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  شوندگم می هادر ايمان، ماهيت پديده
 

  

ما بيشتر بدون آن که ماهيت يک پديده را بشناسيم از تصويری، که از راه احکام مذهبی در ذهن ما نگاشته شده 
از راه خرد و با  را يیها. ما چنين پديدهدهيمبازتاب آن تصوير را در کردارمان نشان میشويم و است، برانگيخته می 

ها، بازتاب انديشه و برآيند خرد ما کنيم. اين است که کارکرد ما، در برابر برخی از پديدهخود بررسی نمی یانديشه
 را بررسی کنيم.هايی نيست.  برای روشن شدن سخن بهتر است نمونه 

  

مرد  بهعت ش را برای چند ساخوانيم، که مادری دختر خرد سالای می: هنگامی که ما ايرانيان در روزنامه١ ینمونه 
ه است، از کارکرد اين زن احساس خشم و دريافت کرد برای اين تصرف ی راو مبلغ معلوم واگذار کردهثروتمندی 

شرم از ناتوانی ما را آشفته و افسرده  ستيزی،شود، رنج از وجدان، نفرت از انسانبرانگيخته می ماتوزی در کينه
که در ايران  پدر و مادرانی  ايمشنيده و شايد هم از نزديک ديدهبارها  ی ما. شگفتی در اين است که همه کندمی

، به "عقد" مردی بيگانه ولی پولدار شوددختران خردسال خود را در بهای مبلغی، که گاهی هم آن مبلغ پرداخت نمی
 . ايمولی ما از کردار آن پدر و مادر چنين آشفته و خشمگين نشده اندهآورددر

  

شود، بنگريم خواهيم ديد که ماهيت اين کردار به  ها وارد میاين ستمکاری، که براين دختر بچه یاگر اندکی به زشتی
دختر جوانی، از سوی پدر و ی اين کارکرد در اين است که مبلغ معلوم و مدت تصرف بستگی ندارد بلکه زشتی

اجتماعی آن جامعه است که پدر و اين ستمکار در بينش  یزشتیشود. واگذار می ایمادرش، به تصرف مرد بيگانه
ی جوانی را پيشاپيش بخرد، بسوزاند و تواند آيندهدر آن اجتماع مردی می دانند.مادر خود را صاحب فرزند می

ی اين . زشتیندشوخاکستر کند. زشتی اين کردار در اين است که مردم آن اجتماع از اين ستمکاری شرمنده نمی
چرا که ما بارها با سرفرازی از مادربزرگان خود بينيم. ی اين کار را نمیا زشتیزشت کرداری در اين است که م

اند و بدون سرافکندگی از جوانی و ناپختگی آنها در دهيم که در خردسالی به تصرف پدربزرگانمان درآمدهگزارش می
توان انديشيدن را  زه کوبنده است که عقد" تا اين اندا "یآيا به کار بردن کلمه کنيم.مورد آميزش زن و مرد گفتگو می

 ؟شودآيا هنگامی که تجاوز به کودکان مشروعيت داشته باشد پسنديده می گيرد؟از ما می 

  

عقيده  دزدی قصاص شود. آنها زنند تادست دزد را با تبر می های اسالمیکه هنوز هم حکومتبينيم : می٢ ینمونه 
شناسند و نه ی ماهيت آنرا می آنها نه مفهوم دزدی و نه زشتی رود.يان میدارند که با اجرای اوامر قرآن دزدی از م

ی کسانی که همين مردمان برای تاراج و غارت دارايی چون ی اين کردار بر مردم آشگار شود.که زشتی خواهندمی
برند. همين مردم  غنيمت میکنند يا به برند و خانمان آنها را مصادره میاند يورش میمرتدان و کافران خواندهآنها را 

در پناه حکم جهاد آنها را به  گويند کههايی سخن میبرند با افتخار از سرزمينکه دست انسانی را به جرم دزدی می
 به دارايی کسان برداند. اين مردم از دستمسلمان کرده شمشير زور ها را بامرمان آن سرزمين اند وتصرف درآورده

 نباشد. عیرپسندند که شرا نمیبردی دست نها آنآبيزار نيستند بلکه 

  

. قوانين اندحکم جهاد و غزوات رسول هللا برای به دست آوردن دارايی ديگران انجام شده دهد کهتاريخ گواهی می
 آيند.جهاد و جزيه بر اساس شرعی ساختن کردار دزدی است که با زور و خشم جهادگران اسالمی به اجرا در می 

  ی کردار خود را بپوشانند.اند زشتیاند و از اين راه توانسته دان بزرگ نسبت به دله دزدان سختگير بودههميشه  دز
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شود که مردمی با جان و دل به کمک  ، ديده میکندمیهای کسانی را ويران ای خانهلرزههنگامی که زمين :٣ی نمونه 
از رنج ديگران آزرده و  آنها دهند کهاين کردار نشان می در کوشند که آنها را ياری دهند.شتابند، میديدگان میرنج

خودی يا بيگانه باشند، بستگی ندارد چون  که ،ديدگانیاين کمک رسانی به رنج  شوند.ی ديگران شاد میاز شادی
سختی  یلرزهزميندر  چون کنندميليارد دالر به حکومت پاکستان کمک می  ۶يم که کشورهای بيگانه نزديک به اديده
است. (البته کشورهای مسلمان به مردمان غير مسلمان ويران شده  اين کشور های بسياری از مردم مسلمانخانه

  کنند)کمک نمی 

  

خرند، به نمايش فروشند، میسازند، میافزارهايی میبينيم که همين کشورهای دلسوز و مهربان جنگباز می
آنها از  لرزه را به وجود بياورند.آورتر از زمينتوانند نيرويی دهشتیگذارند که ويران کننده هستند و گاهی ممی

آيا  شمارند.خود می یگويند و ويران ساختن خانمان ديگران را پيروزیافزارها با شگفتی سخن میکارکرد اين جنگ
 ؟شونداين کسان از رنج ديگران آزرده يا از آزار دادن ديگران شاد می

  

دازی و ستمکاری در جنگ نيست. سخن از اين است که ما ماهيت زشتی يا زيبايی کرداری را سخن از خانمان بران
ی خود زمانی آزرده، زمانی خاموش و عقيده و بينیما از ويران شدن خانمان ديگران نسبت به جهان شناسيم.نمی

توانيم برآيند کردار خواهيم يا نمیبينيم و نمیرا نمی  و رنج ديگران ی کردار خودمانما زشتی شويم.گاهی شادمان می
تا آنها برای ما بينديشند. آيا  ايمواگذار کردهها خود را ارزشيابی کنيم. ما خرد خود را به تصرف حکمرانان عقيده

 اشک آورگان جنگ است؟   تر ازلرزه سوزندهديدگان زميناشک رنج 

  

ده شده است چون اين مردمان به درستی جانستانی را اعدام برچي : در بيشتر کشورهای پيشرفته مجازات۴ی نمونه 
در برخی از همين کشورها شمار بسياری تفنگ  دانند.ننگی برای بشريت می ی قانونی راکرداری زشت و جانستانی

در دهد کسی را بکشند. شود تا آنها در موردی که قانون اجازه میرس مردم گذارده میيا ابزارهای آدم کشی در دست
دهند. حکومت همين کشورها از کنار کشتار و ن کردن کسانی يا سرزمينی رای میاباران همين کشورها به بمبپارلم

ستيزی را بخشی از انسانآنها  نوچگذرند به آرامی می  دهندروی می در کشورهای ديگر پيوسته هايی کهجانستانی
 کافر به آن عقيده کسانی، کهآزار دادن  از  ای هستنديدهالبته مردمانی که پيرو عق .دانندويژگان کردار آن مردمان می

ی خود ايمان دارند و رنج ديگران را دهند که به عقيده. آنها به کردار نشان میکننداحساس آرامش می باشند،
 شمارند. ی خود میپيروزی

  

خالقی انسان مخلوق  که هاهای سامی است. در اين عقيدهنديمجازات اعدام نشان کمرنگی از بينش انسان ستيزی در 
اين است   آزاری و جانستانی است.قهار و پر زور است و، برای انسانی که بندگی او را نپذيرد، کمترين مجازاتش تن

ه است.  د. ديدگاه اين چنين مردمی در سياهچال ايمان بسته شآموزنداالهان خود میکشی را از آدم هاپيروان اين دين
 د.نکنی بينش خود آنهاست، ناگوار جلوه نمیکه زاييده ،های همگانیبرای آنها ستمکاری

  

بداند، ولی آزار نيست، هر چند که او خود را مخلوق هللا مردم از بنيادش ی سخن در اين است که يک مسلمانشيره
. در زمانی شودر نهادش پرورش داده میدنسبت به نامسلمانان  هايیجويیتوزی و ستيزهکينه اشاز راه عقيده

 د. نو با خشم بر ديگران فروريزکنند  بيداررا ی او ايمان خفته ندنتواها میتوزیاين کينه هایشراره

  

تر به هرچه زودتر و آسانخواهند است، می  ی زندگی ريشه دواندهکمتر در زمينه ی آنهاجوانان مسلمان، که انديشه 
 زندگی بپردازند و از اين روی آنها در کشتن کافران بيشتر شتاب دارند.  گذرانی در يکخوش
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تر هستند. زيرا برند از متوليان اسالم بسيار خودخواهمجاهدين جوانی که جان خود را برای کشتن ديگران بکار می
تنها و  هااين آدمکشی رآنها د دهند.انجام میدردسر را تنها برای رسيدن به عيش و عشرت بی هاآنها اين جانبازی

برای آنها دوست يا دشمن  و در اين راه کشته شدن انديشند که هللا به آنها وعده داده استتنها به پاداشی می
به هللا به واالترين و برترين  ،ی خودارزش و گنديدهجان بی ،کش کردنبا پيش پندارند که. آنها میتفاوت استبی
 کنند. ی ذهن خود تصور میهخانکدر تاري رسند کهمیگاهی يجا

  

ولی متوليان اسالم و کند اين خودخواهی و خودپرستی مجاهدين جوان است که آنها را به اين سوداگری وادار می 
. اين مسلمانان، با ايمانی که به جهاد و معاد نامندبرخی ديگر به نادرستی اين خودپرستی را از خودگذشتگی می

هر کردار زشتی، از ديدگاه  .شوندبينند اين است که از ريختن خون ديگران سرمست می نمی ار کشیدارند، ماهيت آدم
 ی آن کردار برای آنها سودآور باشد.که بازده کند به ويژها جلوه میزيب مسلمانان با ايمان،

  

نامند، درمانده و یم به هر روی فرمانروايان کشورهای اروپايی در شناسايی مجاهدين اسالمی، که آنها را تروريست
داشتن  ،ی اسالمیی مجاهدين که تروريست نيستند. داشتن عقيدهمجاهد و همه  که ی مسلمانانناتوانند. چون همه

در  . بنابراين هراندازه کهدنشو، آموختن و آموزش جهاد هم در قوانين حقوق بشر جرم شناخته نمیايمان به جنت
شايد آنها  گيری کنند.توانند از کردار مجاهدين اسالمی پيشنمی بگيرند آنها ترتنگ مردماين کشورها آزادی را بر 

در اين  شود.آنها کاسته نمی  ی شمشيرها و تيزیتروريست شمار از بکاهند ولی ی در هواپيماهاگذاربتوانند از بمب
زندگی مان و هزاران مجاهد لها مسکشورهای آزاد ، که مردمان آنها از ديدگاه اسالمی کافر و نجس هستند، ميليون

با تروريسم اسالمی مبارزه  هاها و آمريکايیاروپايیکه شمار اين مسلمانان و مجاهدپروران روزافزن است.  کنندمی
کنند به اميد آن که روزی و آتش را زير خاکستر پنهان می دهنداژدها را در آستين خود پرورش میکنند بلکه آنها نمی

 به سود خود بهره ببرند.  ی آنها شعله زهر وبتوانند از 

  

. گرفتار ساختن چند پروراندماهيت تروريسم در حکم جهاد است، در ساختار ماهيت اسالم است که تروريست می 
افزارها در ذهن ترين جنگگيری از انفجار چند بمب نشان پيروزی بر تروريسم اسالمی نيست. خشن مجاهد يا پيش

 شناسايی کرد. توان افزار را با هيج دستگاهی نمیکند و اين جنگپيدا می رمجاهدين مسلمان ساختا

  

فرمانروايی داشته باشند از ساختن  گريهای داز راه اسالم بر مردمان سرزمين خواهندها میتا زمانی که اروپايی البته
 اهند کرد.وگيری نخپيش، هستند ی کاربردآماده در ذهن مسلمانان ها، کهافزارشدن اين جنگ

   

 یگردند که برانگيزندهای مینيروی خود به دنبال پديده یفرمانروايان کشورهای آزاد در به در و با همه 
در جاييکه آنها   اند،های اسالمی شده است، ولی تا کنون در اين مورد پيروزی نداشتهستيزی در تروريستانسان

بخوانند. البته تنها خواندن قرآن و در اينترنت به هر زبانی  ، مسجدهااهخانهی کتاباين افيون را در همه  توانندمی
اش به هيچ  انديشه  تواند ماهيت اسالم را بررسی کند کهنشان شناسايی اوامر هللا  و ماهيت اسالم نيست. کسی می

ی ماهيت ياز شناسا يک مسيحی، يک يهودی، يک بهايی، يک زرتشتی و حتا يک کومونيست اشد.نبايمانی آلوده 
   انسان ستيزی در اسالم درمانده و ناتوان است.

  

اين کشورها، در برابر تروريسم اسالمی، در کردار خود آنها استوار شده است چون آنها  یو درماندگی ی ناتوانیپايه
ر د را، که هااز ماهيت تروريسم بيزار نيستند و از کاربرد آن هم پرهيزی ندارند. تا کنون همين تروريست

ند و اکنون، که اندکی جهاد به اروپا اخواندهبخش میاند، مبارزين آزادیپرداختههای ديگر به کار جهاد میسرزمين
 توانند باآنها نمی پوشانندنامند. کسانی که ماهيت تروريسم را میهای اسالمی میکشيده شده است، آنها را تروريست
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 های اسالمینگ ساختن ميدان آزادی در اجتماع مردم را از تروريستت. آنها با مبارزه کنند بخشی از تروريسم
 ها را از مجازات. تروريست نه ترسانندمی

   

 مردو آناهيد 
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