراھاميان ١٣٣در مورد جوانکشی فجيع امام آدمکشان
کالن تاريخ »سيد روح  aخمينی« مينويسد:
شگفت ترين رويداد ايران امروز ،در تابستان [١٩٨٨] ١٣۶٧
اتفاق افتاد .برای نخستين بار در ايران ،صدھا نفر به اين عنوان که به
جھان بعد از مرگ و روز رستاخيز اعتقادی ندارند ،به دار آويخته
خدا،
ِ
شدند .حتی شمار بزرگتری به نام »محارب با خدا« به روی چوبه ھای
دار رفتند .اين اعدامھای مخفيانه با فتوای ُپرسروصدايی که در محکوم
ساختن سلمان رشدی به جرم ارتداد ]که بر اساس يک تعبير خشک
انديشانه از شريعت يک گناه کبيره به شمار میرود[ مقارن بود .با آن که
بسياری از مردم جھان با تھديدی که متوجه ی جان سلمان رشدی شد،
آشنايی دارند ،ولی کمتر کسی از اين حقيقت ،که از ھمان احکام کھنه ی
مذھبی برای توجيه يک کشتار جمعی بھره برداری بهعمل آمده ،آگاه
است ...با بھره گيری از مصاحبه ھا و خاطراتی که انتشار يافته ،به
تشريح جريان تفتيش عقايدی که به محکوميت قربانيان انجاميد ،خواھد
پرداخت.
با رد توجيه ساده انگارانه ی »بنيادگرايی اسالمی« داليلی را که
در پشت صحنه ی اين کشتار وجود داشت ،تحليل خواھد کرد .از ياد نبايد
برد که ھمان مذھبيون ]که به چنين کشتاری دست زدند[ طی يک دھه
مخالفان خود را به جرايمی مانند شورش مسلحانه ،خراب کاری ،خيانت و
جاسوسی و حتی »مفسد فی االرض بودن« متھم میکردند ،ولی به احکام
پوسيده ی مربوط به ارتداد توسل نجستند.
دست آخر ...در علت اين که چرا ھيچ کس در غرب و به ويژه
از ميان کارشناسان مسايل ايران ،به بحث درباره ی اين اعدامھا نپرداخت
و حتی ذکری ھم از آنھا به ميان نياورد ،کاوش خواھد کرد .اين
کارشناسان در قبال يکی از برانگيزاننده ترين رويدادھای تاريخ ايران به
سکوت کامل رضايت دادند.
در جريان کاوش پيرامون اين مساله ،بر اين استدالل تکيه خواھد
شد که در دوران معاصر پرده پوشیھا و دگرگون سازیھای خيانتکارانه
صورت میگيرد که به مراتب از آنچه که در کتاب راه گشای
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»اوريانتاليسم« اثر »ادوارد سعيد« تشريح شده ،پردامنه تر است .اين
تحريف حقايق و اين پرده پوشیھای جديد ،دقيقا ً از اين جھت خيانتکارانه
ترند که تحقيق نشده و مکتوم باقی میمانند ،در حالی که اکثر
پژوھشگران ،ديگر اکنون از پيوند و ارتباطی که در گذشته ميان
امپرياليسم و پيشداوری فرھنگی در محافل دانشگاھی و دستگاه سياست
خارجی رواج داشت ،آگاھی دارند.
در نخستين ساعات روز جمعه  ٢٨تيرماه  ١٩] ١٣۶٧جوالی
 [١٩٨٨حصارھای آھنينی بر گرد زندانھای اصلی در سرتاسر ايران
کشيده شد .دروازه ھا بسته و تلفنھا قطع شد .تلويزيونھا را از برق
کشيدند و از توزيع نامه ھا ،روزنامه ھا و بسته ھای دارويی ]در زندانھا[
خودداری ورزيدند .ساعات مالقات منحل شد و بستگان زندانيان را از
حول و حوش زندانھا پراکنده ساختند .به زندانيان دستور داده شد که در
سلولھای خود باقی بمانند و از صحبت با نگھبانان و کارگران افغانی
خودداری کنند .رفت و آمد به مکان ھای عمومی ،مانند درمانگاه ھا،
کارگاه ھا ،قرائت خانه ھا ،تاالرھای تدريس و حياط ھا ممنوع شد.
از آن جايی که زندان بانان ھر کدام مامور مھار کردن دسته ھای
مشابھی از زندانيان بوده اند ،اين امر سبب ش د که زندانيان سياسی از
غيرسياسی ،چپيھا از مجاھدين ،سلطنت طلبان از غيرسلطنت طلبان،
»توابين« ]زندانيانی که توبه کرده و به صورت خبرچينان دستگاه درآمده
بودند[ از غيرتوابين ،مردان از زنان ،کسانی که به زندانھای طوالنی
محکوم شده ،از آنھايی که محکوميت کوتاه مدت يافته بودند ،کسانی که
تازه محکوم شده ،از آنھا که مدت ھا قبل دوره ی محکوميتشان را
گذرانده بودند ،جدا شدند .گروه اخير به نحو طنزآميزی نام »ملی کش« بر
خود گذاشته بودند و میخواستند اين معنی را القا کنند که به طور رايگان
از کيسه ی ملت تغذيه میشوند.
]البته اين مفھوم درست نيست .اين اصطالح به زندانيانی گفته
ميشود که بيش از دوران محکوميتشان زندانی شده اند[.
يک زندانی زيرک ،دستگاه بی سيمی برای خود ساخت و ھدف
او اين بود که از جريانی که میگذرد ،آگاه شود .اما متوجه شد که
ايستگاهھای راديو ھيچ گونه گزارشی درباره ی زندانھا پخش نمیکنند و
به اين وسيله پرده ای سياه بر روی ھمه ی خبرھا کشيده شده است .برای
شدت بخشيدن ھرچه بيش تر به اين حالت انزوا ،دادگاھھا بدون اعالم
قبلی ،جلسات خود را تعطيل کردند ،تا راه کسب ھر گونه خبری بر روی
بستگان زندانيان سد شود.

١٠٩

اينان با حالتی وحشت زده برای توسل به آيت  aمنتظری به قم
ھجوم بردند .منتظری با آن که ھم چنان در مقام جانشينی برگزيده ی
خمينی باقی بود ،اما به تاکيد بر لزوم يک رفتار انسانی اسالمی با
زندانيان سياسی شھرت داشت .بدين گونه بود که يک اقدام بیسابقه ی
خشونت آميز ]ھم از نظر شکل و ھم محتوا[ در ايران امروز آغاز شد که
شدت و دامنه ی آن حتی از اعدامھای دسته جمعی بين سالھای
١٣۵٧ـ١٩٧٩] ١٣۶٠ـ [١٩٨١نيز به مراتب فراتر رفت.
درست قبل از آغاز شدت عمل در زندانھا ،فرمان مخفيانه ای
از طرف خمينی صادر شد که اين فرمان يک فتوای رسمی بود و طی آن
به يک کميسيون ويژه اختيار داده شد که اعضای سازمان مجاھدين خلق
را به عنوان »محارب« و افراد وابسته به سازمانھای چپ را به عنوان
»مرتد« اعدام کند .در کميسيون تھران که اعضای آن به  ١۶نفر
میرسيدند ،نمايندگانی از جانب شخص امام ،رئيس جمھور ،دادستان کل
دادگاھھای انقالب ،وزارت خانه ھای دادگستری و اطالعات و ھمچنين
اداره ھای دو زندان اصلی ويژه ی زندانيان سياسی ،يعنی اوين و
گوھردشت عضويت داشتند.
آيت  aاشراقی ،رئيس اين کميسيون ،دو دستيار مخصوص
داشت که يکی حجت االسالم نيری و ديگری حجت االسالم مبشری بود.
در جريان پنج ماه بعدی ،اعضای اين کميسيون با ھليکوپتر بين زندانھای
اوين و گوھر دشت در رفت و آمد بودند و به ھمين سبب نام آن به
»کميسيون ھوابرد مرگ« شھرت پيدا کرد .کميسيونھای مشابھی نيز در
شھرستانھا تشکيل يافت.
کميسيون تھران کار خود را با مجاھدين و توابين در ميان آنھا
آغاز کرد .ابتدا به آنھا اطمينان دادند که محاکمه ای در کار نيست ،بلکه
اين جريانی است که به منظور اعالم عفو عمومی و جدا کردن مسلمانان
از غيرمسلمانان صورت میگيرد .پس از اين جلب اطمينان ،از افراد
خواسته شد تا نام سازمانی را که قبال به آن وابسته بودند ،اعالم دارند .اگر
آن ھا در پاسخ میگفتند »مجاھدين« بازجويی پايان میگرفت ،اما اگر
اعالم میکردند »منافقين« ادامه میيافت .سؤالھای بعدی کميسيون از
گروه دوم به شرح زير بود:
»آيا حاضريد رفقای سابق خود را تقبيح کنيد؟
آيا حاضريد اينکار را جلوی دوربين ]تلويزيون[ انجام دھيد؟
آيا حاضريد به ما در به دام انداختن رفقای خود کمک کنيد؟
آيا حاضريد نام کسانی را که پنھانی به سازمان سمپاتی دارند ،فاش کنيد؟
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آيا حاضريد به جبھه ی جنگ ايران و عراق برويد و از ميان ميدانھای
مين گذاری شده ی دشمن عبور کنيد؟«
در گوھردشت زندانيان میتوانستند چھره ی بازجويان را ببينند،
ولی در اوين آنھا را با چشم بسته به بازجويی میبردند .اين پرسشھا،
آشکارا به گونه ای طرح شده بود که به احساس مناعت و شرف زندانيان
و احترامشان به خود آسيب برساند .زنی از گروھھای چپ گرا مینويسد
که ھيچ يک از  ۵٠مجاھدی که با او در يک بخش زندانی بودند ،به
بندھای خود بازنگشتند .به نوشته ی مردی متعلق به ھمان گرايش ،ھيچ
کدام  ١٩۵تن از  ٢٠٠مجاھدی که در يکی از بخشھای زندان گوھردشت
نگه داری میشدند ،بازنگشتند.
گزارش ديگری حاکی است که حجت االسالم نيری مصمم بود
حداکثر صدمه را ]به مخالفان سياسی[ وارد کند .در حالی که آيت a
اشراقی با حالتی نه چندان قاطع ،سعی داشت راه اعتدال به پيمايد.
کسانی که پاسخ ھای نامساعد ميدادند ،يا حاضر به زبان آوردن
»منافقين« نبودند ،بیدرنگ به اتاق ويژه ای ھدايت میشدند .در آن جا
انگشترھا و عينکھاشان ضبط و به آنھا گفته میشد که وصيت نامه ی
نھايی خود را بنويسيد .آنگاه آنھا را به سوی چوبه ھای دار که پنھانی،
ھم در تاالر سخنرانی گوھردشت و ھم در حسينيه ی اوين برپا شده بودند،
میبردند و در گروهھای شش نفری به دار میآويختند.
جان کندن بعضی از آنھا تا  ١۵دقيقه به طول میانجاميد ،چون
بهجای اين که دريچه ای پنھانی از زير پایشان در رود و به پايين بيافتد،
به ھمان شيوه ی قديمی حلق آويز میشدند.
پس از گذشت چند روز ،مأموران اعدام که بيش از حد خسته
شده بودند ،تقاضا کردند که محکومين تيرباران شوند ،ولی با اين تقاضا،
]به اين عنوان که طبق حکم شرع مرتدين و دشمنان خدا بايد حلق آويز
شوند[ مخالفت به عمل آمد .البته اين بھانه ای بيش نبود ،چون طی يک
دھه ،محکومين به »فساد فی االرض« به وسيله ی جوخه ھای آتش اعدام
شده بودند .دليل اصلی استفاده از طناب ،حفظ سکوت و پنھان کاری کامل،
ھم در قبال دنيای خارج و ھم در برابر بخشھای ديگر ھمان زندان بود.
به چپ گرايان گفته شد که مجاھدين به زندانھای ديگر انتقال
يافته اند ،اما بعضی از زندانيان با مشاھده ی کاميونھای مجھز به
سردخانه و پاسداران ماسک به صورت که به آمفی تئاتر رفت و آمد
داشتند ،جريانات مشکوکی را حدس زدند .با وجود اين ،آنھا نمیدانستند
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که علت استفاده از ماسک توسط پاسداران اين است که دستگاھھای
»فريزر« در مرده شوی خانه ی زندان از کار افتاده است .يکی از
پاسداران ادعا کرد که »آن ھا فقط مشغول تميز کردن سلولھا ھستند«.
معنی اين حرف دو پھلو ،مدتھا بعد آشکار شد.
يک کارگر افغانی که غذا به زندان میآورد ،عالمت آگاھی
دھنده ای به دور گردن خود ترسيم کرد؛ اما زندانيان باز ھم تا مدتی بعد
معنای آن را درنيافتند .برخی گمان بردند که او میخواھد بفھماند که
خمينی مرده است .برای آنھا تصور اعدام جمعی ،آن ھم در ھنگام شادی
و سرور عمومی دشوار بود .چون در روز  ٢٩تير ] ٢٠جوالی[ يعنی
درست يک روز بعد از شروع شدت عمل در زندانھا ،خمينی سرانجام با
پذيرفتن آتش بس پيشنھادی سازمان ملل متحد ،به جنگ با عراق پايان داده
بود .يکی از بازماندگان موج اعدام اعتراف میکند که او میپنداشت عّلت
بازجويی از ھمه اين است که به موقع و مقارن با برگزاری جشنھايی که
به زودی به مناسبت استقرار صلح برپا خواھد شد ،آزاد شوند.
پس از پنجم شھريورماه ] ٢٧آگوست[ کميسيون ،توجه خود را به
چپگرايان متمرکز ساخت .کميسيون ضمن دادن اطمينان به اين که فقط
میخواھد مسلمانانی را که به فرايض دينی خود عمل میکنند ،از کسانی
که اين فرايض را به جای نمیآورند ،جدا کند ،از آنھا خواست که به اين
پرسشھا پاسخ گويند:
آيا شما مسلمانيد؟
آيا به خدا اعتقاد داريد؟
آيا به بھشت و جھنم معتقد ھستيد؟
آيا محمد را به عنوان خاتم انبياء قبول داريد؟
آيا در ماه رمضان روزه میگيريد؟
آيا قرآن میخوانيد؟
آيا ترجيح میدھيد با يک مسلمان ھمبند شويد و يا يک غيرمسلمان؟
آيا حاضريد زير ورقه ای را داير بر اين که به خدا ،به پيغمبر ،به قرآن و
به روز رستاخيز ايمان داريد ،امضاء کنيد؟
و ُپرمعناتر از ھمه:
آيا در خانواده ای بزرگ شده ايد که پدر در آن نماز میخواند ،روزه
میگرفت و قرآن میخواند؟
تعداد کسانی که به معنای مرگبار اين سؤال پی بردند ،بسيار
اندک بود .کميسيون به ھمان شيوه ی ماموران تفتيش عقايد ]انکيزاسيون[
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قرون وسطی ،مشغول طرح سوالھای به دام اندازانه ای ،به ويژه برای
دانشجويان دانشگاه بود که با موشکافیھای فقھی آشنايی نداشتند.
اين سوالھا ،ايرانيان را درست به اندازه ی ھم طرازان غربی
آنھا شگفتزده کرد .اين پرسشھا قبل از آن ھرگز در ايران و شايد در
ھيچ جای ديگری از خاورميانه مطرح نشده بود .اين يک تفتيش عقايد به
معنای کامل کلمه بود؛ تفتيشی که منظور از آن ،پی بردن به ايمان مذھبی
افراد بود ،نه وابستگيھای سياسی و سازمانی آنھا .مسايلی مانند
»خيانت«» ،تروريست«» ،ارتباط با امپرياليسم« که در کانون توج ه
دادگاهھای قبلی قرار داشت ،به طور محسوسی از ميانه غايب بود.
به گفته ی يک فدايی:
»در سالھ ای پيش ،آنھا از ما میخواستند که به جاسوسی
اعتراف کنيم .اما در  [١٩٨٨] ١٣۶٧خواست آنھا اين بود که ما ايمان
خود را به اسالم اعالم کنيم«.
يک فدايی ديگر اعتراف کرد که عدم عالقه ی بازجو به دانستن
عقايد ،وابستگیھا و فعاليت سياسی وی ،او را کامالً بھت زده کرده بود.
نخستين فداييانی که به حضور در کميسيون فرا خوانده شدند،
محکوميتھای سبکی داشتند و يا حتی دوره ی محکوميت خود را گذرانده
بودند .اين رويه با توجه به فھرست نھايی نامھای اعدام شدگان به
مجموعهی اين جريان حالت يک بخت آزمايی میداد.
برخی از زندانيانی که در ھمان روز اول جان خود را از دست
دادند ،کسانی بودند که محکوميتھای سبکی داشتند و بعضی از آنھا که
از بازجويیھای بعدی جان سالم در بردند ،کسانی بودند که به زندان ابد
محکوم شده بودند .اين عدم تناسب قابل توضيح است .يک زندانی که در
گذشته درس طلبگی خوانده بود ،تنھا کسی بود که به معنای عميق آن
سؤالھا پی برد .او تمامی شب ھشتم شھريور ] ٣٠آگوست[ را به فرستادن
پيامھای »مرس« به ديگر سلولھا گذراند و به ساکنان آن سلولھا در
مورد خطری که در کمينشان نشسته بود ،ھشدار داد .او بر اين نقطه
انگشت گذاشت که طبق موازين فقھی ،فقط کسی را میتوان مرتد شناخت
که در يک خانواده ی معتقد مسلمان و در سايه ی پدری که به طور مرتب
نماز و قرآن میخوانده و در ماه رمضان روزه میگرفته ،نشو و نما کرده
باشد .کسانی که در خانواده ھای اسما مسلمان بزرگ شده اند ،قبل از
اينکه ھرگونه ظن مرتد بودن بتوان به آنھا برد ،بايد در معرض اسالم
واقعی قرار گرفته باشند .وی ھم چنين اعالم خطر کرد که خودداری از
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دادن جواب به اين عنوان که اين يک موضوع خصوصی است ،ممکن
است به عنوان اعتراف به گناه تلقی شود.
در بخشھايی که مخصوص زندانيان چپگرا بود ،تمام شب به
بحث درباره ی اين که چه گونه بايد به پرسشھا پاسخ داده شود ،گذشت.
برخی از آن ھا خود را برای مرگ آماده کردند و بھترين لباسھای خود
را پوشيدند .يک نفر حتی به نشانه ی يک مقاومت آشکار فرھنگی،
کراوات زد .ولی ديگران تصميم گرفتند به دادن »پاسخھای تاکتيکی«
اکتفا کنند.
يکی از زندانيان در برابر کميسيون اعالم داشت که در اتحاد
شوروی ،ھمان کشوری که منکر وجود خداست ،بزرگ شده است .يک تن
ديگر به خاطر آورد که پدرش که شخصی سخت غيرمذھبی بود ،ھميشه
تھديد میکرد که چنان چه او را در حال نمازخواندن غافلگير کند،
مجازاتش خواھد کرد .ديگران ادعا کردند که اگر در به جا آوردن فرايض
دينی قصور ورزيده اند ،علت مسلکی نداشته ،بلکه به اين سبب بوده که
تالش معاش وقتی برايشان باقی نمیگذاشته است.
برخی ديگر نيز ادعا کردند که ھرچند اعتقادات چپی دارند ،ولی
اين لزوما به معنای آن نيست ک ه منکر وجود خدا ھستند .يک نفر به
کميسيون گفت که میتواند ھم مسلمان باشد و ھم يک عضو تمام عيار
حزب توده ،چون در برنامه ی حزب ھيچ وقت چيزی که ضد مذھب
باشد ،وجود ندارد؛ وی افزود:
»حزب ضد سرمايه داری است ،نه ضد خدا!«
در ميان نخستين قربانيان میتوان به يک عضو حزب توده اشاره
کرد که از قضای روزگار يک مسلمان معتقد نيز بود .او از پاسخ دادن به
پرسشھا به اين عنوان که کميسيون حق طرح »سوالھای شخصی« را
ندارد ،خودداری ورزيد .از سوی ديگر تقريبا ً تمامی ساکنان بخش ششم
زندان اوين که به اعضای حزب توده با پانزده سال محکوميت اختصاص
يافته بود ،با دادن پاسخھای تاکتيکی جان سالم به در بردند .آن چه به طور
کلی میتوان گفت ،اين است که آيت  aاشراقی اصوال مايل بود چنين
پاسخھايی را بپذيرد.
اين بازجويی ھا که به مدت سه ماه ادامه يافت ،در اوين و
گوھردشت در تاالر اصلی دادگاه صورت گرفت .بخشی از بازجويیھا
حالت شفاھی داشت و بخش ديگر به شکل پرسشنامه ھای ماشين شده
انجام پذيرفت .بعضی از زندانيان میتوانستند بازجويان خود را ببينند،
ولی ديگران در پشت پاراوانھای بلند پنھان شده بودند .کسانی که
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جوابھاشان پذيرفتنی بود ،به سوی راست تاالر دادگاه و آنھا که
پاسخھاشان غيرقابل قبول بود ،به سمت چپ تاالر ھدايت میشدند.
دسته ی نخست را به بندھای خود بازمیگرداندند و به آنھا
دستور نمازخواندن میدادند؛ اگر زندانی از خواندن يک نوبت نماز
خودداری میکرد ،از بابت آن ده ضربه ی تازيانه به او مینواختند و
مجازات کسی که در روز از به جا آوردن ھر پنج نوبت نماز خودداری
میورزيد ،پنجاه ضربه ی شالق بود .آنھايی که نتوانسته بودند با موفقيت
به پرسشھا پاسخ گويند و مردود شناخته شده بودند ،بعد از يک وقفه ی
کوتاه برای تحويل مايملک مختصر و نوشتن آخرين وصايای خود به سوی
چوبه ھای دار برده میشدند .بعضی از آنھا به گفته ی خود توانستند جان
سالم به در ببرند ،چون در ازدحامی که به وجود آمده بود ،اشتباھا به
سمت دری که نمیبايست ،ھدايت شدند .جان به دربردگان به ياد میآورند
که چ ه گونه صحبت مربوط به نوشتن آخرين وصيت نامه را شوخی
میپنداشتند ،چون نمیتوانستند تصور کنند که چنان پرسشھايی ممکن
است سرنوشت مرگ و زندگی يک نفر را تعيين کند.
رفتاری که با زنان صورت گرفت ،تا اندازه ای پيچيده تر بود.
در حالی که زنان مجاھد بهعنوان »محارب خدا« به دار آويخته شدند ،به
زنھای متعلق به سازمانھای چپ ،حتی اگر در خانواده ھای مذھبی ھم
پرورش يافته بودند ،فرصت ديگری ارزانی شد ،چون آنھا ]بعنوان زن[
به طور کامل مسئول اعمال خود شناخته نمیشدند.
»زن بودن در جمھوری اسالمی برای خود امتيازاتی دارد!«
آنھا در قبال ھر نوبت نمازی که نخوانده بودند ،پنج ضربه
شالق »تغزير« میشدند .بعد از مدتی ،بسياری از آنھا پذيرفتند که نماز
بخوانند .يکی از آنھا سالھا بعد اعتراف کرد که ھرگاه خود را در حال
نماز و به آن وسيله خيانت به شخصيت خويش را ياد میآورد ،دچار
کابوس میشود .برخی از زنان دست به اعتصاب غذا زدند و حتی از
نوشيدن آب خودداری ورزيدند .يکی از آنھا بعد از  ٢٢روز اعتصاب
غذا و تحمل  ۵۵٠ضربه ی شالق درگذشت.
مقامات زندان برای او به عنوان خودکشی گواھی مرگ صادر
کردند ،چون در ھر حال »او بود که تصميم مربوط به خودداری از
گزاردن نماز را اتخاذ کرده بود!«
البته خودکشيھای واقعی نيز اتفاق افتاد .بعضی از زندانيان
متوجه شدند که مسئوالن زندان عمدا تعدادی تيغ در دسترس آنھا قرار
داده اند که خودکشی را تسھيل کند.
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حاالتی که توسط زنده ماندگان از اين فضا توصيف شده ،ھمه
نشانه ھای بعد از رھايی از يک بحران را دربردارد .افسردگی عميق،
ناتوانی در پذيرش آن چه روی داده بود ،ترس فلج کننده از تکرار ماجرا،
احساس شديد گناه از زنده ماندن ،انکار اين موضوع ]حتی در برابر خود[
که به »پرسشھای تاکتيکی« تن در داده اند.
يکی از آنھا صحنه ھايی از يک کابوس کافکايی را تشريح
میکند و میافزايد که او و ديگران عھد کرده اند که روزی تجربيات خود
را به روی کاغذ بياورند ،تا بدينگونه از جانب کسانی که در آن جريان
جان باخته اند »شھادت داده باشند«.
وسعت و دامنه ی واقعی اين اعدامھا ،بيشتر به اين سبب که از
آنچه در استانھا گذشته ،سندی به جای نمانده ،نامشخص است .تا آنجا
که ما خبر داريم ،کميسيونھای مشابھی در استانھا نيز در فعاليت بودند.
اصفھان به اين سبب که اداره ی زندان در اختيار ھواداران منتظری قرار
داشت ،يکی استثنای چشم گير به شمار میرفت.
يکی از جان به دربردگان شمار اعدام شدگان را »ھزاران نفر«
برآورد میکند .ديگری آن را بين پنج تا شش ھزار نفر میداند ،ھزار نفر
از گروھھای چپ و بقيه از مجاھدين .يکی ديگر باز بر »ھزاران نفر«
تأکيد میکند و به عقيده ی او تنھا در گوھردشت  ١۵٠٠نفر به ھالکت
رسيده اند.
عفو بينالمللی در برآورد خود ،رقم کل را باالی  ٢۵٠٠نفر
قرار میدھد .اين سازمان ھم چنين از قربانيان به عنوان »زندانيان
عقيدتی« ياد میکند ،زيرا که آنھا کسانی بودند که به انجام اقدامات و يا
حت ی طرح اقداماتی بر ضد حکومت متھم شده بودند .کسانی که اتھام
مبادرت به چنين اقداماتی به آنھا وارد آمده بود ،ھمه اعدام شدند.
رقم واقعی ھرچه باشد ،دامنه ی عمل در مجموع از موارد قبلی
»حکومت وحشت« که طی آن برخی از قربانيان در جريان زدوخوردھای
مسلحانه جان باخته اند ،به مراتب فراتر رفته است .در  ١٣۶٧ھمه ی
قتلھا با خونسردی و قساوت ھمراه بود.
سازمان فداييان خلق ،شاخه ی اکثريت ،فھرستی از اسامی ۶١۵
قربانی انتشار داد و تا آنجا که ممکن بود ،وابستگیھای سازمانی و محل
مرگ آنھا را نيز تعيين کرد .اما اين فھرست به ھيچ وجه کامل نيست،
زيرا تنھا به زندانھای اوين و گوھردشت محدود میشود.
از  ۶١۵تنی که نامشان در فھرست آمده بود ١٣٧ ،نفر به
مجاھدين ٩٠ ،نفر به حزب توده ١٠٨ ،نفر به فداييان اکثريت ٢٠ ،نفر به
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فداييان اقليت ٢١ ،نفر به ديگر گروهھای منشعب از فداييان ٣٠ ،نفر به
کومه له ١٢ ،نفر به راه کارگر ٣ ،نفر به پيکار و  ١٢نفر به ديگر
تشکيالت چپی تعلق داشتند .به خويشاوندان قربانيان تا بعد از تاريخ چھارم
آذرماه ] ٢۵نوامبر[ ھيچ اطالعی درباره ی اعدام آنھا داده نشد .بعضی
از آنھا با تلفن ،به کميته ھا و معدودی نيز به خود زندان اوين احضار
شدند ،تا اثاثيه ی شخصی و يا آخرين وصيت نامه ھای اعدام شدگان را
]در مواردی که اين وصيت نامه ھا بیزيان تشخيص داده شده بود[ تحويل
بگيرند .برای آن که از ازدحام جلوگيری شود ،آنھا را در گروه ھای جدا
از ھم و طی چندين ھفته به مراکز مورد نظر فراخواندند .به بستگان اعدام
شدگان صريحا ً اعالم شد که حق برگزاری مراسم چھلمين روز درگذشت
آنھا و گردآمدن در گورستانھای بھشت زھرا و گلزار خاوران را
ندارند .در اين گورستانھا ،مارکسيستھا را به اين عنوان که »نجس«
ھستند ،جدا از ديگران به خاک سپردند .به اين ترتيب ،احکام مربوط به
١٣٤
ارتداد درباره ی مردگان نيز به مرحله ی اجرا گذاشته شد...
وحدت عمل اين دونفر ،يكی به عنوان بنيانگزار مذھب شيعه در
بنيانگزار جمھوریاسالمی ،كافی است تا نشان
ايران و ديگری به عنوان
ِ
دھد كه اين وحدت عمل ،تنھا به دليل وحدت در انديشه و پايگاه فكری
ايشان ،ھم شكل و ھم سان است .فھم دليل آن ھم آسان است .اسالم ،اساسا
آمده است تا مردم جھان را كه به اديان ديگری باور دارند و تا قبل از
ظھور اسالم ،پيامبران و باورھای ديگری داشته اند ،به ضرب شمشير به
دين اسالم »مشرف« كند.
ويل دورانت در کتاب تاريخ تمدن اسالمی ١٣٥مینويسد که
ابوبكر نخستين جانشين محمد ]میگفت[ به كسانی خواھيد گذشت كه در
صومعه ھا گوشه گرفته اند ،آنھا را به گوشه گيری شان واگذاريد ،اما
ساير مردم را وادار كنيد يا مسلمان شوند يا به ما جزيه بدھند … به نام
خدا حركت كنيد!
مرتضی راوندی مینويسد که اعراب ،مردم را ميان اسالم،
جزيه و شمشير ،مخير میكردند.
خمينی میگفت که مجوسان كتابی داشته اند بنام پازند ،كه آن را
سوخته اند ،و پيغمبری داشته اند زردشت نام كه او را كشته اند ،و جھاد با
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١١٧

اين »فرقه« واجب است تا مسلمان شوند يا جزيه قبول كنند ،با شرايط ،و
از جمله ی اين شرايط اين است كه با زنان مسلمان زنا نكنند و كفار را بر
اسرار مسلمانان واقف نسازند ،و چارپای سواری ايشان غير از چارپای
سواری مسلمانان باشد ،و بر آن چارپا نيز يكطرفه سوار شوند ،يعنی ھر
١٣٦
دوپای خود را بر يك جانب بزنند.
اما يكی از داليل اصلی حمله ی اعراب به ايران ،نه نشر دين،
دين اسالم ،راه را برای
كه گرسنگی مفرط اعراب بدوی بود .زير لوای ِ
چپاول و غارت كشورھای متصرفه باز كردند و  ١٤٠٠سال ھم ھست كه
دارند از قبل ھمين سرزمينھای مفتوحه ارتزاق میكنند و ھنوز ھم سير
نشدهاند .عمر در نامه ای به عمروعاص ،يكی از سردارانی كه در حمله
به ايران شركت داشت ،نوشت که ای عمرو به جان خودم سوگند كه اگر
من و ھمراھانم از گرسنگی بميريم ،تو و ھمراھانت كه سير ھستيد،
نگران نمیشويد… عمرو ھم در پاسخ عمر چنين نوشت كه كاروانی از
١٣٧
خواروبار برايت فرستادم كه آغازش نزد تو و پايانش نزد من است.
مرتضی راوندی از قول ابو يوسف انصاری مینويسد که وقتی
غنايم ايران را نزد عمر آوردند… و چشمانش به آنقدر مرواريد و زر و
١٣٨
سيم افتاد ...گريست.
البته بعدھا اختالف نظرھا شروع میشود ،و با اين كه ايشان باھم
چپاول ملل ديگر اختالفی ندارند ،اما بر سر اين كه كدام يك به
سر
ِ
بر ِ
سيادت و خالفت برسند ،اختالفات فرقه ای پيدا میكنند .دينی با يك پيامبر
و يك كتاب ،به ھفتاد ودو »دولت« تقسيم میشود .ھيچ كدام ھم حاضر
نيستند از مواضع خودشان كوتاه بيايند .ھمه ھم خود را راستين ،علوی،
محمدی ،ناب و اصيل قلمداد ميكنند .در اين ميان فقط مردمند كه در جنگ
زرگری بين اين علماء نابود میشوند .آنچه در پرده میماند ،اين است كه
اين جنگھای حيدری/نعمتی ،جنگھای قدرتی است كه ھر ماليی برای
قدرت رقيب بغلی اش راه انداخته است؛ دعوايی كه ھم
تصاحب حيطه ی
ِ
اكنون در ايران بين دو قرائت از اسالم درگرفته است ،از ھمين سنخ
رفيق راه و
است .در واقع از درون جريان حاكم ،گروه تازه نفسی كه قبال
ِ
فھم مذھبی« شده است.
شريك قافله بوده است ،مدعی نوع ديگری از » ِ
بيرون از دعوای سنتی بين آخوندھا كه ھركدام كلی مريد و مقلد
پشت سر دارند ،يك عده ھم به عنوان »روشنفكر دينی« و يا روشنفكر
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١١٨

زرورق
مذھبی پيدا شده اند كه سعی میكنند مفاھيم قديمی شيعی را در
ِ
واژه ھای مشتری پسند ِ امروزی ،بسته بندی كنند .كسی نيست بپرسد که
اساس فقيه و سفيه و مرجع تقليد و مقلد و آقا و عوام كاالنعام
دينی كه بر
ِ
برنامه ريزی شده ،چگونه »روشنفكری« میتواند داشته باشد؟
مگر اساسا »روشنفكر« میتواند مذھبی باشد؛ ھمين كه كسی
مذھبی شد ،يعنی بسته ،دگم و جزم فكر میكند؛ و اين با فكر و انديشه ی
روشنی كه ھميشه در تكاپو و جستجو است ،تناقض دارد .به تعريفی ديگر
كسی كه از پيش ،يك پيشداوری را در ذھنش رسوب داده ،نمیتواند مدعی
»روشنفكری« باشد؛ مگر اين كه متقلب باشد و بخواھد براساس مد روز
سر ما بياورد كه »روشنفكرانی« نظيرعلی شريعتی و
ھمان باليی را بر ِ
مرتضی مطھری و جالل آلاحمد آورده اند.
ھمين شريعتی است که ميگويد و دروغ ميگويد که:
»كجا ايرانی از ھمان اول در برابر اسالم قرار گرفت و
نخواست اسالم را بپذيرد؛ كجا چنين چيزی است؛ يك جا يك نمونه
١٣٩
نيست!«
»ايرانی ،بعد از برخورد با اسالم اوليه ،احساس كرد كه دين
اسالم ھمان گمشده ای است كه به دنبالش میگشته است… برای ھمين
مذھب خودش را ول كرد ،مليت خودش را ول كرد ،سنتھای خودش را
١٤٠
ول كرد و بطرف اسالم رفت«.
برای پاسخ به اين باصطالح »روشنفكر« اسالمی يعنی علی
شريعتی به ذكر چند نمونه از رفتار ايرانيان از ھمان اول ِ حمله ی اعراب
به ايران میپردازم ،تا نشان دھم كه روشنفكر نمیتواند مذھبی و
ايدئولوژيك باشد ،كه اگر شد ،يعنی اگر روشنفكر مذھبی شد ،يا يك فرد
مذھبی خيال كرد روشنفكر شده ،تاريخ ثبت شده را جعل و تحريف میكند.
كتاب تاريخ اجتماعی ايران تعدادی
مرتضی راوندی در جلد دوم
ِ
رسيدن اعراب
اول« به حكومت
از قيامھای ثبت شده در تاريخ را »ھمان ِ
ِ
كه در برابر اسالم و اعراب ايستاده اند ،چنين برمیشمارد :قيام سنباد،
نھضت استادسيس ،جنبش مقنع ،بابك خرمدين و نھضت سرخ جامگان و
قيام بابك… كه رھبران اين نھضتھای ضداسالمی و ضدعربی خود را
پيروان و رھروان ابومسلم خراسانی میدانسته اند.
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١١٩

قيام سياسی ايرانيان… به وسيله ی ابومسلم خراسانی آغاز شد و
بعد از غدر و خيانت عباسيان نسبت به ابوسلمه ی خالل و ابومسلم ،به
شدت »از ھمان اول« ادامه داشت ،تا به ايجاد دولتھای مستقل در
١٤١
ايران…
مرتضی راوندی به نقل از ادوارد براون در تاريخ ادبی ايران
مینويسد که سنباد از نيشابور به عزم خونخواھی ابومسلم حركت كرد و
در مدتی كوتاه عده ای را دور خود جمع کرد و به يارانش گفت» :عزم
دارم به سوی اياالت عرب نشين حركت كنم و كعبه را منھدم سازم«.
ديری نپاييد كه عده ی كثيری از مجوسان طبرستان و نقاط ديگر
و ھمچنين مزدكيان… را به طرف خود جلب كرد.
در كتاب سياست نامه ی نظام الملك آمده است] :سنباد[ گفتی…
بازنگردم تا كعبه را ويران نكنم.
بعد ھم سنباد به دست قوای منصور خليفه ی عباسی بين ری و
ھمدان ھمراه با شش ھزار تن از يارانش كشته شد.
ھنوز قيام سنباد كامال خاموش نشده بود كه… استادسيس علم
مخالفت برافراشت و مشكل جديدی برای منصور خليفه ی عباسی ايجاد
كرد… سيصد ھزار مرد جنگجو با او بودند… باالخره خليفه ،خازم را به
جنگ او فرستاد .در طی اين مبارزات  ٧٠ھزار تن از پيروان او كشته
شدند و  ١٤ھزار نفر اسير گرديدند كه بالفاصله… سرھای آنان را از تن
جدا كردند .قوای خليفه… ]استادسيس[ را زنجير كرده ،به بغداد فرستادند
و در آنجا او را به قتل رسانيدند…
در تاريخ بخارا درباره ی ابن مقنع چنين نوشته شده که مذھب
ايشان آن بود كه نماز نمیگزاردند و روزه نمیداشتند و غسل از جنابت
نمیكردند ،وليكن به امانت میبودند.
راوندی مینويسد که مقنع از سرداران ابومسلم خراسانی بود و
در جنبشی كه عليه خلفای اموی صورت گرفت ،شركت عملی داشت…
پيروان مقنع بدون اين كه به اجرای احكام مذھبی توجھی داشته باشند ،به
رعايت اصول اخالقی ،راستگويی ،امانت و رازداری پايبند بودند… مقنع
كه مايل نبود به دست اعراب بيفتد ،خودكشی كرد .با مرگ مقنع ،اين
جنبش… پاي ان نيافت ،بلكه ھم چنان طغيانھايی در نقاط مختلف عليه
اعراب صورت میگرفت.
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١٢٠

در ايامی كه خلفای عباسی به دست عمال خود در نقاط مختلف
ممالك اسالمی به تحديد ]محدود كردن[ عقايد و افكار و غارت مردم
ستمديده مشغول بودند ،و افراد برجسته ی ايرانی را به بھانه ھا و عناوين
مختلف از بين میبردند ،خرم دينان به طور نھانی و آشكار با دستگاه
خالفت مبارزه كردند و مدت  ٢٢سال در آن سامان به استقالل زندگی
١٤٢
كردند و شكستھا به خليفه وارد كردند.
به قول التون دانيل محقق و ايرانشناس انگليسی ،در طول حدود
 ١٠٠سال ،از سال  ١٢٦تا  ٢٢٧ھجری قمری ] ٨٤٢ـ ٧٤٣ميالدی[ ما
شاھد  ١٤٣قيام و شورش اجتماعی ،سياسی و مذھبی در نواحی مختلف
خراسان ،سيستان ،طبرستان ،گيالن و… عليه حاكميت اعراب يا اسالم
بودهايم .چنين ھوشياری و مقاومتی در تاريخ ملتھا اگر بینظير نباشد،
١٤٣
بیترديد كم نظير است.
»وانگھی به ھيچ عنوان نمیتوان تصور كرد ،مردمی كه مورد
دين متجاوزان و غارتگران
تجاوز ،غارت ،و كشتار قرار گرفته اند ،برای ِ
از خود شيفتگی نشان دھند ،به ھمين دليل نيز نه تنھا ھيچ مدرك تاريخی
نمیتوان يافت كه جمعی از ايرانيان داوطلبانه اسالم آورده باشند ،بلكه
ھمين تضاد عميق ميان فرھنگ و منش ايرانی با اسالم و »منش عربی«
سكونت دادن اعراب مسلمان )]در ايران[ را به تنھا راه حفظ قدرت عرب
بدل ساخت .حتی اين ادعا نيز كه ھمين اواخر از ديدگاه طبقاتی از سوی
چپھای ايرانی مطرح شده است ،و براساس آن برخی اشراف و
زمينداران برای حفظ موقعيت و مال خود به ھمكاری با دشمن تن دادند و
١٤٤
اسالم آوردند ،به ھيچ مدرك تاريخی قابل اثبات نيست.
در اكثر شھرھا و واليات ايران ،مقاومتھای كوتاه يا بلند مدتی
در برابر اعراب صورت گرفت و اعراب مسلمان به آن آسانی كه تصور
میرود ،به فتح ھمه ی ايران موفق نشدند… بلكه درطول سالھای اشغال
ايران توسط اعراب ،مردم ھم چنان بر عليه حكومتھای دست نشانده ی
١٤٥
اسالمی ]كه مظھر دين تحميلی بودند[ به مبارزه پرداختند.
پيشواز ايرانيان از اعراب و استقبال
ھمه ی اين عوامل اما باعث
ِ
مردم از اسالم نگرديد ،بلكه تقريبا در ھمه ی شھرھا و واليات ايران،
اعراب مسلمان با مقاومتھای سخت روبرو شدند .در اكثر شھرھا
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١٢١

پايداری و مقاومت ايرانيان بيرحمانه سركوب گرديد؛ مثال در سقوط مدائن
و خصوصا مقاومت مردم در جنگ جلوالء ]سال  ١٦ھجری٦٣٦/
ميالدی[ اعراب مسلمان خشونت بسياری از خود نشان دادند ،آنچنان كه
مورخين از آن بنام »واقعه ی ھولناك جلوالء« ياد كرده اند .در اين جنگ
صد ھزار تن از ايرانيان كشته شدند و تعداد فراوانی از زنان و كودكان
بسيار كشته ،دشت را پوشانيده بود كه نمودار
ايرانی به اسارت رفتند و
ِ
١٤٦
جالل جنگ بود.
اين نمونه ھا بخش بسيار بسيار كوتاھی از تاريخ ثبت شده ی
نھضتھای ضد اسالمی و ضد عربی ايرانيان است كه در بيش از صدھا
و ھزارھا جلد كتاب ،سفرنامه ،تاريخ و دايره المعارف در زمانھای
مختلف از قول تاريخ نگاران ايرانی و عرب ،ھم چنين شرق شناسان
اروپايی و روسی ثبت شده است؛ اما كسی مثل شريعتی كه مدعی است در
دانشگاه سوربن فرانسه تاريخ ،جامعه شناسی ،اسالم شناسی و شرق
مدون ثبت
شناسی خوانده است ،به راحتی به خودش اجازه میدھد تاريخ
ِ
شده ی ايران را جعل و تحريف كند؛ البد برای اينكه دين و ايمانش را از
گزند شناخت ِ صحيح در امان بدارد.
در اين بخش به »ابومسلم خراسانی« ميپردازم که او را از
کسانی ميدانم که باعث تداوم چيرگی اعراب بر ايران شده است؛ ھرچند
که خيليھا او را »مليگرا و ايراندوست« ارزيابی ميکنند .در واقع ابومسلم،
پدر »روشنفکران دينی« اين روزھاس ت .درست ھمان »اشتباھی« که
اسماعيل صفوی را »خوب« ارزيابی ميکنند و بسياری از خائنان به ايران
و ايرانی را »قھرمان« به تصوير ميکشد و بسياری ديگر مانند خمينی و
شريعتی و در قرن بيست و يکم ميرحسين موسوی و مھدی کروبی و
زھرا رھنورد و شيرين عبادی که ھمگی در راستای ايران ستيزی و پان
اسالميسم تالش ميکنند...
پاك« پروفسور لويی
شريعتی ھم چنين مدعی است كه »سلمان ِ
ماسينيون محقق و اسالم شناس فرانسوی را ترجمه و چاپ كرده است ،اما
از چاپ كتاب »منحنی شخصی زندگی حالج« ھمين شرق شناس چشم
پوشيده و نخواسته است به روحيه ی صوفی گرايانه ی ايرانيان دامن
بزند ١٤٧.در حالی كه حتما میدانست که حالج نه يك »مسلمان« صوفی،
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مرتاض و درويش »با ردايی پر از گزنده ھايی با نيم دانگ وزن« كه يك
برانداختن كاخ استحمار ]خر كردن[ اعراب
كار
ِ
معترض بزرگ بود و در ِ
و اسالم بود ،به ھمين دليل ھم به خانه ی كعبه حمله كرد و آنجا را غارت
كرد.
علی ميرفطروس مینويسد که تحقيق پر ارج و بی نظير استاد
لويی ماسينيون بیترديد منبع بسيار ارزنده ای است كه الھام بخش ھمه ی
محققان زندگی حالج بوده است .حالج واقعا يك متفكر بوده است و در
عرصه ھای اجتماعی ،فرھنگی و حتی سياسی جامعه حضور داشته است
و اين حضور ،بھرحال خوشايند بسياری از شريعتمداران ،عارفان و
حاكمان زمانه اش نبوده است ،به ھمين جھت پس از صدور فتوای تكفير
عليه او حالج مدتھا تحت تعقيب ،مخفی و متواری بود و در اين تعقيب و
گريز ،او در مكاتبات خود با ياران و پيروانش از كلمات رمز استفاده
میكرد.
چاپ ترجمه ی كتاب پروفسور لويی ماسينيون از
بنابراين عدم
ِ
سوی شريعتی ،نه »نگرانی از دامن زدن به روحيه ی صوفی گرايانه ی
شدن شخصيت واقعی،
ترس شيعی شريعتی از شناخته
ايرانيان« كه دقيقا
ِ
ِ
ضد خرافات و ضد اسالمی حسين ابن منصور حالج بوده است.
ھمين روشنفكر مذھبی ]علی شريعتی[ در جای ديگری نوشته
است که كسانی كه میگويند تاريخ تكرار میشود ،اساسا تاريخ را
١٤٨
نمیشناسند.
ھمين محقق ،تاريخ شناس ،اسالم شناس و ھمه چيز شناس
برجسته ی مسلمان آنقدر سواد ندارد كه تفاوتی بين استراتژی و تاكتيك
بگذارد .خيال میكند كه مثال امويان با عباسيان ماھيتا تفاوت دارند .يا
صفويان با آخوندھای حاكم فعلی فرق میكنند .درك نمیكند كه شباھت بين
رفتار ايشان با مردم
حكومتھای حاكم بر ايران به دليل شباھت شيوه ی
ِ
است .به ھمين دليل ھم در ايران تاريخ ھميشه تكرار شده است .تفاوتھا
ھم ھمه شكلی و ظاھری بوده است .علت اساسی آن ھم دست كم از
مشروطه به اين سو عدم آگاھی ما از مكانيزم انواع ديكتاتوریھا بوده
است؛ علتش عدم شناخت باورھای كھنه ی مذھبی و خرافاتی برای در
منگنه نگه داشتن ملت است.
اگر زمانی پيش آمد كه ديكتاتورھا بر اريكه ی قدرت حاكم نبودند
و دگرانديشان و پيروان مذاھب و مكاتب ديگر اعدام نشدند و زندانيان
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سالھا در زندانھا نپوسيدند و سانسور نبود و از نيروی نظامی و انتظامی
در توازی با نيروی مذھبی برای حكومت بر مردم استفاده نشد ،آن وقت
سيكل خودش خارج شده است .اگر
میتوان ادعا كرد كه تاريخ از
ِ
اول به قدرت رسيدنشان حسابھای
رھبرانی س ِر كار آمدند كه از ھمان ِ
بانكیشان را چند ده رقمی نكردند و برای در قدرت ماندن ،ھر مخالف و
معترضی را ]حتی رفقای ديرينشان را[ سر به نيست نكردند ،میتوان ادعا
كرد كه تاريخ تكرار نشده است.
يكل تاريخ در آلمان پس از سقوط دولت آدولف
رار س ِ
عدم تك ِ
ھيتلر پيش آمد .بعد از سقوط نظام حكومتی تك حزبی راسيستی و نازيستی
است كه شكل و ماھيت حكومت و حكومتگران آلمان تغيير میكند .قانون
اساسی عوض میشود .حقوق و وظايف شھروندی تعريف میشود .آزادی
مطبوعات ،احزاب ،دگرانديشان و بسياری مباحث ديگر در سينه ی قانون
نگرش به ملت میشود ،حكم
اساسی جای میگيرد ،حقوق بشر ،مبنای
ِ
اعدام بكلی لغو میشود و…
به ھمين دليل ايرانيانی كه مثل چند دھه پيش خيليھا معتقدند که
اينھا بروند ،ھر كه میخواھد بيايد؛ بیترديد آينده ی ھولناك تری را برای
ما تدارك میبينند ،و از نقطه نظری خطرناكتر با سرنوشت ما بازی
دم رضايت مردم از اوضاع اجتماعی،
میكنند .ايشان در واقع از ع ِ
اقتصادی ،سياسی و فرھنگی حاكم بر كشور سوء استفاده میكنند.
نمیتوان با نفی يك جريان بهھيچ اثباتی رسيد .تاريخ ثابت كرده
است كه عليرغم فداكاریھای بیشائبه ی مردم ،ايرانيان تنھا به دليل
بیخبری از تاريخشان ھميشه يك سيكل تاريخ را دور زده اند .آگاھی تنھا
راھی است كه میتواند به اين سرگيجه ی تاريخی پايان بخشد .شناخت
تاريخ و شيوه ھای مرسوم حكومتگران ،سانسور ،سركوب دگرانديشان،
استفاده از باورھای مذھبی ،فرھنگ كشی ،سيستمھای امنيتی و اطالعاتی،
تحريف تاريخ و به خدمت گرفتن بعضی از تحصيل كردگان است كه به
دور تكرار را
اين سيكل مزخرف تاريخ امكان بقا و ماندگاری میدھد؛ اين ِ
بايد شكست!
اگر آلمانھا توانستند از سيكل قبلی تاريخشان خارج شوند و
تعريف جديدی از انسان ،شھروند ،و وظايف و تكاليف كسانی كه اھرمھای
قدرت را در دست میگيرند ،بدھند ،به ايندليل بوده است كه
قانونگزارانشان ]يا منتخبين مستقيم مردم[ به اين باور و شناخت رسيدند كه
شيوه ھای دولتمداری قبلی مبتنی بر شعار ،تھييج احساسات ،صدور
تروريسم ،انتقال تضادھا به بيرون از قلمرو حكومتی ،نفی و حذف
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دگرانديشان و… بازتاب و نتيجه ی وحشتناكی دارد؛ و نه تنھا ايشان را
درگير جنگھای نسل سوز و سرمايه برباد دھی میكند ،كه تمام جھان
متمدن را ھم برعليه ايشان میشوراند .به ھمين دليل من معتقدم كه ما بايد
از اساس تعريف جديدی از حكومت بدھيم؛ و حاكمان را نه فقط برای حكم
كردن ،سواری گرفتن از مردم ،حذف مخالفين ،چپاولگر ثروتھای ملت
… كه خادمين ملت تعريف كنيم .بايد اين پنبه را از گوش درآوريم كه
میشود انسانھا را تنھا به دليل انديشه شان دسته بندی كرد و به ايشان
عنوان شھروند درجه يك و درجه دو داد .ھيچ كس اجازه ندارد ديگری را
به دليل شيوه ی متفاوت تفكرش حذف فيزيكی كند.
ايرانی در درجه ی اول يك شھروند است؛ فارغ از اين كه چه
انديشه ،رنگ ،نژاد ،جنسيت و قوميتی داشته باشد .تمام بدبختی ما از
ھمين تعريف غلط از انسان و شھروند ناشی میشود .با اين تعريف غلط
است كه سرنوشت مردممان به چنين آپارتايدی انجاميده است .حتی اگر
اكثريت مردم ايران ھم شيعه ی اثنیعشری باشند ،در قانون اساسی نبايد
ھيچ دين يا مذھبی به عنوان دين رسمی كشور قيد شود ،تا بھانه ای به
دست متوليان مذھب برای حذف و نفی دگرانديشان داده نشود؛ بزرگترين
ِاشكال متمم قانون اساسی ايران كه پس از مشروطه تدوين شد ،قانونی
كردن آپارتايد دينی است و اين ،يكی از گره ھای كور تاريخ كشور ماست.
برای شكستن اين دور تاريخی در مرحله ی اول بايد از سيكل
اعتراضی فعلی خارج شد .م شكل ما ايرانيان كمبود اعتراض و كمبود
نھضتھای ضد ديكتاتوری نيست .مشكل اين است كه ما بيشتر با شكل
قضيه درگير شده ايم؛ به ھمين دليل ھم ھميشه از محتوی عقب مانده ايم.
يكی از بزرگترين اشتباھات تاريخی ايرانيان در نشناختن تاريخ و كمك به
عرب
تكرار سيكل تاريخ ،ھمانا خارج كردن حكومت از دست سلسله ی
ِ
امويان و سپردن آن به دست سلسله ی عرب عباسيان بوده است كه به
دست ابومسلم خراسانی انجام شد .البته ابومسلم ھم كارمزدش را در
اوزگر اسالمی گرفت و به دست
نشناختن شباھت اين دو سلسله ی تج
ِ
داستان دوران ماھم بیشباھت به تاريخ آن
ھمانھا ھم سر به نيست شد.
ِ
دوران و جانشين شدن سلسله ی عباسيان به جای امويان نيست.
 ١۴٠٠سال تاريخ ِ به ضرب و زور مسلمان شده ی ما پر است
از »قھرمانان«ی که ھر چند در راستای ايمان و اعتقادشان ،کوششھا
کرده و گاه حتی جان باخته اند ،اما بيشترشان در آلودگی محض فکری،
نتوانسته اند سرافرازی کشورشان »ايران« را از منافع عقيدتی غير
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ايرانيشان تفکيک کنند و به ھمين دليل با طناب دار نافھميشان به چاه ويل
ايران ستيزی افتاده اند .اينان البته از ديدگاه پان اسالميستی» ١٤٩قھرمان«
تعريف ميشوند ،چون برای پيشبرد منافع اسالميون ،جانفشانی کرده اند و
ميکنند ،اما ]اگر درست نگاه کنيم[ بيشترشان »خائن« به منافع عاليه ی
شھروندان ايرانی و »ايران« از کار درآمده اند؛ ھمه چيز بسته به اين
است که »تاريخ نگار« دوربينش را کجا کار بگذارد و اينان را از چه
زاويه ای ببيند؛ اسالمی يا ايرانی؟!
در سده ی بيستم ھم ھمين منوال بر تاريخ کشورمان حاکم است؛
اين که ما »قھرمان« کشورمان را از زاويه ی منافع حزب کمونيست
شوروی سوسياليستی و آن اردوگاه فروپاشيده و از پشت ديوار بدنام برلين
به ستايش مينشينيم ،يا »قھرمان« را بر اساس ايرانی بودنش ،بدون
وابستگی و تحت الحمايگی فکری بيگانگان ]عربھا و روسھا و چينيھا[
تعريف ميکنيم.
تاريخ  ١۴٠٠ساله ی پس از حمله ی اعراب به »ايران« پر
است از اين قيقاچ زدنھای بين مفاھيم ناپخته و در ھم شده ،و البته
پارادوکس ايرانی و اسالمی .ابومسلم خراسانی يکی از نامدارترين اين
سنخ باصطالح »روشنفکران« و »قھرمانان« تاريخ کج و کوله ی ماست.
ابومسلم که به نوعی صدای جنبش ضد فاشيستی ١٥٠و ضد
حاکمان اموی ١٥١بر ايران ِ ھزار و سيصد سال پيش بود ]يا ميتوانست
 - 149پان اسالميسم را »جنبشی برای وحدت کشورھای اسالمی« تعريف کرده اند که تحت نفوذ فکری سيد
جمال الدين اسدآبادی در قرن نوزدھم آغاز شد] .به باور پان اسالميستھا[ سيد جمال الدين اسدآبادی مھمترين و
مزمنترين درد جامعه ی اسالمی را استبداد داخلی و استعمار خارجی تشخيص داد و با اين دو به شدت مبارزه
کرد] .ھمچنين[ سيد جمالالدين برای مبارزه با اين دو عامل فلج کننده ،آگاھی سياسی و شرکت فعاالنه ی
مسلمانان را در سياست واجب شمرد و برای بازيافتن »عظمت مسلمانان« بازگشت به اسالم نخستين را ]درست
مثل علی شريعتی[ الزم میدانست و اتحاد اسالم را تبليغ میکرد.
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=10887
از پان اسالميستھای نامدار ميتوان از علی شريعتی و جالل آل احمد نام برد که سالطين صفوی را به دليل دامن
زدن به تشيع برای »خنجر زدن« به پشت خلفای اسالمی عثمانی ،خائن به وحدت اسالمی ارزيابی ميکردند.
اين گونه پان اسالميستھا در ھمين راستا مخالف ھرگونه نوگرايی ،تجدد ،مدرنيته و برابری حقوقی انسانھا
ھستند و مدرنيته را مخالف نص صريح قران ارزيابی ميدانند.
 - 150منظور برتری طلبی نژادی عربھا نسبت به کشورھای مغلوب است که »سيد« بودن ھم از ھمين دوران
باز مانده است؛ چه برتری »سيد« ھا را به عنوان ارباب و صاحب و برتر در نظر بگيريم و چه سيد بودن را
برتری خانوادگی خاندان پيغمبر و علی و بچه ھاشان بشناسم که »خمس« يا بيست در صد از درآمد ھر کس را
تنھا به دليل ھمين برتری نژادی تصاحب ميکنند.
 - 151امويان از دودمانھای تاريخی اسالمی بودند .اينان برای نخستين بار خالفت را تبديل به سلطنت موروثی
کردند .اين دودمان از قبيله ی قريش و از طايفه ی بنیاميه بودند .نخستين خليفه ی اموی معاويه فرزند
ابوسفيان و ھند مشھور به جگرخوار به دليل پاره کردن سينه و خوردن جگر حمزه عموی پيغمبر بود .او در
زمان عمر خليفه ی دوم فرمانروای شام شد .در زمان خالفت عثمان که از خويشان او بود ،قدرت بسيار زيادی
پيدا کرد .با کشته شدن عثمان با علی بيعت نکرد و تا علی زنده بود با او بر سر خالفت مسلمانان جنگيد .پس
از کشته شدن در کوفه ،به نبرد با حسن فرزند علی پرداخت و سرانجام خالفت را به چنگ آورد و شھر دمشق
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باشد[ چون درک درستی از خواستھای آزاديخواھانه و ملی ايرانيان بر
عليه اعراب نژادپرست نداشت ،ايران آفت زده را دو دستی تقديم ديگر
حاکمان عربی کرد که  ۵۵٠سال تمام بر ايرانيان و منطقه حکم راندند،
زنان و دختران ١٥٢ما را در بازارھای مدينه ١٥٣فروختند و حتی گفتن و
خواندن و نوشتن به زبان پارسی را ممنوع ساختند .شاھنامه ی گرانقدر
فردوسی توسی ،واکنشی ايران دوستانه به اين روشھای فاشيستی حکومتی
اسالميان اموی/عباسی بود.
اين »رھبری« ]ابومسلم خراسانی[ به دليل کج فھمی اش از
خواست ايرانيان که بيرون راندن اعراب حاکم را در چشم انداز داشتند ،و
به ھمين دستاوير »سياھی لشکر ابومسلم خراسانی« شدند ،بخشی از
اعراب حاکم را از کشور راند ،اما بخش خونريزتری از ھمان اعراب را
را پايتخت خود و خاندانش ساخت .او مردی دانا و آينده نگر بود .از او ويژگيھای خوب و بدی گفته شده؛ برای
نمونه از ويژگيھای نيکش شکيبايی بود و از بديھايش شکمبارگی .معاويه نخستين کسی بود که سياست جانشينی
پسر به جای پدر را در خالفت به راه انداخت .پس از او يزيد پسرش خليفه ی مسلمانان شد .او دانايی و سياست
پدر را نداشت .از کارھای او نبرد با حسين فرزند علی و رويداد کربال بود .ھمچنين تازش به مکه .ديندارترين
خليفه ی اموی عمر فرزند عبدالعزيز بود .واپسين خليفه ی اموی مروان بن محمد بود که به دست ياران
ابومسلم خراسانی کشته شد .امويان فرمانروايانی بيش از اندازه عربگرا بودند.
امويانhttp://wapedia.mobi/fa/
در مورد قتل عمربن الخطاب ]به دليل ھمان نژادپرستی خشن اعراب بر عليه ايرانيان[ نوشته اند که پيروز
نھاوندی يا »ابولؤلؤ« جايگاه بلندی در سپاه ايران در دوران يزگرد سوم داشت .او احتماال دختری به نام
مرواريد نام داشت؛ به ھمين دليل ابولؤلؤ خوانده ميشد .او پس از تجاوز اعراب به ايران در جنگ موسوم به
»فتحالفتوح« اسير شد و در تقسيم بردگان سھم مغيره بن شعبه شد .پيروز ھنرھای نقاشی و درودگری و نجاری
و ...را ميدانست و شايد يه ھمين دليل اربابش او را »ابولؤلؤ« ميناميد .طبری مينويسد عمربن خطاب اجازه
نميداد ھيچ ايرانی اسير شده ای وارد مدينه شود .بنا بر كھنترين روايات ،مغيره بن شعبه از كوفه نامه ای به
عمربن خطاب نوشت و از او خواست تا اجازه دھد غالمش ابولؤلؤ به مدينه بيايد و مردم از فنون او مانند
نقاشی ،آھنگری ،و درودگری و ...بھره مند شوند .عمربن خطاب پذيرفت .شعبی ميگويد پيروز نھاوندی وقتی
اسيران خردسال ايران را ميديد ،ميگريست و با خود ميگفت عمربن خطاب جگرم را به آتش کشيد .پيروز
ميخواست انتقام يزدگرد ،رستم فرخ زاد ،برادرش پيروزان و زنان و دختران اسير شده ی ايرانی را از عمر
بازستاند .روزی عمر از او ميپرسد شنيده ام تو صاحب دستانی ھنرمندی ،ميتوانی آسيابی بسازی که با باد،
گندم آرد کند؟ پيروز پاسخ ميدھد که چنان آسيابی برايت ميسازم که آوازه اش شرق و غرب عالم را بردارد.
پيروز ھمزمان با ساختن آسياب ،شمشيری نيز برای خود ساخت .پيروز روزی خنجر را زير شالش پنھان کرد
و به مسجد رفت .عمربن خطاب امام جماعت بود .پيروز به عمر حمله کرد .سه ضربه به او زد .آخرين ضربه
را به شکم عمر زد و آن را تا زير گلويش باال کشيد .پيروز ھنگام فرار ،دوازده تن از ھمراھان عمربن
خطاب را زخمی کرد که شش نفرشان از ھمان ضربه ھا مردند .پيروز نھاوندی ،يا ابولولو دو سال بعد از فتح
شھر نھاوند،عمربن خطاب را کشت و ] و به روايتی[ به کاشان گريخت.آرامگاھی منسوب به ابولؤلؤ در شھر
کاشان قرار دارد.
 - 152درست مثل اين روزھا در کشورمان و براساس اينگونه اسناد !
http://parsdailynews.com/64482.htm
 - 153راستی شما ھيچ تشابھی بين حکومت عباسيان با حکومت جمھوری اسالمی در ايران ِ پايان قرن بيستم و
آغاز قرن بيست و يکم نميبينيد؛ و آيا کسی فاجعه ی زلزله ی بم را به ياد دارد که حکومتيان تنھا کمکشان به
زلزله زدگان اين بود که کودکان و زنان و دختران زلزله زده را ميدزديدند تا در بازارھای دوبی و امارات به
فروش برسانند و »دوزدوزانی« نامی از افسران سپاه را که خود از ھمينان بود و در تقسيم سھم ،سھم کمتری
به او رسيد و قضيه ی فروش اين زنان و کودکان را فاش کرد ،بالفاصله ھمين باند خامنه ای اعدام کردند؟
آخ که چه دردی است اين حافظه ی تاريخی قورباغه ای ما ايرانيان !
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بر ما حاکم ساخت که بزرگترين فاجعه در طول تاريخ  ١۴٠٠ساله ی
١٥٤
اخير ايران و ايرانيان شد.
طنز تاريخ اين که جنايات عباسيان آنچنان تحمل ناپذير شد که در
تمام دوران حاکميت عباسيان ِ قوم و خويش پيغمبر ،ايرانيان به »عدل«
بنی عباس پشت کردند و حسرت »ظلم« بنی اميه ]ديگر پسرعموھای
پيغمبر[ را داشتند .بايد بيش از پنج قرن ميگذشت تا ]آن ھم نه ايرانيان[ که
مغوالن از راه برسند و با پيمودن ِ آن ھمه راه ،خليفه ی نا اھل بغداد را
نمدمال کنند و ايرانيان را از شر »عدل«شان برھانند ،تا خود بر آنان
»ظلم« روا دارند!
»دھم فوريه سال  ١٢٥٨ميالدی ] ٢١بھمن[ سپاھيان ھالکو خان
نوه ی چنگيز ]ايلخان مغول[ بغداد را تصرف کرده ،المستعصم با،z
آخرين خليفه ی عباسی را در نمد پيچيدند و کشتند ...علت نمد مال کردن
خليفه اين بود که شنيده بودند قتل يک مقام مذھبی با دست ،باعث خشم خدا
ميشود] ...البته[ طبق بعضی روايات ،نزديکان ايرانی ھالکو که از عربان
و آسيبی که ايرانيان از دو قرن ]شش و نيم قرن[ حکومت آنان ]امويان و
عباسيان[ بر وطنشان ديده بودند ،دلخور بودند ،او ]ھالکوخان مغول[ را به
برانداختن بساط عباسيان تشويق کردند؛ گرچه در آن زمان اقتدار خليفه ی
١٥٥
عباسی ]تنھا[ محدود به شھر بغداد بود«.
حتی گفته اند که ھوالکوخان مغول نازنين در ھنگام نمدمال
کردن آخرين خليفه ی عباسی مدام چشم به آسمان داشت که اگر آسمان
شکاف برداشت که برسرش ھوار شود ،دست از نمدمال کردن خليفه
بشويد!
راستی ابومسلم خراسانی کيست و چرا من امروز ،در قرن
بيست و يکم ميالدی زندگی او را بر اساس موازين امروزين »ايران
دوستی« و منافع کشورم »ايران« به نقد ميکشم؛ و چرا او را به نداشتن
درک ی درست از خواست ايرانيان برای رھا شدن از شقاوتھای اعراب
مسلمان ،و در نھايت به »بحران رھبری« متھم ميکنم؟
در باره ی ابومسلم نوشته اند که» :از جمله كسانی است كه
درعين توجه به مليت ،درحالی كه قيامش برای تحكيم مبانی مليت و
 - 154نميدانم چرا اينجا به ياد موسوی و موسويچيھا ميافتم که ميخواھند »امويان« ]يا باند خامنه ای[ را کنار
بگذارند و خودشان يعنی عباسيان يا »موسويان« بر ما حاکم شوند؛ حتی با اين تجربه ی چند صد بار تکرار
شده ی تاريخ فلک زده و کج و کوله و دفرمه ی ما؛ تازه کلی ھم شيعه و پيرو دارند»...فرست ليدی« ھم
دارند؛ ھمين عيال مربوطه ی ميرحسين را ميگويم؛ »زھراخانم« رھنورد...
/http://www.vatan1.blogsky.com/1386/11/19/post-265 - 155
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استقالل ايران مفيد و موثر بود ]کذا[ از طريق مذھب استفاده برد و با
تقويت يكی از مذاھب اسالمی يعنی تشيع بر ضد خلفای اموی كه از
مخالفين جدی شيعه بودند ،قيام كرد و آنان را از ميان برد؛ تا سرانجام
مخالفين جدی ايران و ايرانيان و طرفداران سيادت نژادی عرب يعنی بنی
١٥٦
اميه را برانداخت و حكومت را بدست ايرانيان داد].کذا[«
ديگر اين که نوشته اند که» :ابومسلم خراسانی سردار ايرانی و
داعی معروف عباسی ]فارسی اش ميشود دعوت کننده برای به حکومت
رساندن عباسيان[ مشھور به امين آل محمد و صاحب الدعوه است که در
راس سياه جامگان خراسان بر بنی اميه خروج کرد و مروان بن محمد
خليفه ی اموی را مغلوب و منھزم کرده و دولت خلفای بنی عباسی را
تاسيس کرد.
»وقتی منصور به خالفت نشست ...عاقبت ابومسلم را
ناجوانمردانه ]چه تھمتی است اين واژه ی ناجوانمردانه به خلفای عباسی؛
ھمه ی حاکمان اسالمی تاريخ ايران اينگونه بوده اند[ به قتل رسانيد.
وی ]ابومسلم[ ياران و پيروان جان برکف بسياری داشت و فرقه ھای
١٥٧
مسلميه و راونديه خاطره ی او را گرامی ميداشتند و کسانی مانند سنباد
]و[ اسحاق ترک مقنع ١٥٨و بابک خرمدين داعيه ی خونخواھی او را
http://iran.forum2u.org/ei-nc-i-ce-aoaa-incocaei-t146.html - 156
 - 157سنباد سردار زردشتی سپاه ابومسلم بود و به بھانه ی خونخواھی وی رھبری قيام برضد خليفه ی عباسی
را بر عھده گرفت .جنبش سنباد به زودی از نواحی نيشابور تا حدود کومش و ری را فراگرفت و در تمام اين
حوالی مخالفان خالفت به وی پيوستند .سنباد در ری با کمک جمعی که به وی پيوسته بودند موفق به اعدام
رابطه دوستانه برقرار کرد و بدين گونه از نيشابور تا طبرستان اجتماع
فرمانروای ری شد .با اسپھبد خورشيد
ٔ
را به شدت متشنج ساخت .با پيوستن گروھی از ملیگرايان ،نھضت که در اصل مبارزه با خلفا را ھدف خويش
قرار داده بود ،جنبه ی ضداسالمی به خود گرفت .سنباد با بيان انديشه ھا و شعارھای ضداسالمی ،مردم
ناراضی را به گرد خود جمع کرد ،قدرت را به دست گرفت و قدرت خليفه را به خطر انداخت .خليفه سپاھی را
برای مبارزه با او فرستاد .در جنگی که بين سردار خليفه با سپاه سنباد در نواحی بين ری و ساوه روی داد،
سپاه وی از سپاه اعراب شکست خورد و تعداد زيادی از ياران وی در آن حوالی کشته شدند .خود سنباد به
شاھزاده ]اسپھبد خورشيد[ پناه برد ،اما در بين راه به خدعه و فريب به دست پناه دھندگان خويش کشته شد .نام
قاتل وی را طوس ناميده اند  .امول وی و اموال ابومسلم ھم به اسپھبد خورشيد ]پادشاه سلسله دابويگان[ رسيد و
بدين گونه نھضت سنباد شکست خورد] .ويکيپديا[
 - 158اسحاق ترك ،از داعيان ابومسلم خراسانى ]ه م[ در نيمه ی اول سده ی دوم قمری؛ اطالعات ما درباره ی
وی به ھنگام جنبش پيروان ابومسلم كه در سده ی دوم پس از قتل ابومسلم رخ داد ،بسيار اندك و تقريبا ً منحصر
است به الفھرست ابن نديم ]ص  [٤٠٨گزارش ابن نديم تلفيقى از سه روايت كھن است كه ماخذ دوتای آن دانسته
نيست؛ اما روايت سوم برگرفته از كتابى است با عنوان »اخبار ماوراء النھر« از نويسنده ای گمنام؛ نوشته ی
گرديزی ]ص  ٢٧٣به بعد[ تا اندازه ای مكمل الفھرست است و آگاھيھايى از شورش سپاھيان ابوداوود خالد بن
ابراھيم ذھلى عامل خراسان در زمان اسحاق ترك و عصيان عبدالجبار بن عبدالرحمان ازدی جانشين وی ،به
دست مىدھد ]نيز نگاه کنيد به صديقى ،ص ١٥١به نقل از زيناالخبار ،نسخه ی خطى كمبريج[
به نظر مىرسد كه گرديزی رويدادھای خراسان را در سده ھای نخستين اسالمى از كتاب مشھور »اخبار والة
خراسان نوشتة ّ
سالمی/د ٣٠٠ق٩١٣/م« گرفته باشد؛ زيرا در روايت منحصر نويسنده ی كتاب القند درباره ی
ّ
مقنع ]ه م[ به روشنى به نوشته ی سالمى اشاره شده است ]نسفى ،ص  [٧٢و چون جنبش اسحاق ترك پيش از
قيام مقنع رخ داده ،احتمال دارد كه اخبار گرديزی درباره ی رويدادھای خراسان بعد از كشته شدن ابومسلم
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داشتند .بابک خرمدين ١٥٩تا به آن حد پيش رفت که ميگفت روح ابومسلم
١٦٠
در او حلول پيدا کرده است«.
]١٣٧ق٧٥٤/م[ بر كتاب »اخبار والة خراسان« سالمى متكى باشد .ابن نديم دو روايت مختلف درباره ی
خاستگاه و نسب اسحاق نقل كرده است؛ يكى حاكى از آن است كه او از علويان و از فرزندان »يحيى بن زيد
ابن على« بود كه از بيم امويان گريخت و به سرزمين تركان رفت؛ از اين رو به اسحاق ترك شھره شد
]ھمانجا؛ برای احتماالت ديگر درباره ی نسب او ،نگاه کنيد به صديقى ،ص  ١٥٢آمورتى[ و پرچم مخالفت
برافراشت ]نگاه کنيد به بارتولد ،ص  [١٩٩بر پايه ی اين روايت ابن نديم ،احتماال اسحاق ترك پيش از آمدن
ابومسلم به خراسان ،به سرزمين تركان رفته ،و پس از روی كار آمدن عباسيان در دوره ی امارت ابومسلم به
خراسان بازگشته است .روايت ديگر ابن نديم برگرفته از اخبار ماوراءالنھر است كه به نقل از ابراھيم بن محمد
از آگاھان به اخبار مسلميه مىگويد» :او ماوراءالنھری و امی بود و با جنيان ارتباط داشت و اگر كسى چيزی
از او مىپرسيد ،پس از گذشت شبى ،پاسخ مىگفت و ھنگامى كه ابومسلم كشته شد ،مردم را به سوی او
فراخواند« ]ھمانجا[ نام او ،اسحاق ،مىتواند زردشتى بودن وی را به ترديد افكند ،اما با توجه به آراء او
مىتوان چنين گمان كرد كه وی اسالم آورده بوده ،و سپس به دين كھن خود بازگشته است ]صديقى ،آمورتى،
ھمانجاھا[.
مقارن شورش اسحاق ،ابوداوود خالد بن ابراھيم حاكم خراسان بود كه ابومسلم در ١٣٦ق٧٥٣/م به ھنگام رفتن
به عراق او را جانشين خود كرده بود و او لشكريان اسحاق را از بين برد ]نگاه کنيد به صديقى ،و خود در
١٤٠ق كشته شد[ ]گرديزی ،ھمانجا[ .اگر بپذيريم كه اسحاق پس از كشته شدن ابومسلم به ماوراءالنھر و
سرزمين تركان رفته است ،آغاز فعاليت او را بعد از قيام سنباد ]ه م[ و پيش از جنبش مقنع مىتوان پنداشت .به
نظر مىرسد كه آراء اسحاق ترك در ماوراءالنھر ،زمينه ھای بسيار مناسبى برای شورش و پيروزيھای اوليه
ی مقنع فراھم آورد.از اين رو قياماسحاق مىبايست پس از كشته شدن ابومسلم و قتل ابوداوود در سال
١٤٠قمری رخ داده باشد .به نوشته ی الفھرست اسحاق ادعا كرد كه ابومسلم زنده است و در كوھھای ری
زندانى است و در زمان معينى ظھور خواھد كرد و نيز ارتباطى ميان ادعاھای اسحاق و اعتقادات زردشتيان
ديده مىشود ]ابن نديم ،ھمانجا[ از گزارش ابن نديم برمىآيد كه اسحاق برای جلب توجه زردشتيان به دعوت
خود از آوازه ی ابومسلم نيك بھره برده است .آنچه در قيام اسحاق ترك جلب نظر مىكند و در ساير جنبشھای
عصر عباسى به چشم نمىخورد ،اين است كه او تنھا به دعوت اكتفا كرد و ھيچ گونه رويارويى و درگيری
ميان او و پيروانش با كارگزاران حكومت روی نداد .برخى از معتقدات اسحاق ترك شبيه به آراء سنباد و
پيروان اوست .شايد آنان تركيب افكار دينى را وسيله ی سودمندی برای اتحاد برخى گروھھای ناتوان ضد
عباسى يافته بودند ]صديقى ،ھمانجا؛ دانيل [١٣٢ ،پس از درگذشت اسحاق كه تاريخ آن ھمانند زمان تولدش
دانسته نيست ،پيروانش كه بيشتر از مسلميه ی ماوراءالنھر بودند ،پراكنده شدند و جنبش او دوامى نيافتت.
http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=123&avaid=3351
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از غرض و کينه است ،او را فرزند نامشروع مردی روغن فروش و زنی يک چشم ميداند .وابستگيھای
مورخان دستگاه قدرت و تعصبات دينی آنان ،نوشته ھای آنان را محشون از اضافه سازيھا و داستانھای بی
اساس در جھت تخريب چھره ھای رھبران ضدخالفت عباسی نشان ميدھد .بابک در جوانب تبريز و
کوھستانھای آنجا به پيشه وری و شبانی مشغول بود و از اين رھگذر با انديشه ھای خرمدينان آشنا شده و با
آنان و رھبر آنھا جاويدان بن سھل ]شھرک[ پيوند يافت .جاويدان بن سھل در زمان خالفت ھارون الرشيد
عباسی ،رھبری و ھدايت گروھی از طرفداران نھضت و تعاليم مزدک و بقای ياران ابومسلم و ناراضيانی را
به عھده گرفت که از مدتھا قبل در آذربايجان ،طبرستان ،ری ،ھمدان و اصفھان فعاليت ميکردند .بعد از مرگ
جاويدان ،بابک به رھبری خرم دينان رسيد و به روزگار خالفت مامون عباسی حدود سال  ٢٠٠ھجری در
آذربيجان سر به شورش برداشت .گفته ميشود حاتم بن ھرثمه والی عباسی ارمنستان که پدرش به تحريک وزير
مامون ]فضل بن سھل[ به قتل رسيده بود ،از شورش بابک اطالع داشت و او را تحريک و حمايت ميکرد.
شورش بابک بر بنياد ضديت و دشمنی با عربيت شکل گرفت .روستائيان و دھقانان خرده پا که سالھای سال از
برتری جويی و سنگينی جزيه و خراج و تحقيرھا و تعبيضھای نژادی حاکميت عربی رنج و مرارت کشيده
بودند ،دسته دسته به بابک پيوستند؛ بدينسان يک مقاومت ملی گسترده در آذربايجان عليه خالفت عباسی شکل
گرفت .مامون عباسی چندين بار سپاھيان خود را برای دفع و سرکوب خرم دينان فرستاد .اما بابک توانست
چندين شکست بر سرداران عرب و ترک خليفه وارد نمايد و حتی سردار بزرگ محمد بن احمد طوسی در
 ٢١٤در مصاف بابک کشته شد .با اين پيروزيھا شورش خرمدينان گسترده تر شد و اصفھان را نيز در بر
گرفت .بابک توانست مناطق وسيعی در آذربايجان و آران را تحت سلطه ی خويش در آورد .خواجه نظام

١٣٠

ابومسلم خراسانی »اولين کسی بود که بعد از گذشت يک قرن،
کشور را از تسلط اعراب ]ظاھرا نويسنده عباسيان را عرب نميداند[ نجات
١٦١
داد و عشق به وطنپرستی را در دلھا زنده کرد ]کذا[«...
»بعد از استيالی کامل اعراب بر ايران ،مردم برای فرار از
»ظلم« امويان ]چون قدرت مبارزه ی مسلحانه نداشتند[ به مذھب شيعه که
بزرگترين پايگاه مقاومت در برابر خلفای اموی بود ،روی آوردند .در اين
راستا يک ايرانی به نام »ابن يسار« معروف به »ابومسلم خراسانی«
برای مبارزه با اعراب ]اموی[ نھضتی را به نام قيام »سياه جامگان« بر
پا کرد.
»او در مکه با شيعيان آل عباس آشنا شد] .آل عباس[ در نوزده
سالگی وی ]ابومسلم[ را برای تبليغ به خراسان فرستادند .ابومسلم اگر چه
شيعه گری را تبليغ ميکرد ،اما ھيچگاه دين و آيين خود را آشکار نکرد و
از رھبران تشيع پيروی ننمود ]بدبختی ھمينجاست که ابومسلم برای
پيشبرد منويات سياسی اش ،مردم را به اشتباه انداخت[ تنھا ھدف او اين
بود که ايران را از ظلم خلفای عرب ]نه اعراب بلکه امويان[ نجات دھد...
او از اختالف بين اعراب ١٦٢استفاده کرد و لشکری فراھم نمود و ھمه ی
شھرھا را يکی پس از ديگری آزاد کرد؛ سپس به بغداد حمله نمود و
حکومت جور و ظلم امويان را سرنگون ساخت و بنی عباس را به
حکومت رساند؛ اما بنی عباس ھم با رسيدن به قدرت ،بيش از بنی اميه
ظلم و جفا کردند .آنان چون وجود ابومسلم را خطرناک ديدند ،وی را با
خدعه و نيرنگ در سال ١٣٧ھجری به بغداد آوردند .در آنجا منصور
دوانقی دومين خليفه ی عباسی فرمان داد تا عده ای پشت پرده ھای کاخ او
مخفی شدند .منصور به نيرنگ شمشير وی را گرفت و با اشاره ای …

الملک در سياستنامه ی خود مينويسد که معتصم خليفه به مجلس شراب برخاست و در حجره ای شد .زمانی در
انجا بود ،پس بيرون آمد و شرابی يخورد و باز برخاست و در حجره ای ديگر شد و باز بيرون آمد و شرابی
بخورد و بارسوم در حجره شد و پس بيرون آمد و در گرمابه شد و غسل بکرد ،و بر مصلی شد و دو رکعت
نماز بگذاشت و به مجلس بازآمد و گفت قاضی يحيی را که دانی اين چه نماز بود؟ گفت نه؛ گفت نماز شکر
نعمتی از نعمتی خدای عزوجل امروز مرا ارزانی داشت که اين ساعت از سه دختر بکارت برداشتم که ھر سه
دختران دشمنان من بودند؛ يکی دختر بابک ،ديگری دختر افشين و سومی دختر مازيار گبر«.
http://pendar.forums1.net/forum-f1/topic-t166.htm
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 - 162اين ھمان کج فھمی ای است که بر بخشی از جنبش سبز حاکم است که ميخواھد از اختالف درون جناحی
حاکمان اسالمی ]باند خامنه ای و موسويچيھا[ استفاده کند؛ در حالی که ما بارھا و بارھا در حالی که خواسته ايم
»فريبکار« باشيم ،خود فريب خورده ايم و يک دوره ی تاريخی ديگر تاريخا به عقب رانده شده ايم.

١٣١

گماشتگان بر سر او ريختند و اين مبارز وطن پرست ]کذا[ را از پای
١٦٣
درآوردند«.
با سر به نيست کردن ابومسلم خراسانی ،ايران پنج و نيم قرن
ديگر زير سلطه ی اعراب عباسی ماند ،تا ھمانگونه که ميدانيم مغولھا از
راه رسيدند و بساطشان را در ھم ريختند .آرامش دوستدار در کتاب
»امتناع تفکر در فرھنگ دينی« اين پارادوکس را اينگونه به تصوير
کشيده است» :نيرومندترين و خطرناکترين مقاومتھای ايرانی بر ضد دين
و قوم تازی را فاتحان عرب ،به دست و دستياری عناصر ايرانی
سرکوفته اند؛ از جمله جنبش بابک خرمدين به دست افشين و قيام مازيار
با تسليم وی توسط برادرش کوھيار به عمال معتصم خليفه ی
١٦٤
عباسی«...
ھم او مينويسد» :فاجعه ی کنونی اسالم ]پيروزی سيد روح a
خمينی در سال  [١٣٥٧دشمنی ديرين با عرب را چنان در ما زنده و
تداعی کرد که از »حمله ی دوم عرب« سخن میگوييم .چه رابطه ای
سراپاگير مجدد اسالم
برای ما ميان عرب و اسالم وجود دارد که غلبه ی
ِ
موجب اين تداعی شده است؟
»...يک پاسخ احتمالی ديگر اين است که اعراب فقط به سرزمين
ما يورش نياورده اند ،بلکه ما را با ھتک آيينمان به دين خودشان گروانده
اند ،و اين حاکمان کنونی ضمنا داغ دل ھزار و چند سد ساله ی ما را از
نو تازه کرده اند؛ در اين صورت ما میبايست ضد اسالم میبوديم که
نيستيم؛ باالخره پاسخ احتمالی سوم میتواند اين باشد ]که[ البته اسالم
حقيقت و موھبت االھی است که نصيب ما شده ،منتھا به زور تازيان؛
بنابراين ما به ھمان اندازه که طالب موھبت اسالم ھستيم و دشمن
زورگويی و زورگويان تازی ،مجازيم عامالن تيره روزی کنونی را
مجازاً عرب بدانيم و بناميم!
»اين پاسخ احتمالی با ھمه ی ظاھر آراسته اش پرت ترين پاسخ
ممکن میتواند باشد؛ نه از اينرو که اسالم را حقيقت و موھبت االھی
میداند ]اين نوع »حقيقت بينی و موھبت جويی« شاخص سلطه ی ھر
پندار دينی مربوط است ،نه مختص اسالم[ بلکه چون نمیتواند بفھمد که
اسالم به عرب زور داده و او را زورگو کرده بوده است ،نه بعکس؛ يعنی
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١٣٢

اگر زورگويی ذاتی اسالم نمیبود ،اصالً عربيتی بوجود نمیآمد و ما از
١٦٥
موھبت االھی اسالم محروم مانده بوديم!«
ھمين کج فھمی است که بنيان فکری ابومسلم خراسانی را ساخته
است؛ چرا که او تنھا با بخشی از اعراب جنگيده است و نه با اسالم
تجاوزگر!
»ابومسلم عبدالرحمان بن مسلم خراسانی و در اص ل بھزادان
پسر ونداد ھرمز با کنيه ی »ابوايوب« ]بعضی او را ابومسعود گفته اند[
از سرداران بزرگ ايرانی پس از اسالم است .اسم پدر او را بعضی
عبد aو برخی ميسره آورده اند .مرگ او به سال  ١٣۴ھجری قمری در
اريحا روی داد و جسدش را به اورشليم بردند و درآنجا بخاک
١٦٦
سپردند«.
البد برخی تاريخنگاران در »ايرانی بودن« ابومسلم اصفھانی يا
خراسانی ترديد داشته اند؛ به ھمين دليل کوشيده اند با اين دستاويز که
ابومسلم در فالن جای ايران به دنيا آمده و پدر و مادرش فالن نام ايرانی
را داشته اند ،بکوشند او را ايرانی بنمايانند؛ که البته اين ھمه ی داستان
١٦٧
نيست.
١٦٨
»در مورد محل تولد ابومسلم نيز اختالف است ،چنانكه
گروھی وی را از اھل»فريدن« اصفھان دانسته اند و دسته ای وی را از
ناحيه ی »فاتق« اصفھان ميدانند كه بعدھا به خراسان رفته است .عده ای
ھم او را اھل روستای »سنجرد« يا »ماخوان« مرو دانسته اند .ضمنا ً بايد
دانست كه درايرانی بودن ابومسلم ترديدی نيست ،زيرا پدر او اصال ونداد
ھرمز ]بنداد ھرمز[ نام داشت و پس از آنکه ]زورکی[ قبول اسالم كرد به
عثمان و يا مسلم موسوم گرديد.
»ابومسلم در كودكی نزد عيسی بن معقل در اصفھان زندگی
ميكرد .در اين زمان چند تن از مبلغين ابراھيم بن محمد ،امام بنی عباس،
نزد عيسی رفتند و چون استعداد و ھوش ابومسلم را مشاھده كردند ،او را
پيش ابراھيم امام در مكه بردند و ابومسلم در نزد امام به خدمت پرداخت،
تا سرانجام در سال  ١٢٨ھجری ،ھنگامی كه ]ابومسلم[ جوانی نوزده ساله
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١٣٣

بود ،از جانب ابراھيم امام مامور خراسان گشت ،تا در آنجا كه در آن
١٦٩
زمان از مراكز مھم تشيع بود ،به تبليغ شيعه ی عباس بپردازد«.
»از جمله سفارشھای ابراھيم به ابومسلم آن بود كه:
»اگر بتوانی در خراسان ھيچكس را كه به عربی تكلم كند باقی
مگذار!« از اين فرمان به خوبی معلوم ميشود كه بنی عباس پيشرفت خود
را تنھا در جانبداری از ايرانيان ميدانسته اند و ابومسلم نيز در عين تظاھر
١٧٠
به تشيع ]منظور ھمان تشيع عباسی است[ خالی از تعصب ملی نبود«.
به بيانی ديگر خيلی ھم »ملی گرا« نبود؛ آنچنانکه بعدھا برخی
تاريخنگاران به دليل خالی بودن تاريخ ايران از قھرمانانی به واقع ايرانی
و کوشنده در راستای ساختن ايرانی آزاد و آباد» ،اتھام« ايرانی بودن و
عرق ملی داشتن را به ابومسلم بستند؛ ادعايی که خود ابومسلم اساسا
نداشت و در اين راستا ھم تالشی نکرد؛ ابومسلم حتی بسياری از جنبشھای
ايرانی مخالف عباسيان در دوران خودش به شدت سرکوب کرد.
»گفته اند که ابراھيم پيش از آنکه ابومسلم را گسيل کند ،به او
ل ِ ّ
گفت» :ای عبدالرحمان ،تو از ما اھل بيت ھستی »ِّانکَ ر ُج ً
منا اھل
البيت« و سپس سفارش کرد که بايمانيان نيکو رفتار کند و با ايشان باشد؛
چه قيام جز به ياری آنان به جايی نرسد ،اما به ربيعه بدگمان باشد و در
کار مضريان نيکو بنگرد که ايشان دشمنان خانگی ھستند و ھر که را از
آنان که درباره ی او بدگمان است ،بکشد و اگر توانست در خراسان يک
تن عرب زبان برجای نگذارد و حتی از کشتن بچه ای که درباره ی او
١٧١
بدگمان است ،درنگذرد«.
جالب اين که »او ]ابومسلم[ در اين دوران به سرکوبی تمام
نيروھا و جنبشھايی پرداخت که سر برآورده بودند؛ ]برعليه عباسيان[ از
جمله جنبش دينی به آفريد.
»موبدان و مغان به او از به آفريد و دينش که حد ميانه ای ميان
اسالم و زرتشتيت بود ،شکايت بردند .به آفريد ھوادارانی جمع کرده بود و
لذا ابومسلم دستور دستگيری و قتل به آفريد و پيروانش را صادر کرد .در
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١٣٤

اين ميان نصربن سيار از ترس لشکريان خراسان به ھمدان گريخت که در
١٧٢
ميان راه مريض شد و در  ٨۵سالگی درگذشت«.
ابومسلم در راستای خوشخدمتی به عباسيان ،بسياری از ھم
ميھنانش را که بر عليه اعراب ]عباسيان[ نبرد ميکردند ،کشت و نابود
کرد.
»بنی عباس با اين که در آغاز کار به مردم روی خوش نشان
دادند ]اما بعد از به قدرت رسيدن[ به نام »انتقام خون شھدا« بنی اميه را
قتل عام کردند ،و قبر خلفا را شکافتند و به آتش سوختند؛ ولی پس از
چندی روش ظالمانه ی بنی اميه را پيش گرفتند؛ تا جايی که »ابوحنيفه
رئيس يکی از چھار مذھب اھل تسنن به زندان منصور رفت و شکنجه ھا
ديد و ابن حنبل يکی از سران چھار مذھب ]تسنن[ تازيانه خورد و امام
ششم شيعه ی اماميه پس از آزار و شکنجه ی بسيار مسموم شد و
درگذشت] .عباسيان[ علويين ]پسرعموھاشان[ را دسته دسته گردن ميزدند،
يا زنده زنده دفن ميکردند و باالی ديوار يا زير ابنيه ی دولتی
١٧٣
ميگذاشتند«.
به قول دکتر غالمحسين زرين کوب» :عباسيان نه فقط بنی اميه
را نابود کردند ،بلکه ]بسياری ديگر از ايرانيان را نابود کردند[ ...از اين
رو به دست ابومسلم و ياری او نه فقط سليمان بن کثير ،بلکه ابوسلمه ی
خالل را نيز که وزير آل محمد خوانده ميشد ،از بين بردند ...بعد نوبت به
١٧٤
خود ابومسلم رسيد«...
ميخواھم بگويم که ابومسلم خراسانی در راستای خوشخدمتی به
عباسيان ،بسياری از ايرانيان و نھضتھای ايرانی مخالف حکومت فاشيستی
عربی را خود و به دست خود نابود کرد ،ولی دست آخر خودش نيز
خوراک کفتار شد؛ چيزی شبيه به سرنوشت نورالدين کيانوری ،يکی از
رھبران حزب توده که در راستای جانفشانی برای سيد روح  aخمينی
جانفشانيھا کرد ،ولی در نھايت خودش ،خانواده اش و حزبش خوراک
خوشمزه ی کفتار جماران شدند.
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١٣٥

راستی اين چگونه ايرانی بودنی است که برای به قدرت رساندن
بيگانگان ،با ھم ميھنانش ميجنگد و آنان را از دم تيغ ميگذراند ،تا
بيگانگان ]اعراب يا روسھا[ را به قدرت برساند؛ آيا اساسا دادن لقب
»قھرمان ملی ايرانيان« به شخصيتی چون ابومسلم خراسانی بی انصافی
نيست؟
به باور من ابومسلم خراسانی »قھرمان« بود؛ ولی قھرمانی
برای سلسله ی خلفای عباسی که بيشترين خدمت را برای به قدرت
رساندنشان کرد و متاسفانه خودش نيز طعمه ی نگرانيھای ولينعمتانش شد.
از يکی از شيوخ بنی اميه سبب سقوط و زوال ان حکومت ]بنی
اميه[ را پرسيدند؛ گفت» :به لذتھای خودمان مشغول شديم و از رسيدگی
به کارھای الزم بازمانديم .با رعيت ستم کرديم تا از عدل ما مايوس شدند
و آرزو کردند از دست ما آسوده شوند .بار خراج پردازان ما سنگين شد و
از ما ببريدند .امالک ما ويران شدند و بيت المال خالی ماند .به وزيران
خويش اعتماد کرديم که مقاصد خود را بر منافع ما ترجيح دادند و کارھا
را بدون اطالع ما سامان دادند .مستمری سپاه ما عقب افتاد و از اطاعت
ما به در رفتند و دشمنان ما آنھا را دعوت کردند و با آنھا به جنگ ما
ھمدست شدند .از مقابله ی ايشان ناتوان مانديم که ياران ما اندک بودند.
١٧٥
اخبار از ما نھان ميماند و اين مھمترين سبب زوال ملک ما بود«.
و سالھا بعد ،پس از سرنگونی محتوم حکومت جمھوری
اسالمی ،از يکی از »حافظان نظام اسالمی« دليل سرنگونی و نابوديشان
را ميپرسند و پاسخ خواھد شنيد:
»به لذتھا و دعواھای درون جناحی خودمان مشغول شديم و از
رسيدگی به کارھای الزم مردم باز مانديم .زنان و دختران مردم را به
اتھام بدحجابی کتک زديم و به صورتشان اسيد پاشيديم و به زندانشان
افکنديم و گذاشتيم تا مردانمان در زندانھا به ايشان تجاوز کنند؛ تا سپاھيان
و نظاميانمان را خوشحال کرده باشيم .با مردمی که تنھا برای رايشان به
خيابانھا آمده بودند ،وحشيانه رفتار کرديم .ايشان زديم و با تک تير از
روی پشت بام مساجد شکارشان کرديم .افراد لباس شخصيمان را با موتور
به جانشان انداختيم .آنانی را که از ستم ما به ستوه آمده بودند و بر باالی
بام خانه ھاشان خدايشان را صدا ميزدند و » aاکبر« ميگفتند ،دستگير
کرديم و به زندان افکنديم .به زندانيانمان پس از شکنجه ھای فراوان
تجاوز کرديم ،بعد جنازه ھاشان را با اسيد سوزانديم و اجساد را در سيمان
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١٣٦

دفن کرديم ،تا رد پای شکنجه ی سپاھيان و زندانبانانمان را محو ک رده
باشيم .برای خوشخدمتی به روسھا و چينيھا ،اقتصاد کشورمان را به
نابودی کشانديم و بازاريان را که قشر ھميشه ھمراھمان بودند ،به فالکت
افکنديم .به وزيرانمان اعتماد کرديم و آنھا پستھا و مقامھای دولتی و
غيردولتی را به دوستان و خويشانشان فروختند ،بدون اين ھيچکدام
تخصصی در اداره ی نھادھای گوناگون کشور داشته باشند .بدينگونه بود
که حکومتی خانوادگی راه انداختيم و از تخصص ايرانيھا در کارھايی که
ميتوانستند ،بھره نجستيم .آنقدر به سپاه و نيروی انتظامی و بسيجيان و
نيروھای کمکی برای سرکوب مردم پول تزريق کرديم که خود اينان
ماری در آستين حکومتمان شدند و دست آخر خيليھاشان از ترس جان و
آبروشان به ما که حکومت اسالمی بوديم ،پشت کردند و با معترضين و
مخالفين ما ھمراه شدند .به کارگرانمان حقوق نداديم و ايشان را به فالکت
افکنديم و ...تا ھزاران صفحه ی ديگر...
به ھمين دليل ،رفتن جناح راديكال مذھبی از حكومت و به قدرت
رسيدن جناح »نرم تن« آنھم يك شوخی بيمزه بيشتر نيست .اشكال اساسی
خود مذھب شيعه است .ھمه ی اين متوليان حكومتگر مذھبی و شيعی در
نگران تداوم حكومت مذھب بر مردم ھستند و نه نگران بيچارگی،
نھايت
ِ
غارت مردم.
گرسنگی ،بیفرھنگی ،سانسور ،چپاول و
ِ
ايدئولوژی به عنوان يك حقيقت برتر ،چه در رژيمھای توتاليتر و
چه در حكومتھای اسالمی و خصوصا شيعی ،خود را از طريق تبليغات
گسترده ،تفتيش ،بازرسی فكری ،تكفير مذھبی ،قھر و خشونت ،ارعاب،
ترور جسمی و فكری ،سركوب ھر نوع دگرانديشی و آزاد فكری ،تحميل
و تثبيت میكند .اصول ايدئولوژيك به عنوان »وحی منزل« و »كالم
آخر« به ابزار تحميق توده ھا و وسيله ای برای سركوب آزادیھا و
آرمانھای دموكراتيك روشنفكران جامعه بدل میشود .نازيسم در آلمان،
فاشيسم در ايتاليا ،استالينيسم در شوروی و حكومت جمھوری اسالمی در
١٧٦
ايران نمونه ھای عينی و تاريخی اين مدعا ھستند.
حاج مالعلی كنی میگفت که با بودن احكام الھی ،نيازی به قوائد
و آداب ديگر نيست؛ اگر مقصود اخوت است كه فرموده اند »ان المومنون
اخوه« اگر غرض ،جماعت و جمعيت است كه امر به نماز جماعت
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١٣٧

فرموده اند؛ اگر منظور »مساوات« است كه خمس و زكات را مقرر
داشته اند؛ اگر رفع ظلم و تعدی است كه بايد حدودات شرعی و تھديدات
اخروی را كافی بدانيم؛ اگر معنی »اختيار و آزادی« اين است كه تحت
١٧٧
حكم ديگری نباشيم ]كه[ اين منافی اساس خداوندی است.
به ھمين دليل ساده انديشی است اگر تصور شود كه متوليان
مذھب شيعه در تعريف اساسی و پايه ای دينشان بانی بدعت و نوآوری
مي شوند .فرق بين خاتمی ١٧٨و خامنه ای ،يا ميرحسين موسوی ،مھدی
کروبی و زھرا رھنورد با احمدی نژادھا ،حتی فرق بين مكالھای مذھبی
با مالھاشان ،در باور و ناباوریشان به اصول شناخته شده و جھانی
حقوق بشر نيست؛ فرقشان تنھا در شكل لباسشان است .به نظر میرسد كه
ملت ما مجبور است يك بار ديگر اين تجربه ی تلخ تاريخی را تكرار كند
و برای به قدرت رساندن يك ديكتاتوری مذھبی ديگر قربانی بدھد ،اما
تاريخ در ھمه ی دنيا و ھمه ی كشورھا ثابت كرده است كه مرز بين ترقی
و تجدد از ميان افراد ھمعقيده ای مثل خاتمی ]و ميرحسين موسوی و
مھدی کروبی و زھرا رھنورد[ با خامنه ای نمیگذرد؛ مرز اصلی،
اصولی و اساسی بين ارتجاع و مدنيت از »خلع يد« از انواع حكام مذھبی
از حكومت عبور میكند .بايد تمام تعاريف مختلف و ظاھرا متفاوت را در
ظرف و شكل اصلی يعنی اسالم بررسی كرد و با قاطعيت دين را از
حكومت جدا كرد.
به تعريف علی شريعتی از »مسئوليت« امام نگاه كنيد:
»مسئوليت امام ايجاد يك انقالب شيعی است… مسئوليت گستاخ
بودن در برابر مصلحتھا ،در برابر عوام و پسند عوام و بر ذوق و ذائقه
و انتخاب عوام شالق زدن… امام مسئول است كه مردم را براساس مكتب
]اسالم[ تغيير و پرورش دھد ،حتی عليرغم شماره ی آرا… رھبری بايد
به طور مستمر و به شيوه ای انقالبی ]نه دموكراتيك[ ادامه يابد… او
]رھبری شيعی[ ھرگز سرنوشت انقالب را به دست لرزان دموكراسی
١٧٩
نمیسپارد.
فراموش نكنيم كه تقريبا تمام »روشنفكران و مد روز« مذھبی
روز ايران ،خودشان را شاگردان و پيروان علی شريعتی میدانند و
ام ِ
الگوی حكومت اسالمی مورد نظرشان به وضوح در كتب شريعتی تبيين
شده است.
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١٣٨

رفسنجانی در ماده ی يازدھم نامه ای كه در زمستان ١٣٥٩
برای شخص خمينی نوشت ،اصرار داشت كه دستور جنابعالی در
خصوص حمايت از رئيس جمھور منتخب ]بنی صدر[ كه كامال بجا و
بموقع بود و ما خود بدان معتقد و پای بنديم ،مورد سوء استفاده در جھت
اھداف خاصی قرار گرفت و میگيرد .و ما در شرايطی نبوده و نيستيم كه
بتوانيم جلو سوء استفاده را بگيريم؛ زيرا ھرگونه اظھار نظر و عمل
مستقلی برای جلوگيری از انحراف ،به عنوان كارشكنی و تخلف از
دستور امام و قدرت طلبی معرفی میشود و متاسفانه اين خطر منجر به
تسليم رئيس جمھورند ،میشود« و از داشتن
»انتخاب شدن افرادی كه
ِ
مجلس مستقل و »حافظ اسالم« در مقابل انحراف ِ احتمالی مجريان،
١٨٠
محروم ]می[گرديم.
به ھمين دليل برای نجات از وضع موجود ،نمیتوان به ھر
حشيشی آويخت .تجربه ی حکومت اسالمی و ھزارھا تجربه ی تاريخی
ديگر ،ھمين دور زدن سيكل تاريخ را تائيد میكند؛ به قربانگاه رفتن
جوانان ،ذبح فرھنگ و فرھنگ سازان ،استمرار غارت و چپاول
ثروتھای مملكت و… تكرار چند صد باره ی سيكل ديكتاتوری جانشين
ديكتاتوری ديگر.
اگر بتوانيم باور كنيم كه برای معممين و مكالھای حكومتگر و
نامزدھای حكومت اسالمی ،ارزش چند جزوه و جمله ی اعراب بدوی از
سرنوشت يك تاريخ و يك مملكت مھمتر است ،شايد بتوان دريافت كه
آويختن به مالھای مدرنشان ھم در نھايت به تكرار يك دوره ی ديگر
توحش ،خشونت ،اسالم زدگی ،عقب ماندگی ،سانسور و بازھم بدبختی
منجر میشود.
البته منھم اين را میفھمم كه رژيم جمھوری اسالمی در جنايت
بینظير است و ميزان و شيوه ی انجام جناياتش تنھا به شاھان شيعه ی
صفوی پھلو میزند ،اما دو نكته ی اساسی و دو گير و پيچ اصلی تاريخ
شعار »اينھا بروند ،ھر
ايران را نمیتوانم نديده بگيرم؛ يكی اينكه طرح
ِ
كه میخواھد بيايد« عين بیمسئوليتی و در عين حال عين ساده انگاری در
شناخت ِ سير تحول تاريخی است .موضوع دوم و اساسیتر اين كه ما
ھنوز ھم مكانيسم حاكم بر جامعه مان را كه ھمان مذھب شيعه است،
اساسا نشناخته ايم و نمیدانيم كه قرائت شيعی از اسالم ]خود[ خونريزترين
نوع قرائت از اين دين وارداتی است .به ھمين دليل ھم دين و مذھب بايد
 - 180عبور از بحران ـ ھاشمی رفسنجانی
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از اساس از دخالت در حكومت منع شود .به اين شيوه ی نگرش كه به
اعمال چنين اعمال وحشيانه ای میانجامد ،بازھم خواھم پرداخت.
ِ
ِ
برگرديم به تحريف تاريخ ازسوی روشنفكران مذھبی!
به تعريف اينھا ايرانيان زبان عربی نادانسته و قرآن ناخوانده،
چنان محو شعارھای »برابری و برادری« اسالم وارداتی شده اند كه
ھلھله كنان سينه ھا را لخت كرده و به استقبال سپاه اسالم شتافته اند؛ اما
اتفاقا ھمين خلفايی كه با شعار برابری ،برادری و »يا رب المستضعفين«
و »قولو ال اله اال  aتفلحوا« به ايران تاخته اند ،نه تنھا ھمه ی دارايی ما
حق ايرانيان و ديگر
را غارت كرده ،آن كشتارھای
مستمر تاريخی را در ِ
ِ
کشورھا مرتكب شده اند ،كه بزرگترين نژادپرستی و آپارتايد دينی را ھم
به ما ]ھمه مان[ تحميل كرده اند .طرفه آنكه ما قرنھا اجازه نداشته ايم به
زبان خودمان بگوييم و بنويسيم .نويسندگان ،دانشمندان و ھنرمندان ما
برای اين كه حرفشان را به گوش مردم برسانند ،مجبور بوده اند به زبان
مھاجمين نژادپرست بنويسند و بنگارند .بیجھت نيست كه ايرانیترين
دانشمندان ما كه حتی مسلمان ھم با تعريف سنتی آن نبوده اند ،مثل رازی
و ابن سينا ھم چنان در غرب به عنوان »دانشمندان عرب« مشھورند.
»زبان رسمی در دربار خلفا و حكمرانان اسالمی عربی بود.
پس بسيار طبيعی است كه مورخين و نويسندگان و دبيران ايرانی در
دستگاهھای حكومتی به عربی بنويسند و سخن بگويند… يا مثال زكريای
رازی ]كاشف الكل و اسيد سولفوريك[ كه با فلسفه ی نبوت كه از اصول
اوليه و اساسی اسالم است ،شديدا مخالف بود… رازی از نخستين
اصالت عقل
دانشمندان و فيلسوفانی است كه در قرون وسطی به اعتبار و
ِ
در ھمه ی انسانھا تاكيد كرد و از اين پايگاه عليه رسالت پيغمبران به
مخالفت برخاست .رازی از نخستين متفكرانی بود كه در ھزار سال پيش
١٨١
به جدايی دين از دولت ]سياست[ اشاره كرد«.
»فارابی به اتھام اين كه منكر معاد جسمانی است و فناناپذيری را
تنھا در مورد روان آدمی صادق میداند و در عين حال بدين اتھام كه
فلسفه را باالتر از نبوت جای داده است ،منحرف از دين شناخته شد .ابن
سينا از جانب فقھای نامی عصر خود زنديقی اعالم شد كه »علم كاذبش
مايه ی ضاللت است« و بهھمين اتھام به امر خليفه المنجد با zكتابھايش
در بغداد سوزانده شد… ابوريحان بيرونی به دليل اينكه پانصد سال پيش
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از كوپرنيك گردش زمين را بدور خورشيد منتفی ندانسته بود ،و بدين دليل
كه فعل و انفعاالت زيست شناسی را تابع قوانين مشخص علمی شمرده بود
و نه اجرای اوامر مستقيم الھی ،بدعت گزار در دين دانسته شد .فردوسی
را به گناه اين كه در شاھنامه ی خود مدح مجوسان كرده است ،به فتوای
امام طبران اجازه ی دفن در قبرستان مسلمين ندادند .و كتابھای
]زكريای[ رازی را به جرم اين كه اصالت وحی و معجزه را در آنھا زير
عالمت سوال برده است ،آن قدر بر سرش كوبيدند كه كور شد و نابينا از
١٨٢
جھان رفت«.
در تعليمات ]اسالمی[ مزبور ھيچ چيز سوسياليستی وجود
نداشته… محمد ھرگز مالكيت خصوصی ،بردگی و برده داری را انكار
١٨٣
نفرمود و حتی بنده كردن اسيران جنگی را قانونی و مشروع میشمرد.
بسيار تاريخ ايران پس از اسالم يكی ھم اين است كه
از تناقضات
ِ
اغلب نام آورانی را كه به عنوان پرچمداران »فرھنگ و تمدن اسالمی«
قلمداد میكردند ،در زمان زندگی مورد پيگرد و آزار و تكفير متوليان
اسالم بوده اند .از ابن مقفع ]روزبه فارسی ،مقتول[ و دقيقی ] ٣٧ساله
مقتول[ تا شيخ اشراق ]سھروردی  ٣٨ساله ،اعدام[ از رازی و فارابی و
سعد سلمان ]دائما آواره ،مورد تكفير و تبعيد و باالخره مرگ مشكوك[ تا
حافظ و مولوی و خيام و ناصرخسرو ]تكفير و دقمرگ[ و از عطار و
مالصدرا تا ميرزا آقاخان كرمانی و طالبوف تبريزی و دھخدا ]تكفير[
میتوان سياھه ای در چند صفحه از نام آوران ايران پرداخت كه نه تنھا
در زندگی با وحشيانه ترين فشارھا و ضربات روب رو بوده اند ،بلكه
شخصيت فرھنگی و پيامشان نيز بگونه ای شناخته نشدنی تحريف و
١٨٤
»تصحيح« گشته است.
جنگی كه چندی است با واژه ھای »خودی و غي ِرخودی« در
ايران درگرفته است ،شكل ديگری از ھمان آپارتايد مذھبی است .منتھی
اينجا ديگر زردشتی ،يھودی ،مسيحی ،بودايی ،سنی ،ارمنی ،آسوری،
بھايی و… علیاللھی ،اھل حق ،شيخی… وھابی و ديگران و ديگران در
خود مسلمانان
ميان
غيرخودیھا تنھا
جنگ ميان خودیھا و
ِ
بين نيستندِ .
ِ
ِ
شيعه ی دوازده امامی ]يا سيزده/چھارده امامی با احتساب خامنه ای و
خمينی[ درگرفته است .حتی به ديگر شيعيان دوازده امامی ،مثل نھضت
آزادی ،مجاھدين ،ميثمی چیھا ،شريعتی چیھا و بقيه ھم مربوط نيست.
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دايره تنگ تر و تنگ تر میشود ،تا جايی كه جايی برای عبد aنوری،
كديور ،اشكوری ،منتظری ،طاھری ،موسوی خويينیھا ،ميرحسين
موسوی ،مھدی کروبی ،حسينعلی منتظری و ديگران ھم نمیماند.
جميله كديور ]از نمايندگان مجلس ششم[ روز  ١٨اسفند ١٣٧٨
در ھمايش »چشمانداز اصالحات در مجلس ششم« معضل گزينش را
ساز اعمال سليقه ی طيف خاصی ارزيابی میكند و میگويد که
زمينه ِ
بحث گزينش به بحث شھروند درجه يك و درجه دو و يا بحث خودی و
غيرخودی برمیگردد كه بايد در مجلس ششم با ديد بازتری با چنين
١٨٥
مباحثی برخورد كنيم.
دوران حاكميت
در
شان

دگراندي
آزار
و
شتار

ك
ل

دلي
به ھمين
ِ
ِ
اعراب بر ايران و ھمچنين دوران حكومت شيعيان صفوی نه به دليل
اختالفات دينی بوده است و نه اختالفات مذھبی ،ھرچند كه اين لباس را
سر موضوع قدرت و ثروت بوده است.
برتن داشته است .اختالف تنھا بر ِ
زير لوای دين جديد به كشوری با چند ھزار سال تمدن ،مدنيت ،تسامح و
زير مھميز كشيدنشان ،از مسلمان كردنشان
تساھل حمله كرده ،برای به ِ
شروع كرده اند؛ وگرنه كه جای پايی به اين محكمی كه تا به حال ھم كش
آمده است ،پيدا نمیكردند .مغولھا و ازبكھا و تركھا و ديگر
صحرانشينان كه »آمدند و كشتند و سوختند و بردند و رفتند« مدتی غارت
كردند ،بعد ھم متمدن شدند و در ميان اين ملتی كه پذيرای بسيار بسيار از
انواع ايشان بوده است ،تحليل رفتند .عربھا اما »آمدند و كشتند و سوختند
و بردند« و نرفتند .كجا بروند؛ دوباره به بيابانھای بیآب و علفی كه از
نفس مار و سوسمار و روياھای آنچنانی لب پر
ھر سنگ و خارش
ِ
میزند؟
سر مفاھيم ساده ای از دين خودشان
اين كه میبينيم حكومتيان بر ِ
تفسير ويژه ای ارائه
و
تاويل
ھريك
با خودشان ھم به توافق نميرسند و
ِ
میكند ،به دليل پيچيدگی اين مفاھيم نيست ،به سبب منافعی است كه ايشان
نمايندگی میكنند.
»گفتگوی فرھنگھا« كه يكی از شعارھای انتخاباتی رئيس
نگرش شيعه ،ھمان
جمھوری خاتمی بود ،به دليل تناقض اساسی اش با
ِ
اول كار به گل نشست و به مضحكه ای تبدل شد» .جامعه ی مدنی« و
ِ
كشمكش خونين در اروپا است.
و
جنگ
ھا
قرن
حاصل
«
ھا
تمدن
گفتگوی
»
ِ
درون ضرورت ِ اصالت ِ انسان استخراج شده است.
از
ھايی
واژه
چنين
ِ
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اروپا پس از ھزار سال كه صدای ھر دگرانديشی را در نطفه
خفه میكرد و ھيمه ھای ھيزمی كه ميليونھا انسان را خاكستر كرد ،ھم
چنان خاك اروپا را انباشته است ،به ضرورت ساختن جامعه ی مدنی
پیبرد .در واقع از زمانی كه توازن قوا به سود يك گروه مذھبی ديگر
]پروتستانھا[ بهھم خورد ،افسانه ی مطلقيت كليسا و مسيحيت ھم درھم
پيچيده شد.
ترقی كشورھای مدرن صنعتی حاصل رھايی انسان غربی از
اسارت تعاليم كليسايی و محصول رھايی انسان از »متافيزيك« و توجھش
به جھان مادی »فيزيك« است .به عبارت ديگر تا زمانی كه ما از
دينخويی و بردگی فردی ،از اين طبيعت كشيش گونه ،از اين فولكلور
عزا و مرثيه و از اين امام زاده بازیھای مذھبی/سياسی خالص نشويم،
١٨٦
رسيدن به يك جامعه ی آزاد و پيشرفته غيرممكن خواھد بود.
پروتستانتيسم به معنای اخص اصالح دينی در گردونه ی
فراگيرش به آن سازمانھای كليسايی و آن گروه مذاھب مسيحی اطالق
میشود كه ادعای كليسای كاتوليك مبنی بر ميانجی بودن ميان خدا و
مسيحيان را باطل میشمارد و تنھا راه رستگاری آدمی را در رابطه ی
١٨٧
مستقيم و فردی با خدا میداند.
اين جا ھمين بس كه در اروپا پس از ھزار سالی كه قرون
وسطی ناميده میشود ،برآمدن ساختارھای ملوك الطوايفی به دگرانديشان
مذھبی و سپس انديشمندان و دانشوران امكان داد كه سلطنت ابدی كليسا بر
اروپا را درھم شكنند و با رھا ساختن علوم ،فلسفه و اصول كشورداری از
مسيحيت و الھيات ،اروپا را در جھت نوزايی فرھنگی و مدنيت عصر
١٨٨
جديد به پيش برانند.
برآمدن پروتستانھا به قول برتولت برشت در پايه ھای
و قبل از
ِ
دين ھزار ساله رخنه ايجاد شده بود .از يك سو ايجاد چنين رخنه ھايی
ِ
زمينه ساز برآمدن پروتستانتيسم شد .از سوی ديگر حضور پروتستانھا
عالم كاتوليسيسم را شكست.
دين جھان و مركزيت
افسانه ی مطلقيت تنھا ِ
ِ
در واقع در يك رابطه ی دوطرفه ،حكومت ضد علم و تمدن و تجدد
مسيحيت در كل اروپا درھم پيچيده شد .قبل از آن ھم يھوديان ھميشه چون
خاری در چشم كليسای كاتوليك به مطلقيت حكومت پاپ دھن كجی
میكردند.
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دوران قدرتمداری مذھب تشيع
در ھمين راستا به سر رسيدن
ِ
زير لوای خمينی زمينه ساز جريانی شد كه پس از چند سال به برآمدن
جريان دوم خرداد انجاميد .اين جريان با اين كه در اساس برای جلوگيری
اضمحالل حكومت مذھب در ايران ،اختراع شده
سير سرعت گيرنده ی
ِ
از ِ
ار گسستن و پاره كردن زنجي ِر مذھب در حكومت

ك
در
ود

خ
ا

ام
است،
ِ
است .به ھمين دليل ھم حكومتگران تا میتوانند دايره ی خودیھا را
تنگتر میكنند ،واال چه كسی میتواند ادعا كند كه مثال رفسنجانی از
منتظری مسلمانتر و شيعه تر و باورمندتر است؟
اصغر حاج سيد جوادی در كتاب كم حجم »رفسنجانی خائنی كه
از نو بايد شناخت« مكانيسم به قدرت رسيدن باند آدم خوار رژيم را بر
پايه ی تئوری واليت مطلقه ی فقيه تشريح میكند ،اما ھمو در پرده
میگذارد كه اين پروسه تنھا به قدرت طلبی باند خامنه ای/رفسنجانی و
ساده لوحی باند مھدی بازرگان بستگی نداشت .اين فاجعه دقيقا به دليل
نقش فساد انگيز مذھب در حكومت به چنين پايانی انجاميده است .تجربه ی
ديگر حكومتھای ايدئولوژيك نيز ھمين تئوری را ثابت میكند.
ِ
بزرگترين بدبختی و بيشترين تخريبھا و پسماندگيھا در کشورمان
در دوران فتحليشاه١٨٩به دليل دست باز آخوندھا انجام شد .فتحعلی به
فتوای جھاد سيد محمد مجاھد و مال احمد نراقی ،ايران را به جنگی نابرابر
با روسھا مجبور کرد و در اين راستا بيش از يکسوم ايران طی
١٩٠
قراردادھای ننگين ترکمنچای و گلستان از ايران جدا شد.
جريانھای ايدئولوژيكی ھميشه توسط راديكال ترين ،خشن ترين،
خونريزترين و توطئه چين ترين بخش آن مصادره شده ،در جمعبندی
تان تازه بدوران رسيده »ذبح
نھايی زير دست و پای اين قدرت پرس ِ
شرعی« میشود؛ تازه با اين فرض كه بپذيريم چنين انقالباتی مبتنی بر
ايده ھايی نسبتا خيرخواھانه بوده ،مردم میخواسته اند به ديكتاتوری پايان
داده ،زندگی بھتری را برای خودشان تدارك ببينند.
شكستن طاق كسرای مطلقيت مجتھدين و علمای اعالم ھم دست
پخت شخص خمينی بود .خمينی بی آن كه بخواھد و چنين چشم اندازی
داشته باشد ،برای تبديل خودش به حاكم بالمنازع حكومت شيعه بر اساس
ديگر مراجع تقليد و علمای اعالم را به
روايت مجعول واليت فقيه،
ِ
 - 189به قول مردم آن دوران شکستعليشاه...
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افتضاح كشاند؛ غافل از اين كه اين افتضاح دامن خودش و اعوان و
كدام اين مجتھدين و
انصارش را ھم خواھد گرفت؛ كما اين كه گرفت .ھر ِ
دوران
در
.
د

ان
ته
مراجع تقليد ،دايره و دربار حكومتی خودشان را داش
ِ
توازن قوا به سود خمينی به ھم نخورده بود،
شاھان پھلوی ھم كه ھنوز
ِ
باھم و در كنار ھم به »ارشاد« امت شيعه مشغول بودند .ھركدام تيول
خودشان را داشتند ،آداب نجاست ،طھارت و شكيات خودشان را درس
میدادند ،حوزهھای درس و فحص خودشان را داشتند ،سھم امامشان را از
امت مقلدشان دريافت ميكردند و...
اما ورود خمينی به ايران به عنوان رھبر جمھوری اسالمی اين
شيوه ی ملوك الطوايفی را برھم زد .ديگر نمیشد كه خمينی باشد و
شريعتمداری ،مرعشی نجفی ،گلپايگانی ،خويی… و ديگران ھم ھمزمان
باشند .دو پادشاه ھيچ گاه در اقليمی نگنجيده اند .اگر تا قبل از اين باھم و
در كنار ھم دوام آورده اند ،به اين دليل بود كه ھيچ كدام شاه نبوده اند.
شاه ،كس ديگری بود .اما حاال خمينی خودش سلطان بالمنازع شده بود و
بالطبع خرده سالطين ديگر را در منطقه ی حكومتی اش تحمل نمیكرد.
اول
خمينی برای از ميدان بدركردن اين تيول داران سنتی ھمان ِ
كار به يكی از ايشان كه رده و رتبه ی نامبردگان را نداشت ،عنوان
وليعھدی اعطاء كرد .بعد ھم مرحله به مرحله كوشيد علمای درجه اول را
به تمكين و شركت در تقسيم غنايم مجبور كند؛ که نشد.
ھركدام اين علماء يا خود مدعی حكومت و واليت بودند ،يا از
ن در حكومت مخالف بودند .بعد كه شيوه ی تطميع از كار
اساس با دي ِ
افتاد ،خمينی شگرد تھديد و تحديد را در پيش گرفت .بیجھت نبود كه
شريعتمداريھا به زندان افتادند .با اين كه بسياری از ايشان در حيطه ی
ھمان درجات مذھبی برتر و »اعلمتر« از خمينی بودند.
ھم خمينی اين را میدانست و ھم مردم .برای ھمين ھم جھت به
افتضاح كشاندنشان مجبورشان كردند به تلويزيون بيايند و آن توبه نامه
ھای كذايی را بنويسند .امثال فالحيان و ری شھری ھم مامور شدند برای
ستن حرمت آن آخوندھا در چشم مقلدينشان به صورت ايشان سيلی
شك ِ
بزنند.
»از جمله شاھكارھای ...ری شھری ]وزير اطالعات و امنيت
اسبق جمھوری اسالمی[ زدن سيلی به صورت آيت  aشريعتمداری در

١٤٥

جريان بازجويی از او بود .روحانيون سنتی صاحب نام مانند گلپايگانی و
١٩١
مرعشی اين جسارت ِ ری شھری را ھرگز نبخشيدند«.
خمينی نمیتوانست امثال شريعتمداریھا را زير چت ِر مذھب
شيعه ی دوازه امامی دست پخت شاھان صفوی در يك مملكت تحمل كند.
البته اگر ھر مجتھد ديگری ھم به كسوت و قدرت خمينی میرسيد ،ھمين
وضع پيش میآمد .فراموش نكنيم كه سيد محمود طالقانی را ھم به دستور
خمينی ھمان اوايل كار سر به نيست كردند.
اگر علمای درجه دوم و رده ھای تشكيالتی بعدی گلپايگانی،
شريعتمداری و مرعشی نجفی سر و صدای زيادی نكردند ،به اين دليل بود
تيول ديگرآخوندھا نبود .ھمين كه خمينی
كه تيول حكومتیشان به وسعت
ِ
با حضور اين سه مجتھد اصلی ،منتظری را به واليتعھدی برگزيد ،خود
قلمرو
ھمطراز خودش را در
به اين معنی بود كه نمیتوانست برتر و حتی
ِ
ِ
بيشتر اين علمای اعالم از اساس با
حكومتی اش تحمل كند؛ به ويژه كه
ِ
دخالت دين در حكومت و به تعبير بھتر با زعامت ،واليت و حكومت
راويان حديث مخالف بودند .مخالفتھای اينان ھم در واقع بحثھای نظری
حوزه ای بود كه كلی معتقد داشت .خيل عظيمی از شاگردان اين ان ھم
تئوری واليت فقيه را قبول نداشتند .از ھمين زاويه ی ورود بود كه خمينی
تمام ھم و غمش را گذاشت تا اين آخوندھا ھم را به حكومت خودش آلوده
كند .آنھايی ھم كه به اين »جيفه ی دنيا« آلوده نشدند و بر سر تحليل
دم اصالت بحث واليت فقيه«
خودشان از موضوع راويان حديث و »ع ِ
شخص خمينی روبرو شدند.
تيز
ِ
تيغ ِ
باقی ماندند ،از ھمان اول كار با ِ
خمينی بجز تحديد و تھديد ايشان ،وظيفه ی تحقير ايشان را ھم
برعھده گرفت .در واقع خمينی میخواست با حذف رقبايش در زمينه ی
چتر تعريف ويژه و مجعول
زير
نظريه ی واليت فقيه ،كل شيعه را
ِ
ِ
نياز
ھم
دليل
ھمين
به
.
كند
جمع
حديث
راويان
موضوع وظايف
خودش از
ِ
ِ
ِ
مبرم داشت كه امثال شريعتمداریھا را حذف و نفی كند.
اما بعد از به افتضاح كشاندن آخوندھای درجه اول كه باعث
مرگ ھمه ی آنھا شد ،منتظری را ھم منتظرخدمت كردند؛ دينی كه بر
سر وليعھدش را ھم
اساس رھبری و واليت يك نفر طراحی شده باشدِ ،
میخورد.
برای حذف منتظری از قدرت بعد از اخراج رسمی اش از
حكومت ،از الت و لمپنھايی نظير رفسنجانی و تيمھای عملياتی  aكرم،
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حاجی بخشی ،مسعود ده نمكی و وزارت اطالعات سود جستند؛ وگرنه چه
اشكالی داشت كه در قلمرو حكومت »اسالم« مجتھدين طراز اول ھم
جلسه ی درس و بحثشان را داشته باشند؛ مگر جای كسی تنگ میشد؟
خمينی كه ديگر فرصتی برای تدريس نداشت .امضای ليست
اعدامیھا و فحاشی به ملت و بقيه ی دنيا ،تمام وقتش را پر میكرد.
بحث اين نيست كه بين طلبه ھا و مدرسين اين مكتب
»انسان«ھايی طبيعی يافت نمیشوند؛ شايد بشود؛ اما وقتی اينان پا به
گردونه ی قدرت میگذارند ،از آنجا كه خودشان را نايبان  aو محمد و
علی ،و بالطبع معصوم و مبری از مسئوليت قلمداد میكنند ،خطر آغاز
میشود.
خطر اين جاست كه اين دين و اين مذھب ،تنھا خودش را جانشين
 aمیداند ،و تنھا برای خودش مرجعيت و مشروعيت قائل است .در واقع
میخواھد ديگران و دگرانديشان را به ضرب كشتار ھم كه شده به
»بھشت« سرازير كند.
اشكال اين جاست كه برای ھيچ دين و پيغمبر ديگری مشروعيت
قائل نيستند .برای قرائت ديگری از دين خودشان ھم مشروعيت قائل
نيستند .اين قانون عام است؛ در مورد تمام فرقه ھای مذھبی و تمام
نگرشھای گوناگون شيعه ]به طورخاص[ و اسالم ]به طورعام[ ھم
دين شمشير ،خشونت ،كشتار و قتل
ھمينگونه است؛ اسالم به ھمين دليل ِ
عام است.
اما »متاسفانه« تجربه ی اروپا پس از ھزار سال حكومت پاپ و
كليسا ثابت كرد که ھمانطور كه كره ی زمين در حركت است ،جايگاه
دوران و نوسان است .گاه ھم میشود كه دين از حكومت
ارباب دين ھم در َ
جدا شود و يك خيل دانشمند ،فيلسوف و دگرانديش ،خود ِ دين را به نقد
درون مانيفست آن دين
كال شرعی و رسمی از
بكشند و كلی ھم اش ِ
ِ
استخراج كنند.
»رھبر مذھبی كليسای يك ميليارد نفری كاتوليك ،به صورتی
رسمی و طی مراسمی كه تلويزيونھای بينالمللی ،آن را در برابر نظر
ھمه ی جھانيان قرار میدھند ،از بابت ھمه ی شمشيركشيھای گذشته ی
كليسا در جنگھای صليبی و جنگھای داخلی مذھبی و قتلعامھای
مستعمراتی و آدم سوزيھای ديوانھای تفتيش عقايد ،از پيشگاه خداوند و از

١٤٧

ارواح قربانيان اين كشتارھا و از ھمه ی بشريت تقاضای بخشش
١٩٢
میكند«.
و اين سرنوشت محتوم ھمه ی جريانھای دينی ،مذھبی و
ايدئولوژيكی است كه اگر میخواھند ھم چنان در پستوی باور برخی از
انسانھا امكان ادامه ی حيات داشته باشند ،بايد از فرھنگ ستيزی و
دشمنی با انسان دست بردارند؛ بنابراين چه اسالميون بخواھند و چه
دوست نداشته باشند و يا ھم چنان با شمشيرھای آخته در برابر سيل آگاھی
مسلمانان و غيرمسلمانان سينه سپر كنند ،جھان اين تجربه ی موفق را
داشته است و نتيجه ی ثمربخش آن را كه ھمان »جدايی دين از حكومت«
است ،به چشم ديده است .آنچه میماند اين است كه ما نيز از تجربه ی
دوران رنسانس اروپا درس بگيريم و تيغ آخته ی شريعتمداران شيعی حاكم
را با عنصر آگاھی ُكند و بی اثر كرده ،دست ِ مذھب را از قدرت كوتاه
كنيم؛ بعد ھم برای آخوندھا را ]اگر ھنوز مريدانی داشته باشند[ منطقه ای
شبيه به واتيكان در قم و نجف بسازيم.
برگرديم به اين كه اساسا مذھب شيعه از كجا آمده است؛ آيا اين
مذھب واقعا برداشت ايرانی ما از اسالم است ،يا اين كه ھمانند خود اسالم
كه دينی عربی بود ،فرقه ای وارداتی است ،و به ضرب شمشير،
خورد ما داده شده است؟
خونريزی ،دروغ پردازی و سانسور به
ِ
آوار نوعی ھويت
زير
ما
ملی
ھويت
در قرن شانزدھم ميالدی
ِ
ِ
مذھبی ]شيعی[ مدفون شده بود و به خاطر اختناق سياسی و مذھبی
پادشاھان صفوی ،بسياری از شاعران و متفكران ايرانی به ھند
تبار متعصب و متدينی
گريختند… حافظ معاصر و مباشر پادشاه ِ عرب ِ
اس ت به نام مبارزالدين كه از فرط تعصب به دين اسالم میخواست
آرامگاه سعدی را به خاطر بعضی اشعارش بسوزاند .مبارزالدين سلطانی
ار مويی از حضرت محمد سالھا شھرھای بم و
بود كه برای يافتن ت ِ
كرمان را زيرورو كرد و برای استقرار اسالم جنگھای مقدس ]غزوات[
براه انداخت و برای اجرای كامل نھی از منكر و حدود اسالمی ،در عين
سلطنت ،خود وظيفه ی محتسب و حاكم شرع را نيز انجام میداد .برای
اينكار در حال عبادت حتی نماز و قرائت قرآن را ترك میكرد و متھمانی
را كه به نزدش میآوردند ،به دست خود میكشت .سپس برمیگشت و به
ادای نماز و تالوت قرآن مشغول میشد…
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دوره ی صفوی نيز دوره ی شديدترين استبداد مذھبی بود .اين
حكومت اساسا حكومت دينی بود و به ھمين جھت علمای مذھبی بيش از
رجال سياسی و علمی مقام و اھميت يافتند .حكومت ھای صفوی با آوردن
گروھی از علمای شيعی از نواحی لبنان ]جبل عامل[ كوشيدند تا اصول
ايدئولوژيك يك حكومت شيعی را تدوين كنند و لذا بحاراالنوارھا و
حقاليقينھای ]مال[ محمد باقر مجلسی پايه ی كار و قانون اساسی حكومت
استقرار مذھب تشيع كه با قتل عام
صفوی قرار گرفت .با رسميت يافتن و
ِ
و كشتارھای گسترده ھمراه بود ،ھمه ی متفكران ،فالسفه ،شاعران
آزادانديش و حتی پيروان مذاھب تسنن مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند.
بطوری كه مثال به فرمان شاه عباس ،بزرگترين و معروترين نويسنده ی
خط نستعليق يعنی ميرعماد قزوينی را به اتھام تسنن قطعه قطعه كردند.
ممنوعيت علم و فلسفه و تشويق و ترويج تعزيه ،گريه ،نوحه
خوانی ،عزاداری و رواج خرافات مذھبی بار ديگر جامعه ی ايران را به
سوی انحطاط فرھنگی ،روحی و اجتماعی سوق داد و باعث شد كه
بسياری از شاعران و متفكران آزادانديش از ايران گريخته و به ھندوستان
١٩٣
متواری شدند.
درست است كه فقدان امنيت مطلق در عصر صفوی اصوال به
برآمدن چنين پيشرفت ھايی اجازه نمیداد و اگر تاريخ نگاران وجود چنين
سطح پيشرفته ای را گزارش كرده اند ،از پسماندهی آخرين كوششھای
ايرانيان سخن رانده اند كه در اين دوران تداوم يافته و در عصر صفوی
رو به زوال نھاد .اين بدان میماند كه با نگاھی به ايران معاصر ]پس از
برقراری حكومت اسالمی[ آنچه را كه ھنوز از زيربنای مادی و توانايی
معنوی به جای مانده است ،نتيجه ی برقراری اين حكومت بيانگاريم!
تشابھی كه ميان حكومت صفوی و حكومت اسالمی در اين
روزگار به ذھن خطور میكند ،اتفاقی نيست .واقعا نيز تسلط حكومت
شيعه ی صفوی در چھار قرن پيش ]چه از نظر ماھيت و چه پيامدھايش[
ھمان بود كه اين روزھا شاھد تكرار فاجعه انگيزش ھستيم .حتی
اضمحالل ايران در زير سلطه ی دومين نسخه ی حكومت اسالمی
١٩٤
پرشتابتر است.
به گفته ميرزا آقاخان کرمانی» :به جان تو اگر يك جلد كتاب
بحار ]بحاراالنوار مجلسی[ را در ھر ملتی انتشار دھند و در دماغھای
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آنان اين خرافات را استوار و ريشه دار دارند ،ديگر اميد نجات از برای
١٩٥
آنھا مشكل و دشوار است«.
برای اين كه به شيوه ھای رايج اين علماء برای در چنگ
نگاهداشتن امت ِ معتقد پی ببريم ،كافی است نگاھی به سرنوشت ديگ ِر
ايرانيانی بيندازيم كه باور ،دين و مسلك ديگری داشته اند .اين نگاه از يك
ميزان خشونت ِ نھفته در تشيع را به نمايش میگذارد و از سويی
زاويه
ِ
ميزان وحشت رھبران شيعی را از ھر نوع دگرانديشی آشكار میسازد.
ِ
سردمداران حكومت فعلی تھران و وزارت باصطالح ارشاد ِ آن
در تجديد چاپ كتاب تاريخ مشروطه ی احمد كسروی دليل ترور شادروان
صفير
مردم مسلمان در
خشم انقالبی
كسروی را چنين طرح میكنند كه
ِ
ِ
ِ
گلوله ای به دست يكی از فدائيان اسالم به حيات او خاتمه داد.
نوشته اند که »تاريخ مشروطه ی ايران محصول دوران پاكدينی
اوست .بطوری كه در جای جای كتاب میتوان پاكدينی او را در برخورد
با معتقدات دينی و مقدسات مذھبی و علماء و روحانيون مشاھده كرد.
ناميدن مذھب شيعه به كيش شيعه و حضرت عبدالعظيم )ع( به عبدالعظيم
و علماء به ماليان و… چيزی جز تحقير و تخفيف آنھا به نام پاكدينی
نيست؛ عقيده ی سخيف و منحرفی كه سرانجام حوصله ی مردم مسلمان را
به سرآورد و خشم انقالبی شان در صفير گلوله ای به دست يكی از فدائيان
١٩٦
اسالم به حيات او پايان داد«.
كشوری به نام ايران كه در قرن ھفتم ميالدی توسط اعراب فتح
شد ،مجموعه ای از اديان زردشتی ،مسيحی ،يھودی ،مانوی ،مزدكی و
بودايی بود .پس از ٩٠٠سال كشوری كه به دست شاه اسماعيل صفوی
شاھان شيعه ی صفوی فتح شد» ،چھاردانگ« آن سنی بود و
سرسلسله ی
ِ
كشوری كه پس از  ١٤٠٠سال به دست حاكمان فعلی فتح شد،
»ششدانگ« آن شيعه بود.
در حدود سالھای  ١٠٦٢تا  ١٠٧٠ھجری در زمان شاه عباس
١٩٧
يھوديان اصفھان يا بايد اسالم می آوردند ،يا قتل عام میشدند.
دوم،
ِ
در دوران صفوی نه تنھا در مدت كوتاھی اكثريت سنی ]ايران[
را به كشتاری دھشتناك به اقليتی ترس خورده و ناچيز بدل ساخت ،بلكه
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ذر دگرانديشی روئيدن
ايران ديگ
ر شوره زاری بود كه در آن ھيچ ب ِ
١٩٨
نتوانست.
حكومت مذھبی خرافاتی صفويان شيعه نخست توسط محمود
افغان و سپس توسط نادر شاه افشار پس از  ٢٤٠سال حكومت ِ توام با
جنايت و تفرقه افكنی مذھبی منقرض شد.
قصدم از نمونه آوردن اين اسناد ،تاريخ نويسی نيست؛ بلكه سعی
دارم به شيوه ھای »محتوم ِ مذھب در حكومت« نگاھی بيندازم ،به ھمين
دليل ھم شمه ای از اعمال شاه سلطان حسين صفوی را برای شناخت
بيشتر نقش دين در حكومت مثال میآورم.
ِ
در كتاب انقراض سلسله ی صفويه ،نوشته ی »الرنس
الكھارت« ترجمه ی اسماعيل دولتشاھی آمده است که ولی شاه در
منجالب انديشه ھای كودكانه و خرافی خود غوطه ور بود … پس از آنكه
ازبكان به خراسان حمله بردند ،اين خبر را به گوش شاه سلطان حسين
رسانيدند .شاه در آن لحظه با بچه گربه ای به بازی مشغول بود و پری را
به ريسمانی بسته و به دست گرفته و در برابر حيوان میكشيد…
وزير منتظر بود شاه چه دستوری در آن خصوص صادر ميكند.
ناگھان شاه سلطان حسين به وی گفت :پس از پايان بازی با او مشورت
خواھد كرد ،ولی قول خود را از ياد برد… در شب  ١٢ژانويه ١٧٠٦
]ميالدی[ يكی از ستونھای بلند چوبی قصر آتش گرفت و در مدت
كوتاھی حريق به ساير ستونھا و قسمتی از سقف سرايت كرد… شاه
سلطان حسين به كسی اجازه نداد آتش را خاموش كند و… گفت که اگر
اراده ی خداوندی بر اين قرار گرفته است كه اين تاالر سوخته شود ،با آن
١٩٩
مخالفتی نخواھم كرد.
در باره علل شكست شاه سلطان حسين از افغان ھا نوشته اند که
شاه به جای اين كه ]كاری بكند[… به مشاوره با منجمان میپرداخت و
برآن شد كه طبق اندرز يكی از فرماندھانش به سربازانش آبگوشت
سحرآميز بدھد ،تا سربازان پس از خوردن آن آبگوشت نامرئی شوند و به
٢٠٠
آسانی بر دشمن فايق آيند.
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صفويان منقرض میشوند ،اما تخم نفرت ،فاشيسم مذھبی و
آپارتايدی را كه علمای شيعه زير برق سرنيزه ی صفويان كاشته اند ،ھم
چنان و تا ھم اكنون ھم آبياری میكنند .بیجھت نيست كه آتش كينه ای كه
رھبری شيعه برافروخته است ،امكان خاموشی نمیيابد.
عليرغم تالشھای بسيار گسترده ی نادرشاه افشار برای خاموش
كردن آتش جنگھای مذھبی بين مسلمانان؛ به دليل نفوذ ارتجاع ،تفرقه و
نفاق تا عمق ريشه ھای فاسد مذھب تشيع و تسنن ،نادر نه تنھا موفق
نمیشود ايران را از نكبت حكومت دينی رھا كند كه تالشھای مستمرش
ھم مرتبا با كارشكنی علماء مواجه میشود.
احمد كسروی در ديباچه ی كتاب نادرشاه مینويسد که بی
گفتگوست كه رفتار نادر ستمگرانه بوده ،ولی ھيچ دانسته شده كه مردم
نافھم ايران با آن پادشاه رفتاری بسيار ستمگرانه تر میكرده اند؛ تاكنون
كسی اين را ننوشته است .ھمه میدانند كه نادرشاه ھنگامی به كار
برخاست كه ايران يكباره استقالل خ ود را از دست داده و از آرامش و
ايمنی ھم بی بھره بود… سه دولت بيگانه در اين كشور حكمروا بودند.
گذشته از اينھا در گوشه و كنارھا بيش از ده تن از خود ايرانيان كوس
خودسری میكوفتند… در چنين ھنگام بدبختی كشور نادر سر برآورد و با
يك شرق ِ دست ِ شگفت ،بيگانگان را از كشور بيرون راند…
پس از انجام اينكارھا با آنكه بی گفتگو بود كه خود او پادشاه
خواھد بود ،به توده ی مردم احترام گزارده ،بزرگان كشور را به دشت
مغان خواست و با دست آنھا بود كه تاج شاھی را به سر گذاشت .پس از
پادشاه شدن به خوشگذرانی و تن آسانی نپرداخته ،به يك رشته كارھای
دورانديشانه ی بزرگی پرداخت و ايران را بزرگترين دولت آسيا
گردانيد…
ببينيم مردم چكار كردند؛ افسوس آور است كه مردم … به آن نام
و آبرويی كه دولت ايران در جھان پيدا كرده بود ،ارج نمیگذاردند .چون
نادر میخواست شيوه ی زشت ِ دشنام و نفرين را كه كاالی بسيار پست
دستگاه شيعيگری است ،از ميان بردارد؛ اينان رنجيدگی از او مینمودند،
به خاندان بيكاره ی صفوی دلبستگی نشان داده ،بسيار میخواستند كه
پادشاھی با آن خاندان باشد… بيگمان نادر در اين باره به ناپلئون و ديگر
سردارھای تاريخ برتری داشته است.
نادر در ھمان كنگره ی دشت مغان به اين دليل حاضر شد
مسئوليت زمامداری كشور را برعھده گيرد كه نخست آنكه پادشاھی را در
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خانواده ی من موروثی كنيد؛ دوم آنكه ھيچ يك از افراد خاندان صفوی را
تقويت نكنيد و موجبات شورش و ناامنی را فراھم نسازيد؛ سوم آنكه از
ِسب عمر ،عثمان و ابوبكر و تشكيل مجالس سوگواری به مناسبت مرگ
امام حسين خودداری كنيد ،چون در اثر اختالف شيعه و سنی خون
بسياری از مردم ريخته شده است و علمای دين بايد مجمعی تشكيل دھند و
به اين اختالف پايان بخشند.
پيداست چه كسانی از ھمان اول تاجگزاری نادرشاه با او به
مخالفت برمیخيزند ،او را ھجو میكنند و… برايش توطئه ھای مكرر در
مكرر تدارك میبينند!
نادر… تصميم گرفت وضع اوقاف را نيز روشن كند… به
محض ورود به قزوين تمام علمای شھر و نقاط مجاور را گرد آورد و از
آنھا پرسيد كه عوايد اوقاف به چه مصرف میرسد؟
آنان در پاسخ گفتند كه خرج علماء و مدارس و مساجد میشود و
در مسجدھا برای پيروزی ارتش پادشاه دعا میكنند .نادر گفت مسلم است
كه شما در وظايف خود قصور ورزيده ايد و خداوند از كار اشخاصی
مانند شما ناراضی است .نزديك ]به[ پنجاه سال بود كه مملكت رو به
٢٠١
انحطاط میرفت و عاقبت گرفتار شديدترين فقر و فاقه شد تا آنكه...
مرتضی راوندی مینويسد که نادر در راه جلوگيری از اختالفات
مذھبی ايران و عثمانی تالش بسيار كرد و سفرا و نمايندگانی برای انجام
اين مقصود بين دو كشور مبادله شد ،ولی سلطان عثمانی ھر بار به
صورتی از قبول پيشنھادھای نادر سر باز میزد.
نادر ھم چنين بارھا از سلطان عثمانی تقاضا كرد كه مذھب
جعفری را به عنوان پنجمين مذھب تسنن بپذيرد .در يكی از فرامينش ھم
گفته بود كه تمام نزاع ھا و خونريزیھا محصول تفسيرھای غلطی است
كه از قوانين مذھبی كرده اند .در زمان پيغمبر جز مذھب تسنن مذھب
ديگری نبوده و ھمه بايد از مذھب تسنن پيروی كنند.
كالوشكين مامور ثابت روسيه در ايران در ماه مه ١٧٤١
گزارش میدھد كه نادر ضمن گفت و گو با پيشوايان مذاھب مختلف
میگويد که خدا در قلب ما بينش به وجود آورد كه اختالف بين اينھمه
آئينھا را ببينيم و از ميان آنھا انتخاب كنيم ،و ايمان نوی بسازيم كه ھم
خدا از آن خشنود شود و ھم برای ما وسيله ی نجاتی باشد .برای ھمين
است كه اين قدر در جھان آئينھای مختلف وجود دارد؛ آئينھايی كه يكی
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ديگری را لغو میكند ،و ھر يكی فقط خودش را ارزشمند میداند؛ اين
آئينھا يكی نيستند ،در صورتيكه خدا يكی است و آئين ھم بايد يكی باشد!
بايد ديد زھری را كه شاھان صفوی به كام ما ريخته اند ،چگونه
ما را مسموم كرده است كه ھنوز ھم پس از قريب به چھار صد سال از
زھر مرگ آور مسموميم و در ھزاره ی سوم ھم حكومتی مبتنی
سموم اين
ِ
بر فاشيسم و آپارتايد مذھبی را برای نجات ھمه ی مردم جھان پيشنھاد
میكنيم؛ حكومتی كه در قانون اساسی آن انسانھا تنھا گوسفندانی برای
دوشيده شدن و سواری گرفتن تعريف میشوند و نه چيز ديگری.
در تاريخ زياد سراغ داريم مصلحينی را كه گره ی كور
عقبماندگی ايران را فھميده اند و بسيار ھم كوشيده اند كه ايران را از اين
دور مسلسل عقب ماندگی بيرون بكشند ،اما چون رھبری شيعه شيوه ھای
تحميق مردم و استمرار حكومتش را میداند ،با كشتارھايی وسيع و
گسترده اين نوآوران را به كشتارگاه كشانده است.
از ھمان آغاز حمله ی اعراب به ايران زير بيرق اسالم و تسنن
و بعدھا »فتح« ايران توسط صفويان زير بيرق تشيع ،آنچه كه بر سر
تحميل دين وارداتی اعراب به ضرب كشتار و
مردم اين سرزمين آمد،
ِ
غارت بود .آنانی ھم كه جان بدر بردند و توانستند باور سنتیشان را حفظ
كنند ،از ھر ھزار نفر يكی/دو نفر بيشتر نيستند كه يا ثروتمندانی بوده اند
كه با پرداخت جزيه دينشان را حفظ كرده اند ،يا به بھای سكوت مرگ
زنده مانده اند.
دليل اصلی و اساسی نازايی كشور ايران و به بيرون پرتاب
شدنش از جاده ی تمدن و مدنيت ھم ھمين است؛ رھبری شيعه ھيچ
دگرانديشی را در ايران تاب نمیآورد؛ چه با كشتارھای دسته جمعی و چه
با گريزاندنشان از ايران ،ايشان را حذف میكند .اين گونه است كه در اين
چھارصد سال و ]آنگونه كه به چشم میبينيم در اين سالھای نکبتی[ روز
دگرانديش كشور كاسته شده است.
به روز از جمعيت ِ
ِ
به تعريفی ديگر مذھب شيعه ظرفيت آن را ندارد كه دگرانديشی
و دگرانديشان را تاب بياورد ،چرا كه فقط كمی كوتاه آمدن از آپارتايد
مذھبی ،به طناب داری برای كل رھبری شيعه بدل خواھد شد .به ھمين
پيش پای دگرانديشان بوده است ،يا
دليل ھم در تمام اين قرنھا تنھا دو راه ِ
قتل عام يا اسالم.
توان
آنچه اروپای قرون وسطی را به شاھراه تمدن رھنمون شد،
ِ
ردن دگرانديشانی بود كه در فرصتی طاليی ]فرصتی كه
كمر راست ك ِ
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بارھا از دست ما دزديده شد[ توازن قوا را به سود يك جريان دگرانديش
زير عالمت سوال
]پروتستانھا[ برھم زدند .پس از اين تحول راه برای ِ
بار
زير
از
توانست
دين در حكومت« و خود ِ دين باز شد ،و اروپا
بردن » ِ
ِ
كليسای كاتوليك كه ھزار سال اروپا را در سياھی جھل ،مرگ و فقر اسير
كرده بود ،رھا شود.
شدگان دوران وحشتناك انكيزيسيون و
پيشتازان اين راه و تكفير
ِ
ِ
تفتيش عقايد و بعد از آن ]با كمی تقدم و تاخر[ جوردانو برونو ،اسپينوزا،
ِ
نيوتن ،ولتر ،روسو ،كانت ،ھگل ،شوپنھاور ،كوپرنيك ،دكارت ،گاليله،
نيچه ،فرويد ،اينشتاين ،مترلينگ ،برتراند راسل ،و خيل عظيمی از
روشنفكران و دانشمندانی بودند كه با اين كه از سوی كليسای كاتوليك
ن جھان و مركزيت ِ جھانی پاپ
تكفير شده اند ،اما به افسانه ی تنھا دي ِ
روشنفكر اروپايی است
ديدگاه
و
اعظم خاتمه دادند .با اين تحول در نگاه
ِ
الب كبي ِر فرانسه عبور كند و به مانيفست
كه اروپا توانست از پل انق ِ
بشر دست يابد.
جھانی
ِ
حقوق ِ
گناه بيشتر اينان ]تكفير شدگان كليسا[ اين نبود كه ديندار نبودند،
٢٠٢
]بلكه[ اين بود كه دينداريشان از مجرای كليسا نمیگذشت.
اين كه ايرانی اگر شرايط مناسبی داشته باشد و اگر از اين دين
وارداتی كه انسان را گوسفند تعريف میكند ،فاصله بگيرد و اگر بر قطب
ايرانی فرھنگش تكيه كند ،چنان میشكفد كه ملل ديگر را به تعجب
وامیدارد ،حرف تازه ای نيست .ما در ھمه ی اينسالھا و حتی قرنھا
در ھمه ی زمينه ھا اين »قانون« را به اثبات رسانده ايم .اگر اين ھمه
ودن شرايط مناسب بوده است؛ به اين دليل
عقب مانده ايم ،به دلي ِ
ل نب ِ
مذھب شيعه ،ھيچ گاه نتوانسته ايم كمر
چتر رھبری
ِ
زير ِ
بوده است كه در ِ
راست كرده ،بر سرنوشت خود حاكم شويم .بايد گشت و گره ی اصلی
عقب ماندگی و واپس نگه داشته شدن ايرانی را كشف كرد!
به گفته ی ميرزا فتح علی آخوند زاده» :حرف مصنف اين است
كه دين اسالم بنا بر تقاضای عصر و اوضاع زمانه به پروتستانتيسم
٢٠٣
محتاج است«.
اما اگر ما نمیدانيم چرا و به چه دليل از دگرانديشان اين ھمه
كشتار ميشود ،اگر نمیدانيم حضور ھر دگرانديشی ،پتانسيل ِ پرش و رشد
جامعه را افزايش میدھد ،رھبری شيعه اين قضيه را خوب میداند.
 - 202تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان… ـ ياد شده
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راه
رھبری شيعه با ھمان مغز ضد ترقی اش نيك میداند كه تنھا ِ
استمرار حكومتش بر ملت ،جھل و تھييج احساسات راسيستی ايشان است.
ِ
ذبح آينده و
به ھمين دليل ھم سكوت در برابر قتل و حذف دگرانديشانِ ،
امكان رشد جامعه است.
امحاء
ِ
جامعه ای كه ظرفيت تحمل دگرانديشان را نداشته باشد ،ايزوله
میشود و از گردونه ی پيشرفت عقب میماند .تنھا در كنش و واكنش
ميان انديشه ھاست كه جامعه امكان رشد میيابد؛ در تضاد بين انديشه ھای
گوناگون است كه جامعه میتواند بشكفد و به شاھراه تمدن و تجدد پای
اصل
اساس
بگذارد؛ و اين اصل از اساس با نگرش مذھب شيعه كه بر
ِ
ِ
توحيد ،يعنی وحدت اجباری عقيده ]بدون چون و چرا[ پايه گزاری شده،
مباينت دارد؛ باوری كه ھيچ دگرانديشی را و حتی ھيچ زاويه ای با باور
انواع دگرانديشان را زير
سنتی اش را تحمل نمیكند ،الزاما ھر روز سر
ِ
گيوتين میگذارد .به ھمين دليل ھم دخيل بستن به امامزاده ھای مذھبی در
تاريخ تكراری
شكلی متفاوت و حتی با شعارھايی متفاوت ،تكرار ھمان
ِ
است كه پس از »از سر گذراندن  ١٤٠٠سال« ديگر از دوره كردنش
خسته شده ايم .گفت و گوی تمدنھای سيد محمد خاتمی با ھمه ی چه چه و
به به ای كه بخصوص عوامل چپ براه انداختند ،يك ژست توخالی و يك
پوزيسيون كمدی بيشتر نبود» .دوران طاليی« امام آدمکشان کالن تاريخ
ِ
و وعده داده شده از سوی ميرحسين موسوی را ھم تجربه کرده ايم.
جامعه ای كه در آن دگرانديشان حتی در حيطه ی خود اسالم و
تشيع و طرفداران حكومتی ھم تحمل نمیشوند ،و دايره ی دگرانديشی
اينھمه تنگ است ،راھی به سوی ترقی و مدنيت نخواھد گشود.
»پژوھش در باره ی »حضور كمی اقليتھای مذھبی« تنھا
گوشه ای از گردباد خونينی را مینمايد كه ذھن تاريخی ايرانيان را چنان
درھم كوفته كه تنھا بر خرابه ھای آن آغشتن ھويت ملی ايرانی به ھويت
اسالمی ممكن گشت.
»برای ايرانيان مسلمان امروز ديگر تصور آنكه روزگاری در
اين سرزمين اكثريت زردشتی در كنار اقليتھای بزرگ كليمی ،مسيحی و
بودايی میزيسته اند كه ھيچ ،اين كه شيعيان تا ھمين پنج قرن پيش اقليت
ناچيزی در ميان دھھا شاخه ی اسالمی را تشكيل میداده اند ،و پيش از
تسلط اين راديكالترين جناح اسالمی ،ھزارسالی سنيان بر ايران مسلط
سم سرطانی رشد و گسترش
بودهاند ،ممكن نيست .تنھا زمانی كه مكاني ِ
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اسالم در ايران به تن حس گردد ،آن دره ی عظيمی كه ھويت ايرانی را
٢٠٤
از ھويت اسالمی جدا میكند ،نيز دريافته خواھد شد«.
چنين دريافتی از جھان است كه تنھا بر حقانيت خودش باور دارد
و ھيچ دگرانديشی را تاب نمیآورد .جامعه ای كه در آن وحشت از
انديشيدن حتی در ھمان حيطه ی اسالم ،تا عمق رگ و پی و جانش ريشه
دوانده باشد ،چگونه میتواند موجد فرھنگ ،پيشرفت ،تمدن و ھنر باشد؛
نمیشود .تمام ھم و غم مردم صرف اين خواھد شد كه راه برونرفتی از
زير سلطه ی اين نظام تحميلی بيابند .ديگر راھی برای انديشيدن نمیماند،
چه برسد به دگرانديشی.
اما برای اين كه بدانيم معنی قدرت علماء چيست ،نيازی نيست
اكم رسمی
که تنھا به دورانی كه ايشان رسما و در نقش سلطان و ح ِ
حكومت كرده اند ،نگاه كنيم .چنين نيست .از ھمان ١٤٠٠سال پيش ]چه
ھرم قدرت پادشاھی و حكومتی قرار داشته اند و
رھبران اسالم در نوك
ِ
ان ديگر سنگر گرفته اند[ قدرت اصلی در

حكومتي
چه پشت شاھان و
ِ
دستشان بوده است.
اگر علماء شاه ،نخست وزير و حتی كارمند اداره ای را
سالح تھييج و تكفير »سوژه« را از قدرت و پستش حذف
نمیپسنديدند ،با
ِ
دون

ب
د

بتوان
سی

ك
ه

ك
ت

اس
وده

نب
ال

س
١٤٠٠
ن

اي
ام

تم
در
میكرده اند.
ِ
حمايت ايشان بر كرسی قدرت تكيه زند؛ اينگونه:
»ماليان… به تكان آمدند و به دشمنی با سپھساالر برخاسته ،او
را بی دين خواندند .و نامه ای به ناصرالدين شاه نوشتند كه سپھساالر را
با خود به تھران نياورد .اين نامه در رشت به شاه رسيد .چون ماليان…
بسيار نيرومند میبودند ،شاه ناگزير شد حكمرانی گيالن را به سپھساالر
٢٠٥
داده و او را در آنجا گذاشت و خود بی او به تھران آمد«.
در سال  ١٣٣٦ھجری قمری در زمان نخست وزيری صمصام
السلطنه… مدرس و ام ام جمعه ی تھران… برای مجبور كردن او به
كناره گيری به شھر ری رفتند … و متحصن شدند .با تحصن آنھا احمد
شاه مجبور شد صمصام السلطنه را از نخست وزيری بركنار كند و آنھا را
با احترام به تھران بازگرداند… در تاريخ  ٢١خرداد ماه  ١٣٠٢شمسی
مدرس وزير امور خارجه ی دولت مستوفی الممالك را استيضاح كرد و
٢٠٦
باعث بركناری مستوفی الممالك شد.
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و اين نمونه ھا تك نمود نيستند .رھبران شيعه حتی شاه تعيين
مستمر تحميقی ]احمق
كار
ِ
میكرده اند .ايشان به دليل قرنھا و ھزاره ھا ِ
كردن[ روی مردم ،آنقدر توان دارند كه بتوانند ھركس را كه بخواھند
تان ]مثال[ شركت علماء در انقالب
حذف و دفع كنند .حت ی آنجا كه داس ِ
مشروطه ی ايران مطرح است ،ايشان از ھر بھانه ای برای ضربه زدن
به دگرانديشان استفاده كرده و میكنند .آن جا كه دكان جھل پروريشان با
تاسيس مدارس كساد میشود ،ميز ،نيمكت و تخته سياه میشكنند .آنجا كه
روزنامه و مطبوعات ،سد راھشان باشد ،چماق تكفير بيرون میكشند ،و
آنجا كه اين گونه سالحھا را ديگر كاربردی نباشد ]حتی برای پيشبرد
ديگر دگرانديشان میافتند.
ھمان انقالبشان[ به جان بھائيان ،يھوديان و
ِ
»اما حاجی ميرزا حسن ]رشديه[… حياط مسجد شيخ االسالم را
كه خود مدرسه ی كھن بود ،گرفت ،و با پول خود اتاقھای پاكيزه ای
ساخت .و آنجا را دبستان گردانيده ،نيمكت و تخته سياه و ديگر افزارھا
فراھم گردانيد و شاگردان ھم گرد آمدند .ديرگاھی در اينجا بود ،ولی چون
ماليان ناخشنودی مینمودند ،روزی طلبه ھا ب ه آنجا ريختند و ھمه ی
نيمكتھا و تخته ھا را درھم شكستند و دبستان را بھم زدند …
»در يزد كار بدتر شده و بكشتار بھائيان انجاميد … سپس دوباره
بھائی كشی در يزد و اسپھان ھر دو درگرفت … اين شگفت خواھد بود
كه مردم از تعرفه ی گمركی و از بكارگماردن بلژيكيان گله مينمودند…
كينه از بھائيان جويند .مگر چه پيوستگی ميانه ی اينكارھا با بھائيان
بوده؛ رازی است كه به گفتگوی دراز نياز دارد… برخی از ماليان ]چنان
كه شيوه ی ايشان بود[ طالبوف را تكفير كرده و مردم را از خواندن
كتابھای او باز ميداشتند… پيروان آقا به خانه ھای جھودان ريخته و
٢٠٧
خمھای آنان را شكستند و می ھا به زمين ريختند«.
»مرزعه ی حيوانات« از كارھای به ياد ماندنی »جورج
اورول« داستان مزرعه ای است كه حيوانات آن به دليل ظلم و بيگاری
دادن خارج از توانشان »انقالب« میكنند .اھل مزرعه پس از افت و
دار ظالم را از مزرعه بيرون كرده ،خود
خيزھايی موفق میشوند مزرعه ِ
بر سرنوشتشان حاكم شوند .در اين ميان چند خوك ھم ھستند كه پس از
پيروزی فورا به تربيت سگان ]پاسداران[ میپردازند .حاكمان فعلی و
خوكان قبلی تمام امكانات را در اختيار میگيرند .برای حيوانات بجز
 - 207تاريخ مشروطه ی ايران ،احمد کسروی
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بيگاری ،گرسنگی و »حمايت از انقالب« ]درست مثل حکومت اسالمی[
اوضاع پس از انقالب فورا اعدام می شوند،
كاری نمیماند .معترضين به
ِ
حتی اگر خواب ديده باشند كه وضعشان از قبل بدترشده است!
آموزش حيوانات
آغاز مبارزه به
رھبر واقعی انقالب كه از ھمان
ِ
ِ
پرداخته بود ،سر به نيست میشود ،اما روح و سايه ی او ھمانند تابويی
در دست خوكان حاكم مورد استفاده قرار میگيرد» .انقالب« فرزندان
صديقش را میخورد و فرزندان نااليق و فرصت طلبش را به قدرت
میرساند .پدر و مادرش را ھم ميخورد .برای متھم كردن حيوانات و
تن رابطه با خوك
ايحاد فضای رعب و وحشت ھم اھ ِ
ل مزرعه به داش ِ
سربه نيست شده متھم میشوند .دشمنان ]فرضی[ ديگر آدمھا ھستند؛
آدمھايی كه به دليل بدرفتاریھای دائمیشان با حيوانات ،با داشتن دوپا از
ديگران منفك میشوند.
جورج اورل داستان استحاله ی قدرتمدران را برای معامله با
ھمان آدمھا به خوبی نشان میدھد .خوك اول و آدمھا در اثر تبليغات و
دشمنان
پاسداران محافظ خوكھای حاكم ،به فجيعترين شكلی به
حضور
ِ
ِ
انقالب و حيوانات تبديل میشوند…
ھمه ی ما داستان فانتزی و واقعی جوروج اورول را حداقل در
اگزير آن با شيوه
ھيئت يك فيلم بلند كارتونی ديده ايم و از شباھتھای ن
ِ
ھای حكومتی رھبران در نظامھای ايدئولوژيك حيرت كرده ايم .اما اگر
اين داستان را به عنوان يك واقعيت تاريخی مورد بررسی قرار دھيم،
اساسی رھبران
پرداختن اين دشمنان فرضی نياز
خواھيم ديد كه ساختن و
ِ
ِ
حكومتھای مبتنی بر ايدئولوژی است .اين دشمنان به اين دليل فرضی
ھستند كه خوكھای حاكم در يك »دگرديسی شگرف« خود تبديل به
حيواناتی دوپا میشوند و با ھمان آدمھا رابطه برقرار كرده ،به معامله
میپردازند.
رھبری شيعه ھم به چنين پديده ای نياز دارد .اين رھبری در
درجهی اول سعی میكند از خود چھره ای مظلوم و شھيد به نمايش
بگذارد؛ شھيد زنده ای كه از ھر سو با توطئه ی »دشمن« روبرو است.
اختراع خود اين رھبری است .به ھمين دليل ھر جا كه
دشمن فرضی ھم
ِ
كميتش لنگ میماند و ھر جا كه امكان تغيير و تحولی را بو میكشد ،به
اين دشمنان فرضی حمله میكند.
بھائيان اصلیترين گروه اين دشمنان فرضی ھستند .نمیخواھم
وارد بحث انديشه ی ايشان شوم .اين كار ،كار من نيست .ايشان خود برای
شناساندن دين و باورشان به اندازه ی كافی امكانات دارند؛ كما اينكه من
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طرح انديشه ھای ديگر مذاھب و مكاتب ندارم .آنچه
مسئوليتی ھم در قبال
ِ
ذھب شيعه با
ار رھبرا ِن م
به عھده گرفته ام ،ت
ِ
شريح چگونگی رفت ِ
ِ
خشم لجام گسيخته ی ايشان شده
باعث
كه
ای
دشمنی
دگرانديشان است؛
ِ
است.
با وجود تمام مزاحمتی كه رھبری شيعه برای اين ھموطنان ايجاد
مزاحمين ايشان به دادگاه ھم كشيده نمیشود ،چرا كه علما
میكند ،قاتلين و
ِ
سار قوه ی قضاييه را ھم در دست دارند .در حقيقت علمای شيعه ]بجز
اف ِ
چيز ھمه ھستند و
رھبری دين[ قاضی ،حاكم شرع ،محتسب ،شحنه و ھمه ِ
ھمه ی اين مشاغل را ھم دربست در اختيار دارند.
كار ايشان
به
كاری
دگرانديشان
ديگر
با اين كه اين دگرانديشان و
ِ
ِ
ندارند ،اما مرتبا از سوی اين رھبری مورد تكفير ،مزاحمت و فشار قرار
میگيرند .اما اين جماعت میخواھند در كشوری كه دوست دارند ،زندگی
كنند .میخواھند حق داشته باشند ]ھمانند ديگر ھموطنانشان[ زندگی ،كار
و فعاليت كنند ،اما رھبری شيعه به دليل نيازش به دشمن فرضی و نگرانی
دائمی اش از ھرگونه دگرانديشی ،ھر روز به نحوی وسيله ای برای تھييج
تحميق مردم میتراشد؛ كلی ھم حديث ،آيه و نقل قول جعل میكند كه
و
ِ
اول ازل مھدورالدم بوده اند ،يعنی
بھائيان ،يھوديان و ديگران از ھمان ِ
خونشان ھدر بوده است.
با پيروان ديگر مذاھب ھم ھمين معامله را میكنند ،حت ی با
ديگر اسالم ،اما بھائيان از دشمنی خاصی »بھرمند«
پيروان فرقه ھای
ِ
ھستند .رھبری شيعه در تبديل كردن بھائيان به طاعون ،آنقدر موفق بوده
است كه باصطالح روشنفكران ما ھم جرات نمیكنند وارد بحث حق و
حقوق ايشان شوند و از حقوق ايشان ،به عنوان عضوی از جامعه ی
شھروندی ايران دفاع كنند.
از ھمان آغاز اعالم موجوديت اين مذھب توسط سيد علی محمد
باب و از ھمان  ١٥٠سال پيش و تا ھمين االن ،ھرجا كه رھبری شيعه
توانسته و مردم را راه انداخته است ،چند بابی ،بھائی ،يھودی و… را سر
خون ايشان عبور كرده است .كار به جايی كشيده است كه
بريده ،از روی
ِ
بخش
ترين
ييالقی
و
بھترين
در
حجره
چند
ھم
دگرانديشان
اين
قاتلين
برای
ِ
ِ
بھشتشان رزرو كرده اند.
حتی اگر دليل به تكان آمدن رھبری شيعه ھم اتفاقا مترقيانه و
پيروان مذاھب ديگر را قربانی كرده اند.
سر راه
ِ
مثبت بوده است ،باز ھم ِ
اين كه شادروان احمد كسروی از بابی كشی و يھود آزاری
شيعيان تحت قيموميت رھبری شيعه سخن میگويد ،بی دليل نيست .به

١٦٠

ھمين دليل بايد برای شناخت چگونگی به قدرت رسيدن علما به اين
رس شيعی را از تن شست؛ بايد با
ابزارھا ھم توجه كرد؛ بايد اين ت ِ
شجاعت با اقليتھای مذھبی آشنا شد؛ بايد ديد چه میگويند و چه
میخواھند؛ آيا اساسا داشتن نگاھی متفاوت به زندگی میتواند دليلی برای
سر به نيست شدن باشد؛ آيا حداقل در اين دوره و زمانه دگرانديشان و
باورمندان به ديگر انديشه ھای مذھبی و حتی غيرمذھبی حق ندارند در
كشور خودشان زندگی و كار و فعاليت كنند؟
»تصور عام حتی در نزد روشنفكران ايرانی چنين است كه اين
اقليتھا بيش از آنكه وزنه ی كمیشان اجازه میدھد ،مورد توجه قرار
گرفته اند .خاصه آنكه بهعنوان »تماميتھای جداگانه« نه تنھا در مبارزات
سياسی و اجتماعی ملت ايران و تقويت وحدت ملی شركتی ندارند ،بلكه در
مجموع منافعی مغاير و بعضا متضاد با آن را دنبال میكنند .يھوديان
پشتيبان اسراييلند ،داشناكھا ]بخشی از ارامنه[ دست راستی اند ،و باالخره
پرشمارترين آنھا يعنی بھائيان »ستون پنجم محافل امپرياليستی در ايران«
را تشكيل میدھند .در چنين شرايطی پيروان عادی اين اقليتھا بايد
سپاسگزار باشند كه در »ميھن اسالمی ايران« وجودشان تحمل گشته ،تا
آنجا كه خيانت و جنايتشان ثابت نشده ،از مواھب زندگی برخوردار بوده و
٢٠٨
ھستند«.
دليل سترون بودن جامعه ی مذھب زده ی ما ھم ھمين است .در
»ايران اسالمی« ھيچ دگرانديشی تحمل نمیشود .به بيانی ديگر حكومت
مذھبی شيعه ]چه حاكم و چه ھم كاسه ی حاكمان[ ظرفيت و پتانسيل آن را
ندارد كه بتواند دگرانديشان را حتی در حيطه ی ھمان باور خودش تحمل
تحمل دگرانديشان نوعی دھن كجی به اصول اوليه و »خدشه
كند .در واقع
ِ
ناپذير« اسالم و ت شيع بر اساس توحيد ،يعنی يكسان سازی و ھمشكل
سازی انسانھا است.
ھدف اساسی و رسالت غائی امام ،پرورش »امت« است ،يعنی
ايجاد يك جامعه ی مبتنی بر يك ايدئولوژی؛ بنابراين امت ،يك جامعه ی
اعتقادی است و امام ،رھبر عملی و عينی امت است؛ يعنی زمامداری كه
اين جامعه ی اعتقادی را بسوی تحقق ھدفھايی كه مكتب و مذھب آن را
تعيين كرده ،ھدايت میكند و رسالت امت سازی پيامبر را ادامه میدھد.
اگر ملت در تنوع آرا و عقايد واقعيت میيابد ،امت اما تنھا و
تنھا بر اساس »وحدت كلمه« يگانگی عقيده يا »توحيد فكری« به وجود
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میآيد] .به قول علی شريعتی[ افراد يك امت از ھر خون و خاك و نژاد،
يك گونه میانديشند ،ايمانی يكسان دارند و در برابر يك رھبری مشترك
اجتماعی تعھد دارند كه به سوی تكامل حركت كنند ،جامعه را به كمال
٢٠٩
ببرند نه به سعادت.
در سال  ٩٠٧ھجری شاه اسماعيل صفوی دين رسمی ايرانيان را
تشيع اعالم کرد؛ در حالی که شيعيان تنھا  ١٥درصد جمعيت ايران را
تشکيل ميدادند .اسماعيل بھر شھری که وارد ميشد ،ازمردم ميخواست که
مذھب شيعه را بپذيرند و برخلفای سه گانه ی راشدين نفرين بفرستند و
٢١٠
درصورت نافرمانی ،آنان را از دم تيغ ميگذراند.
شاه تھماسب ]٩٣٠-٩٨ھجری[ يکی از بزرگترين بنيانگزاران
خرافات وکورانديشی بود .در زمان او آخوندھای زيادی چون شيخعلی ابن
عبدالعالی کرکی بنام » محقق« ،عزالدين حسين ابن عبدالصم جبلی عاملی
پدر شيخ بھاءالدين عالی و شماری ديگر از لبنان به ايران آورده شدند.
تھماسب در دوران طوالنی فرمانروائی خود ،دست آخوندھا را درکارھای
کشور باز گذاشت و به آخوندھا نسبت »نيابت امام زمان« را داد؛ تا جايی
که آخوندی چون عبدالعالی کرکی خود را شايسته ی سلطنت بر ايران
٢١١
ميدانست.
راستش من نمیدانم چگونه میشود اين گره ی كور را باز كرد
و چگونه بايد اين ديدگاه آپارتايد مذھبی را حتی بين روشنفكران ايران از
باور مذھبی مردم شست؟
عمق
ِ
ِ
از سويی »روشنفكر« به اين دليل كه نمیخواھد از متن جامعه
پيرامون حق و حقوق دگرانديشان شانه خالی
حذف شود ،از اساس با بحث
ِ
میكند .اگر ھم روشنفكرانی جرات كرده اند و وارد بحث حق و حقوق
ھم ه ی شھروندان فارغ از ھر نوع نگرش شده اند ،آنقدر كلی و گرد
حرف زده اند كه نتوانسته اند حق مطلب را ادا كنند .در بھترين حالت
روشنفكر ]حتی زمانی كه در زمينه ی اختالفات قومی قلم به دست
میگيرد[ از ورود به بحث باورمندان به مذاھب و اديان ديگر طفره
میرود.
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١٦٢

اما در مورد نظريه پردازان دينی بايد گفت كه كمترين گذشت و
امتياز به آنان و يا سكوت در برابر آنان ،يا نتيجه ی تاثير رسوبات انديشه
ھا و معتقدات دينی است و يا ناشی از محافظه كاری.
درست است كه نبايد با بی تدبيری به تقويت يكپارچگی و وحدت
ميان گروهھای متضاد و مخالف فكری و سياسی درون حكومت اسالمی
موجود كمك كرد ،ولی در عين حال نبايد در مبارزات نظری با آنان
استخوان الی زخم گذاشت و زمينه را برای ايجاد سوء تفاھمات تازه باز
گذاشت ،به ويژه اكنون كه جمھوری اسالمی با استقرار نوعی حكومت
دينی اسالمی تا حدود زيادی مصيبت بار بودن اجرای اصول دين را در
قلمرو امور اجتماعی نشان داده است؛ بايد از لحاظ نظری به ريشه زد و
اپوزيسيون فقيھان خشك مغز،
باوران نظريه پردازی كه فعال در
به دين
ِ
ِ
چھره ای ليبرال و يا دموكرات از خود نشان میدھند ،نبايد كمترين مجالی
٢١٢
برای بزك كردن دين و حاكميت دينی از ھر نوع آن كه باشد ،داد.
آری ھيچ كشوری را در جھان نمیتوان نشان داد كه بدون عقب
راندن قدرت مذھب قرون وسطائی به دموكراسی اجتماعی و سياسی دست
ِ
٢١٣
يافته باشد.
در آخرين تحليل از جريانھايی كه خود به ديكتاتوری باورھاشان
اذعان دارند ،تمنای آزادی ،دموكراسی و جامعه ی مدنی داشتن ،تنھا ياری
رساندن به تكرار ھمان سيكل كھنه ی تاريخ است و لزوما به قربانگاه
فرستادن دوباره ی يك ملت ،به دليل نشناختن ماھيت ديكتاتوریھا و به
ويژه ديكتاتوریھای مذھبی و باورھای جزمی .اگر ھنوز و با وجود اين
ھمه نمونه ی تاريخی ،ھستند كسانی كه به جناجی از شيعيان برای برون
رفت از گرداب فعلی كشور ايران اميد بسته اند ،يا ھنوز ويژگی
ديكتاتوریھای مذھبی و ايدئولوژيك را نشناخته اند ،يا در ھمدستی آشكار
و نھان با سردمداران مذھبی كشور از اين كه مردم را بار ديگ ر به
قربانگاه بفرستند ،ابايی ندارند .به ھمين دليل به اين گونه »امتياز دادنھا«
سل
و اين گونه »ھمدستیھا« به ھيچ عنوان نبايد امكان تنفس داد ،تا ن ِ
ديگری از ملت ايران را در منگنه ی بیخبری از تاريخ ،نشناحتن ماھيت
ديكتاتوریھای مذھبی و ساده انديشی روشنفكرانش ،به موش آزمايشگاه
زدن
دين در حكومت ،برھم
نادانیھاشان بدل نسازند .برای
ِ
گسستن زنجير ِ
ِ
تحكام حكومتی ملی و
رابطه ی كھنه ی دين و سياست و استقرار و اس
ِ
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مردمساالر ]شھروند ساالر[ و جامعه ای مدرن ،متمدن ،مدنی و متعھد به
برابری حقوقی ھمه ی انسانھا فارغ از ھر باور ،انديشه ،مذھب،
ايران فردا به ھيچ دگماتيسمی نياز ندارد .ما ايرانيان
جنسيت ،قوميت و…
ِ
ارزش خود »انسان« نياز داريم و نه ايدئولوژیھايی كه از
فھم
ِ
تنھا به ِ
»انسان« ابزار میسازند و »انسان« را در منگنه ی تعاريف
داز آين ده ی
متافيزيكیشان از درون پوك و بیھويت میسازند .چشم ان ِ
ايران ]حتی اگر ما نباشيم[ ايرانی آزاد و آباد برای ھمه ی ايرانيان است.
اين کفھای روی آب را »موج آگاھی« شھروندان خواھد برد .باور کنيم!
سال  ١٩٩٧/١٣٧٦ميالدی
بازنگری پائيز ١٣٨٩
 ٢٠١٠ميالدی

١٦٤

يادداشت سوم
دوست عزيز،
»زندگی حس غريبی است كه يك مرغ مھاجر دارد«
نمیدانم اين شعر سھراب سپھری را به خاطر داری يا نه؛ اين
شعر را من ،با ترجمه ای كه از آن دارم ،وصف حال خودم میدانم .مثال
اگر بتوان واژه ی مرغ را ـ نه پرنده ـ كه ھمان مرغ مونث ،در برابر
خروس مذكر ترجمه كرد ،و مھاجرت را احساس تنھايی ،در ھر جايی كه
اين حس را به انسان میدھد؛ آن وقت اين شعر تعريفی از من است كه در
ھمهجا غريبه بوده ام؛ حتی در خانه ی پدر؛ حتی با ھمسر؛ و شايد باور
نكنی كه من ،خودم را اينجا و در اين سالھا كمتر غريبه يافته ام .و باز ھم
شايد برايت عجيب باشد وقتی بشنوی كه اگر من سی/چھل درصد برای
نجات جانم از ايران گريخته ام ،دو چندش را برای نجات از آن سنت و
فرھنگ و عرف و مذھب گريخته ام و اين اولين باری است كه آن را
مینويسم.
و حس غريب ،حسی كه از لحظه ی تولد به زن تزريق میشود.
مادر ،پس از اينكه میفھمد پسر نيستی ،دلش به تپش میافتد .آيا با زاييدن
تو مردش را از دست خواھد داد؛ چگونه سرش را پيش سر و ھمسر بلند
كند؛ اين كه كسی كه دختر زاييده اجاقش كور است؛ و حس حسادت مادر،
به ھمسايه ای كه پسركی به دنيا آورده است ]البد نه به دليل تصادف
اسپرمھا[ كه به دليل خواست خدا يا دشمنی اش با مادر ،و اين كه نذرھای
بیپايانش را نپذيرفته ،شايد ھم بدشانسی مادر؛ داستان وحشتش از ھوو…
و سريالی از اين ترسھا كه در ھمان لحظه ی اول ،به جسم كوچك و ُترد
تو تزريق میشود.
اخم و تخمھا برای تو ،و ک ل كشيدنھا برای تولد آن پسرك
كوچكی كه خود نمیداند چه تفاوت عجيبی با تو دارد؛ و چه فاصله ی
شم پدرھاتان؛ و اين »حس
شگفتی است بين مادر تو و مادر او ،در چ ِ
غريب« در چنبره ی ظريفترين عواملی كه قابل تبيين ھم نيستند ،با تو به
دنيا میآيد.

١٦٥

بعدھا ھمراه با تولدم ،مجموعه ای از ممنوعه ھا ھم متولد
میشوند؛ و من ،در زير مجموعه ی اين ممنوعه ھا ،اين »حس غريب«
را به زمينه ی اصلی زندگی ام تبديل میكنم.
از ھمان ابتدا مادر پسرك ھمسايه ،گل پسر و شازده اش را در
برابر ھمه باز و بسته میكند و مادر اجبارا مرا به صندوق خانه تبعيد
كرده است .جای بھتر ،حرف بھتر ،اتاق بھتر ،فضای بھتر ،مال آن شازده
بودن طبيعی از آن »آلت تفريق« با خود گناھی را
است ،و من ،با محروم
ِ
متولد كرده ام كه تا ابد با من است؛ گناھی كه بايد خود را باعث و بانی آن
بدانم و ھميشه از آن شرمسار.
برای تويی كه يك مردی ،فھميدن اين »حس غريب« حتما سخت
ور جنين ،از دنيای پس از تولد؛ به
است؛ ھمان قدر ھم غيرممكن كه تص ِ
ھمين دليل است كه من ،فمينيست بودِن مردان را بيشتر يك تعارف و
خوشآمد میدانم تا اين كه بتوانم جدی اش بگيرم.
ھم من حق دارم و ھم تو؛ ما ھر دو از دو دنيای متفاوتی ھستيم
كه ظاھرا در كنار يكديگر زندگی میكنيم؛ اما ھر دومان در دنيای
جنسيتمان تبعيديم.
من ،از ھمان اول با احساس شرم متولد میشوم .به من
میفھمانند كه گناھی ،جرمی ،جنايتی در تن من وجود دارد كه خجالت آور
است .پدر ،صد جور عكس لخت جورواجور از تن و بدن برادر
برمیدارد و زينت بخش آلبوم خانوادگی اش میكند؛ و من بايد لباس گشاد،
دامن بلند ،آستين بلند بپوشم .برادرم میتواند با دوستانش راحت برود و
بيايد؛ اما برای من ھزار و يك جاسوس مفت و مجانی اجير میكند.
ھمه میدانند كه من حامل گنجی ھستم كه در عين اين كه خجالت
آور است ،بسيار قيمتی ھم است .و تعلق به كسی دارد كه ھنوز كسی
گنج قيمتی را كه به وديعه در
نمیداند كيست؛ اما ھمه در تداركند تا اين ِ
دستان من است ]و كاری اش ھم نمیتوانم بكنم[ سالم و دست نخورده به
دست ارباب و صاحب اصلی اش برسانم .اگر زمين بخورم مادر ،محكم
توی سرش میكوبد كه وای… خاك بر سرم… نكند بچه ام عيب كرده
باشد!
مدرسه ی دخترانه ،حجاب زنانه… جدا سازيھايی كه در اين
فھم
سالھای نکبتی ،نمود اساسنامه ای پيدا كرده اند ،ھمواره در رگ و پی ِ
ما وجود داشته اند .چرا از اينھمه جدا سازی در حكومت اسالمی تعجب
میكنی؛ ما ھميشه با خود اين جدا سازیھا را حمل كرده ايم؛ اينھا فقط
قانونی اش كرده اند.
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ھمانطور كه بزرگ میشوی اين »حس غريب« را در تو تقويت
غريب يك ميھمان ،كسی كه مال اين جا نيست و بايد منتظر
میكنند .حس
ِ
كسی باشد كه میآيد و فاتح آن گنج افسانه ای است؛ سفت و محكم بايد از
ور بعدی حفاظت كنی .و چه داستان غريبی است حمل و كشيدن
امانت سر ِ
بار امانت كسی كه نمیدانی كيست و برای چه در دستان توست!؟
و ھمين طور كه بزرگتر میشوی ،مردھای پيرامونت تحملت
نمیكنند .محرمھا ]پدر و دايی و برادر و عمو[ از تو روی برمیگردانند.
جوانه زدن سينه ھات ،كالفه شان میكند؛ و تو با اين حس غريب رشد
میكنی .چه جنايتی مرتكب میشوی ،وقتی كه سينه ھات ]بدون اينكه
خواسته باشی[ حتی از زير لباس گشادت ،خودشان را به رخ آنھا
میكشند؛ و تو اين »حس غريب« را در تمام لحظات رشد تنت با خود
داری.
ساس آن زنان جادوگر را به تو
عين كفر مطلق میشوی؛ اح ِ
منتقل میكنند ،و تو ]خود به خود[ گناھكاری؛ چه ،گناھی كرده باشی و چه
نه؛ فرقی ھم نمیكند .گناه ھم حتما در معنای جا افتاده اش اين نيست كه با
نفس وجود تو گناھكار است؛ و اين
»مرد ممنوعه ای« حرف زده باشی؛ ِ
»حس غريب« لحظه به لحظه با توست.
مادر ،كه خود نيز با ھمان حس گناه متولد شده است ،به جای اين
مھاجم مردان[ حفاظت كند،
كه پشتيبانت باشد و از تو ]در برابر قبيله ی
ِ
خود نيز در دگرديسی شرم آورش ،به اردوگاه دشمن رخت كشيده است.
ھيچ كس با تو نيست؛ ھيچ كس حرف تو را نمیفھمد؛ ھيچ كس
نيست كه بداند چه نيروھايی در تو بيدار میشوند كه تو را از كودكی به
وجود دختركی
بلوغ برسانند .نيروھايی كه ھر يك ]خود[ دليلی بر شكفتگی
ِ
است كه دارد رشد میكند؛ دارد پا به دنيای مردانه ای میگذارد كه اگر
چنين نبود ،او ھم میتوانست انسانی متعادل ،طبيعی و واقعی باشد؛ اما
تفريق آن دو آلت ،تو را از انسان بودنت به زير میكشد و برادرت ،يا
ھمان پسرك ھمسايه را از انسان بودنش باالتر میبرد.
با تو گناه متولد میشود و با او قدرت و شجاعت و گستاخی و
غرور؛ از داشتن چيزھايی كه در به وجود آوردنش ،ھيچ كدام ھيچ نقشی
نداشته ايد؛ و اين گونه است كه انسانھا را ]از ھمان آغاز[ از يكديگر جدا
میكنند؛ و ھر دو را به پشت سنگرھای جھالت میكشانند؛ سنگرھايی كه
مردان ]با دين برتری جوی عجيبشان[ ھميشه طرف پيروز آن ھستند و
زنان ،ھميشه ،تاريخا و از پيش مھر شده ،طرف مغلوب آن!
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غريبه ھا طور ديگری نگاھت میكنند .جنگی بين پدر ،برادر و
ديگر مردان ]اعالم نشده[ درگرفته است.
فھم پدر،
چشم
در
.
است
پدر
ی
جبھه
در اين ميان ھم مادر پشت
ِ ِ
مردان ديگر ،ھمه كسانی ھستند كه میخواھند آن گوھر قيمتی تو را از
دستش ربوده ،لكه دارش كنند .پدر ،با اينكه خود از قبيله ی ھمانھاست؛
اما در اين جنگ ]نه در كنار تو[ كه بر عليه تو ،در عين حال برعليه ھمه
مردان ديگر ]در چند جبھه ی متقاطع[ در جنگ است .به ھمين دليل ھم
ی
ِ
برای شوھر دادنت اين ھمه بیتاب است.
وقتی تو را به دست صاحب اصلی ات رساند ،از جنگ در ھر
دو جبھه خالص شده است؛ نفسی به راحتی میكشد .با اين ھمه او ھم اين
»حس غريب« را در تاريكی وجودش دارد كه مردی غريبه را خودش ]با
دست خودش[ به بستر ناموسش كشانده است؛ برای ھمين ھم پس از
ازدواج تحملت نمیكندغ و تو ،چه در خانه اش میماندی و چه حاال كه
نفس
خود ،به شوھرت داده است؛ گناھكاری؛ و اين يعنی اين كه تو ]خود[
ِ
گناھی؛ مھم ھم نيست كه كجا ھستی و چه میكنی!
حاال ديگر نه تو ھستی و نه بالطبع كسانی كه بايد به خاطر تو با
آنھا میجنگيد .جبھه ی جنگ به خانه ی شوھر و فاميل شوھرت منتقل
شده است؛ و جرم مضاعف تو ،اين جا ھم ]به دليل زن بودنت[ دامنگير
توست؛ اين جا حتی سخت تر است؛ مھر برداشته شده است؛ تو آموزش
گرفته ای؛ ديگر آن عالمت مسخره در بكارتت به كار نمیآيد؛ و به ھمين
دليل است كه قفل و زنجيرھا محكمتر میشوند ،و تو ،به پشت پشت ،پشت
صندوق خانه تبعيد میشوی؛ و اين »حس غريب« اين حس وحشتناك ،اين
جا ھم ھم چنان در تو تقويت میشود.
دوست عزيز ،من از چيزھايی حرف میزنم كه تجربه ی لحظه
لحظه ی زندگی ام بوده است .اين را ھم به خوبی میدانم كه نخواھی
توانست مرا و اين »حس غريب« مرا ]به عنوان يك زن[ حس كنی!
اما شايد خواندن و شنيدن داستانھايی از زندگی ما ،تو را كه
ق فاجعه
اساسا در جبھه ای
عوضی متولد شده ای ،كمی ھم به فھ ِم عم ِ
٢١٤
نزديك تر كند؛ ھمين...
 - 214در کيھان لندن شماره  ٨۶٩اوت  ٢٠٠١ميالدی نقدی بر نوشته ی حس غريب من چاپ شد که نوشته ی
»طالق ،در تجربه ھای دم دست« پاسخی به آن است .نوشته ی خسرو ثابت قدم را اينجا کليشه ميکنم تا کار
ناتمام نماند.
»نوشته ی خانم نادره افشاری در کيھان لندن شماره ی  ٨۶١سه مزيت يک نثر خوب را با ھم داشت؛ محتوايی
مھم ،قالب ادبی مناسب و زيبا و زبانی ساده و روان .برای ما ايرانيان که به نوعی تازه وارد عصر روشنگری
شده ايم ،و داريم آن را با سرعتی الک پشتی و در مقياسی کوچکتر از غرب ميپيمائيم ،وجود نوشته ھايی از
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اين دست بسيار الزم است .تا آنجايی که من نوشته ھای ايرانيان را در باره ی حقوق زنان ،به طور کلی دنبال
کرده ام ،بيشتر اين نوشته ھا به »طرح کلی موضوع« پرداخته اند .اين خوب و درست است و آغاز کار است.
اما چه خوب ميبود اگر که زنان و مردان بيشتری در اين حوزه صرف وقت و انرژی و اعصاب ميکردند ،تا
توان کافی برای پرداختن به جنبه ھای گوناگون حقوق زنان به وجود ميآمد .منظورم از جنبه ھای گوناگون
حقوق زنان در اينجا ،تک تک مواردی است که در آن با زنان در ايران رفتاری غيرانسانی ميشود .مثال به
طالق و عواقب آن برای يک زن در ايران فکر کنيد .به زندگی يک زن طالق گرفته بعد از اتمام جنجال طالق
فکر کنيد .به بد ناميدن زنان جوان در پی يک حرکت کوچک آنان فکر کنيد و غيره ...من مفيدتر ميدانم اگر
تک تک اين »جنايات اجتماعی« در مورد زنان ،ھر کدام در نوشته ای جداگانه و تحليلی ،نخست بارز شوند و
سپس تشريح شدند و سپس بد بودن تصور و افکار ما ايرانيان در ھمان زمينه خاص ،نقد و بررسی شود.
مشکل عظيم است و کار ميخواھد و سيستم ميخواھد ،اما فزونی نوشته ھايی نظير نظير نوشته ی خانم نادره
افشاری باعث خواھد شد که به تدريج سيستم تفکر و نظام تصورات خوانندگان از جور نوشته ھا ]که متاسفانه
تعدادشان در ميان ايرانيان بسيار اندک است و گره ی کار ھم در ھمين جاست[ تغيير کند و ما مثال  ٢٠٠سال
آينده چنان فکر نکنيم که در  ٢٠٠سال گذشته فکر کرده ايم .خطری که »جنبش روشنگری در مورد حقوق
زنان ايرانی« را تھديد ميکند ،فمينيسم افراطی است که به مردان زيادی بھانه ميدھد تا موضوع حقوق زنان را
با مردستيزی بعضی زنان ،مساوی اعالم کنند .به اعتقاد من بايد از اين افراط پرھيز کرد .اين را نميگويم چون
خودم مرد ھستم؛ اين را ميگويم چون فکر ميکنم که اين افراط ،جنبش روشنگری در مورد حقوق زنان ايرانی
را خراب ميکند و طرفداران و فعاالن آن را سرخورده ميکند .نوشته ھای »معتدلی« نظير نوشته ی خانم
افشاری ،اثری به مراتب قويتر دارند ،تا نوشته ھای »تند رو«/با احترام ،خسرو ثابت قدم
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دم دست!
طالق ،در تجربه ھای ِ
دوست عزيز ،سالم
نقد تو را درست مثل دانش آموزی كه كارنامه اش را گرفته است
و احتماال نمره ی خوبی ھم در انشاء دارد ،به چند نفر نشان دادم .يكی دو
نفر ھم كيھان شماره ی  ١٥] ٨٦٩اوت  [٢٠٠١را ديده بودند و از ستون
چاپارخانه ی مباركه خبرم كردند.
بگذار در ابتدا بگويم كه من با كسانی كه گوشه ی چشمی ب ه
كارم دارند ،احساس نزديكی میكنم .چه اشكالی دارد كه شما را تو خطاب
فھم نزديك از مسائل
كنم .آيا اين شيوه ،نشانه ی بعضی توافقھا و تييبن و ِ
نيست؟
تا جايی كه يادم ھست منھم نوشته ی »نسل ام تی وی« تو را
خوانده و از آن لذت برده ام.
اما چنان كه خواسته بودی داستانی از طالق…
طالق ،اتفاقی است مثل تصادف ،تولد ،مدرسه رفتن يا نه رفوزه
شدن .شايد ھم فصل مشترك طالق و رفوزه شدن در مدرسه اين است كه
ھيچ كدام بدون پيش زمينه نيستند .حتی میتوان طالق را به نوعی تولد ھم
تشبيه كرد .از يك جايی نطفه اش بسته میشود ،تا وقتی كه میرسد و
كامل میشود .بعد ھم به دنيا میآيد و آدم را به محضر و دادگاه میكشاند.
ھميشه ھم از چيزھای كوچك شروع میشود؛ مثال از يك تو گوشی ،يا
تحقير در برابر ميھمانھا ،يا تحميل حجاب اجباری ،چندی پيش از انقالب
اسالمی سيد روح  aخمينی!
حتی میتواند از الس خشكه ھای عيال مربوطه با زنھای فاميل
ھم شروع شود ،يا از كتك زدن بچه ھا ،يا از شعار دادن و عمل نكردن؛
از خيلی جاھای ديگر ھم میتواند شروع شود؛ تجربه ی شخصی من در
ھمين مايه ھاست.
اولش میترسيدم .دلم برای پدر و مادرم میسوخت .از ليچار
بافتنھای فاميل و در و ھمسايه ھم میترسيدم .از اين كه بیلياقتی عيال
مربوطه را گناه من تعبير كنند ،میترسيدم؛ نه ،وحشت داشتم.
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زن طالق گرفته تصوير خوبی نداشت .البد ھنوز ھم ندارد .چند
زن فاميل كه اتفاقا طالق گرفته بودند ،موضوع جوكھای مردانه و مزه ی
عرق اين وحوش در ميھمانیھای كوچك و بزرگمان بودند.
از كشور كه در رفتم ،شجاع تر شدم .جناب ھم که ديگر دليلی
برای مخفی كاری نداشت ،شجاع تر شده بود؛ خيلی شجاع تر شده بود.
باالخره يك روز سه تا بچه را برداشتم و در رفتم .البته يك شب
قبل از رفتن خبرش كردم .حضرتش ،فردا شب چند تا از جوانكھای
دانشجو را ]كه اكثرا جز تجربه ھايی پراكنده در رابطه با زنان برتری
ديگری بر خودش نداشتند[ به خانه كشاند.
»كجا میروی؟ چرا میروی؟«
البته من ھم زورم بيشتر شده بود .ديگر به شب نيامدنھايش
اھميتی نمیدادم .بچه ھا را روی تخخواب بزرگم میخواباندم ،تا مجبور
نباشم عطرھای رنگارنگ زنان غريبه را در رختخوابم تحمل كنم.
صوفی و ُرزی و الكه و ...چند نفری بودند كه ھمان دوران
اسمھاشان را غيرمستقيم میشنيدم .بعضی را ھم به عنوان صاحبخانه ھای
قبلی جناب مستقيما میشناختم.
دام ما زنان حتما دليلی برای جدايی داريم .بھانه ھا ھم
ھرك ِ
معموال يكی /دوتا نيستند .من زنی را سراغ ندارم كه تنھا به دليل بد دھنی
ھمسرش ،او را به محضر كشانده باشد .آنچه در فرنگ بر سر من آمد،
خيلی پررنگتر از آنی نبود كه بر سر ديگر زنان جدا شده آمد.
اول از ھمه متھم شدم كه با بیحيايی بچه ھا را بیپدر كرده ام.
بعد ھم غيرمستقيم به بدكارگی متھم شدم .رفقايی كه حالم را پرسيده بودند،
اتھامات سنگين تری داشتند كه واژه ھايی نظير »جاكش« نقل و نبات اين
اتھامات بود.
از يكطرف نمیخواستم پدر و مادرم را ناراحت كنم .آنھا يك
زندانی داشتند؛ يك مفقود ھم در جنگ ايران و عراق .ھمان دردھا بسشان
بود .بيچاره ھا گردش ماھانه شان اين بود كه يكشنبه ی اول ھر ماه ،پشت
در زندان جمع شوند و با پدر و مادر بچه ھای ديگر گپ بزنند .من ھم در
ايران از اين نوع تفريحات داشتم!
عيال با چند روز ميھمانی در يك كميته ،بساطش را جمع كرد و
چھار سال قبل از من آمد فرنگ .از فرنگ ھم برای بچه ھا دلتنگی
میكرد .شايد حق داشت .آدم در غربت قدر بچه ھا را بيشتر میفھمد.
شايد ھم در خلوت خودش از اين كه يك پسربچه ی  ٥ساله را
زده بود ،تا مثال تربيتش كند ،احساس ناراحتی میكرد.
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اما نه؛ اشتباه كردم .اين جور آدم ھا كه مسائلشان را با »كتك«
حل میكنند ،اين ظرافت را ندارند كه در مورد روشھای تربيتیشان
تجديد نظر كنند .احتماال از اين كه در فرنگ كسی را پيدا نمیكنند كه
بیحساب و كتاب سرش عربده بكشند يا قوت دستشان را روی صورتش
امتحان كنند ،دستشان میخارد؛ چه میدانم؛ من كه غيب گو نيستم.
از پدرم میگفتم .بيچاره در اثر تلقينات تلفنی عيال مربوطه ی آن
زن خانه بسوز و خانه براندازی
زمان ،ارتباطش را با من قطع كردِ » :
سر خانه و زندگی ات!«
شده ای؛ برگرد ِ
رفتار مادرم بھتر بود .به نظر منطقی تر میآمد .با اينكه
انتظاری ھم از او نداشتم .دلش برای من میسوخت .خيال میكرد يك زن
ليسانسيه در فرنگ ]حتی با سه تا بچه[ به آقا باالسر احتياج دارد .پای تلفن
مرتب به پسرك دھساله ام میگفت» :مواظب مامان باش؛ حاال ديگر تو
مرد اين خانه ای!«
سرك
و بچه ی بيچاره را دوگانه كرده ب ود .بعدھا ناخودآگاه پ
ِ
مسئول بدش نمیآمد كه قدرت مچش را روی گونه ی خواھرھای كوچكش
امتحان كند ،يا دست كم صدای خروس جنگی اش را ورزی بدھد.
در ھمين فرنگ ،از فرنگی و ايرانی ھمه بسيج شده بودند كه يك
»آقا باالسر« جديد برايم پيدا كنند .به نظرشان بچه ھا احتياج به پدر
داشتند؛ حاال پدر نه ،شوھر ننه!
اشكالی ھم نداشت كه مردھا گاھی سری يا دمی به خمره يا
جاھای ديگر میزنند.
فرمانبر پارسا ،كند مرد ديوث را پادشاه…
خوب
زن
ِ
ِ
ِ
ای وای… غلط نوشتم؟ ببخشيد!
ديدی دوست عزيز كه من چندان ھم دختر مودب و معتدلی
نيستم .آنجا كه دردم بيايد ،داد میكشم .چه ديگران خوششان بيايد چه نيايد.
صدای نكره ای ھم دارم .اما بد ھم نيست .دست كم بعضيھا را كمی به فكر
وامیدارد كه به قول تو  ٢٠٠سال قبل مثل  ٢٠٠سال بعد فكر نكنند .نه
نه ،برعكس  ٢٠٠سال بعد ،مثل  ٢٠٠سال قبل …
میدانی ،خيال نم یكنم كه اين طيف مردھا كله شان كار ھم
میكند .من البته از مردھای مذھبی حاجی بازاری يا مالھايی شبيه شيخ
حسين علی منتظری كه به زنش میگويد »خانواده ی ما« حرفی نمیزنم.
از امثال مسعود رجوی ھم حرف نمیزنم كه زنش را »عيال« صدا
میكند .از مردھای باصطالح درس خوانده و مدعی و سياسی حرف
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میزنم .البته اگر سياسی بودن به حرافی و بندبازی باشد ،عيال سابق من
سياسی بود؛ خيلی ھم سياسی بود.
اين نوع سياسيون اگر مذھبی باشند ،درست جلو ديگران سرشان
را میگذارند زمين و كونشان را ھوا میكنند .اگر ھم ماركسيست باشند،
رو به چين و مسكو و كوبا و جھنم دره ھای ديگر احرام میبندند .اما ھيچ
كدام اين شعارھا در زندگی خانوادگیشان نقشی ندارد .در خانه میشوند
ِ
يك نوع زندانبان و به قول پيغمبرشان:
ای مردم من اينك راجع به زن ھای شما صحبت میكنم…
وظيفه ی آنھا اين است كه نگذارند شخصی وارد بستر شما شود
]جز خود شما[ و كسانی را كه مورد محبت شما نيستند ،به خانه راه ندھند.
اگر آنھا به اين وظايف عمل نكردند ،خداوند به شما اجازه داده است كه
در بستری جداگانه استراحت كنيد ،و آنھا را كتك بزنيد ،ولی نه به
شدت… چون آنھا در خانه ی شما »محبوس« ھستند و از خود اختياری
ندارند و با يك محبوس كه از خود اختياری ندارد ،بايد با »محبت« رفتار
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كرد.
میبينی كه خيلی از مردھای ما از اين اجازه ی خداشان چندان
ھم استفاده نمیكنند .شايد ھم بيماری »اومانيسم« مثل جرب ،بعضی از
ايشان را گرفتار كرده است .مثال اگر بانو ھوس نوشيدن قھوه ای با
ھمكاران و دوستانش داشته باشد ،روی ناخوش نشان نمیدھند .حتی گاه
رفت و آمدش را تضمين و تامين ھم میكنند .يا مثل پدر بيچاره من كوفته
حمام ھفتگی شان بازگردد؛
تبريزی را بار میگذارد تا بانو با دخترھا از
ِ
دم در حمام ھم میروند و بانو را در حمل بار و مواظبت از بچه ھا
گاه تا ِ
ياری میكنند.
راست میگويی دوست عزيز ،دنيا عقب عقب میرود .من نديده
بودم كه مرد گنده ای يك عروس  ١٨ساله را چنان كتكی بزند كه تا
مدتھا جای دست نحسش روی صورت دخترك بماند .نديده بودم.
تجربه ھای عملی مزه ی ديگری دارند!
بگذريم؛ نمیخواھم امام حسين بازی درآورم و اشك بقيه را راه
بيندازم .اگر شد ،باز ھم از اين تحول در زندگی زن ايرانی ]دست كم در
غربت[ خواھم نوشت.
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جنگی تن به تن و لحظه به لحظه
دوست عزيز،
يادداشتت را در نقد دو مطلب پيشينم خواندم .ضمن سپاس از
توجھی كه به اين نوع كار داشته ای ،بايد بگويم كه من نيز در رابطه با
نوع بيانم ،به اصولی معتقدم.
به باور من در حيطه ی كار فمينيستی ،شكل و فرم مبارزه با
ديگر پھنه ھا تفاوت كيفی دارد .مبارزه ی فمينيستی ]كه ھنوز زود است
من خود را درگير آن تصور كنم[ كاری است فراطبقاتی و در ھمه ی
زمينه ھا ،كه با تمام تار و پود عرف و مذھب و فرھنگ و شخصيت
انسانھا گره خورده است .مبارزه ی فمينيستی ،نه يك مبارزه ی مشخص
طبقاتی است و نه با ھيچ يك از اشكال مبارزاتی كه تا كنون وجود داشته،
قابل مقايسه است .رسيدن زنان به نقطه ای كه بتوانند برای فتح جايگاه
انسان بودنشان ]كه توسط دين مردان به غارت رفته است[ بجنگند ،يك
مبارزه ی كامال جديد و تازه است؛ عمر رسمی و مطرح شده ی آن به
پنجاه سال ھم نمیرسد.
ما برای اينكه بتوانيم به نقطه ای برسيم كه خود را شايسته ی
حق برابر با ديگر انسانھا بدانيم ،كلی زمان الزم داشته ايم؛ به
داشتن ِ
ِ
ويژه ما زنان ايرانی كه پيوسته در جنگ زرگری بين »مدرنيته و سنت
گرايی عرفی و مذھبی« به شكلھای مختلف از جايگاه طبيعی مان دفع
شده ايم.
ھر دو شكل اين ]مثال[ مدرنيته و سنتگرايی ]ھريك به نوعی[
سعی در چپاندن ما به پشت ديواری داشته اند كه بر روی آن نوشته اند
»ما فقط زنيم« و بالطبع در ھمان دستگاه تعريف میشويم.
ھر كدام از اين نوع ديدگاهھا ما را به نوعی تحقير و تحديد كرده
است .حرف ھمه شان اما يكی است؛ اين كه ما زنانی ھستيم كه بايد در
پشت ديوار جنسيتمان زندانی باشيم؛ حاال در ھر شكلش؛ آنچه در اين
ميان به حساب نمیآيد ،حق انسان بودن ما ،آزادی ما و برابری حقوق ما

١٧٤

با انسانھای ديگری است كه خودشان را به نوعی صاحب و مالك جان و
آزادی و تن ما تصور میكنند.
جنگ ما جنگی است تن به تن و لحظه به لحظه ،با مردان ،حتی
با زنانی كه به اردوگاه ديگر رخت كشيده اند و بلندگوی دين مردانی
رفتار زنان مجلس
ھستند كه خواستھاشان را از دھان اينان بيان میكنند؛
ِ
اسالمی ،اين تصوير را تكميلتر میكند.
واقعا فكر میكنی كه جنگ ما فقط يك جنگ سياسی با استبداد
مذھبی است؟ ھيچ فكر كرده ای چرا اين استبداد مذھبی در آلمان امكان
وقوع ندارد؟
ھيچ میدانی اگر مردان در جوامع ما بخواھند به كاری دست
بزنند ،با حل يكی دو تضاد به خط مقدم میرسند ،و ما از بدو تولد ،از
آغازين زندگی ،درگير جنگ مغلوبه ای ھستيم كه به تن و
ھمان نقطه ی
ِ
بدن ُترد ما ]توسط عرف و شرع و مذھب و سنت[ تزريق و تحميل
میشود.
چقدر سعی میكنند ما را به ستون پنجم دشمن تبديل كنند و خوب
میدانی كه خيلی از ما خود به زندانبانان زنان ديگر تبديل میشويم و…
جنگ ما جنگی است تن به تن و لحظه به لحظه ،با تمام تاريخ،
حكومت و كج فھمی مردمی كه اين كج فھمی در ته ذھنشان رسوب كرده
و خشك شده است .ما اگر بتوانيم كمی به اين فھم نايل شويم كه ادعايی
مبنی بر انسان بودنمان داشته باشيم ،با انواع چماقھا ازقبيل نجابت و
عفت و حيا و شرم و خجالت و احترام به خواست بزرگترھا از صحنه
بيرون رانده میشويم .البته من ھم اين را میفھمم كه برای تو كه در
شرايط ما نبوده ای ،دشوار است كه نوع مبارزه ی لحظه به لحظه ی ما
را درك كنی؛ واقعی است؛ حق ھم داری!
اين را ھم میفھمم كه فقط زن ايرانی نيست كه درچنين منگنه ای
گرفتار است .نكند میخواھی به اصل عموميت فشار روی زنان برسی و
از اساس مبارزه ی زنان را برای حق تنفسشان نفی كنی!؟
البته كه زن افغانی و سودانی ھم در فشار است .خيلی از
جريانات فمينيستی برای آزادی ايشان مبارزه میكنند؛ اما مبارزه ،وقتی
واقعی است كه ھمه ی عناصر ذينفع در آن شركت مستقيم داشته باشند ،آن
را عام كنند و به صحنه ی جامعه بكشانند.
آن جمله ای كه تو را آنقدر رمانده بود در باره ی آن پزشك زنان،
نمونه ی روشن تعريف جامعه ی ما ]حتی قشر روشنفكر و تحصيلكرده ی
نفس گناه است.
ما[ از »زن« است .زن در تعريف اينھا خود »اساسا«
ِ
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تفاوت ھم نمیكند كه بچه ی نامشروعی را متولد كرده است يا خير؛ از
اساس وجود زن با گناه متولد میشود.
به ھمين دليل است كه من مبارزه ی بعضی فمينيستھا را كه
برای حق »خودفروشی زنان« مبارزه میكنند؛ نوعی فانتزی در مبارزه
تلقی میكنم .ايشان آنقدر از فھم دشواریھای جامعه ی ما دورند كه
میتوان گفت در »خالء« میجنگند.
مھم نيست چه میگويند ،مھم اين است كه در نھايت ،اينگونه
زنان فمينيست مسلمان را كه میكوشند دريافت
بدفھمیھاشان ،ھمان
ِ
نفع
به
را
ايشان
ی
جبھه
نھايتا
و
رماند،
می
بدھند،
رسمی
جديدی از اسالم
ِ
نظام زن ستيز حاكم خالی میكند.
بخش عمده ی جنگ ما در خانه است .جنگی كه در آن سعی
میكنيم از كلفت و پرستار و در تعريف مدرنترھا منشی بودنی كه به ما
تحميل میشود ،فاصله بگيريم .اين جنگ ،اساسا زير مجموعه ی جنگی
است كه ما در ديگر پھنه ھای سياسی ،اجتماعی و شغلیمان داريم؛ جنگی
است كه زيرمجموعه ی ديگر جنگھای ما در كل پھنه ی ھستی است.
اصل بديھی ،واقعی ،عينی ،اصولی و اساسی
ما برای تحميل اين
ِ
به پيرامونمان میجنگيم؛ تحميل انسان بودنمان .اگر بتوانيم اين اصل را به
باور پيرامونمان بدل كنيم ،ديگر حق طالق ،حق حضانت و حق آزادی
انتخاب پوشش در پی آن خواھد آمد ،و به ھمين دليل ھم جامعه از اعتراف
به اين حق تا میتواند طفره میرود و شانه خالی میكند.
خانه ی من ]چه در دوران كودكی و نوجوانی ،چه زمانی كه
افع ما ]من و مردھا[ بوده
خود خانواده ای داشتم[ ھميشه محل تالقی من ِ
است .من ھمه جا بايد خودم را تحميل میكردم؛ بايد میفھماندم كه انسان
بودن ،ذاتی وجود من است ،نه اينكه ايشان از سر لطف مرا آدم حساب
كنند .بالطبع تحميل چنين واقعيتی به كسانی كه خود نيز در تسلسل كج
موضوع انسان ،كج و كوله و بیقواره بارآمده اند ،بسيار مشكل
فھمی از
ِ
است؛ موضوع جنگی است ھمه جانبه ،لحظه به لحظه و كھنه نشدنی.
اينكه خيلی از زنان در اروپا و امريكا تن به ازدواج نمیدھند،
ناشی از ھمين حس است .ايشان نمیخواھند در چندين جبھه درگير باشند
حق داشتن
و نيروھاشان را ھدر بدھند .ھمان تالش برای تحميل خود و ِ
كار ،جنگی است اساسی كه بيشتر نيروی ايشان را میبلعد .به ھمين دليل
زنجير ازدواج را كمتر به گردن بگيرند.
ھم ترجيح میدھند
ِ
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فھم زنان ما با زنان اروپايی چشم گير
البته در ايران تفاوت ِ
بين ِ
خود جنگ ،تفاوتی در ماھيت ندارد .تفاوت ،تنھا در ابزارھايی
است؛ اما ِ
است كه ما انتخاب میكنيم ،يا سالحھايی است كه در دسترس داريم.
ما ھم متعلق به جھان سوميم و ابزارھا و سالحھامان ھم مثل
درك و فھممان از موضوع برابری ،كھنه و زنگ زده است؛ با چند
سانتيمتر عقب رفتن روسریھامان ھوار میكشيم كه ھورا ،آزادی!
بياييم تبيين كنيم كه چرا بختكی به نام استبداد مذھبی بر روی
كشور ما افتاده است ،و مثال چرا اين بختك در كشور فرانسه امكان وقوع
ندارد؟
چه پيش زمينه ھايی در جامعه ،فھم ،سنت و مذھب ماست كه اين
الشه ی متعفن را امكان تولد يا بھتر بگويم امكان »تولد دولتی« میدھد؟
سالھا و دھه ھا و قرنھاست داريم تحملش میكنيم و بازھم مجبوريم تحملش
كنيم!
اما در مورد روش كار من؛ من روانشناس نيستم؛ جامعه شناس
ھم نيستم؛ بنابراين وارد شدن در اين حيطه ھا را به كسانی وامیگذارم كه
در اين زمينه ھا صاحب نظرند .اما برای شناختن دردھای بيمار ،اول بايد
درد را گفت .برای شناختن درد ھم بايد بيمار را يعنی جامعه را لخت
كرد؛ لخت لخت .ھر يك از ما میتوانيم بيماریھامان را در اين عريانی
تشخيص بدھيم .بعد ھم جامعه ی بيمار را واگذاريم كه متخصصين پوستش
را بكنند ،رگ و روده اش را درآورند و به آزمايشگاھش بسپارند؛ و اين
كار ،كار امروز و فردا نيست ،كار من و تو ھم نيست؛ كاری است
مستمر ،لحظه به لحظه ،آگاھی بخش ،سترگ و بزرگ.
ھر چه ما در اين راستا يار بيشتری داشته باشيم ،سرعت كارمان
اران اصلی اين مبارزه خود »زنان« ھستند؛ با ھر
را باالتر برده ايم؛ اما ي ِ
بضاعتی .مردان میتوانند به عنوان پشت جبھه ،كمكھای لجستيكی بكنند.
زنان ،اما خود در خط مقدم جبھه ی جنگ آزادی بخششان درگيرند.
يكی از اساسیترين وظايفی كه به عھده ی ماست ،اين است كه
زنانی را كه به جبھه ی دشمن گريخته اند و در اثر ضعف و بدفھمی به
وضع موجودشان رضايت داده اند ،از سوراخھاشان بيرون بكشيم و حق و
حقوقشان را به ايشان يادآوری كنيم.
نامه ام طوالنی شد؛ اما دوست دارم تاكيد كنم كه بيان درد ،به
برابر ھر
شناخت بيماری كمك موثری میكند .اگر رگھای عصب ما در
ِ
نابرابری بتواند واكنش طبيعی اش را نشان بدھد ،حتما میتوان با كمك
دكتر به درمان راه برد.

١٧٧

مبارزه ی فمينيستی فاز كھنه و نوين ندارد .ما زنان ھم زمان در
چندين جبھه ی جنگ درگيريم؛ به ھمين دليل ھم مبارزه ی فمينيستی
اشكال مختلف و تعريف پيچيده ای دارد.
اما اين ھم واقعيتی است كه ھر سنگی به ديوار جھل ،مذھب و
مردساالری ،غنيمتی است!

١٧٨

زنان و خشونت!
يكی از رفتارھايی كه ناشی از ديدگاه تملك جويانه ی دين اسالم
به جھان پيرامون است ،نگرش اين مكتب به موضوع جنسيت و پديده ی
»زن« است .محمد در حجه الوداع يعنی آخرين خطبه ی رسمی ای كه به
نوعی وصيت نامه ی سياسی او شناخته شده و شامل سفارشاتی برای
زندگی و رفتار مسلمانان است ،در رابطه با موضوع زن تئوری
»عجيبی« دارد:
ايھا الناس ،فان لكم علی نسائكم حقا ،و لھن عليكم حقا لكم عليھن
ان ال يوطئن فرشكم احدا تكرھونه ،و عليھن ان الياتين بفاحشه مبينه ،فان
فعلن فان  aقد اذن لكم ان تھجروھن ]فی المضاجيع[ و تضربوھن ضربا
غير مبرح فان انتھين فلھن رزقھن و كسوتھن بالمعروف ،و استوصوا
بالنساء خيرا ،فانھن عندكم عوان اليملكن النفسھن شيئا ،و انكم انما
اخذتموھن بامانه  ،aو استحللتم فروجھن بكلمات  ،aفاعفلوا ايھالناس
٢١٦
قولی ،فانی قد بلغت ،و قد تركت فكم ما ان اعتصتم به فلم تضلوا ابدا…
ترجمه ی بخشی از خطبه ی حجه الوداع در رابطه با زنان چنين
است :ای مردم ،من اينك راجع به زنھای شما صحبت میكنم… وظيفه ی
آنھا اين است كه نگذارند شخصی وارد بستر شما شود ]جز خود شما[ و
كسانی را كه مورد محبت شما نيستند ،به خانه راه ندھند.
اگر آنھا به اين وظايف عمل نكردند ،خداوند به شما اجازه داده
است كه در بستری جداگانه استراحت كنيد ،و آنھا را »كتك« بزنيد ،ولی
نه به شدت… چون آنھا در خانه ی شما يك »محبوس« ھستند و از خود
اختياری ندارند و با يك »محبوس كه از خود اختياری ندارد« بايد با
٢١٧
»محبت« رفتار كرد…
ابوالقاسم پاينده در ترجمه ی ھمين خطبه ]حجه الوداع[ در جلد
چھارم تاريخ طبری ،از قول محمد مینويسد:
اما بعد ،ای مردم شما بر زنانتان حقی داريد و آنھا نيز بر شما
حقی دارند .حق شما بر زنانتان چنان است كه كسی را كه از او بيزاريد
 - 216سيره ی ابن ھشام ،نصف دوم ،ص  ١٠٦٢تا ١٠٦٣
 - 217محمد پيامبری كه از نو بايد شناخت ،كنستان ويرژيل گئورگيو ،ذبيح  aمنصوری ،ص ٤١٨
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بر فرش شما ننشانند و مرتكب كار زشت نشوند و اگر مرتكب شدند ،خدا
به شما اجازه داده كه در خوابگاه از آنھا دوری كنيد و آنھا را »نه
چندان سخت« بزنيد؛ اگر دست برداشتند روزی و پوشش ]غذا و لباس[
آنھا را به طور متعارف بدھيد .با زنان به نيكی رفتار كنيد كه به دست
٢١٨
شما اسيرند و اختياری از خويش ندارند.
تئوريسين رديف دوم مذھب شيعه ھم در خطبه ی ھشتادم
نھج البالغه ،پس از پايان نبرد جمل و »در نكوھش زنان« و برای توجيه
سركوب زنان چنين نظريه ای دارد:
معاشر الناس ان النساء نواقص االيمان الحظوظ نواقض العقول.
فاما نقصان ايمانھن فقعودھن عن الصاله و الصيام فی ايام حضيھن .و اما
نقصان حظوظھن فمواريثھن علی االنصاف من مواريث الرجال .و اما
نقصان عقولھن فشھاده امراتين كشھاده الرجل الواحد .فاتقو شرار النساء .و
كونوا من خيارھن علی حذر و ال تطيعوھن فی المعروف حتی اليطمعن
فی المنكر.
ايمان زنان ناتمام است ،بھره ی آنان ناتمام ،خرد ايشان
،
مردم
ِ
ناتمام .نشانه ی ناتمامی ايمان ،معذور بودنشان از نماز و روزه است به
ھنگام عادتشان و نقصان بھره ی ايشان ،نصف بودن سھم آنان از ميراث
است نسبت به سھم مردان؛ و نشانه ی ناتمامی خرد آنان اين بود كه
زنان بد
گواھی دو زن چون گواھی يك مرد به حساب رود .پس از
ِ
بپرھيزيد و خود را از نيكانشان واپاييد ]مواظب خودتان باشيد[ و تا در
٢١٩
كار زشت طمع نكنند ،در كار نيك ]ھم[ از آنان اطاعت ننماييد!
جالب اين که پس از درگذشت محمد و فاطمه ،علی شروع به
گسترش حرمسرای خود کرد؛ بطوری که بنا به کتاب »زنان محمد«
نوشته ی عمادزاده که از منابع معتبری ياری جسته ،بالغ بر  ٣٠زن و
تعداد زيادی کنيز را در حرمسرای خود جای داده بود .بقول غزالى آن
حضرت در شمار مردان كثيراالزدواج تاريخ است .زنان دائمه ی علی كه
نامشان در تاريخ مانده ،جز زنانى كه نامشان برده نشده و جز كنيزان كه
از برخى از آنھا فرزندانى بجاى مانده ،عبارتند از فاطمه زھراء ،خوله
بنت اياس حنفيه ،ليلى بنت مسعود نھشليه ،اسماء بنت عميس ،فاطمه بنت
 - 218تاريخ طبری ،جلد چھارم ،ترجمه ی ابوالقاسم پاينده ،انتشارات اساطير ،صص  ١٢٧٧تا ١٢٧٨
 - 219نھج البالغه ،ترجمه ی دكتر سيد جعفر شھيدی ،چاپ بيستم ،١٣٨٠ ،تھران ،شركت انتشارات علمی و
فرھنگی ،برنده ی جايزه ی كتاب سال بھمن  ،١٣٦٩صص  ٥٧تا ٥٨
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ام البنين ،ام سعيد بنت عروة بن مسعود ثقفى ،امامه بنت
حزام مكناة به ّ
ابوالعاص بن ربيع...
علی ابن ابيطالب در نامه ی شماره ی  ٣١خود كه به نوعی
وصيت نامه ی سياسی او به پسرش حسن و رھنمودھايی برای امامت
اوست ،در رابطه با زنان مینويسد:
و اياك و مشاوره النساء فان رايھن الی افن و عزمھن الھی وھن.
و اكفف عليھن من ابصارھن بحجابك اياھن فان شده الحجاب ابقی عليھن،
و ليس خروجھن باشد من ادخالك و اليوثق به عليھن ،و ان استطعت ان ال
يعرفن غيرك فافعل .و ال تملك المراه من امراھا ما جاوز نفسھا فان امراه
ريحانه و ليست بقھرمانه و التعد بكرامتھا نفسھا ،و ال تطمعھا فی ان تشفع
بغيرھا…
بپرھيز از رای زدن با زنان كه زنان سست رايند ،و در تصميم
گرفتن ناتوان ،و در پرده شان نگه دار تا ديده شان به نامحرمان نگريستن
نيارد كه سخت در پرده بودن آنان را بھتر نگه میدارد ،و برون رفتنشان
از خانه بدتر نيست از بيگانه كه بدو اطمينان نداری و او را نزد آنان در
آری .و اگر توانی چنان كنی كه جز تو را نشناسند ،روا دار؛ و كاری كه
برون از توانايی زن است ،به دستش مسپار ،كه زن گل بھاری است
لطيف و آسيب پذير ،نه پھلوانی است كارفرما و در ھر كار دلير ،و مبادا
گرامی داشت ]او را[ از حد بگذرانی و يا او را به طمع افكنی و به
٢٢٠
ميانجی ديگری وادار گردانی.
و ھمو بازھم در كلمات قصار شماره ی  ٢٣٤میفرمايد:
نيكوترين خوی زنان ،زشت ترين خوی مردان است؛ به خود
نازيدن و ترس و بخل ورزيدن .پس چون زن نازد ،رخصت ندھد كه كسی
بدو دست يازد و چون بخل آرد ،مال خود و مال شويش را نگاه دارد و
٢٢١
چون ترسان بود ،از ھرچه بدو روی آرد ھراسان بود.
مسعودی نيز در جلد اول مروج الذھب ،در »ذكر سخنانی« از
محمد ،اين دو جمله ی قصار را ھم از پيامبر نقل میكند كه:
»بھشت زير سايه ی شمشيرھاست… و زنان را بی لباس
٢٢٢
بگذاريد تا در خانه بمانند!«
 - 220نھج البالغه ،ترجمه ی دكتر سيد جعفر شھيدی ،چاپ بيستم ،١٣٨٠ ،تھران ،شركت انتشارات علمی و
فرھنگی ،برنده ی جايزه ی كتاب سال بھمن  ،١٣٦٩ص ٣٠٧
 - 221نھج البالغه ،ترجمه ی دكتر سيد جعفر شھيدی ،چاپ بيستم ،١٣٨٠ ،تھران ،شركت انتشارات علمی و
فرھنگی ،برنده ی جايزه ی كتاب سال بھمن  ،١٣٦٩ص ٤٠١
 - 222مروج الذھب و معادن الجوھر ،ابوالحسن علی بن حسين مسعودی ،ترجمه ی ابولقاسم پاينده ،شركت
انتشارات علمی و فرھنگی ،چاپ ششم ،١٣٧٨ ،جلد اول ،ص ٦٥١

١٨١

در رابطه با تعداد زنان محمد نوشته اند :بعد از وفات پيغمبر نه
٢٢٣
زن از وی باقی ماند كه اجازه ی نكاح ثانوی با احدی ]را[ نداشتند.
وی ]پيامبر[ در سال مرگ خويش نه زن داشت و بر روی ھم
٢٢٤
در مدت حيات چھارده زن گرفت؛ به استثنای كنيزان…
در رابطه با كنيزان بازھم صحبت خواھيم كرد .ھمين قدر بگويم
كه در مورد زنان نيز پيامبر امتيازات منحصر به فردی دارد كه ھيچ
مسلمان ديگری از آنھا برخوردار نيست .برای مثال در مورد ھمخوابگی
از اين امتياز برخوردار است كه نوبت ھر يك از زنان را كه بخواھد،
عقب بيندازد و يا ھركدام از آنان را كه بخواھد از خود براند ،يا به خود
بخواند…
زنان او ]محمد[ به فرمان خدا با زنان ديگر متفاوتند] .سوره ی
 ٣٣آيه ی  …[٦آنھا از آن جھت كه زنان برتر و ممتاز و مورد احترام
جامعه ی اسالمی ھستند ،بايد بكوشند كه ھر چه بيشتر در خانه ھاشان
بمانند ،آرايش نكنند و پس از پيامبر نيز از ازدواج بايد خودداری ورزند!
٢٢٥
]سوره ی  ٣٣آيه ھای  ٣٣و [٥٣
ابن ھشام مینويسد كه پيامبر در بستر مرگ ،خطاب به زنانش
گفت که شما از آن زنانيد كه يوسف را از راه ببرديد و بر وی دروغ
غور ھيچ كار
گفتيد؛ يعنی خاموش باشيد كه زنان ناقصالعقل باشند و در
ِ
٢٢٦
نرسند.
ھمين ديدگاه در قرآن ھم با واژه ھايی شبيه ب ه ھمين تئوری
بازتاب يافته است» :الرجال قوامون علی النساء بما فضل  aبعضھم علی
بعض و بما انفقو من اموالھم فالصلحت قنتت فان حفظت للغيب بما حفظ a
والتی تخافون نشوزھن فعظوھن و اھجروھن فی المضاجع و اضربوھن
فان اطعنكم فالتبغوا عليھن سبيال .ان  aعليا كبيرا«.
يعنی مردان را بر زنان تسلط و حق نگھبانی است به واسطه ی
آن برتری كه خدا بعضی را بر بعضی مقرر داشته و به واسطه ی آن كه
زنان شايسته و مطيع آنھايند
مردان ،از مال خود به زن نفقه دھند .پس،
ِ
كه در غياب مردان ،حافظ حقوق شوھران باشند و آنچه را كه خدا به حفظ
آن امر فرموده ،نگه دارند .و زنانی را كه از مخالفت و نافرمانی آنھا
بيمناكيد ،بايد نخست آنھا را موعظه كنيد .اگر مطيع نشدند از خوابگاه
 - 223تاريخ اجتماعی ايران ،مرتضی راوندی ،جلد دوم ،ص  ،٣٦سال  ،١٣٥٤انتشارات سپھر ،تھران
 - 224اسالم در ايران ،پطروشفسكی ،كريم كشاورز ،چاپ يكم خارج از كشور ،نشر نيما آلمان ،ص ٢٦
 - 225حاكميت در قرآن ،باقر مومنی ،آرش شماره ی  ،٧٢مھر و آبان  ،١٣٧٨ص ٤٥
 - 226سيره ی ابن ھشام ،نصف دوم ،ص ١١٠٦
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آنان دوری گزينيد .اگر مطيع نشدند ،آنھا را بزنيد .چنان كه اطاعت
كردند ،ديگر به آنھا ستم نكنيد كه ھمانا خداوند باالمقام و بزرگوار
٢٢٧
است.
٢٢٨
جايی خواندم که فقھا بر اساس روايات ،حدود اطاعت زن از
شوھر را معين کرده اند؛ خمينى در اين باره ميگويد که در مطلق
استمتاعات ]بھرمنديھای جنسى[ و خروج زن از منزل ،بايد اطاعت از
٢٢٩
شوھر باشد!
البته مساله ی خروج در مواردى استثنا شده که در توضيح
المسائل مراجع ذکر شده است .زنى که امور واجب بر خود و حقوق
شوھر را رعايت ٢٣٠نکند» ،ناشزه« است ،ولى ترک اطاعت از شوھر
 - 227تفسير قرآن ،آيت  aشھيد سيد عبدالحسين دستغيب ،سرای ديگر ،صص  ١٠٤و ١٠٥
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 - 229عبدالرحيم موگھى ،احکام خانواده ،ص] ٧٥چه اسمی؟ ![
 - 230ناديه از مراکش در فيسبوک نوشته است :من اسالم را ترک کردم ،نه بعنوان عکس العملى عليه رفتار و
کردار اسالميون ،يا نه بدليل اينکه در دوران کودکي ام بخاطر اصول اسالمى دچار محروميت شده باشم .من
اسالم را بدليل غيرعقاليى و غيرمنطقى بودنش کنار گذاشته ام .من ذاتا انسانى منطقى ھستم .والدينم مھاجرين
مراکشى ساکن اياالت متحده بودند .آنھا آمريکا را دوست داشتند ،اما اسالم را ھم دوست داشتند .من بعنوان
مسلمان ،تربيت شده و بارآمدم؛ اما به روشى ماليم و با محبت و مھر .من حجاب داشتم ،اما لباسھاى تيپيک
آمريکايى از قبيل بلوزھاى اسپرت و شلوارھاى جين مٮپوشيدم .در دوران نوجوانى و جوانى بسيار به مسلمان
بودنم مٮباليدم .مسلمان بودن مرا از سايرين متمايز مٮکرد و برايم غرورآفرين بود تا جايى که حتى خود را از
بقيه برتر ھم مى پنداشتم .من خود را متعلق به دين »حقيقت« مٮدانستم که انحصار کلمه خدا را از آن خود
مٮدانست .در حدود  ٢٥سالگى تصميم گرفتم که ديگر بايد ازدواج کنم .البته بايد با يک مسلمان ازدواج مٮکردم.
من بر خالف مردان مسلمان ،آزادى ازدواج با افراد غيرمسلمان را نداشتم .به مراکش سفر کردم ،تا بتوانم
ھمسر آينده ام را پيدا کنم .طولى نکشيد که با مرد جوانى ھم سن خود آشنا شده و عاشق او شده و باھم ازدواج
کرديم .در ابتدا به نظر مٮآمد که او شيوه و روش »آمريکايى« زندگى مرا پذيرفته است .اما طولى نکشيد که
شروع کرد مرا تشويق کند نحوه ی لباس پوشيدن ،حرف زدن ،نگاه کردن به ديگران ،غذا خوردن و فکر
کردنم را تغيير بدھم .پيام او اين بود» :تو يک زن مسلمان خوب نيستى !« ھمسرم فکر مٮکرد من بى چشم و
رو و »ولو« ھستم ،چون در خيابان به دوستانش سالم مٮکردم .او تقريبا داشت مٮمرد وقتى من پا را از گليم
خود فراتر گذاشته و با يک مرد آمريکايى ]که روزى مالقات کردم[ دست دادم .او از اينکه گاھى گردنم از
البالى يقه لباسم پيدا مٮشد ،يا طرح پاھايم از پشت دامنھاى کتانى ام مشخص مٮشد ،وحشتزده مٮشد .کار او به
لباسھايم محدود نشد .ھمسرم دوست نداشت من به خوانندگان و يا برنامه ھاى رومانتيک تلويزيون نگاه کنم.
دوست نداشت من به آھنگھاى عاشقانه گوش کنم و وقتى يکبار تئورى تکامل را برايش شرح مٮدادم ،تقريبا
داشت از فرط وحشت از حال مٮرفت .او برايم شروع به وعظ درباره ی اسالم کرد .من گوش ميدادم .سپس
مطالعه کردم .اطمينان داشتم که مٮتوانم به او ثابت کنم که اصال نفھميده اسالم واقعا درباره ی چيست؛ اما در
کمال ناباورى و شوک ،متوجه شدم که اين خود من ھستم که اصال نمٮدانم اسالم چيست و اسالم واقعى کدام
است؟ ! برايم اسالم بتدريج از يک دين خوش خيم ،يک مذھب تسکين بخش به يک فرقه ی وحشت آور و
سرکوبگر تبديل شد .سعى مٮکردم به خودم بقبوالنم که اشتباه مٮکنم .اما ھرچه بيشتر مٮخواندم ،بيشتر قانع
مٮشدم که چقدر در اشتباه بوده ام .به جدايى از ھمسرم ]که مرا بسيار محدود مٮکرد[ فکر کردم ،اما عليرغم
خصوصيات ھيتلرمابانه اش ،عميقا عاشق او ھستم .مطمئنا اگر او بفھمد کافر شده ام ،مرا خواھد کشت ! از اين
رو من ھرروز آئين و مراسم دينى را بجا مٮآورم و احساسات واقعي ام را نسبت به دين اسالم پنھان مٮکنم.
دينى که جز اشاعه ی نفرت ،پيغام ديگرى ندارد .البته من قدمى به نفع احساسات و عقايدم برداشتم :وقتى با
ھمسرم به آمريکا بازگشتيم ،حجاب خود را برداشتم .ھمسرم از اين کارم داشت سکته مٮکرد .اما ديگر نتوانست
آن تکه پارچه ی بدترکيب را دوباره به روى سر من برگرداند .تا امروز من از احساس ناشى از وزش باد در
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در مواردى که بر زن واجب نيست ،باعث »نشوز« وى نميشود؛ بنابراين
اگر زن از خدمات خانه و خواستھاى شوھر که مربوط به کاميابى در
امور جنسى نميشود ،مانند جارو کردن ،خياطى ،آشپزى يا حتى آب دادن
٢٣١
و پھن کردن رختخواب خودداری کند» ،نشوز« شمرده نميشود.
چنين تاكيدھايی بر خشونت ،در رابطه با زنانی كه اتھامشان
میتواند اين باشد كه كسانی را كه مورد محبت »زندانبانانشان« نبوده اند
»به خانه راه داده اند« در ديگر كتابھای در دسترس اين مكتب ھم ،با
واژه ھايی از ھمين دست تاكيد شده است؛ ھم چنين از سوی علمای اين
مكتب ،به نوعی مورد تفسير و تبيين و اجتھاد قرار گرفته است .بنابراين
چندان ھم عجيب نيست كه چنين تعريفی از زنان »محبوس در خانه ھا«
به قانون اساسی حكومتھای اسالمی ]مثال حكومت اسالمی حاكم بر ايران[
ھم راه يافته باشد!
٢٣٢
»به آنا چاپمن چشم بند زده نشد و با دشنامھائی که الت ترين
التھای جھان نيز بر زبان نميآورند ،برای او پرونده سازی نشد .کسانی که
ماجرای بازجوئی از فرشته قاضی را خوانده باشند و يا فيلم بازجوئی از
ھمسر سعيد امامی را ديده باشند ،ميفھمند سخن از چيست؟!
آنا چاپمن مانند زھرا کاظمی با دھھا ضربه ی مشت و سيلی و
ُ
زجرکش نشد .به آنا چاپمن که شايد از ترانه موسوی
لگد و تازيانه و باتوم
ھم زيباتر باشد ،به جرم زيبا بودن دسته جمعی تجاوز نشد و کشته نشد و
الشه ی او سوزانده نشد و در جائی پنھان بدن نيمه سوخته اش گم و گور
نشد .برای آنا چاپمن مانند شيرين علم ھولی ،دختر ساده دل و بيسوادی که
اھل يکی از روستاھای آذربايجان غربی بود و جز کردی و شايد ھم ترکی
زبانی بلد نبود ،پرونده ی دروغين بمبگذاری ساخته نشد و برای زھر
چشم گرفتن از زنان ديگر ،به دار آويخته نشد...
آنا چاپمن مانند شيوا نظرآھاری و محبوبه کرمی و صدھا زندانی
زن ديگر ماھھا در سلولھای انفرادی سيمانی پر از ساس و شپش و کک و
کنه و ميکرب زندانی نشد .رئيس دادگاه آنا چاپمن سگ ھاری مانند محمد
مقيسه نبود که ھنگام کشتار زندانيان سياسی در تابستان  ٦٧پس از
٢٣٣
محاکمات پنج دقيقه ای از شادمانی مانند بالرينھا ميرقصيد!
موھايم لذت مٮبرم که ھميشه به من يادآورى مٮکند که گرچه زندگي ام محدود و کنترل شده است ،اما فکرم آزاد
است] .به نقل از فيسبوک افشا/نه من مسلمان نيستم[
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»سكينه ،دختر حسين بن علی ،از زيباترين و ھنرمندترين زنان
عرب بود؛ چنان كه بخش بزرگی از كتاب معتبر »االغانی« اختصاص به
وی دارد .االغانی كتابی است در باره ی موسيقی و ھنرھای وابسته در
جھان عرب .اين كتاب توسط مشايخ فريدنی به فارسی ترجمه شده؛ ولی
آن قسمت كه به سكينه پرداخته است ،اجازه ی چاپ نيافته؛ درحالی كه
متن عربی آن تا كنون چندبار در »قم« به چاپ رسيده است!
براساس متون بازمانده و روايتھای معتبر موجود ،سكينه زنی
بوده است ھنرمند و آراسته .در شعر و ادب و خوانندگی و رقص مقامی
داشته است .مجالسی كه برگزار میكرده ،در زمان خودش از مھمترين و
مشھورترين مجالس ادب و موسيقی و رقص و شعر بوده است .سكينه در
طول عمرش چھار بار ھمسر اختيار كرد .در ھنگام ازدواج با ھمسرانش
ھميشه شرط میكرد كه آنھا حق ازدواج ديگری نداشته باشند و اگر چنين
كنند ،حق طالق يك طرفه با او خواھد بود .وی الاقل يك بار از اين حق
استفاده كرد .اما واكنش جھان اسالم و شريعتمداران ،در قبال چنين زنی
چه بوده و چه ھست؛ خيلی روشن و ساده اصال منكر وجود چنين زنی
ھستند و در متون دينی مینويسند كه سكينه در كودكی درگذشت؛ زيرا
زنی كه آراسته به ھنرھای متفاوت باشد و استقالل داشته باشد و برای
خودش »شان انسانی« قائل باشد ،ھيچ گونه جايی در مراتب شريعت
نمیتواند داشته باشد؛ حتی اگر نواده ی پيامبر باشد .شريعتمداران در طول
تاريخ ،فقط زنانی را مورد احترام و بزرگداشت قرار داده اند كه
٢٣٤
توسریخور بوده اند«.
اين برداشت از موضوع زن و بخصوص زنان »محبوس« در
خانه ھا و مردان »زندانبان« الزامات ويژه ی ديگری ھم دارد؛ در ھمين
راستا در متن جامعه ی مثال مدرن و امروزی ما فجايعی میآفريند كه گاه
از فرط خشونت ،مسخره و خنده دار مینمايد .بازتاب نگرشی ١٤٠٠ساله
به جنس زن ،فجايعی است كه خيلی از ما ]اگر كوری را به خاطر آرامش
تحمل نكنيم[ در پيرامونمان بارھا شاھد آن بوده ايم.
زنان ،در چنين جامعه ای كه گاه خود در نقش ھمان مردان و
ھمان تعريف از سلطه با ديگر زنان برخورد میكنند ،تعريف ويژه ای از
كتاب »زن در دولت خيال/نادره افشاری /تبديل تجربه به شعور اجتماعی« علی سجادی،
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»زن محبوس در خانه« را ارائه میدھند .برای نمونه در رابطه با زنی؛
حتی مثال دختربچه ی ھفت ساله ای كه »سنت زن محبوس« را شكسته،
اسناد و نمونه ھايی در دست است كه برق از سر ھر انسان متمدنی
میپراند.
در نشريه ی شماره ی  ٤٠ /٤١آوای زن ،بھار  ١٣٨٠مطلبی از
الله پايدار از انگلستان چاپ شده كه زمينه ی اين نگرش استثماری را،
حتی در ديدگاه زنان مسلمان امروزين به روشنی به نمايش میگذارد.
الله ،در رابطه با يك دختر بچه ی ھفت ساله مینويسد:
يكی از روزھای گرم تابستان ]است[ در كوچه بازی میكنم.
پسران و دختران را میبينم كه با ھلھله ،سرگرم بازی خود ھستند .به آنھا
میپيوندم .فكر میكنم از بازی با آنھا لذت میبردم .بچهھا تصميم گرفتند
كه سر كوچه بروند .و سری به شير آب نزديك محل بزنند .زياد از خانه
٢٣٥
دور نبودم…
بعد كه اين دخترك شاداب به خانه برمیگردد:
وای خدای من حاال چه در انتظارم است؟
مادر موھای مرا در دست خود پيچاند و كشان كشان به طرف
خانه برد .يك لحظه از فحش دادن ]باز[ نمیايستاد...
خب؛ المذھب ،به حرفم گوش نمیدھی؛ بھت گفته بودم كه از
٢٣٦
جلو در خانه دور نشو؛ خدا میداند چه »جنده ای« از آب در بيايی.
بعد ھم اين مادر »بيچاره« چراغ خوراك پزی را آماده میكند.
سيخ كباب را روی آن داغ میكند .و پای رفتن اين دختر بچه ی ھفت ساله
را میسوزاند.
از اثری كه اين شيوه ی »تربيتی« روی اين كودك میگذارد،
سخنی نمیگويم؛ چرا كه به حيطه ی كار من مربوط نيست .تنھا به نگرش
وحشيانه ی اين مادر فلك زده از موضوع زن میپردازم كه چگونه ،با اين
كه خود به نوعی قربانی ھمين نگرش دينی از موضوع انسان و زن است،
به عنوان عامل حاكم عمل كرده ،اين گونه خودسریھا را با چنين
فضاحت و »شجاعت«ی در نطفه خفه میكند.
ترجمه ی اين شيوه ی تربيتی ،زنی است كه اگر خودش كاری
انجام میدھد ،در نھايت »معلوم نيست چه جنده ای از كار در میآيد!«

 - 235نشريه ی فمينيستی آوای زن ،شماره ی  ،٤٠/٤١بھار ١٣٨٠
 - 236ھمانجا

١٨٦

در تعريف اين مكتب ،فحشا اساسا مقوله ای اجتماعی و ناشی از
نارسايیھای تربيتی ،آموزشی ،فرھنگی و اقتصادی جامعه نيست؛ بلكه
تنھا از عدم اطاعت و فرمانبرداری »زنان« ناشی میشود .و اين سيخ داغ
كباب ]در تعريف اين زن[ امكان فاسد شدن اين دخترك را ھمراه با پاھای
ظريف و لطيف او میسوزاند.
اين كه يك دختر ھفت ساله چه تصويری میتواند از موضوع
فاحشگی داشته باشد ،و اين كه در ايران ما ،در آن محيط بسته ،اساسا
امكان ياد گرفتن ارتباط ھای ساده ای بين انسانھا ،دست كم برای يك
كودك ھفت ساله وجود دارد ،و اينكه تمام ابزارھای ارتباطی ،قضايی،
قانونی و دينی برای قطع اين گونه نزديكی ھا بسيج شده اند ،حرفی
نمیگذارد؛ جز اين كه اين رفتارھا تنھا میتواند به يك پيشگيری وحشيانه
تعبير شود؛ شيوه ای برای پيشگيری كه اين زن مسلمان ،برای جلوگيری
از نافرمانی زنان آموخته و در ذھنش رسوب داده است.
اھميت تربيتی اين شيوه ی رفتار با زنان ،قبل از اين كه ساخته و
ذھن مردساالر آخوندھای مدعی جانشينی پيامبر باشد ،الگويی
پرداخته ی
ِ
است كه خود رھبر به ميراث در تاريخ اسالم باقی گذاشته است:
علی ميرفطروس با استناد به اسناد تاريخی معتبری چون
واريخ« حاج محمد ھاشم خراسانی ،صص  ٢٤تا ،٢٥
»منتخب الت
ِ
گزيده« حمد
تاريخ« مقدسی ،جلد  ٥صفحه ی » ،١٢٩تاريخ
»آفرينش و
ِ
ِ
 aمستوفی ،صفحه ی ١١٥٠و »قصص انبياء« ص  ٤٥٩و …
مینويسد:
عثمان به زودی با دختر محمد ]رقيه[ ازدواج كرد؛ اما پس از
چندی به علت خشونت اخالقی و عدم سازش با رقيه ،به ضرب تازيانه،
دختر محمد را كشت؛ با اين حال موقعيت اجتماعی و اقتصادی عثمان
چيزی نبود كه حضرت محمد با اين جنايت ،آن را ناديده بگيرد و از آن
بگذرد؛ لذا ]محمد[ دومين دختر خود ]ام كلثوم[ را ]ھم[ به ازدواج عثمان
درآورد ،تا بدين وسيله پيوند خود را با اشراف بنی اميه ھمچنان حفظ
نمايد .معروف است كه پيغمبر ،عثمان را »ذوالنورين« يعنی صاحب دو
نور ]رقيه  +ام كلثوم[ ناميد و میگفت که اگر دختر سومی نيز میداشتم،
٢٣٧
او را ھم به ازدواج عثمان درمیآوردم.
اين ھمان خليفه ی سوم مسلمانان است که شيعيان آن ھمه او را
سب و لعن ميکنند!
237

 -مقدمه ای بر اسالم شناسی ،جلد دوم ،علی ميرفطروس ،چاپ سوم ،نشر نيما آلمان ،صص  ٩٤تا ٩٥

١٨٧

»وقتی در زمان رضا شاه كشف حجاب شده بود ،پدر آقای
حيدری تركه ای در دست میگرفت و در كوچه و بازار ،ھرجا زنی را
بیحجاب يا با چادر و بدون مقنعه میديد ،با تركه اش »حيدر حيدر«
گويان بر سر آن زن میكويبد و میگفت» :پرده ی خال را بينداز!« به
ھمين خاطر آن خانواده كه به حيدری شھرت يافته بود در مشھد بسيار
٢٣٨
معروف و در محافل مذھبی بسيار گرامی بود.
در نمونه ای ديگر »قھرمانان آزادی« اين نگرش به زنان را
اينگونه تئوريزه كرده اند» :از جمله نظرات ديگر ]سيد حسن[ مدرس،
مساله ی حق انتخاب زنان بود .او در مورد زنان میگفت که خداوند
٢٣٩
قابليت در اينھا قرار نداده است كه لياقت انتخاب را داشته باشند«.
آنچه من میكوشم در اين نوشته بيان كنم ،نشان دادن تداوم
ديدگاھی است كه نه خلق الساعه است و نه تنھا از مغز عقب مانده ی
مشتی آخوند ضد زن تراويده است .داستانی است كه  ١٤٠٠سال پيشينه ی
تاريخی دارد؛ با اين توجه كه در ايران باستان ،حتی در ديدگاه مذھب در
كنار حكومت ھم ،چنين تحقيری ]دست كم با اين كيفيت[ بر زنان نرفته
است؛ در حالی كه از زمان حمله ی مسلمانان عرب ]يا اعراب مسلمان[ به
ايران ،چنين نگرشی نه تنھا تئوريزه شده ،بلكه به زمينه ی فرھنگی
ايرانيان ھم راه يافته است .بنابراين ادعايی گزاف نيست اگر گفته شود كه
اين نگرش به زن در تاريخ ايران ،دقيقا يك ديدگاه وارداتی است و دست
كم به آن كيفيتی كه به قول برخی از متوليان اسالم در ميان اعراب بدوی
حاكميت داشته ،در ايران باستان ديده نشده است.
اين كه يك دين وارداتی چگونه توانسته است حافظه ی تاريخی
ملتی را سوزانده ،بعد ھم اين نگرش را جانشين ديدگاه قديمی ايرانيان كند،
و در تداوم ھمين نگرش ،با شيعيگری ابعادی تصاعدی به آن ببخشد ،از
آن »معجزاتی« است كه تنھا از متوليان چنين مكتبی انتظار م یرود و
بس!
بسياری از تئوريسينھای اسالمی ،بخصوص متوليان دين و
»اسالم«ھای راستين ،واقعی ،حقيقی ،سرچشمه ای ،ناب ،محمدی ،علوی
 - 238برفراز خليج ،خاطرات محسن نجات حسينی ،عضو سابق سازمان مجاھدين خلق ) ١٣٤٦تا  (١٣٥٤چاپ
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و حتی باصطالح مدرن ،دليل فشارھای وارده بر زنان را در صدر اسالم،
ھم چنين تئوريزه شدن اين انواع فشارھا را ]خود[ پيشرفتی در برابر زنده
بگور كردن زنان در ميان اعراب بدوی تبيين كرده اند؛ اما »متاسفانه«
تاريخ زبان گويای ديگری دارد.
»زنده به گور كردن دختران در ميان اعراب معمول نبود .فقط
٢٤٠
افراد قبيله ی »بنیتميم بن مر« به چنين كار زشتی دست میزد«.
به گفته ی صادق ھدايت:
ما که عادت نداشتيم دخترانمان را زنده به گور کنيم ،ما برای
خودمان تمدن وثروت و آزادی و آبادی داشتيم و فقر را فخر نميدانستيم.
ھمه ی اينھا را از ما گرفتند و بجاش فقرو پشيمانی و مرده پرستی و گريه
و گدائی و تأسف و اطاعت از خدای غدار و قھار و آداب کونشوئی و خأل
رفتن برايمان آوردند؛ ھمه چيزشان آميخته با کثافت و پستی و سودپرستی
و بيذوقی و مرگ و بدبختی است.
چرا ريختشان غمناک و موذی است و شعرشان چس ناله است؛
چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات ،ھمه َاش سرو کار دارند؛
برای عرب سوسمار خوری که چندين صدسال پيش به طمع خالفت
ترکيده ،زنده ھا بايد به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند...
در مسجد مسلمانان اولين برخورد با بوی گند خالست که گويا
وسيله ی تبليغ برای عبادتشان و جلب کفار است ،تا به اصول اين مذھب
خو بگيرند .بعد اين حوض کثيفی که دست و پای چرکين خودشان را در
آن ميشويند و به آھنگ نعره ی موذن روی زيلوی خاک آلود خودشان،
دوال و راست ميشوند و برای خدای خونخوارشان ِورد و َافسون
ميخوانند…عيد قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و
شکنجه ی جانوران برای خدای مھربان و بخشايشگر است ،خدای جھودی
آنھا قھار و جبار و کين توز است و ھم ه اش دستور کشتن و چاپيدن
مردمان را ميدھد؛ و پيش از روز رستاخيز حضرت صاحب را ميفرستد
تا حسابی َدخل امتش را بياورد و آنقدر از آنھا قتلعام بکند که تا زانوی
اسبش در خون موج بزند؛ تازه مسلمان مومن کسی است که به اميد لذتھای
موھوم شھوانی و شکم پرستی آن دنيا با فقر و فالکت و بدبختی عمر را
بسر برد و وسايل عيش و نوش نمايندگان مذھبش را فراھم بياورد.
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ھمه اش زير سلطه ی َاموات زندگی ميکنند و مردمان زنده ی
امروز از قوانين شوم ھزار سال پيش تبعيت ميکنند؛ کاری که پستترين
جانوران ھم نميکنند .عوض اينکه به مسائل فکری و فلسفی و ھنری
بپردازند ،کارشان اين است که از صبح تا شام راجع به شک ميان دو و
سه استعامنه قليله و کثيره بحث کنند .اين مذھب برای يک وجب پائين تنه
از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده؛ انگار که پيش از ظھور اسالم ،نه
کسی توليد مثل ميکرد و نه سر قدم ميرفت؛ خدا آخرين فرستاده ی خود را
مامور اصالح اين امور کرده است.
تمام فلسفه ی اسالم روی نجاسات بنا شده ،اگر پائين تنه را از آن
حدف کنيم ،اسالم روی ھم ميغلتد و ديگر مفھومی ندارد .بعد ھم علمای
اين دين مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سروکله بزنند.
سجع و قافيه ھای بيمعنی و پرطمطرق برای اغفال مردم بسازند و يا
تحويل بدھند .سرتاسر ممالکی را که فتح کردند ،مردمش را به خاک سياه
نشاندند و به نکبت و جھل و تعصب و فقر و جاسوسی و دوروئی و دزدی
و چاپلوسی و کون آخوندليسی مبتال کردند و سرزمينش را به شکل
صحرای برھوت در آوردند ...اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدھا
شد و خود موسی از آن ترسيد ،اين اژدھای ھفتاد سر ھم دارد اين دنيا را
ميبلعد .ھمين روزی پنج بار دوال/راست شدن جلو قادر متعال که بايد
بزبان عربی او را ھجی کرد ،کافی است تا آدم را توسری خور و ذليل و
پست و بيھمه چيز بار بياورد…
مگر برای ما چه آورده اند؟
معجون دل به ھم زنی از آرا و عقايد متضادی که از مذاھب و
اديان و خرافات پيشين ،ھول ھولکی و ھضم نکرده ،استراق و بی تناسب
بھم در آميخته شده است؛ دشمن ذوقيات حقيقی آدمی ،و احکام آن مخالف
با ھرگونه ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب ششمشير به مردم
زوزچپان کرده اند؛ يعنی شمشير بران و کا سه ی گدائی است ،يا خراج و
جزيه به بيت المال مسلمين بپردازيد؛ يا سرتان را ميبريم!
ھر چه پول و جواھر داشتيم ،چاپيدند؛ آثار ھنری ما را از ميان
بردند و ھنوز ھم دست بردار نيستند...
٢٤١
ھر جا رفتند ھمين کار را کردند...
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دكتر »حسن ابراھيم حسن« در كتاب »تاريخ سياسی اسالم«
زير عنوان »زن در روزگار جاھليت« مینويسد:
از مطالعه ی اشعاری كه از روزگار جاھليت بجا مانده ،بخوبی
معلوم میشود كه در آن عصر ،زن از آزادی نصيب داشته و كارھای مھم
به مشورت او انجام میگرفته و بلكه در بسياری كارھا با مرد شركت
داشته است .به طور كلی مناسبات اجتماعی مرد با ھمسر خود خيلی بھتر
از آن بوده ]است[ كه ما تصور میكنيم؛ زيرا مردان نسبت به مادر خويش
نيز مانند پدر افتخار میكرده اند و ھنگامی كه سخنوران میخواستند
قصايدی در ذكر فضايل قوم خويش بسازند ،از زنان نيز سخن
٢٤٢
میآوردند.
با اين تعابير از سوی محققين اسالمی و مسلمان ،میتوان گفت
كه زندانی كردن زنان در خانه ھا ،دقيقا يك پديده ی اسالمی است و
درست از زمانی آغاز شد كه اسالم در ميان اعراب ،و البته با فاكتور
مشخص خشونت و كشتار رايج شده است .البته پرسش ديگری ھم میتواند
ِ
در اين ميان به ذھن برسد و آن اين كه اگر بپذيريم كه اعراب دخترانشان
را زنده به گور میكردند ،زنان سرزمينھای ديگر كه عاری از چنين
فرھنگ ضد زنی بودند ،چرا میبايست اين چنين تحقير شده و اين گونه به
زنجير كشيده شوند؟!
مرتضی راوندی در رابطه با روحيه ی زنان عرب مینويسد:
با اين كه اسالم ،زنان را به خانه نشينی ترغيب میكرده ،اين
جريان ]داستان شركت عايشه در جنگ جمل[ به خوبی میرساند كه در
صدر اسالم ،ھنوز زنان عرب روحيه ی »زمان جاھليت« را از دست
نداده بودند و نه تنھا در كارھای اجتماعی ،بلكه در فعاليتھای رزمی و
٢٤٣
سياسی كمابيش شركت میجستند.
ھمو در رابطه با موقعيت اجتماعی زنان ايران قبل از اسالم،
بررسی جالبی دارد :به طوری كه از نقوش و الواح و آثاری كه از عھد
باستان به دست ما رسيده برمیآيد که زنان ايران قبل از حمله ی عرب از
حقوق و آزاديھای بيشتری برخوردار بودند .زنان وابسته به طبقات دوم و
سوم اجتماع تقريبا در تمام فعاليتھای اقتصادی دوش به دوش مردان كار
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میكردند؛ مخصوصا ھمكاری زنان با مردان در كارھای كشاورزی ،گله
٢٤٤
بانی و ساير فعاليتھای توليدی و بافندگی قابل توجه است.
راوندی در باره ی نوع پوشش زنان قبل از حمله ی اعراب به
ايران مینويسد :به طوری كه از نقوش باقی مانده از عھد باستان ]حدود
قرن ھفتم قبل از ميالد[ برمیآيد ،زنان ايران عموما بیحجاب بودند؛ يعنی
نه تنھا سر و صورت و گردن آنھا ،بلكه قسمتی از دست و پای آنھا
بدون حاجب و مانعی ديده میشد.
زنان عھد ھخامنشی به طوری كه از صورت منقوش بر فرش
پازيريك و ساير آثار آن دوره برمیآيد ،چھره شان كامال ديده میشود.
راھن
گيسوان بلندشان را به پشت سر میآويختند و پيراھنشان مانند پي
ِ
مردان پارسی بود .از آثار و مجسمه ھای گوناگونی كه از عصر
پرچين
ِ
ِ
اشكانی به يادگار مانده ،بخوبی پيداست كه زنان سر و صورت و گردن و
بازوان خود را نمیپوشانيدند؛ معموال پيراھن بلند بر تن میكردند كه
غالبا تا زانو را میپوشاند .در دوره ی ساسانيان وضع عمومی زنان مانند
قرون پيش بود؛ يعنی غير از زنان وابسته به طبقات اشراف كه كمتر در
بين مردم ظاھر میشدند ،ساير زنان بدون پرده و حجاب زندگی میكردند
و كمابيش در فعاليت ھای اقتصادی شركت میكردند.
»كريستن سن« ايران شناس نامدار دانماركی با توجه به
مطالعات بارتلمه در مورد زنان مینويسد:
زن در اين زمان ]عھد ساسانيان[ دارای حقوق مسلمی بوده
است .در زمان ساسانيان ،احكام عتيق در جنب قوانين جديد باقی بود و اين
تضاد ظاھری از آنجاست كه پيش از آن كه اعراب مسلمان ايران را فتح
٢٤٥
كنند ،محققا زنان ايران در شرف تحصيل حقوق و استقالل خود بودند.
توجه بكنيم كه مالھادی سبزواری از ماليان باصطالح متجدد
قرن نوزدھم و اوايل قرن بيستم ،در سير تكامل قھقرايی نگاه اسالم به
زنان ،افاضه میفرمايد كه» :كساھن صوره االنسان ليرغب فی نكاحھن...
خداوند ،صورت انسان به اين حيوانات ]زنان[ پوشانده است ،تا مردھا به
٢٤٧
نكاح ٢٤٦ايشان رغبت كنند!«
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محققين و مورخين در اين زمينه ھا كم كار نكرده اند .به عنوان
نمونه جرجی زيدان مانند بعضی از شرقشناسان اروپايی معتقد است كه
زن عرب قبل از اسالم ]در دوره ی جاھليت[ با عفت و شرافت زندگی
ِ
میكرد و از حقوق و اختيارات فراوانی برخوردار بود… به نظر او بعد
از نھضت اسالمی به تدريج از حقوق و اختيارات زنان كاسته شد…
ھم چنين جرجی زيدان در جلد پنجم تاريخ خود مینويسد:
در آن دوره ]قبل از ظھور اسالم[ زنان مقام مھمی داشتند و عفت
روز عرب بود؛ زيرا زنی
آنھا ثمره ی آزادی خواھی و استقالل طلبی آن
ِ
كه با استقالل و آزادی خو گرفته ،تحمل ننگ و عار نمیتواند و برعكس،
زنی كه در ذلت و اسيری به سر برده و به قيد حجاب و پرده مقيد گشته،
زودتر تن به خواری میدھد؛ كاری كه برای زن آزاد و مستقل ننگ
زن بدبختی كه در قيد اسارت است ،آن را عار نمیشمارد…
مینمايدِ .
سر متعدد
عربھای بدوی كه استطاعت كنيز گرفتن و ھم ِ
نداشتند ،ھمسر يگانه ی خود را ستايش میكردند؛ به ويژه كه زن بدوی
٢٤٨
ت مرد و شريك رنج و راحت او در سفر و حضر بود.
كمك دس ٍ
زن اسالمی در عملكرد صحابه ی پيامبر چنين
اين ديدگاه ضد ِ
بازتاب كمدی يافته است :ابودجانه ]كه با شمشير اھدايی پيامبر میجنگيد[
گفت :من از كافران يكی را به چشم كردم كه مسلمانان بسيار كشته است.
و چون ھند درآمد ،پنداشتم كه وی است و شمشير به وی راندم .و چون
باز خود گرفتم و گفتم که شمشير پيغمبر
بدانستم كه زنی است ،شمشير ِ
عليه السالم دريغ بود به زنی زدن كه شمشير پيغمبر عليه السالم از آن
٢٤٩
عزيزتر است كه به خون زنی آلوده شود.
زنان اين منطقه
دگرديسی فرھنگ مردم خاورميانه و سرنوشت
ِ
تحت سلطه ی اسالم تا جايی است كه به عنوان نمونه زن ايرانی ،يا مثال
دختر بچه ھای  ٥ساله ی ايرانی را به حراج میگذارند ،تا ذره ای از آتش
جھنمی را كه اين مكتب در ھمين جھان به جان مردم ريخته است ،در
جھان ديگر بكاھند .بيچاره ھا خيال میكنند كه آتشی سوزانتر از
سرنوشتی كه ايشان گرفتارش ھستند ،ھم میتواند امكان دامن گير شدن
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داشته باشد… شھرنوش پارسیپور ،رمان نويس معاصر ،در مطلبی با
عنوان »جامعه ی آشفته و جانی مشھدی« مینويسد:
در كتاب قلم سرنوشت ،نوشته ی جعفر شھری از زنی گفتوگو
میشود كه روضه خوانی در سن  ٥سالگی ]بله اشتباه نكرده ايد در سن ٥
سالگی[ از او خواستگاری میكند ،و در پاسخ مادر كه دخترش را بچه
میداند ،میگويد که اگر اين دختر زن من بشود ]چون سيد ھستم[ پس از
مرگ يك راست به بھشت خواھد رفت .عاقبت قرار میگذارند تا دختر را
در سن  ٦سالگی به آقا بدھند و نورانی شوند .جناب آقا در شب زفاف،
چنان دختر را از ھم میدرد كه پس و پيشش يكی میشود .آقا ]ھم[ چند
ماھی بعد ،از آنجايی كه از زن پاره خوشش نمیآمده ،دختر را طالق
میفرمايد.
از آن پس ]اين[ دختر بدبخت كه در جامعه ای زندگی میكرده
كه ھيچ كار آبرومندی برای زنان در نظر نگرفته بوده ،جز ازدواج،
مجبور میشود كه مرتب شوھر كند .و شوھران ھم پس از كشف وضعيت
جسمانی او طالقش میداده اند؛ به اين ترتيب ]اين دخترك[  ٢٦بار ازدواج
٢٥٠
میكند ،بی آنكه موفق به تشكيل خانواده ای شود.
در رابطه با سيد بودن و حرام بودن آتش جھنم بر تن زنانی كه
اگر تنشان به اين »اعراب مسلمان« بمالد ،يكسره به بھشت خواھند رفت،
تاريخ روايتھای عجيب و دست اولی دارد.
امام دوم شيعيان ،فرزند علی و نوه ی پيامبر ،در زن گرفتن و
طالق دادن افراط میكرد؛ به طوری كه پدرش علی ابن ابيطالب بر باالی
منبر رفته ،علنا میگويد که به پسر من زن ندھيد .او در طالق زنان افراط
میكند.
اما زنان از ترس آتش جھنمی كه در تئوری پدر بزرگ ھمين
امام حسن تشريح شده ،برای اين كه حتی يكبار ھم تنشان به تن »مقدس«
امام حسن ماليده شود و آتش بر ايشان حرام ،باكی از افراط كردن در
طالق حضرتش ]با تمام اخطارھای پدرش[ نكرده ،ھمچنان سفره ی تنشان
را تقديم امام دوم شيعيان میكرده اند!
پطروشفسكی در ھمين رابطه ،با استناد به روايات مستند تاريخی
در كتاب »اسالم در ايران« مینويسد :مثال امام حسن ،فرزند ارشد علی،
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و امام دوم شيعيان از عھد جوانی دائما با زنان ازدواج میكرد و زان پس
٢٥١
طالقشان میداد؛ به طوری كه ]امام حسن[ بر روی ھم  ٧٠زن گرفت.
البته اسناد بسياری در دست است که تعداد زنان حسن ابن علی
را تا  ٣٥٠تن ھم نوشته اند.
خود پيامبر نيز عايشه را در شش سالگی خواست و در  ٧سالگی
با او زفاف كرد .محمد در سن  ١٨سالگی عايشه ،چشم از جھان
فروبست؛ اما وصيت كرد كه نه عايشه و نه ديگر ھمسرانش اجازه ندارند
با مرد ديگری ازدواج كنند .توجه داشته باشيم كه عايشه تا ھفتاد سالگی
زنده بود .يعنی  ٥٢سال از زندگی اش را بدون داشتن خانواده ای سپری
كرد .البته سن عايشه را ھنگام ازدواج با محمد نه سال ھم گفته اند؛ اما
خود او بر ھفت سالگی اش در ھنگام زفاف تاكيد كرده است.
گويند ھنگام ازدواج عايشه شش سال داشت و ھفت ماه پس از
ھجرت در مدينه با او عروسی كرد .از عايشه نقل كرده اند كه ھنگام
وفات پيمبر ...وی ھجده سال داشته است .عايشه به سال پنجاه و ھشتم از
٢٥٢
ھجرت در حدود ھفتاد سالگی در مدينه وفات يافت.
چندی پيش زنی در كشور سوئد از ھمسرش جدا شد .چھار ماه
بعد از اين جدايی رسمی ھم تصميم گرفت با مرد ديگری زندگی كند؛ اما
مرد اول؛ يعنی ھمان ھمسر ايرانی مسلمان به سراغ زن سابقش میرود،
و البد پس از بگومگوھای فراوان ،با بيش از  ٢٦ضربه ی كارد ،ھمسر
سابقش را كه جرات كرده بود زندگی جديدی را آغاز كند ،مجروح میكند؛
به طوری كه زن با ھمان تن زخمی ،خود را از پله ھای چند طبقه ی
آپارتمانش تا پايين و جلو در میكشد و در طبقه ی ھمكف جان میسپارد.
اين مطلب در ھمان روزھا در نشريه ھای سوئدی و يكی/دو
نشريه ی فارسی زبان ھم بازتاب يافت و خبرش تا مدتھا جان و تن مرا
میخورد .اين رفتار ،قبل از اين كه بتواند به وحشيگری اين نوع مردان و
در ھمين رابطه زنان تغيير ھويت يافته ی مسلمان تعبير شود ،ناشی از
پيش زمينه ای مذھبی است و از ھمان  ١٤٠٠سال قبل ،در مانيفست
رھبران اين دين بازتاب داشته است.
البته ھستند متوليان و تئوريسينھای مدرن و مد روزی كه به
زن اسالمی را توجيه »نسبيت فرھنگی«
راحتی ،اين رفتارھای ضد ِ
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كرده ،براحتی از كنارش میگذرند؛ كما اين كه بسياری از دادگاھھای
جنايی غرب ھم ،با استناد به ھمين منشور خشونت ،وحشيگری اين مردان
مسلمان را توجيه كرده ،اين جنايتكاران را از برخی مجازاتھای عرفی
جاری در غرب مبرا میشناسند!
كنفرانس جھانی زنان در پكن يكی از برجسته ترين جلوه ھای
رويارويی »فمينيستھای مدرن و سكوالر طرفدار جھان شمولی ارزشھا«
و »فمينيستھای اسالمی طرفدار نسبيت فرھنگی« بود .در حالی كه گروه
اول با مبنا قرار دادن حقوق بشر ،از حق برابر زنان و مردان دفاع
میکرد ،گروه دوم آنرا رد کرده ،در مقابل از مفاھيم گنگ و پوشيده ای
چون »انصاف و عدالت« دفاع میکرد.
معصومه ابتكار در دفاع از موضع جمھوری اسالمی در
كنفرانس مینويسد که طرفداری از برابری ]نا[كامل بوده و تفاوتھای
بيولوژيك را در نظر نمیگيرد؛ غافل از اينكه با اين موضع ھويت »زن
بودن« را از او گرفته و او را در رقابتی بی ھدف با مردان قرار میدھد.
ھم از اينرو كشورھای »متدين« مانند ايران ،بجای دفاع از برابری
 equalityكه به معنی حقوق يكسان است ،از مفھوم عدالت  equityاستفاده
کردند ...به زبان روشنتر ،در نزد جمھوری اسالمی و طرفداران
»فمينيستھای اسالمی« ...زن و مرد ارزش يكسانی دارند؛ ھرچند كه از
حقوق نابرابری برخوردارند!
اينكه بنا بر قوانين حاكم بر ايران و ديگر كشورھای مشابه ،زنان
مورد تبعيض واقع شده ،بصورت سيستماتيك تحقي ر میشوند ،در بی
حقوقی كامل بسرمیبرند و عمال شھروند درجه دو به حساب میآيند ،از
نظر آنان به ھيچ وجه »ناعادالنه« نبوده؛ بلكه مربوط به »نقش و
مسئوليتھای متفاوت« مرد و زن است كه نظام »عادالنه«ی دينی آنرا
تنظيم کرده است!
آنان ھمچنين به مخالفت با حقوق جنسی ،نفی ھرگونه تبعيض
عليه گرايش جنسی ،حقوق كودكان و نوجوانان و تحت الشعاع قرار دادن
مذھب و ضرورت رعايت حقوق بشر پرداختند .معصومه ابتكار در دفاع
از موضع جمھوری اسالمی ،طرح چنين خواستھايی را از جانب زنان
غربی ،ناشی از موضع سلطه جويانه ی فرھنگی غرب و تالش برای
تحميل آن در متن نھايی كنفرانس میداند كه با فرھنگ جوامع مسلمان و
در حال توسعه قرابتی ندارد.
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محبوبه امی يكی ديگر از »فمينيستھای اسالمی« و سردبير
نشريه ی »فرزانه« تفاوت بين زن مدرن غربی و فمينيسم سكوالر با
جريان فكری خود را در تفاوت ميان اعتقاد به اصالت انسان يا اصالت
خدا میداند .در حالی كه دسته ی اول برای »فرديت يافتن زن« مبارزه
میكنند ،گروه دوم برای »اثبات عبوديت برای خدا میجنگند!«
به زعم او »حفظ بيضه ی اسالم« آن ديگری ،اصيل است كه
»زن انقالبی متدين« حتی ھمسر و فرزندان خود را به پای آن نثار میكند
و ھم از اين رو در اين چند سال پس از انقالب اسالمی ،بسياری از
نيازھای خود را در برابر حفظ بنيادھای حكومتی ناديده انگاشته است.
نيازی به توضيح نيست كه چگونه »نسبيت فرھنگی« و نفی
ارزشھای جھانشمول میتواند به خدمت چنين ديدگاه ھای واپس گرايانه
درآيد كه حتی تحت نام »زن« طفره رفتن از پذيرش حقوق زنان را توجيه
٢٥٣
نمايد.
نوشته اند که در سال  ١٣٨٩نھصد و پنجاه ھزار کودک متاھل
در ايران وجود دارد!
طبق آخرين آمار منتشرشده توسط نھادھای دولتی در ايران ،ھم
اکنون بيش از  ٩۵٠ھزار کودک متاھل در کشور وجود دارند که ٨۵
درصد آنھا دختر ھستند .بر اساس قانون مدنی ايران ،سن ازدواج برای
دختر  ١٣سال و برای پسر  ١۵سال تعيين شده؛ اما پدر يا جد پدری دختر
میتوانن د در صورت صالحديد خود ،دختر را قبل از  ١٣سالگی نيز
شوھر دھند .اين در حالی است که مطابق کنوانسيون حقوق کودک که
ايران نيز آن را امضا کرده ،افراد تا  ١٨سالگی کودک محسوب میشوند.
طبق قوانين ايران نيز حداقل سن برای ورود به امور مالی و
تجاری  ١٨سال تمام است .ھمچنين حداقل سن رای دادن نيز  ١٨سال
است .پرسش اصلی حقوقدانان اين است که چگونه کسی که اجازه ی
دخالت در امور مالی خودش را ھم ندارد و نمیتواند نماينده ای را برای
چھار سال انتخاب کند ،مجاز است که شريک زندگی برای تمام عمر خود
برگزيند...از زاويه ی ديگری ھم میشود به اين موضوع پرداخت که
احيانا ً بخشی از اين »دختران فراری« که ھرازگاھی اخبارش به صورت
آمار جسته/گريخته در کشور بيرون میآيد ،میشود گفت که يکی از
پارامترھای مؤثر برآن ھمين ازدواج زودھنگام است .ديگر پديده ای که
میشود به عنوان پيامد به آن اشاره کرد ،پديده ی خودسوزی يا خودکشی
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بين دختران است که باز پديده ای نسبتا ً رو به گسترش است؛ به ويژه در
بين دختران و زنان که به نظر میآيد تبعات چنين پديده ی ناگواری است
که در ايران ھر روز رخ میدھد .وی ھمچنين وقوع قتلھای ناموسی و
شوھرکشی را از تبعات ازدواج زودھنگام میداند .علی طايفی به ازدواج
پيامبر مسلمانان در  ۵۴سالگی با عايشه ی  ٩ساله و نيز ازدواج امام اول
شيعيان با فاطمه در  ٩سالگی او اشاره کرده و نتيجه میگيرد که حتی اگر
اين سنت قبل از اسالم ھم وجود داش ته ،با اين دو ازدواج مشروعيت
بيشتری کسب کرده است...
در بعد سنتی قضيه ،علی طايفی به مسئله ی »بکارت« و مھم
بودن آن نزد خانواده ھای سنتی اشاره کرده و معتقد است اين خانواده ھا،
ازدواج زودھنگام را راھی برای کم کردن خطر ناپاکدامنی دختر و از بين
رفتن بکارت او م یدانند .تفکر سنتی ،اي دئولوژی مذھبی ،قوانين شرع
اسالم ي ا فقه ش يعه ،دلي ل ھرچه که ھست ،واقعي ت ،وجود ي ک ميلي ون
٢٥٤
کودکی است که به جای عروسک ،بچه ای مثل خودشان در بغل دارند.
در شھركی كه من زندگی میكنم دبيری است كه لطف زيادی به
دانش آموزان شرقی ،بخصوص دختران مسلمان دارد .اخيرا تعريف
میكرد كه چند سال پيش ،دانش آموز تركی داشته كه ھميشه از خانواده
اش شكايت داشت ،و چون تازه به آلمان آمده بود و زبان آلمانی را ھم به
خوبی نمیدانست» ،كرستينگ« تصميم میگيرد شخصا به اين دخترك
دوازده ساله زبان آلمانی ياد بدھد.
ناراحتیھايی كه اين دخترك از خانواده اش تعريف میكرد؛ تا
جايی بود كه »كرستينگ« با ناراحتی و نگرانی از ناتوانی اش ،برای حل
معضل دخترك میگويد» :من كه نمیتوانم تو را به فرزند خواندگی قبول
كنم؛ در حالی كه پدر و مادر داری!«
يكی از نمودھای بيرونی اين فرھنگ اسالمی ،تعقيب و مراقبت
پسران اين خانواده از اين دخترك دوازده ساله بود .از فشارھايی كه بر
اين بچه وارد شد ،بيش از اين چيزی نمینويسم؛ ھمين قدر كه
»كرستينگ« ھنوز ھم خودش را در اين جريان گناھكار میشناسد؛ چرا
كه دخترك ساده ،در يك گريز ھنرمندانه ،به زمين نيمه ساخته ای نزديك
محل اقامت ما رفته ،با كشيدن كيسه ای پالستيكی بر سرش ،به زندگی
رنجبارش پايان داد .خانواده اش ھم البد خوش و خندان ،از اين كه انرژی
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بيشتری برای اين دخترك معترض صرف نخواھند كرد ،به پروار كردن
پسرھاشان ادامه داده اند…البته بعدھا به جای آن زمين نيمه ساخته،
ساختمان آبی قشتگی ساخته اند؛ اما ھر بار كه من از آنجا رد میشوم ]و
اين داستان دست كم دو بار در روز اتفاق میافتد[ تصوير اين دخترك ،تنم
را میلرزاند.
در مورد اسير گرفتن زنان در جنگ نيز دكتر حسن ابراھيم
حسن تئوری جالبی دارد :از جمله عادات زشت عرب به روزگار جاھليت
اين بود كه وقتی مردی به مرد ديگری برمیخورد و از قبيله ی او نبود و
ميان آنھا پيمانی وجود نداشت ،اگر آن مرد زنی به ھمراه داشت و بر سر
آن جنگ و نزاع رخ میداد ،و اگر كسی كه زن ھمراه داشت ،مغلوب
میشد ،زنش به اسيری میرفت .و آن كه غالب شده بود ،زن اسير را
برای خود حالل میدانست و او را بدون ھيچ گونه قيد و شرطی تصرف
میكرد .ولی بعضیھا ]دقت كنيد بعضیھا[ از اين عادت متنفر بودند،
زيرا وقتی زن اسير را تصرف میكردند و از او فرزندی میآوردند،
اسارت مادر مايه ی ذلت و خواری فرزندان ايشان میشد؛ از اين رو در
انتخاب ھمسر خويش دقت كامل داشتند و زنانی را به ھمسری
٢٥٥
برمیگزيدند كه آزاد و صاحب نسب عالی باشند.
اما در رابطه با رھبران اسالم وضع خيلی فرق میكرد .ايشان
نه تنھا در شمار آن »بعضیھا« نبودند كه بجز زنان عقدی متعدد ،و زنان
متعدد صيغه ای ،زنانی ھم به نام كنيز داشته اند .بد نيست بدانيم که رسم
صيغه گرفتن و صيغه شدن تا زمان عمر ابن خطاب رواج داشت و اين
رسم را او ]عمر[ برانداخت؛ اما شيعيان به فتوای امامانشان ھم چنان بر
راه و رسم صيغه يا ازدواج موقت پای فشرده اند و اين رسم برافتاده ،ھم
يران زير سلطه ی علمای اسالمی و شيعی رواجی فراوان و
اكنون ھم در ا ِ
»پر درآمد« دارد.
كنيزان ،زنانی بوده اند كه در جنگھای كشورگشايانه ی اعراب
قرآن به دست ،مردانشان را میكشتند و ايشان را به اسارت و كنيزی
میبردند .بسياری از اين كنيزان زيباروی ،از خانواده ھای اصيل و
محترم و خيليھاشان ھم از روستاييان ايران و ديگر كشورھای تصرف
شده بوده اند كه به دليل زيبايی و خردشان »بازار« بسيار خوبی ميان
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اعراب و به ويژه علی و فرزندانش داشته اند .اين زنان را در جنگھايی
كه برای تسخير ايران و ديگر كشورھا به راه میانداخته اند ،به عنوان
غنيمت بين »مجاھدين« تقسيم میكرده اند .مجاھدين ھم مازاد بر نيازشان
را در بازارھای مدينه و ديگر بازارھای برده فروشی اسالمی به حراج
میگذاشته اند .گاه ھم ھمان گونه كه برای علی از جنگ قادسيه بخشی از
فرش معروف بھارستان را به عنوان سھمی از غنيمت جنگی آوردند ،از
اين گونه زنان نيز به عنوان سھم امام و يا خمس میآورده اند كه اين
رھبران ،با طيب خاطر ايشان را تصرف میكرده اند .تعداد فرزندان علی
را بين  ٣٢تا  ٤٨نفر نوشته اند كه فقط  ٤نفر ايشان از فاطمه دختر
پيغمبر است و بيشترين ايشان از ھمين كنيزان بوده اند.
خود پيامبر و امامان شيعه ھم از اين زنان بسيار میداشته اند؛
حتی چند امام شيعی اساسا ازدواج رسمی نكرده اند و تمام زندگیشان را
با ھمين كنيزكان ]كه حتی از ھمان حقوق ابتدايی و نصفه ی زنان مسلمان
عقدی و حتی صيغه نيز محروم بوده اند[ سر كرده اند.
علی در وصيت نامه اش در رابطه با ھمخوابگان كنيزش ]كه
تعداد آنھا را تاكنون كشف نكرده ام[ میگويد» :و ھر يك از كنيزانم را
كه با او بوده ام ،اگر فرزندی بود ،يا باردار باشد ،كنيز را به فرزند دھند
و بھره ی او حساب كنند .اگر فرزندش بميرد و كنيز زنده باشد ،كنيز آزاد
٢٥٦
است«.
تفسير حقوقی اين بخش از وصيت نامه اين است كه كنيز ،پس از
مرگ ھمسرش ،به عنوان ملك به فرزند به دنيا نيامده اش بخشيده و منتقل
كنيز فرزند مرده يا بیفرزند ]كه »حضرت« ھم از تعداد ايشان
میشود و ِ
و ھم موضوع بارداری ايشان بیخبر بوده[ بدون در نظر گرفتن ھيچ گونه
حق و حقوقی رھا میشده اند!
توجه كنيم كه علمای اسالم و تشيع بسيار كوشيده اند كه زندگی
خليفه ی چھارم و امام اولشان را بسيار ساده و فقيرانه تصوير كنند .بد
نيست به عنوان معترضه از اين متوليان اسالمی بپرسيم كه اين ھمه كنيز
و اين تعداد فرزندان علی ] ٣٢تا  ٤٨نفر[ كجا زندگی میكرده اند؛ آيا
درست نيست كه اينان به جايی برای زندگی و تكه زمينی برای خوابيدن
نياز داشته اند؛ اساسا اين خانواده ی پرجمعيت چگونه تغذيه میشده اند؛ يا
ديگر سواالت »بیربط دانشآموز بیادبی« كه به ھيچ صراطی كه
حضرات میفرمايند ،مستقيم نيست!
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سير
مره بن شراحيل ،صاحب السليحين ،كنيزكی ]البد يعنی زن ا ِ
كم و سن و سالی[ را نزد علی ...فرستاد .علی از كنيزك پرسيد آيا شوھر
داری؛ گفت آری؛ علی وی را بازگردانيد و به مره نوشت که من پی بردم
»ھديه ی تو« دارای شوھر است؛ پس مره ،كابين وی را از شوھرش به
پانصد درھم خريد ]يعنی كنيز را از شوھر و صاحبش خريد[ و او را
٢٥٧
روانه ساخت؛ و علی نيز او را پذيرفت.
اين جا ديگر متوليان تئوریھای مدرن اسالمی بايد تشريف
بياورند و در رابطه با اين گونه تئوریھا توجيھاتشان را بفرمايند!
خوشبختانه ماليانی از طيف خمينی اين ظرافت را نداشته اند كه
در رابطه با اين گونه »ابواب شرعی اسالمی« سكوت اختيار کنند؛ اين
است كه اين گونه سفارشات در كتابھا و »افاضات« اين جماعات ھم
بازتاب يافته كه حتی خواندنش ،برق از سر ھر انسان متمدن میپراند.
زنان ھم البته تنھا برای آرامش مردان آفريده شده اند و به دليل
ھمان گناه اوليه ی مادر بزرگشان حوا »سفيه« شده اند و با اين كه در
ابتدا خردمند آفريده شده بودند ،اما عقل از ايشان زايل شده ،و تنھا اين
میماند كه سخت بزايند و در خانه ھا محبوس باشند تا آدميان ]يعنی
مردان[ به كارھای اساسی شان كه ھمانا »علم كالم و شريعت و تفسير
كتاب آسماني شان« است ،و البته »تدارك حكومت اسالمی و تعميم اين
آموزشھا به جھان متمدن« بپردازند!
و زنانند كه بايد دستاس كنند و گندم آرد كنند و بچه را با سختی
بزايند و ھر ماه با سختی خون ببينند و زادگان مردان را بپايند… و
مردان ،تنھا به كارھای خردمندانه ای كه از زنان دريغ شده است ،مشغول
باشند.
از ابن عباس نيز روايت كرده اند كه… چون خدا برھنگی آدم و
حوا را بديد ،بفرمود تا يك گوسفند از ھشت جفتی كه از بھشت فرود آورده
بود ،بكشند و او گوسفندی بگرفت و بكشت و پشم آن را بگرفت و برشت
و با حوا ببافتند .آدم برای خويش جبه ای كرد و حوا يك پيراھن و
٢٥٨
روسری كرد و آن را بپوشيدند و …
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از اين تفاسير اين گونه پيداست كه » «aھم در سمتگيری اش
به سود مردان ،زنان را ]حتی در شرايطی كه ھنوز مردان ديگری ھم
آفريده نشده اند[ به حبس دائم در حجاب و بيگاری برای مردان و سخت
زاييدن محكوم كرده است؛ در حالی كه خود ،خردمندی را از ايشان دريغ
داشته و سفيھشان گردانيده است!
از ابن وھب ]ھم[ آورده اند كه شيطان حوا را وسوسه كرد و
پيش درخت آورد و آن را به چشم وی زيبا نمود ،آنگاه آدم او را به حاجت
خويش خواست.
گفت :نمیشود مگر اين جا بيايی؟!
و چون بيامد ،گفت :نمیشود مگر از اين درخت بخوری؟!
گويد :و از آن بخوردند و عورتشان نمايان شد و آدم گريزان در بھشت
ھمی رفت و خدايش بانگ زد :آدم از من میگريزی؟
گفت :نه پروردگارا! ولی از تو شرم دارم.
گفت :ای آدم ،از كجا فريب خوردی؟
گفت :از حوا پروردگار من.
گفت :پس بايد ھر ماه يكبار او را خونين كنم ،چنان كه اين درخت را
خونين كردم؛ وی را خردمند آفريده بودم ،اما سفيھش كنم ،بنا بود آسان
آبستن شود و آسان بزايد اما بسختی خواھد زاييد.
ابن زيد گويد که اگر بليه ی حوا نبود ،زنان اين دنيا قاعده
٢٥٩
نمیشدند ،عاقل بودند و آسان حامله میشدند و آسان میزاييدند.
کيھان آنالين در تاريخ بيستم تيرماه  ١٣٨٩نوشت که پس از
آنکه دولت جمھوری اسالمی در برابر اعتراضات گسترده ی جامعه ی
جھانی از اجرای حکم سنگسار سکينه محمدی آش تيانی کوتاه آمد و از
طريق سفارتخانه ی خود در لندن اعالم کرد که سکينه ،سنگسار نميشود،
بسياری از دولتھا و نھادھای دفاع از حقوق بشر نسبت به اين تغيير ابراز
ترديد و نگرانی کردند .تاکنون بارھا پيش آمده است که دستگاه قضاييه ی
جمھوری اسالمی خبر از توقف اجرای احکام مشابه داده است و سپس در
خفا و پنھانی متھمانی را که در دادگاھھای يک جانبه و بيدادگرانه ی
حکومت دينی محکوم به مرگ ،آن ھم به وحشيانه ترين شيوه ھای ممکن
شده ند ،به قتل رسانده است.
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نگرانی مدافعان حقوق بشر و دولتھايی که نسبت به اجرای حکم
سکينه محمدی آشتيانی که به جرم واھی »زنا« محکوم به سنگسار شده،
کامال بر حق است .دولتھای آمريکا و فرانسه به شدت نسبت به قتل اين
متھم ب ه شکلی غير از سنگسار ھشدار داده اند .اين در حالی است که
محمد جواد الريجانی »دبير ستاد حقوق بشر« قوه قضاييه ی رژيم ايران
به درستی اعالم کرد که مجازات سنگسار در قانون اساسی جمھوری
اسالمی وجود دارد و از اين طريق ناخواسته توج ه جھانيان و مخالفان
احکام قصاص و سنگسار و اعدام در ايران را به اين نکته ی مھم جلب
کرد که برای مقابله با اين احکام غيرانسانی ميبايست نظام جمھوری
اسالمی و قانون اساسی آن را به چالش کشيد .وی در گفتگو با خبرگزاری
رسمی جمھوری اسالمی »ايرنا« گفت که »نظام قضائی نميتواند مسير
خود را بدليل تھاجمات غرب و فشارھای رسانه ای تغيير دھد!«
وی افزود که ھجمه ای که غرب در اين رابطه به راه انداخته،
ھيچ تاثيری در نظر قضات ندارد .اجرای احکام شرع مقدس اسالم  ...و
اساسا ھر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد ،با مخالفت آنھا
روبرو ميشود .وی در تأييد مجازات سنگسار و دفاع از اجرای آن گفت
که در مورد اين مجرم بايد گفت که اوال مجازات رجم ]سنگسار[ در قانون
اساسی وجود دارد ،اما قضات محترم دادگاھھا در شرايط بسيار محدود
٢٦٠
اقدام به صدور چنين حکمی ميکنند.
به ھر صورت رديف كردن اين ھمه اسناد و منابع تاريخی كه تازه
قطره ای است از دريای گسترده ی اسنادی كه در اين رابطه ھا در دست
است و اتفاقا در جمھوری »خردمند« اسالمی حاكم بر ايران ھم به چاپ
رسيده است؛ ھمينطور مقايسه ی تطبيقی اين اسناد با رفتار اسالم گرايان
امروز ]چه حاكم و چه در حسرت حكومت و چه حاكمان خانه ھا[ نشان
میدھد كه داستان زنان در كشورھای اسالمی ،بسيار بسيار پيچيده تر از
شعارھايی است كه بعضی از سياسيون و اسالميون راستين در رابطه با
زنان مسلمان ،ميدھند؛ داستانی است پر از اشك چشم كه تنھا نوشتن و
بيشتر سرنوشت زنان ،حقوقشان
گفتن و كنكاش و كاوش و كندوكاو ھر چه
ِ
و »تكاليف الھی شان نسبت به اربابان و آقايان و شوھرانشان« میتواند ما
را ]ھمگی مان را[ كمی ھم به فكر و مطالعه وادارد.
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اتفاقا اين روزھا درست زمانی است كه میتوان به جای آويختن
به ايمان مطلق ،و بدون وحشت از متوليان دينی ،كمی ھم به كندوكاو در
ت عجيب و غريبمان پرداخت!
چگونگی سرنوش ٍ
اين كوشش ھم نه ھمه ی كار است و نه كاری به اين گستردگی
تن تنھا برمیآيد .ھيئتھا و جريانھايی را میطلبد كه با
از عھده ی يك ِ
نگاھی انتقادی ،با شك در اصول و مبانی اعتقادی و بديھی اين مكتب ،اين
راه را بپمايند و از زخم زبانھا و تھديدھا و… ھم ھراسی به دل راه
ندھند؛ كه اگر قرار است اسالم در كليتش به نقد كشيده شود ،تاريخ درست
آن ھمين امروز است؛ زمانی كه كارنامه ی فضاحت بار حاكمان اسالمی،
با جسم و جان ھمه مان ،ھر روزه تجربه میشود!
راه باز است و كار بسيار زياد .اين بررسی كوتاه ،تنھا عالمت
سبزی در جاده ای است كه میتواند روندگان بسياری داشته باشد كه من
خود نيز رھرو و پيرو كوشندگانی ھستم كه اين راه را سال ھا و قرنھاست
كوبيده اند و خيلیھاشان ھم سر و جان نازنينشان را در راه اين »جھل
زدايی« فديه داده اند .كالھم را به احترام ھمه ی ايشان؛ با تمام
كاستیھايی كه ممكن است داشته باشند ،از سر برمیدارم!

٢٠٤

زن در چشم محمد!
از ديگر اسناد مستند و معتبر اسالمی ،نھج الفصاحه ٢٦١است كه
كتابی است در رديف نھج البالغه ی علی ابن ابيطالب و »مجموعه ی
كلمات قصار ،خطبه ھا و تمثيالت حضرت رسول اكرم« را در
برمیگيرد .جمع آوری و ترجمه ی اين كتاب را »ابوالقاسم پاينده« به
عھده داشته است .پاينده ]١٢٧٨ـ  [١٣٦٣متولد نجف آباد اصفھان است.
مقدمات عربی و علوم مذھبی و فلسفه را در اصفھان فراگرفت و در ھمين
دوران با زبان فرانسه نيز آشنا شد .پاينده در سال ١٣١٢خورشيدی به
تھران آمد و در سازمانھای مختلف از جمله فرھنگستان ايران به كار
پرداخت .چندی ھم نماينده ی مجلس شورای ملی ]آن زمانھای خوب[ و
مدتی ھم رئيس اداره ی راديو و تبليغات بود .در سال  ١٣٢١نامه ی
ھفتگی صبا را بنياد گذاشت كه تا سال  ١٣٣٠انتشار میيافت .پاينده در
سال  ١٣٤٤به نمايندگی ايران در كنفرانس اسالمی مكه شركت كرد.
ترجمه ی قرآن مجيد ،زندگانی محمد ،نھج الفصاحه ،تاريخ
سياسی اسالم ،تاريخ عرب ،تمدن اسالم ،التنبيه و االشراف ،مروج الذھب،
علی ابر مرد تاريخ ،تاريخ طبری و… از جمله كارھا و ترجمه ھای
اوست.
برای اين بخش از كتاب ،از ترجمه ی نھج الفصاحه ی اين
مترجم و نويسنده ی پركار اسالمی استفاده كرده ام .ويژگی اين كتاب در
اين است كه تمام گفته ھای محمد را در دو زبان عربی و فارسی در برابر
ھم چاپ كرده است ،و آنانی كه كمی ھم به زبان عربی آشنا باشند،
٢٦٢
میتوانند درستی ترجمه ھا را خود به چشم ببينند.
نھج الفصاحه شامل  ٣٢٢٧جمله ی كوتاه يا تقريبا كوتاه است كه
پاينده از آنھا به عنوان »كلمات قصار« نام برده است .در ادامه ی كتاب،
بخشی به خطبه ھای محمد و بخشی ھم به تمثيالت او اختصاص داده شده
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٢٠٥

است .در مجموع  ٣٢٢٧كلمه ی قصار  ١٥٧بار از زنان صحبت شده
است كه عموما بر روی اين محورھا تنظيم شده است:
اسارت زنان در خانه ی مردان ،مكر و شيطنت عموم زنان،
لزوم پرھيز از زنان بد و خوب ،وجوب اطاعت زنان از مردان؛ حتی اگر
اين مردان ستمگر باشند ،و در نھايت سجده در مقابل مردان ،اگر خدايی
نمیبود ،يا اين گونه كه ھست ،نمیبود .زنان اساسا از اھالی دوزخ ھستند
و بيشترين ساكنان جھنم را تشكيل میدھند .به اعتقاد پيامبر اگر جھانی
بدون زنان ساخته میشد ،مردان آسان تر میتوانستند به بھشت بروند .اين
نمونه ھا ،برداشت من از كالم خود محمد است.
اكنون میپردازم به بررسی كوتاھی در اين كتاب و نگاھی به
٢٦٣
ديدگاه محمد در مورد جماعت زنان.
اولين نقل قولھا در رابطه با »نقش طبيعی« زنان در خانه ی
»مردان« است و اين كه زنان در اين خانه ھا اسير و زندانی ھستند و بر
مردان است كه كمی ھم به اين اسرا »توجه« كنند:
در باره ی زنان از خدا بترسيد كه آنھا پيش شما اسيرند.
]ش  ٤٥ص [١٦٣
پرھيز از زنان در ديدگاه محمد جايگاه ويژه ای دارد:
از دنيا بترسيد و از زنان بپرھيزيد؛ زيرا شيطان ،نگران و در
كمين است و ھيچ يك از دامھای وی ]شيطان[ برای پرھيزگاران مانند
زنان مورد اطمينان نيست ]ش ٥٠ص [١٦٤
محكم ترين سالح شيطان ھم زنان ھستند] .ش ،٩٧٠ص [٣٥٠
به ھمين دليل و ھزارھا دليل ديگر مبنی بر مكر زنان ،ای مردان
مسلمان ،بر شما واجب است كه از بی لباسی برای نگه داری زنان ]در
خانه[ كمك جوئيد؛ زيرا زن وقتی لباس فراوان و زينت كامل دارد ،مايل
به بيرون رفتن است] .ش  ٢٨٢ص [٢٠٩
با زنان ھم اساسا نبايد گفتوگو كرد؛ چرا كه ھرگاه مردی با
زنی خلوت كند ،حتما قصد او میكند] .ش ١٠٠٤ص [٣٥٦
تاكيدھای ديگری ھم بر عريان نگه داشتن زنان شده است.
»اعرو والنساء يلز من الحجال؛ زنان را بی لباس بگذاريد تا در
خانهھا بمانند] .ش ٣٤٣ص [٢٢٠
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٢٠٦

ھر زنی كه بدون اجازه ی شوھرش از خانه بيرون برود ،مورد
خشم خداست ،تا به خانه برگردد ،يا شوھرش را راضی كند.
]ش ١٠٢٠ص [٣٥٩
در ھمين رابطه ،محمد ،زنانی را كه از خانه ھای خود ،دامن
كشان برای شكايت از شوھرھاشان بيرون میروند ،دشمن میدارد.
]ش ٩٦٠ص [٣٤٨
فتنه ی اساسی برای مردان مسلمان اين است كه زنانشان زينت و
آرايش كنند ،عطر بزنند ،و با لباسھايی فاخر ،پا به معابر عمومی بگذارند!
فتنه ی سخت را ديديد و صبر كرديد و من از فتنه ]ای[ سخت تر
بر شما بيم دارم كه از طرف زنان میآيد؛ ھنگامی كه النگوی طال به
دست و پارچه ھای فاخر به بر ]می[كنند… ]ش ٣١٤ص [٢١٥
از ھيچ فتنه ای كه خطرناك تر از زن و شراب باشد ،بر امت
خويش بيم ندارم] .ش ٢٦١١ص[٦٩٤
زنانی كه آرايش میكنند ،عطر میزنند و به معابر عمومی پای
میگذارند ،حكم زناكاران را دارند.
اگر زنی خود را معطر كند و بر مردمی بگذرد كه بوی او را
دريابند ،زناكار است] .ش  ١٧٧ص [١٨٨و ]ش  ١٠١٩ص [٣٥٩
زنی ھم كه برای كسانی جز شوھرش ،بوی خوش بكار میبرد،
مايه ی آتش و ننگ و عار است] .ش  ١٨٨ص[١٩٠
ھر چشمی زناكار است و زن وقتی خوش بو شود و بر انجمنی
بگذرد ،زناكار است] .ش  ٢١٥٧ص[٦١١
بھترين عطر مردان آنست كه بويش عيان و رنگش نھان باشد .و
بھترين عطر زنان آن است كه رنگش عيان و بويش پنھان باشد.
]ش  ١٥١٦ص [٤٧١
قيمت گذاری روی زنان ھم براساس زيبايی بيشتر ،خرج كمتر،
مھريه ی سبك تر و اطاعت بيشتر انجام گرفته است:
بھترين زنان ،آن است كه رويش خوب تر و مھرش كمتر است.
ِ
]ش  ٣٥٦ص[٢٢٢
از ھمه ی زنان پر بركت تر آنست كه خرجش كمتر باشد.
]ش  ٣٥٧صص  ٢٢٢تا [٢٢٣
نشان ميمنت زن اين است كه خواستگاری اش آسان و مھرش
سبك باشد] .ش  ٩٢٩ص [٣٤٢
رين زنان ھم زنی است كه با تن و مال خود از شوھرش
بھت ِ
فرمان میبرد و برخالف رضايت او كاری نمیكند.

٢٠٧

]ش  ١٥٠٤ص [٤٦٩
ف راغب است كه در ناموس
زن عفي ٍ
باز ھم بھترين زنان شما ِ
خود عفت ،و به شوھر خود رغبت داشته باشد] .ش  ١٥٣٤ص[٤٧٥
عفت ھم زينت زنان است] .ش  ٢٠٠٨ص [٥٧٩
در رابطه با لزوم تحمل مردان ،در ھر شرايطی آمده است كه
اگر مردی ھ يچ خيری به زنش نرساند ،مھم نيست؛ ولی اگر زنی در
رابطه با بیخيری شوھرش اعتراضی بكند ،تمام اعمال نيكش بیاثر
میشود] .ش  ٢٢٦ص [١٩٨
وقتی امرای مسلمانان ،اشرار باشند و كار مسلمانان به دست
زنان بيفتد ،شكم زمين ]قبر[ برای مسلمانان بھتر از پشت زمين است.
]ش  ٢٣٢صص  ١٩٨تا [١٩٩
به بيان امروزی تر يعنی اين که اگر كار مسلمانان به دست زنان
بيفتد ،بھتر است كه مردان بميرند و نسلشان از روی زمين كنده شود ،تا به
اين ننگ تن دردھند و كارھاشان را به زنان بسپارند.
پس از من برای مردان ،فتنه ای زيانانگيزتر از زنان نخواھد
بود] .ش ٢٥٧٢ص [٦٧٨
گروھی كه زمام كار خويش ]را[ به زنی سپارند ،ھرگز رستگار
نشوند] .ش  ٢٢٩٤ص [٦٣٩
گروھی كه زمامدارشان زن است ،رستگاری نبينند.
]ش ٢٥٥١ص [٦٨٣
ھيچ زنی اجازه ندارد جز در خانه ی شوھر و اربابش ،شبی را
به روز آورد ،چرا كه فرشتگان در تمام مدتی كه زن بيرون از خانه به
سر میبرد ،به لعن و نفرين زن مشغولند!
وقتی زنی دور از بستر شوھر خود شب را به روز آورد،
فرشتگان تا صبح ]يا تا وقتی كه زن به خانه برگردد[ او را لعنت كنند.
]ش  ١٨٧ص[١٩٠
نماز و روزه ی زنی كه از شوھرش اطاعت نمیكند ،از سر و
گردنش باالتر نمیرود .نمونه ای از اين تھديدات پيامبر به اين صورت
تئوريزه شده است» :دو كسند كه نمازشان از سرھاشان باالتر نمیرود،
بنده ای ]برده[ كه از آقايان ]اربابان[ خود گريخته باشد ،و زنی كه شوھر
خود را نافرمانی كرده باشد] «.ش  ٥٤ص [١٦٥
سه كسند كه نمازشان از گوشھاشان باالتر نمیرود؛ بنده ی
فراری تا بازگردد ،و زنی كه شب بخوابد و شوھرش بر او خشمگين
باشد] .ش ١٢٢٢صص  ٤٠٢تا [٤٠٣

٢٠٨

سه كسند كه از آنھا سخن مگوی… كنيز يا بنده ای كه از آقای
خود گريخته و در حال گريز مرده باشد .و زنی كه شوھرش از او دور
باشد و مخارج او را بپردازد و او در غيبت شوھرش آرايش كند .از آنھا
سخن مگوی! ]ش ١٢٢٤ص  [٤٠٣و ]ش  ١٢٣٣ص [٤٠٥
يكی از مايه ھای خوشبختی مرد ،زن پارسايی است كه ديدارش
مرد را مسرور میكند و چون مرد غيبت كند ،او را بر حفظ عفت خويش
امين بداند و… يكی از مايه ھای بدبختی مردان اين است كه زنان ،زبانی
دراز داشته باشند و بر حفظ عفتشان امين نباشند ،و زنانی كه مرد را به
رنج دراندازند] .ش ١٢٤٢ص [٤٠٨
سه نفر ھم ھستند كه دعاھاشان مستجاب نمیشود؛ يكی از اين
سه تن ،مردی است كه زنی بداخالق دارد و طالقش نمیدھد.
]ش  ١٢٥٣ص [٤١٣
سه چيز از نعمتھای اساسی دنيا است؛ زن پارسا و…
]ش  ١٢٨٩ص [٤٢٥
محمد در نھايت معتقد است كه زنان ،دام شيطانند.
]ش  ١٧٩٢ص[٥٣٤
دشمنترين دشمن مردان ،ھمسران ايشانند؛ خطرناکترين دشمن
تو ھمسر توست كه با تو ھم خوابه است و مملوك تو.
]ش  ٣٣٩ص [٢٢٠
بيشترين اھالی جھنم ھم زنانند؛ در جھنم نگريستم و ديدم كه
بيشتر مردمان آن زنانند] .ش ٣٣١ص [٢١٩
ان اقل ساكنی الجنه النساء؛ كمترين ساكنان بھشت زنانند.
]ش ٦٠٣ص [٢٧٤
ھمان تعداد اندكی از زنان ھم كه به بھشت میروند ،زنانی ھستند
كه براساس فرامين اسالمی ،شوھرانشان را كامال از خود خشنود میكنند،
بعد جان میسپارند! ]ش  ١٠٢٢ص [٣٥٩
بدترين زنان شما آرايش كنان و متكبرانند و آنان منافقانند و از
آنھا جز به اندازه ی كالغی كه خط سفيد برگردن دارد ،به بھشت
نمیروند] .ش ١٥٣٥ص [٤٧٥
اگر زن نبود ،مرد به بھشت میرفت] .ش  ٢٣٥٨ص [٦٥٣
اگر زنان نبودند ،خدا چنان كه شايسته ی پرستش اوست ،پرستيده
میشد] .ش ،٢٣٦١ص [٦٥٣
النساء حباله الشيطان ،زنان ،دامھای شيطانند.
]ش  ٣١٥٣ص [٧٨٩

٢٠٩

وای بر زنان از دو چيز ،طال و جامه ی زيبا!
]ش ٣١٩٠ص [٧٩٦
زنانی كه بدون دليل موجھی طالق میخواھند ،بوی بھشت بر
ايشان حرام است] .ش  ١٠٢١ص [٣٥٩
الزم به تاكيد است كه خشونت ،كتك زدن ،ھوو آوردن ،خرجی
ندادن و… داليل موجھی برای طالق نيستند!
باردار فرزند دار و شيرده ،كه با فرزندان خود مھربانند؛
زنان
ِ
اگر رفتاری كه با شوھران خود میكردند ]نبود[ نمازگزارانشان به بھشت
میرفتند] .ش  ١٣٤٠ص [٤٣٧
مردان بر زنان حقوقی دارند و زنان در برابر مردان تكاليفی:
حق شوھر بر زن آن است كه بدون اجازه ی او ،جز روزه ی
واجب نگيرد و اگر گرفت گناھكار است ]و از او[ نپذيرند.
و بدون اجازه ی او ]مرد[ چيزی از مال او را به كسان ندھد.
اگر داد ثوابش از شوھر و گناه ]آن[ از زن است.
و از خانه ی او ]مرد[ بی اجازه بيرون نرود و اگر رفت خداوند
و فرشتگان غضب ،او را لعنت كنند ،تا توبه كند يا بازگردد؛ اگر چه
شوھرش ستمگر باشد! ]ش  ١٣٨٨صص  ٤٤٥تا [٤٤٦
حق شوھر بر زن آنست كه از بستر او ]مرد[ دوری نگيرد و…
فرمانش را اطاعت كند و بیاجازه ی او بيرون نرود و كسی را كه ]مرد[
دوست ندارد ،به خانه ی او ]مرد[ نياورد] .ش  ١٣٨٩ص [٤٤٦
اگر زن ،حق شوھر ]را[ بداند ،ھنگام ناھار و شام او ننشيند تا
فراغ يابد] .ش  ٢٣١٨ص[٦٤٤
خانمھای مسلمانی كه با ھمسرانشان سر يك ميز يا سر يك سفره
مینشينند ،يا با ايشان در رستورانی غذا میخورند ،به اين فرمان پيامبر
توجه داشته باشند!
خدا مماطله گر را لعنت كند؛ يعنی زنی كه شوھرش به بسترش
خواند و گويد »كمی بعد« تا خوابش ببرد] .ش  ٢٢٣٧ص [٦٢٨
در رابطه با اجبار به زندگی با يك مرد ،حتی اگر ستمگر باشد،
چند بار تاكيد شده كه خداوند زنانی را كه چند بار شوھر میكنند ،و به
ھمان اولی ]اگر چه خيری ھم نداشته باشد[ بسنده نمیكنند ،دوست
نمیدارد] .ش٧١٤ص  [٢٩٩و ]ش  ١١٤٦ص [٣٨٣
زنانی كه بدون حضور شاھد شوھر میكنند ،زناكارند.
]ش  ١١١٢ص [٣٧٦

٢١٠

متاسفانه در اين بحث ،تكليف مردانی كه بی حضور شاھد ،زن
میگيرند ،مشخص نشده است!
گاه نوعی تبعيض نژادی در كالم محمد به چشم میخورد.
برای نطفه ھای خود جای مناسبی انتخاب كنيد و از سياھان
بپرھيزيد ]چرا[ كه سياھی رنگ زشتی است] .ش  ١١٣٣ص [٣٨١
زن آزاد مايه ی اصالح خانه است و زن بنده ]كنيز[ موجب فساد
خانه است] .ش  ١٤٠٤ص [٤٤٩
در رابطه با پتانسيل گمراه شدن مردان توسط زنان ،نمونه ی
»تاريخی« جالبی در رابطه با يھوديان نقل شده است:
از زنان بپرھيزيد ،زيرا نخستين گمراھی يھودان در خصوص
زنان بود] .ش  ٥٣٨ص[٢٦٢
نشانه ھای خوشبختی مردان ھم چھار چيز است كه مھم ترينش
داشتن زن يا زنانی است كه به ناموس و مال مردان خيانت نمیكنند.
]ش  ٢٥٩ص [٢٠٤
دو رديف باالتر از اين كلمه ی قصار ،بر چھار نشانه ی
خوشبختی تاكيد شده است:
رين مردان ،مردی است كه زنی پارسا ]زوجه ی
خوشبخت ت ِ
صالحه[ داشته باشد] .ش  ٢٥٧ص [٢٠٤
از زنان بد بايد به خدا پناه برد و از زنان خوب ھم بايد پرھيز
كرد] .ش  ٢٧٩ص [٢٠٩
زنان ھم اغلب به صورت شيطان میآيند و به صورت شيطان
میروند] .ش ٨٢١ص [٣٢٠
زنان از دنده ای خلق شده اند كه به ھيچ وجه راستی پذير نيست.
]ش  ٨٢٣ص [٣٢١
ھيچ مردی نمیتواند كجی زنان را كه ناشی از خلقت ايشان
است ،راست كند] .ش  ٨٢٥ص [٣٢١
فرمان بردن زنان از مردان ھم ،بھترين گنجينه برای مردان
است؛ میخواھی تو را از بھترين گنجينه ی مرد خبر دھم؟
زنی پارسا كه وقتی بدو نگرد مسرور شود ،و ھمين كه بدو
فرمان دھد ،اطاعت كند و ھنگام غيبت ]مرد[ امانت او را ]عفتش[ محفوظ
دارد] .ش  ٤٦٠ص [٢٤١
بجز خوشبختيھای باال ،مردان بايد از سه بال به خدا پناه ببرند كه
يكی از اين باليا ھمسر بد است كه اگر پيش وی باشی ،بد زبانی كند ،و
اگر پيش وی نباشی ،به تو خيانت كند] .ش  ١١٦٣ص [٣٨٧

٢١١

در مورد ثوابھايی كه برای زنان در نظر گرفته شده ،خشنودی
مردان از ايشان و شير دادن به كودكان و در خانه به عبادت مشغول شدن
است.
ای زنان آيا خشنود نيستيد كه وقتی يكی از شما از شوھر خود
آبستن است و شوھرش از او خشنود است ،ثواب كسی را دارد كه روز
روزه گيرد و شب برای عبادت خدای بپا خيزد و ھنگامی كه بار
میگذارد ،ھر جرعه ای كه از شير او درآيد و ھر دفعه كه پستان او مكيده
شود ،برای ھر جرعه شير و ھر مكيده شدن پستان ثوابی دارد و اگر برای
مراقبت طفل خود شبی بيدار ماند ،پاداش او چنانست كه ھفتاد بنده را در
راه خدا آزاد كرده باشد؟ ]ش  ٥٣٤ص [٢٦٠
از ديگر ثواب ھايی كه خدا برای زنان در نظر گرفته است ،و
رنج شركت در جھاد برابر دانسته» ،صبر بر رنج ھووداری«
آن را با ِ
است» :خداوند رنج ھوو داری را نصيب زنان و جنگ را قسمت مردان
قرار داد .ھر زنی كه از روی ايمان و در انتظار پاداش خدا ،بر رنج ھوو
داری صبر كند ،ثواب شھيد را دارد] «.ش ٧١٠ص [٢٩٨
يكی ديگر از ثوابھايی كه برای زنان مومنه نوشته میشود ،زنی
است كه شوھرش بميرد و وی گويد ]كه[ من با وجود يتيمان خود شوھر
نمیكنم] .ش ١٢٢٠ص [٤٠٢
زنان ھم دو پرده دارند :قبر و زناشويی] .ش ٢٢٧٠ص [٦٣٤
جھاد زنان ،شوھرداری خوب است] .ش  ١٤٠٣ص [٤٤٩
بھترين مسجد زنان ،كنج خانه ی آنھاست.
]ش  ١٥٣٢ص [٤٧٤
نمازی كه زن ،در تاريك ترين گوشه ی خانه ی خود كند ،از
ھمه ی نمازھای او نزد خدا محبوب تر است] .ش  ٢٥٨٨ص [٦٩٠
اينكه زن در اتاق خويش نماز كند ،برای او بھتر است ،تا در
ايوان خويش نماز كند ،و اين كه در ايوان خويش نماز كند ،بھتر است تا
در صحن خانه نماز كند ،و اين كه در صحن خانه نماز كند ،برای وی
بھتر است تا در مسجد نماز كند! ]ش ٢٢٠٧ص [٦٢٢
نماز زنان ،تنھا ،بيست و پنج بار از نماز جماعت بھتر است.
]ش ١٨٤٨صص  ٥٤٥تا [٥٤٦
احتماال زنان مسلمانی كه در نمازھای جمعه و جماعت شركت
میكنند ،از اين ثواب عظيم  ٢٥برابر خبر ندارند؛ وگرنه در خانه ھاشان
میمانند و »تنھا« نماز میگزاردند!

٢١٢

اگر به كسی دستور میدادم ،كسی را سجده كنند ،به زن دستور
میدادم شوھرش را سجده كند] .ش  ٢٣٤٨صص  ٦٥٠تا [٦٥١
اگر به كسی دستور میدادم ،كسی را سجده كند ،به زنان دستور
میدادم شوھران خويش را سجده كنند ،از بس كه خدا برای شوھران حق
به گردن زنان نھاده است] .ش  ٢٣٤٩ص ] [٦٥١بدون شرح[
مشاغلی كه محمد برای زنان در نظر گرفته است ،كارھايی است
كه ايشان را ھرچه بيشتر در خانه ھا زندانی میكند:
بھترين سرگرمی زن ،دستگاه نخ ريسی است.
]ش  ١٥٢٧ص [٤٣٧
فرزندانتان را ]پسرانتان[ را شنا و تيراندازی بياموزيد و زنان را
نخ رشتن! ]ش ١٩٥٤ص [٥٦٧
چرخ ريسی ھم برای زن مومن در خانه اش سرگرمی خوبی
است] .ش ١٩٥٥ص [٥٦٨
]ای زنان[ ھريك از شما با اشتغال در خانه ی خويش ،اگر خدا
بخواھد ،ثواب مجاھدان ]را[ خواھد ]خواھيد[ يافت.
]ش ٢٨٩٢ص [٧٤٦
در جمع بندی نھايی؛ حكايت زن پارسا در ميان زنان ،چون
كالغ نشاندار است كه يك پای آن سفيد باشد] .ش٢٧٣١ص [٧١٩
من متاسفانه از اين جمله چيز زيادی دستگيرم نشد .احتماال
حضرت به تك نمود بودن زن پارسا ]حتی در ميان زنان مسلمان[ نظر
داشته است!
ت تمامی اين تبعيضھا حضرت محمد باز ھم معتقد است
در نھاي ٍ
كه من اگر كسی را برتری دادمی ،زنان را برتری دادمی!
]ش ١٧٢٨ص [٥٢٠
برای تاکيد بر ھمين داستان ،به نوشته ای در رابطه با چگونگی
انتخاب ھمسر بر اساس »رابطه ی قوزک پرگوشت و فرج پرگوشت« از
سوی پيامبر اسالم استناد ميکنم که روش پيامبر ...در انتخاب ھمسر به
نقل از کتاب »مکارم االخالق طبرسی« از امام صادق نقل شده که فرمود:
پيغمبر وقتی ميخواست زن بگيرد ،يکی را ميفرستاد او را ببيند
و ميفرمود که گردنش را بو کن که اگر خوشبو باشد ،بويش خوب و طيب
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است و نيز اگر قوزک پايش پرگوشت باشد ،فرجش ھم پرگوشت خواھد
٢٦٤
بود.
و برای تملک بر زنان ،آخوندھا زنان را »عورت« و
»شرمگاه« تعريف ميکنند ،تا بدين وسيله زنان را مجبور به تحمل حجاب
اجباری کنند!
٢٦٥
»انما النساء عی عورات« »والمراة کلھا عورت« زن ،يا
تمام بدن زن عورت است و زن تشبه به عورت شده است ٢٦٦ .و اينگونه
زنان را در کفن سياه اسالمی حبس و زندانی کنند.
به گفته ی سعيدی سيرجانی» :او ]ليلی داستان ليلی و مجنون[
محكوم محيط حرمسرايی تازيان است و جرائمش بسيار؛ يكی آن كه زن
ِ
به دنيا آمده و چون زن است ،از ھر اختيار و انتخابی محروم است؛ گناه
ديگرش زيبايی و زندگی در محيطی است كه به جای تربيت مردان به
٢٦٧
محكوميت زنان متوسل میشوند«...
يادش گرامی...
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