
 
 

 بازگشت به سرچشمه!

  نادره افشاري                                         

   

ي سنتي است؛ به اين معنا كه از همان صدر بايد گفت كه خشونت سيستماتيك در دين اسالم يك پديده "متاسفانه”         
هاي استمرار آن دوران تفوق يافته، زمينهاسالم هم اين دين اساسا با اسباب خشونت توانست بر نيمي از جهان قابل زيست 

از چند دهه پيش از اين، متوليان باصطالح رفرميست اين مذهب،  "متاسفانه"حكومت اسالمي را فراهم آورد. و باز هم 
ي اسالم،  ي تلخ تاريخي ملل تحت سلطهبراي نشان دادن وجه تفريق خودشان از اسالم مصطلح فعلي در حكومت، يا خاطره

اند. توجيهشان هم اين است كه هر چيز به سرچشمه، متون اصلي، تازينامه، رفتار خود پيامبر و علي استناد كرده بيش از
و  "تكامل"ي اين مذهب اشكالي وجود ندارد و راه رهايي، خوشبختي و رسيدن به در اصل، اساس و سرچشمه

منزه ميسر است، و آن چه اين دين را به جرياني هاي اصيل، پاك و تنها از طريق نوشيدن از اين سرچشمه "رستگاري"
ارتجاعي، ضد آزادي، ضد علم و دانش، ضد كتاب، ضد ترقي، ضد تخصص، ضد پيشرفت، ضد انسان، ضد دگرانديشان، 

ي متوليان بعدي اين دين و اين مذهب است و ضد مدنيت، ضد زن و ضد مردِم محروم تبديل كرده است، ساخته و پرداخته
مام زمان غايب ظهور كرده، همان اساس و اصول اسالم اوليه را طرح كند، انگار كه مكتب نويني را عنوان كرده اگر مثال ا 

ي دين اسالم اوليه است؛ به همين دليل هم توسط كساني نظير متولياِن امروزيِن اسالم حكومتي، در راه طرح دوباره
ي رفتار، اند، و اين شيوهدكاني براي دوشيدن مردم تبديل كرده شود؛ چرا كه چنين متولياني، اين مذهب را بهمي  "شهيد"

به  "بازگشت به خويشتن"هيچ سنخيتي با رفتار خود پيامبر، علي و ساير راهبران سنتي اين مكتب ندارد و بهتر است با 
وليان بعدي ي اين متي پويا و جوشان بنوشيم تا اسالممان در محاصرهاصل و سرچشمه بازگرديم و از آن سرچشمه 

  بيش از اين از دست نرود! "دجاالن"?شيطان صفت? و اين 

الدين اسدآبادي ـ يعني صد سال پيش ـ متوجه شديم كه اسالم، نه آن است كه از زمان سيدجمال"با اين تاويل كه          
است ـ مثل آنچه    ، يا مبهمهست. و دريافتيم كه در ذهن ما بسياري از اصول اعتقادي ما و بسياري از شعائر و عقايد ما

هرحال در اين صد سال اكنون هست ـ يا مخلوط است با عناصر خارجي، و يا اصال مجهول است، و اصوال خودش نيست. به
اخير همه معتقد شديم كه ما مسلمانان، نيازمند به يك اصالحِ عميق و طرِز فكِر درسٍت مذهبي هستيم و نيازمند به احياي 

ايم و همين سبب شده است كه اسالم، در نظرمان دور و قرن از آن دور شده ١۴ي زاللي كه ه به سرچشمبازگشت  اسالم و
ي طرز فكر ترين مسئوليت ما همين است: تصفيهترين و فرديترين، حياتي[به همين دليل] حساس ?كندمبهم تجلي مي

  ) ۴( "خارجي       دور كردن عناصرراندن و و بيرون  "ي زالِل اسالِم اصيلسرچشمه "مذهبي براي بازگشت به آن 

از روزگار سيد جمال و محمد عبده و كواكبي و رشيد رضا و همفكرانشان ـ كه اين شعار " و در تاويلي ديگر:          
 يلحظه هاي اسالمي عنوان شد ـ تا امروز در لحظه[بازگشت به اسالم راستين يا بازگشت به خويشتِن اسالمي] در جامعه

ي طرِز تفكِر مذهبي و اصالحِ  ا هر تحولي كه پيش آمده اين نياز نيرومندتر شده است و احساِس فوريٍت تصفيهزندگي م
هاي نخستين و زالِل اعتقاداِت مذهبيِ خودمان بازگرديم؛ مذهبمان شديدتر؛ تا بتوانيم به اسالم اوليه و به آن سرچشمه

 "تجديد نظر در بينش و فهم مذهب" جديد نظر در مذهب نبوده، بلكه ه معني تمذهبي ب [چرا] كه در اسالم، هرگز اصالحِ 
  ) ۵( "شناخت حقيقي روح واقعي اسالم نخستين"و  "بازگشت به اسالم راستين"بوده است و 

براي " نمتوليان بازگشت به خويشت" اي و ي اين علماي سرچشمه من شخصا با اين پيشنهاد موافقم و به توصيه          
آلود شده است؛ به بررسي كوتاهي در  دادن شكل و محتواي ديني كه به ادعاي اين متوليان مدرن، از سرچشمه گل نشان 

اي و رفتار بنيانگزاران اين مكتب با دگرانديشان، موضوع خشونت، در همين رابطه رفتار با زنان همان مباني سرچشمه 
اند تا ما به جاي پرداختن بهايي را مطرح كردهيشنهاد گرانه چنين پسگزارم كپردازم. از اين متوليان هم بسيار سپامي 

محمد باقر مجلسي، ميرداماد، شيخ بهايي، حتا متوليان فقه جعفري، به خوِد سرچشمه مراجعه كرده، " عالمه " [مثال] به 
ان] كنار زده شده، ين متوليبه قول اهاي آن [ها و آلودگياصل و اساس اين مكتب را در برابر آفتاب بگيريم؛ تا تاريكي

تصوير واقعي اسالم راستين، اسالم واقعي، اسالم ناب، اسالم حقيقي، انقالب محمدي، و تشيع علوي و اصيل به نمايش 
  گذاشته شود.

 تازينامه آورد به همين معني است؛ يعني اسالم و شود [كه] امام زمان كتاب جديد و دين جديدي ميكه گفته مي اين "         
آورد]. مگر همين االن اگر كسي تازينامه را مستقال در مان معاني و مفاهيمي كه در صدر اسالم داشت [ميرا با ه



اي سخن نگفته اي نكرده است؟ و اگر از اسالم راستين سخن بگويد از دين تازههاي ديني ما مطرح كند، كار تازهحوزه
  ) ۶( " است؟

دهد: چنين رفتار مقلدين و جانشيناِن راهبران اصلي اين مذهب نشان ميب، هماين مكت و مستند اما تاريخ ثبت شده         
آنچه اين دين را به خشونتي بسيار بسيار غيرمتعارف ـ حتا در همان دوران اعراب بدوي ـ بدل كرده است، دستورات ديني  

چنين مي خشونت است؛ هماصل قدي در توجيهاش تازينامه، " آسماني" صادر شده از سوي پيامبر اين دين و كتاب 
شده هاي تجاوزكارانه داده مي يا جنگ " غزوات" هايي است كه از سوي رهبري اين مكتب، به شركت كنندگان در وعده

كنند، شركت ي اين دين كسب مي هاي ويژهكه به دليل آموزش " نظيرشجاعتي بي" است؛ به اين معنا كه سربازان اسالم با 
كنند؛ كه در نهايت، تالششان يا به پيروزي ها] ارزيابي مي[يكي از سعادت" اُلُحُسنيًناُحدي" ه را طلبانوزهاي تجادر جنگ

شود، يا شهيد شدن و رسيدن به همين ـ ختم مي " و دست يافتن به غنايم جنگي ـ از قبيل ثروت و قدرت و زن و 
" عمل خير" هاي مذهبي] پاداش اين ندگان در جنگ[شركت كنغازيان  ها در جهان ديگر؛ به اين بهانه كه اينبرخورداري
  كشند. در جهان ديگر انتظار مي" هللا" شان را از 

بندند و دوشيزگان سپيد روي و از آن جمله است موضوع جوانان بهشتي يا غلمان كه به خدمت مومنان كمر مي"         
مولفان مسلمان بر روي هم " ن را خواهند داشتِن مومنامعشوقگا كه در جنت، سمتٍ " سياه چشم يا حوريان بهشتي

هاي سارهاي زمزمه كننده و درختان انار و نخلدانند؛ با رودها و نهرها و چشمه بهشت را باغي مجلل و پر سايه مي 
 رد كه درگير شد و دل از ايشان بي مسلمانان جايهاي تودهتصوير دوشيزگان زيباي بهشتي به حدي در دل" بسيار
  ) ٧(" هاي بعدي نيز زنده ماندنسل يمخيله

در چنين شرايطي قبايل مختلف عرب، در زير لواي اسالم متحد و متشكل شده بودند. و چون از لحاظ اقتصادي "         
وسيله  ها ـ وضع نامطلوبي داشتند، براي بهبود وضع خود، هجوم و غارت ملل همجوار را ـ زير عنوان مسلمان كردن اين

رويم، شويم و به بهشت ميبريم و يا كشته ميكنيم و غنيمت مييا فتح مي" الحسنينلنا احدي" و در پناه شعار  ار داده،قر
  ) ٨(" نظيري به تسخير ممالك همجوار همت گماشتندبا شور و هيجان كم

ريان اسالم بدون هيچ نين] لشك[مانند حها چنان بود كه در بعضي از جنگاهميت كسب غنايم در جنگ اعراب آن"         
  ) ٩( "  كردند.مي        ايستادند، و براي چگونگي تقسيم غنايم با محمد مجادلهاي در برابر پيغمبر مي احترام و مالحظه

  ي فتح هم چندين بار تاكيد و تائيد شده است!هاي دلپذير در خود تازينامه و بخصوص سورهاين وعده         

) و خدا تو را به نصرتي با عزت و كرامت ياري ١گردانيم (فتح آيهه فتح آشكاري در عالم فيروز ميرا ب ما تو"         
هايي كه زير درختانش نهرها تا ابد در بهشت  خواست مردان و زنان مومن را) براي آن بود كه خدا مي ٣خواهد كرد (

) و نيز خدا خواست ۵زد خدا فيروزي بزرگ است(حقيقت ن و اين به جاري است داخل گرداند و گناهانشان را تماما ببخشد 
ها به خدا بدگمان بودند، در صورتي كه روزگار بد و هالكت ي منافقان و مشركان را از زن و مرد عذاب كند كه آن تا همه 

) و ۶(يا ساخت ايشان مهها بود، و خدا بر آنان خشم و لعن كرد و جهنم را كه منزلگاه بسيار بدي است براي براي خود آن
) ما تو را به عالم فرستاديم كه شاهد ٧ها لشكر خداست و خدا بسيار مقتدر و به تدبير عالم داناست (سپاه زمين و آسمان

) و هر كه به خدا و  ٨نيك و بد امت باشي و خلق را به لطف و رحمت حق بشارت دهي و از قهر و عذاب او بترساني (
) اي رسول به اعرابي كه تخلف ١٣ايم (افران، عذاب آتش دوزخ را مهيا ساختهراي آن كما هم ب رسول او ايمان نياورد،

شويد كه جنگ كنيد، تا وقتي كه تسليم شوند. اگر اين كردند بگو: بزودي براي جنگ با قومي شجاع و نيرومند دعوت مي 
كه پيش از اين مخالفت كرديد، خدا د، چناناني كرديدعوت را اطاعت كرديد، خدا به شما پاداش نيكو خواهد داد و اگر نافرم

) و خدا  ٢٠( " هاي بسيار داده كهي گرفتن غنيمت) خدا به شما وعده١٧شما را به عذابي دردناك مجازات خواهد كرد (
    )٠"  )٢١خبريد، و خدا از آن آگاه است (آيه هاي ديگري داده كه هنوز از آن بيي غنيمتباز وعده

اي از سوي اين مسلمانان در رابطه با حذف و كشتاِر دگرانديشان، تاريخي، هيچ عمل غيرانساني  هايمونه در اين ن         
هاي بهشتي پر از برخورداري را هم اي نيازي ندارد، بلكه دروازهچنين تصرف كشورهاي ديگر، نه تنها به حسابرسيهم

هاشان بسيار بسيار بي تصاعدي يافته، انگيزهنان، ضريين مسلماگشايد؛ به همين دليل هم خشونٍت ابه روي ايشان مي 
اند كه با شاهان، حكومتگران و دينورانش، باالتر از مردمي است كه دست باال براي دفاع از آب و خاكي به ميدان آمده

  شود، نه تعبير ميدوستي شان، حداكثر به نوعي وطنهاي مبارزاتيارتباط عاطفي چنداني هم ندارند و باالترين زمينه
  يا غنايم جنگي در هر دو جهان! " الحسنيناحدي" اميدي براي دست يافتن به 



هاي اعتقادي اين آيد و با آياتي مقدس زمينهي اين موارد به كمك محمد و منشوِر خشونت او مي تازينامه هم در همه          
كوب به ي شادروان دكتر عبدالحسين زرينتهاين نوش بش را درترين بازتاكند. خشونتي كه ابتداييتر ميخشونت را تكميل

  توان ديد! روشني مي 

هاي زياد[ي] برباد رفت. ها و دودمانهاي بسيار ويران گشت. خاندان?در برابر سيل هجوم تازيان، شهرها و قلعه         
راني را در بازار مدينه فروختند و زنان اي دختران وها و اموال توانگران را تاراج كردند و غنائم و انفال نام نهادند. نعمت

وران و برزگران ـ كه دين اسالم را نپذيرفتند ـ باج و ساِو گران، به زور گرفتند و جزيه نام سبايا و اسرا خواندند. از پيشه
  نهادند. 

مظالم، آشكارا كسي  رابر اينرگز در بدادند. هي شمشير و تازيانه انجام ميي اين فجايع و جنايات را در سايه?همه          
ياراي اعتراضي نداشت. حد [شالق زدن] و رجم [سنگسار كردن] و قتل و حرق [سوزاندن] تنها جوابي بود كه عرِب 

شد و آورد كافر و خارجي ميداد. هركس در مقابل اين فجايع و مظالم، نفس برميهرگونه اعتراضي مي  [مسلمان] به
  ) ١١كرد.? (مي         ي حكام، هرگونه صداي اعتراضي را خفه و خاموشتازيانهازيان و شمشيِر تگشت. خونش هدر مي

اهميتي از اين  در قرن هفتم ميالدي ايران كشور پهناوري بود كه تمام صحراي عربستان تنها بخش كوچك و بي         
ديگري به طمع ثروت و آباداني ام وحشي ن هم اقوداد. قبل از اعراب و بعد از ايشاي امپراطوري را تشكيل مي گستره

انگيز را به توبره كشيدند؛ اما چند صباحي ها كردند و چند صباحي اين خاك دلي پهناور حملهكشور ايران به اين گستره
ه نگذشت كه فرهنگ مدارا و ?تحمل دگرانديشان? ايراني، اين اقوام مهاجم را در دستگاه گوارشي خود تحليل برد و ب

كداِم ي پهناور بدل ساخت. آنچه اما نبايد فراموش شود اين است كه هيچقوميت گوناگون ايرانيِ اين گسترهها ز دهبخشي ا
كه تر قرار دهند. هميناين اقوام وحشي اين جسارت را نيافتند كه اين ملت پر غرور و با فرهنگ را از خويشتن پائين

گشتند يا در تمدن و فرهنگ دلپذير ايران ـ اين مهد تمدن جهان باز مي حراهاشانشد يا دوباره به قعر صشكمشان سير مي 
  يافتند. شدند و به قومي ديگر از اين ملت چندتوي چندپهلوي چند نژاد و متمدن تغيير ميدر قرن هفتم ـ حل مي

ند، خود را قوم كه داشت تئوريكي يهاي ويژهبود. ايشان به دليل آموزشاما اعراب مسلمان را داستاني ديگر مي         
ي چپاول ثروت اند. اجازهشمردند كه بار مسلمان سازي ملل ديگر را ـ به هرقيمتي ـ بر دوش ايشان نهادهي خدا ميبرگزيده

ي خاص خداوند در ازاي مسلمان شدن اين اعراب بود. اين چنين ديدگاهي هاي ديگر هم هديهو شوكت و غروِر سرزمين
ي آن توانستند ، اين قوم ذليل، بدبخت و گرسنه را چنان قدرت و قساوتي بخشيد كه در سايهامبر بودح خود پيكه نص صري

ي تيز ي اروپا را به خون كشيده، قرون وسطا را در اين سوي عالم بر لبهچند قرن تاريخ خاورميانه، حتا تا ميانه
تح ايران] اسالم به برتري نژادي بسيار عمر [فا از زمان شمشيرهاشان به كشتارگاه بدل سازند. در تكامل اين نگرش

هاي مستمر و مداوم و  گونه تحقيرها و چپاولاي نيز آلوده شد. در همين راستا ايرانيان براي رها شدن از اينوحشيانه
ت، داشت مي هايي بسيار بسيار مستمر و مداوم بر عليه هر كسي كه نشاني از عربيت و اسالميتئوريٍك اسالمي به جنگ 

  ه شدند.كشاند

سال تشديد و تاكيد شده است،  ١۴٠٠الحسنين? كه مرتبا هم از سوي متوليان اسالم، در تمام اين تئوري ?لنا احدي         
چنين ترور عام درماني? همي قتلاي يا ?پروژهاين روزها به شرايطي انجاميده است كه آمران و عامالن ترورهاي زنجيره

ي فرنگي كاري? مجاهدان و آمران به معروف و ناهيان از منكر ج از مرزها يا ?پروژهي در خارام اسالممخالفين نظ
اند. حتا اين شان محروم كردههايي را با شكنجه و ترور از حق حياتي زندگيشوند و نه قاتليني كه انسان تعريف مي 

ب قانوني يافته است و دادگستري و هم بازتار ايران الحسنين? به نوعي در قانون اساسي حكومت اسالمي فعلي د?احدي
  ها را به محاكمه بكشاند.تواند آمران و عامالن اين قتلي قضائيه ـ اگر هم بخواهد ـ نمي قوه

ها ?ادعاهايي در مورد مقتوالن دارند كه بايد بر اساس ي قتلي دادستان نظامي تهران، متهمان پرونده?بنا به گفته         
ي قانوني مزبور ] ماده١٣٧٧ي زن، اول اسفند ها را به اثبات برسانند.? [روزنامهون مجازات اسالمي آن انق  ٢٢۶ي ماده
گويد: ?قتل نفس، در صورتي موجب قصاص است كه مقتول، شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر مستحِق قتل باشد قاتل، مي 

ي قانوني كه آقاي مصباح يزدي نيز با .? بنا بر اين مادهثبات كنددادگاه ارا ـ طبق موازين ـ در        بايد استحقاِق قتل او
ي ي نماز جمعهخواهد.? [پيش خطبهسخنان اخيرش كه: ?اهانتگر به اسالم بايد خونش ريخته شود و محاكمه نيز نمي 

كشتن به خاطر توان مي] براي آن ?مبناي تئوريك و اعتقادي? فراهم كرده است، به قاتلين ن١٣٧٨شهريور  ١٢تهران، 
  ) ١٢? (?اندافراد مزبور ايراد گرفت؛ زيرا ممكن است در محكمه ثابت كنند كه مقتولين مستحق كشتن بوده

هللا مصباح يزدي[!] براي كشتار دگرانديشان ? اي هم كه شريعتمداراني نظير حضرت آيت?مبناي تئوريك و اعتقادي         
ي اسالم درج است و اصال نيازي نيست كه دي و مستند، در تاريخ ثبت شدهبسيار ج به صورتيـ الگو وار ـ در نظر دارند، 

    ها بپردازند.طلب، به تاويل يا توجيه اين شيوهگرايان مدرن و رفرميست و اصالحاسالم



ارت پسٍت وز شده ?حاكمان شرع? را در  ي از پيش تعيينقضيه آنقدر علني است كه حتا بر طبق يك برنامه         
گمارند؛ تا از بابت ارتكاب اين جنايات، زير عنوان فتواهاي ي قضائيه به كار ميعات و امنيت كشور يا رياست قوهاطال

گونه نگراني مذهبي دچار مشكل مثال قانوني نشوند. با همين ترفند، اين حاكمان شرع به دليل داشتن اين عنوان، بدون هيچ
  يازند.كنند، دست ميالحسنين? ارزيابي مي را بازتاب يكي از همين ?احديي كه آن هر جنايتاز هرگونه بازخواستي، به 

رساند كه ?اين اظهارات كه با ساختار سياسي/تشكيالتي وزارت اطالعات، خوانايي و هماهنگي تام و تمام دارد، مي         
گويند در جريان عمليات حذف، د كه ميا بدان حهستند ت اي] مسلماناني معتقد به جمهوري اسالميهاي زنجيرهمتهماِن [قتل

آغازيدند. ديگر اين كه متهمان، از عناصر موثر و اند و عمليات را با نام ?حضرت زهرا? مي كردهبا وضو شركت مي
مي به  ي ?محارِم? نظاِم امنيتي جمهوري اسالها در زمرهباشند و سالي منضبط و تشكيالتي وزارت اطالعات ميكاركشته

اند. چنين عناصري، هرگز به هاي خطيري را در داخل و خارج از ايران به انجام رساندهاند. و ماموريتمده آمار ميش
  كند.هاي نيمه مافيايي[اي] چنين ايجاب مييازند. منطق چنين محافل و شبكهكارهاي خودسرانه و غيرتشكيالتي دست نمي 

[اي] است كه حكم ?حذف? عقيدتي/مذهبي، بايستي از سوي هرم تشكيالتيئولوژيك/?در چنين ساختار سياسي/ايد         
حال ?حاكم شرع? هم هست، صادر شود و از طريق يكي از معاونان وي، به مديران اجرايي تشكيالتيِ وزير كه در عين

وزارت اطالعات.  معاونان ا يكي ازاند و نه بهاي عملياتي، هرگز نه با وزير در تماس بودهابالغ گردد. از اين روست كه تيم
اش تاكيد ي مطبوعاتي?نيازي? دادستان پيشين و رئيس كنوني سازمان قضائي نيروهاي مسلح هم در نخستين مصاحبه

ها مجوز شرعي قانوِن مجازات اسالمي مدعي هستند كه براي انجام قتل ٢٢۶ي كرد كه متهمان با استناد به ماده
  ) ١٣اند.? (داشته 

تواند ي تاريخي از يكي از مجتهدين معروف عصر مالپرور قاجار مينگرش به ملت، اين نمونه در راستاي همين          
  انگيزه و سكوي پرش چنين جانياني را به روشني به نمايش بگذارد: 

ي اطهار تا آن ان ائمه نويسد: ?از زمالعلماء? مي?تنكابني، يكي از شاگردان سيدباقر شفتي در كتاب خود ?قصص        
بنا بر تحقيق عباس اقبال: شفتي از  ?يك از علماي اماميه به آن اندازه ثروت و مكنت نداشتند.? كه شفتي داشتعهد، هيچ

نويسد: ?شفتي، متهميِن [معلوم نيست به چه جرمي] را ابتدا به راه اغوا و زور، چنين ثروتي را گرد آورد. [همو] مي
به تشويق اين كه خودم در روز قيامت، پيش جدم شفيع گناهان شما خواهم شد، به اقرار و اعتراف اصرار و ماليمت و 

گزارده. گاهي هم در حين نماز ي آنان نماز ميزده، و خود بر كشتهداشته، سپس غالبا با گريه ايشان را گردن مي وامي 
  ) ١۴ي يادگار]? (ي اقبال در مجلهكرده است. [نقل از مقالهغش مي 

شاه، رفته رفته كارش بدانجا كشيد كه در تر گفتيم كه [سيدباقر] شفتي، اين محصول دوران مالپرور فتحعلي?پيش         
ها و آدمكشان ـ ادعاي استقالل كرد و حتا به نام او خطبه خواندند و سكه زدند. و تنها اصفهان ـ با كمك انبوه لوطي

ج ميرزا آقاسي و محمد شاه بود كه او را با ذلت و خواري فروكشيد. وقتي به فرمان ناپذير حاي آشتيايستادگي و مقابله
هاي شهر اصفهان را گشودند، لوطيان پا به فرار گذاشتند و به قول يك ناظر فرنگي، محمد شاه، به كمك توپخانه دروازه

گونه غائله ختم شد و ر آمدند و بدينلوطي گرفتا  ٣٠٠ي زندان شدند و مجتهد به كنجي خزيد و بعضي از ماليان روانه 
  ) ١۵ها بازگشت.? (اموال غصبي به صاحبان آن

در صدر اسالم، بايد تاكيد كرد كه حكومت در اسالم مفهوم بخصوصي دارد  آوري ثروتدر رابطه با چگونگي جمع         
هاي د. ما اين تفاوت را در ميزان غارتكه اساسا با مفاهيم مستند جاري در جوامع مدني غرب، زمين تا آسمان تفاوت دار

كه جاي ايم. مجتبي مينوي هم [البد] براي اينو خوانده متوليان اسالم حكومتي فعلي حاكم بر ايران، كم و بيش شنيده
بندي [!] ي حكومتي متوليان اسالمي باقي نگذارد، وظايف حاكمان اسالمي را اين گونه طبقهاي در رابطه با شيوهشبهه

  ده است: كر

ي دنيايي دارد و آن گرفتن زكات و تقسيم كردن غنايم و ي پيغمبر [جانشين پيغمبر] فقط وظيفه?بنابراين خليفه         
ي حدود ي مسلمانان و تعيين حكام و لشكر فرستادن به سركوبي متمردين و فتح كردن نقاط تازه و اقامهرسيدگي به مرافعه 

  ) ١۶كنند.? (كساني است كه بر خالف احكام اسالم عمل مي يعني حد زدن و مجازات كردن 

بينيم كه در اين ميان اساسا سخني از آموزش و پرورش مردم، بهداشت و درمان ايشان، يا مثال رفاه و مي         
سه خوشبختي امت اسالم، يا حتا سازندگي محل اقامت ايشان در دستور كار نيست و تمام وظايف حاكمان اسالمي، در 

ي غارت، حد و تعزير، و جنگ با ملل ديگر خالصه شده است. ما چنين دريافتي از اسالم حكومتي را تا همين امروز  زمينه
ايم كه مردم مسلمان افغان در ايم و ديدهي طالبان افغانستان به روشني تجربه كردههم در كشور افغانستان و زير سلطه

كنند، زنانشان چه سرنوشتي دارند و اين حاكمان اسالمي، چه فالكتي را تجربه مي پرتو الهامات اين رهبران سنتي اسالم،



گاه ها به قتلي مليتشان به غرب كافر [!] چگونه با عمليات انتحاري، بيگناهاني را از همه به قصد صدور حكومت اسالمي
  فرستند!مي 

دهد، دقيقا در اين ريعتمداران، براي كشتار دگرانديشان مياين مكتب هم كه چنين دست بازي را به ش ي نظريزمينه         
آيات ?تازينامه كريم? و بسياري از آيات ديگر اين كتاب آسماني ثبت است. و نيازي هم به كشف و شهود ندارد. اتفاقا اين 

امه، از محكمات  هاي مفسرين تازينها وجود ندارد و طبق آموزشگونه شك و ترديدي در آنآيات از آياتي است كه هيج 
  ديني و عقيدتي شناخته شده است.

  )٨٢?[كافران] بايد خنده كم و گريه زياد كنند. (توبه         

?بدانيد كه اگر در راه دين خدا، براي جهاد بيرون نشويد، خدا شما را به عذابي دردناك معذب خواهد كرد و قومي          
  )٣٩. (توبه گزيندديگر را براي جهاد، به جاي شما برمي

  )١۴برافروختيم. (مائده          ?ما [در ميان مسيحيان] آتش جنگ و دشمني را تا قيامت         

  )٣٧?خدا هرگز كافران را هدايت نخواهد كرد. (توبه          

  )٣٨?محققا بدانيد كه مشركان نجس و پليدند. (توبه          

ها را دستگير و گاه مشركان را هر جا بيابيد، به قتل برسانيد، و آنت، آنهاي حرام درگذشكه ماه?پس از آن         
  )٢۶و  ۵ها باشيد. (توبه محاصره كنيد، و هر سو در كمين آن

  )۶٩باد! (انفال           ?پس اكنون از هرچه غنيمت بيابيد بخوريد. حالل و گواراي شما         

ي اقوام و ملل دنيا با هم در گردانيد. و ليكن دائم، همه مذاهب خلق را يك امت مي ي ملل و خواست همه?اگر خدا مي          
  )١١٨بود. (هود        اختالف خواهند

  )٣۵?پس شما اهل ايمان، در كار دين سستي روا مداريد و كافران را دعوت به صلح نكنيد! (محمد          

  )١۴تا خدا آنان را به دست شما عذاب كند و خوار گرداند. (توبه  ?با آن كافران به قتال و كارزار برخيزيد،         

  )٢٣ها كفر را بر ايمان برگزينند. (توبه ?اي اهل ايمان، شما پدران و برادران خود را نبايد دوست بداريد؛ اگر آن         

يد و بايد كفار در شما درشتي و تر است، شروع به جهاد كن?اي اهل ايمان، با كافران از هر كه به شما نزديك         
  )١٢٣نيرومندي و قوت و پايداري حس كنند. (توبه 

ها را گردن زنيد تا آنگاه كه از خونريزي بسيار، دشمن را از ?شما مومنان چون با كافران روبرو شويد، بايد آن         
  )٣شماره ي محمد، آيهپاي درآوريد. (سوره

  ) ٧٢و  ١٧گشتند. (مائده          ايي مسيح پسر مريم شدند محققا كافر?آناني كه قائل به خد         

  )١٣ ي ممتحنه، آيهعقيده نيست. (سوره?فرقي ميان جهودان و اهل كتاب، با كافران بي         

  )٨٢ترين مردم نسبت به مسلمانان، يهود و مشركان را خواهي يافت. (مائده ?همانا محققا دشمن         

  )۵٢و فرقان  ٣٩?اي مومنان با كافران جهادكنيد كه در زمين فتنه و فسادي ديگر نماند. (انفال          

?[اي مومنان] نه شما بلكه خدا كافران را كشت و [اي رسول] چون تو تير افكندي، نه تو بلكه خدا افكند. (انفال          
١٧(  



بپيمايد، [بترسد] كه عذاب خدا بسيار سخت است. اين عذاِب  ?هركس با خدا و رسول او راه شقاق و مخالفت         
مهياست. (انفال              مختصِر قتل و اسارت را در دنيا بچشيد و [بدانيد] كه براي كافران در قيامت عذاب آتش دوزخ

  )١۴و  ١٣

يهودي آرزوي هزار سال عمر  رو هري خلقند و حتا از مشركان. از اينتر از همه?يهود به حيات مادي حريص         
كند و اگر به آرزويش برسد، عمر هزار سال هم او را از عذاب خدا نرهاند و خدا به كردار ناپسند آنان آگاه است. (ماده مي 

  )٩۶گوساله(بقره) 

د و به شما ?اي اهل ايمان، چون در راه دين خدا بيرون رويد تحقيق و جستجو كنيد و به آنكس كه اظهار اسالم كن         
  )٩۴سِر تسليم فرود آورد، نسبت كفر مدهيد تا مال و جانش را بر خود حالل كنيد! (نساء 

  )١٠۴?مبادا در كار دشمنان سستي و كاهلي كنيد! (نساء          

گروند، قتال و به دين [اسالم] نمي  ??با هر كه از اهل كتاب [يهود و نصارا كه] ايمان به خدا و روز قيامت نياورده         
  ) ١٧)? (٢٩و كارزار كنيد، تا آنگاه كه با خواري و تواضع به اسالم جزيه دهند. (توبه 

پرداز بايد خود پياده ـ و نه سواره ـ و در حالي كه او نويسد: جزيهي توبه ميسوره 29ي ?طبرسي در تفسير آيه         
  ) ١٨ي خود را بپردازد.? (جزيه ?پرداز] ايستاده و جزيه گيرنده نشسته است[جزيه

گرفتن  ي جزيهگونه دستورات ديني براي كشتار دگرانديشان و شيوههاي تازينامه هم از اين ها و سورهدر ديگر آيه         
ها اساسا به نوعي دستورات ديني ها رفته است تا جايي كه اين كشتارها و حذفاز كساني كه باورهاي ديگري دارند، سخن

شود و مسلمانان قشري و اصولي و معتقدين مطلع به اين دين، حذف و كشتار دگرانديشان و حتا قتل آناني را كه يتعبير م
اي شك و ترديد به حقانيت اين دين و متوليان آن دارند، امري واجب و فتواي ديني صادر شده از سوي بنيانگزار اين ذره

  شناسند. علي ابن ابيطالب مي دين و تئوريسين رديف دوم آن

كرد] تائيد هجري قمري حكومت مي ٢۴٧تا  ٢٢٣هاي حقوقي اهل ذمه هم در زمان خليفه متوكل [كه از ?محدوديت         
و تشديد شد. وي پذيرفتن اهل ذمه را به خدمات دولتي منع كرد، و كودكان ايشان را از تحصيل در مكاتب مسلمانان 

ي خويش اي بر البسه? را افزود، و اهل ذمه را مجبور كرد كه عالمت مشخصهيات سرانه يا ?جزيهبازداشت، و مبلغ مال
هاشان صورت شياطين را رسم كنند، و فقط سوار قاطر و خر شوند، و كليساها و الصاق كنند، و بر فراز مدخل خانه

  ) ١٩هايي را كه پس از فتح اعراب ساخته شده بود، ويران ساخت.? (كنيسه

دينان ها و بيهللا] خميني حكم قتل عام منافقين [مجاهدين] و سپس كمونيستشود كه وقتي [سيد روحي ?مالحظه م         
نظر از اين كه تا خواهد كه همه را ـ صرفكند، و از قاضيان و مفتيان جمهوري خودش ميصادر مي 1367را در تيرماه 

ها اجرا كنند، دقيقا به حكم ي آنحكم اعدام را در بارهتر هرچه سريع  ه ـها صادر شدي آنآن زمان چه حكمي در باره
  ) ٢٠است.? (            تازينامه عمل كرده

خواهي از پيشگاه خداي متعال و از پيشگاه ملت عزيز و با اشاره به نمونه يا هللا خميني] با معذرت?او [سيد روح         
 ?نفر را در يك روز? ٧٠٠ي عالم، آن انسان به تمام معنا كه ?ونهمرد نم ?رالمومنين?به قول اسالميان ?اسوه موال امي

از دم شمشير گذراند، و به تبعيت از او ?براي عمل به امر خدا? دادستان انقالب را موظف كرد تا  ?از يهود بني قريظه
ها محاكمه كند و به دادگاهها را در ندگان آنگر است، تعطيل كند و نويستمام مجالتي را كه بر ضد مسير ملت است و توطئه

  ) ٢١گرها را سركوب كنيد?? (دولت، ارتش و پاسداران فرمان داد كه بدون مسامحه ?فاسدها را سركوب كنيد!? ?توطئه

ابوبكر و ي اين مكتب ـ نظير ي چنداني به رفتار ديگر متوليان اوليهبد نيست اشاره كنم كه اگر در اين كتاب اشاره         
هاي ايشان، براي گريز از زير بار سنگين شود، به اين دليل است كه ?شيعيان? و بخصوص تئوريسينان ـ نميعمر و عثم

هاي تاريخي كشتار و رفتار خشن خلفاي راشدين ـ چه در رابطه با دگرانديشان و چه حتا مسلمانان مخالف ـ پشت نمونه 
كنند و نه ها را دست باال جرائم اين راهبران تعبير ميونتشده، اين نمونه خش شان مخفيگراييِ مذهبيديوارهاي فرقه

پيروي ايشان از سرور و موال و رهبر و پيامبر محبوبشان. تاريخ هم در رابطه با رفتار خشن اين راهبران اوليه و اين  
هم خواندني و هم ارد كه در جاي خود جانشينان پيامبر ـ بر اساس تازينامه و سنت خود پيامبر ـ اسناد عجيب و غريبي د

كه در بسياري از اين موارد هم علي امام اول شيعيان، به عنوان مشاور اعظم ايشان، بر تر اينشنيدني است! جالب
ي تاريخي، در زمان رفتارهاي خشن اسالمي ايشان صحه گذاشته، گاه حتا از ايشان هم تندتر رفته است. مثال در يك نمونه

كس ـ حتا پسر خود علي كه بعدها امام حسن لقب گرفت ـ اسالم شراب نوشيده بود. هيچان، يكي از واليان حكومت عثم



الذهب? پس از تشريح حاضر نبود حد شرعي را در مورد اين والي متخلف به مورد اجرا بگذارد. ?مسعودي مولف مروج
    نويسد:تمام داستان مي

بكشيد و به زمين زد و با تازيانه زدن گرفت. عثمان [حاكم و بگريزد. علي او را خواست از دست علي ?وليد مي         
اميرالمومنين وقت] گفت: نبايد اينطور با او رفتار كني، [علي] گفت: وقتي فاسقي كند و نگذارد حق خدا را از او بگيرند، 

    )٢٢مستحق بدتر از اين است.? (

ابن  كسان از علي ?كند: ?ب، رفتار او را چنين توجيه ميونت علي ابن ابيطالمحمد هم به دليل اِعمال همين خش         
گفت: اي مردم، از علي شكايت نكنيد كه او در كار ابيطالب شكايت داشتند و پيمبر ميان ما به سخن برخاست و شنيدم كه مي 

  ) ٢٣كند.? (خدا ـ يا گفت در راه خدا ـ خشونت مي 

آورم كه نشان بدهم: محمد شخصا يارانش را براي حذف دگرانديشان سبب مي ريخي را هم به اين ي تااين چند نمونه         
آميز عمليات هم براي ايشان داده، پس از پايان موفقيتداشته، به ايشان آموزش خدعه مي اش گسيل ميو مخالفين سياسي

باركش زخم ايشان را پانسمان ا ?تف? و آب دهان مشده بداده، گاه هم كه الزم ميكرده، به ايشان هديه مي دعاي خير مي
  كرده است:مي 

?و چون عبدهللا و همراهان، پيش وي [يسير بن رزام يهودي] رفتند، سخن كردند و وعده دادند و ترغيب كردند و          
ها از يهودان همراه آنگفتند: ?اگر پيش پيغمبر خدا آيي، ترا به كار گيرد و بزرگ دارد.? و چندان بگفتند تا با گروهي 

بيامد و عبدهللا انيس وي را به رديف خود بر شتر سوار كرد و چون به شش ميلي خيبر به جايي رسيدند كه قرقره نام 
داشت، يسيربن رزام از رفتن پيش پيامبر پشيمان شد و عبدهللا اين مطلب را دريافت و دست به شمشير برد و بدو حمله 

به دست داشت به سر او كوفت كه زخمدار شد و هر يك از ياران پيمبر به   و يسير با عصايي كهكرد و پايش را قطع كرد. 
يهودي همراه خود حمله برد و او را بكشت؛ مگر يكي كه بر مركب خود گريخت. و چون عبدهللا بن انيس پيش پيامبر خدا 

  رسيد، آب دهان بر زخم وي انداخت كه چرك نكرد و آزار نداد. 

صلي هللا و سلم ما بين [غزوات] بدر و احد، محمد بن مسلمه را با تني چند از ياران خويش و نيز پيامبر خدا  "        
سوي كعب ابن اشرف فرستاد كه او [كعب ابن اشرف] را كشتند. و نيز عبدهللا بن انيس را سوي خالد بن سفيان بن نبيح 

گونه تعريف كرد] كه آنگاه كمي ت جريان را ايناز بازگشت از عمليا[عبدهللا پس  ?عبدهللا او را بكشت ?هذلي فرستاد كه 
با او برفتم و چون فرصت يافتم وي 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 باشي؟

  گفتم: او را كشتم."         

  گويي.است مي گفت: ر"         

ي خويش رفت و چون باز آمد عصايي به من داد و گفت: اي عبدهللا، پس از آن پيمبر خدا برخاست و سوي خانه"         
  اين عصا را بگير و با خود داشته باش!

  گويد: و با عصا پيش كسان رفتم و گفتند: اين عصا از كجاست؟ "         

  داشته باشم. ن داد و گفت با خودگفتم: اين را پيمبر به م"         

  گفتند: برو بپرس كه عصا را براي چه به تو داد؟"        

  و من بازگشتم و گفتم: اي پيامبر خداي، عصا را براي چه به من دادي؟ "         

  ٢اند.? (ر كمگفت: دادم تا به روز رستاخيز ميان من و تو نشان باشد كه در آن روز كساني كه عصا دارند بسيا"         
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