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  :تقديم به آن عزيزی که

   شيرينی زندگی را در عناد و دشمنی با من 
  !می بيندو ھم صدايی با مخالفينم 
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 ھزار و چھار صد سال:  اينست کهسئوال بزرگ و اساسی
ابوبکر، عمر ( حکومت ددمنشانه و سبعانه ی خلفای راشدين 
، خلفای اموی، )ابن خطاب، عثمان بن عفان و علی ابن ابيطالب 

خلفای عباسی، پادشاھان و حکمرانان به ظاھر ايرانی، اما در 
باطن تابع و دست نشانده ی خلفای وقت و قدرت ھای استثمارگر 

اولگر بيگانه، آن ھم در پناه احکام و دستورات دين مبين و چپ
اسKم و مذھب حنيف شيعه ی اثنی عشری چه بر سر اين 

  مملکت و روزگارمان آورده است؟
چه عامل يا عواملی سبب شده تا ما وارث تاريخی خونين، تاثر 
برانگيز، اوھام پرست، خرافاتی و آلوده با ھزاران خدعه و 

  وضعيتی چنين فKکتبار گرديم؟نيرنگ و فريب  و 
بدون اغراق و گفتگوی حاشيه ای و بی نتيجه، می توان ادعا و 
اذعان نمود که در ھزار و چھارصد ساله ی گذشته، ما ايرانيان، 
بله، ما ايرانيان، خونبارترين و موحش ترين دوران تاريخی را 

ا، رنج ھا، ستم ھا، بيدادگری ھا، کشتارھ! تجربه کرده و می کنيم
را تجربه کرده و می کنيم و نسل ... قتل عام ھا، غارتگری ھا و 

ھايی را به قربانگاه ھا ھديه نموده و می نمائيم که در تاريخ 
اوضاع و احوال ما، به ! کمتر ملتی سابقه داشته و خواھد داشت
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حدی فاجعه باز وغم انگيز بوده و ھست که ھرگاه تاريخ و 
از 4ب�ی اوراق آن، زنيم، گذشته ی سرزمين مان را ورق ب

خون به صورت مان فواره می زند، دود و خاکستر فضای 
اطراف مان را انباشه می نمايد و صدای فرياد و ضجه ی زنان 
و کودکان و مردان سرکوب شده و اسير پرده ھای گوش 

  !ھايمان را می آزارد
جھت درک و دريافت اين ھمه شوم بختی و ذلت و ادباری 

 حدی ابدی و جاودانه، رياضت کشيدنی طاقت فرسا، تاريخی و تا
طی طريقی عارفانه و گذشتن از ھفت وادی، سفری تا کوه قاف 
و مطالعه و بررسی و کنکاش ھزاران و صدھا جلد کتاب و 

بلکه، مطالعه و بررسی عمل کرد و ! نشريه و دفتر dزم نيست
ساله آثار بر جای مانده ی حکومت تبھکارنه و راه زنانه ی سی 

ی روحانيون وابسته به دستگاه خليفه گری، پاسخ گوی سئوال 
  ! بزرگ، و ديگر سئوال ھای ما در اين زمينه خواھد بود

در صورتی که  دست از مصلحت انديشی ھای کودکانه و حتی 
احمقانه و در بيشتر موارد کاسبکارانه برداريم و به بھانه ی 

، شانه از زير  »ده ھااحترام به باور و عقايد تو« واھی و پوچ 
بار مسئوليتی که در قبال زادگاه خود و ھمين توده ھای قربانی 
شده در طول تاريخ، آن ھم با حربه ی ھمين باورھا و عقايد 
ويرانگر و تخدير کننده ای که تا بوده مورد سؤاستفاده و بھره 
برداری ناخدايان دروغ، دين و آخرت فروشان زالو صفت و 

اگران داخلی و خارجی قرار گرفته و می گيرد، غارتگران و يغم
  !خالی نکنيم

بلکه به وظيفه ی راھگشايانه و روشنفکرانه ی خود عمل نمائيم 
و با روشن نمودن غارھای اشباح و مأمن شياطين و اھريمن بد 
کنشت، توده را ازين وضعيت نابسامان و اپيدمی کشنده و نابود 

  ! کننده برھانيم
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تاران بند و زنجير اوھام و خرافات موجود توده ی مردم و گرف
بايد بدانند که آنچه در ايران، افغانستان، عراق و ديگر 
کشورھای اسKمی گذشته و می گذرد، نتيجه عملکرد اسKم و 
احکام و دستورات الھيست که چنين فجايعی را ببار آورده و در 

  !صورت استمرار به بار خواھد آورد
افيون ارائه شده از سوی دين و آخرت توده ی تخدير شده توسط 

فروشان ضد بشری، در ھر لباس و با ھر شکل و شمايلی، خواه 
الھی و dھوتی و خواه شيطانی و ناسوتی، بايد بداند که طالبان 
در افغانستان و روحانيون وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه در 

 واقعی ايران مصيبت زده، نمايند حقيقی خدای آسمانی و مجريان
  !احکام و قوانين قرآنی بوده و ھستند

وظيفه روشنفکر، به عنوان خورشيد راھنما و ھدايتگر جامعه 
 باور و عقايد قابل احترام توده ھا !اينست و جز اين نخواھد بود

؟ با زير ضرب بردن حاج روح هللا موسوی خمينی، مK کدامست
ليد دار محمد عمر طالب، پادشاه عربستان سعودی به عنوان ک

کعبه و خادم حرمين شريفين و ديگر روحانيون وابسته به دستگاه 
اينان : خليفه گری شيعه و سياه بر روی سفيد آوردن ھايی چون

به اسKم و بشريت خيانت کرده و می کنند، به دنبال چه می 
  گرديم؟ کدامين ھدف نا مقدس و اھريمنی را دنبال می کنيم؟

خادمان و جان بر کفان ! Kم و قرآنندگيريم که اينان خيانت به اس
اين کيش و ديگر آئيين ھای آسمانی و dھوتی کيانند؟ در گذشته 
و در طول تاريخ چه کسانی بودند؟ قوانين و احکام بشر دوستانه 
و برابری طلبانه ی قرآن و اين خدای قھار و جبار و عذاب 

 زمان دھنده در کجا نوشته و به ثبت رسيده و در چه برھه ای از
از قوه به فعل در آمده و جرعه ای آب خنک به گلوی توده ھای 
کار و زحمت و توليد کنندگان نعمات مادی و معنوی يک جامعه 
کوچک و خرد ريخته است؟ کدام يک از اديان الھی و مروجين 
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و مبلغين زالو صفت و شکم باره ی آن، در خدمت برده داران، 
و جنايتکار تاريخ نبوده و فئوداdن و سرمايه داران تبھکار 

  نيستند؟
وحشت ما از چيست؟ قلم فرسايی ھا و اظھار نظرھای 
سوداگرانه و کاسبکارانه ما از کجا و از چه سرچشمه ای نشأت 

  می گيرد و سيراب می شود؟
خالد بن آنان که  آمدند :  چرا توده ھا نبايد بدانند و آگاه شوند که

، که به ان بودند بيابانی شو شمشيردارانھا سعد وقاص وليدھا، 
 و احکام قرآن آمدند تا تا تازيان را سروری و عزت نام آيين خدا
  ؟را بتاراج برندو ناموس شان ھستی بخشند و 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  خرابه ھای تاق کسری در عراق کنونی
  

به چه علت و بر اساس کدام محاسبه ھای سوداگرانه، توده ھا 
عرب، مروجان دين حنيف و اين نبايد بدانند که کشور گشايان 

آموزگاران رحمت و مھربانی و برادری و برابری پروردگار 
ابوحنيفه   بن ونند معروف به احمدبن داودآسمانی به گفته ی 

ق  در دوره . ه٢٨٢ – ٢٢٢ م برابر با ٨٨٩ - ٨٢٨ ( دينوری

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٦

آن قدر در جلو4، از ايرانيان کشتند که سراسر  «: ی سامانيان
ھای شان پوشيده بود و از آن رو اين جنگ جلو4 دشت از تن 

  ؟ »نام گرفت
 ٣١٠ –ق در آمل . ه٢٢۴( يا به گفته ی محمد بن جرير طبری 

تاريخ ا4مم  يا تاريخ الرسل و الملوک جلدی ١٨در کتاب ) ق .ه
به خاطر ادای سوگند «  :تاريخ طبری معروف به والملوک

 بگرداند و با آن يزيدبن مھلب که آسياب به خون مردم گرگان
گندمی را که برای پختن نان روزانه غذای او ضروری است آرد 
َکند، ھمه مردم اين شھر را از پير و جوان و زن و مرد از دم 

  . »تيغ بگذرانيدند
نويس و   تاريخ علی بن حسين مسعودیبنا به گفته ی  و 

ّامر حجاج بن يوسف را به ھشتاد ھزار « :  دان بغدادی جغرافی
زندانی مرد و زن عجم اب�غ کردند، که ھمين جا بمانيد تا 

ّوار فر  و شکوه بپوسيد، و به ھمراه ھمه اينان چنان کاخ است
که ديگرھرگز آن ايرانی که بود نشد،  ايران کھن را فرو ريختند

و آن ھنگام ھم که سر انجام بخت اين را يافت که چنين ايرانی 
گشايانی تازه براين  گشايی راه بشود، سعد وقاصانی تازه با راه

  » ...!اميد قلم بط�ن کشيدند
دن به عقده ھای بازگويی و ياد آوری اين نکات، نيشتر ز

حقارت، کينه توزی، تبھکاری، جنايت پيشه گی و زالو صفتی 
دين و آخرت فروشان و افشای ماھيت و ذات اصلی ابزار و 
وسيله ی تخدير و تسليم طلبانه ای به نام دين و مذھب با ھمه ی 
شواھد و اسناد و مدارک تاريخی، روايت ھا و حديث ھای چندش 

از ائمه اطھار و رھبران و پيشوايان آور و منجر کننده ای که 
دين بر جای مانده و از ھمه مھمتر روشنگری در باره ی 
تبھکاری و جنايت کاری ھای سی ساله ی دستگاه خليفه گری 

زيرا برج و باروی ! شيعه در ايران، خطرناک و ممنوع است

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٧

! باور و اعتقاد توده ھای مذھبی را خدشه دار و فرو می ريزد؟
 آشنايی نيمی از جمعيت فعال و سازنده کشور، زير سبب ساز

يعنی زنان با حقوق حقه ی خود و جايگاه واdی انسانی شان می 
و !! زيرا جوانان ايرانی را از راه بدر و منحرف می کند! گردد

مرز ممنوعه و سرحد غير مجاز !! تمامی اينھا خطرناک است
  !!دارد
  !چرا؟

 جھان غارتگر و چون نيروی عظيم و تازه نفسی را عليه
چون استثمار و استعمار و ! اسارتگر سرمايه بسيج می کند

چون به باور روشنفکر غرب زده ! بردگی را به چالش می طلبد
! ايرانی، به دمکراسی بی پدر و مادر غربی لطمه وارد می سازد

و از ھمه مھمتر اينکه، به اصطKح روشنفکران کمين کرده 
اتيو جمھوری جھل و جنايت را با برای کسب قدرت و گويا آلترن

دردسری بزرگ، آن ھم در آينده ای نه چندان دور روبرو می 
  !! سازد

به اصطKح روشنفکران و مدعيانی که تا ديروز سياست ضد 
بشری و توسعه طلبانه ی جھانی شدن بازار، نظم نوين جھانی و 

را ضمن ستايش و مدح و ثنا، نشانه ی توسعه ی دمکراسی ... 
يران و جھان می دانستند و قربانی شدن ھزاران زن و در ا

کودک و پير و جوان افغانی و عراقی بر اثر بمباران ھای 
وحشيانه و ددمنشانه ی نيروھای اياdت متحده ی امريکا و ھم 

  !!ِپيمانان جنايت پيشه اش را dزمه ی دنيا پيش رو می شمردند
***  

کوتاه و مختصر پيش از ورود به بحث و مطلب اصلی، نگاھی 
به حمله ی تازيان به ايران و شکل گيری امپراتوری اسKمی در 

ھر چند که در ان باره سخن ھای بسيار ! آسيا را dزم می دانم
رفته و تاريخ ھای ضد و نقيض فراوانی، بنا به علل گونگون، از 
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جمله وابستگی نژادی و قومی، ديدگاه و ايدئولوژی نويسنده، 
مانی تاريخ نويس، وابستگی طبقاتی، رابطه دوری و نزديکی ز

به رشته ی تحرير ... با قدرت حاکمه، منابع مورد دسترسی و 
  !در آمده و روانه ی بازارھا گرديده است

و از آنجا که تعصب و پای بندی ما، نسبت به کشور گشايان 
عرب، رھبران و پيشوايان دين سKم، سرداران و شمشير زنان 

ه ی دوران ھا، بيش از خود اعراب و تازيان در ھم... تازی، و 
بوده و ھست، به طوريکه درگيرھای ھای قومی و قبيله ای آنان 
و حتی درگيری ھای جنسی و جنگ و نزاع ھای خصوصی آنان 
بر سر تصاحب قطعه ای زمين و زنی زيبا روی وشھر آشوب 
نيز به حماسه ی جاودانه ما مبدل گرديده، کوشش می کنم از 

ھايی استفاده و فاکت بياورم که مورد تائيد مسلمانان و از تاريخ 
  !جمله روحانيون وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه باشد

با اين ھدف که رگ ھای غيرت و عصبيت غيور مردان و زنان 
مسلمان ايرانی بيرون نزند و اعصاب سمپاتيک و پارا سمپاتيک 

رای لحظه ای نازنين شان با ھمه ی نرون ھا و دندريت ھا ب
  !کوتاه به ھم نريزد و تحريک نگردد

  : لذا، از بزرگانی چون
معروف به بوالحسن احمد بن يحيی بن جابر بن داوود بغدادی ا

بKذری، تاريخ نويس عرب در قرن دوم ھجری قمری، ولی 
الدين ابو زيد عبدالرحمان بن محمد بن محمد بن حسن بن جابر 

مان بن خالد، معروف به ابن بن محمد بن ابراھيم بن عبدالرح
، علی )ق .  ه٨٠٨ رمضان ٢۶ –ق .  ه٧٣٢رمضان ( خلدون 

بن حزم اندلسی معروف به ابن حزم، ابو محمد عبدالملک ابن 
علی بن حسين ھشام بن ايوب حميری، معروف به ابن ھشام، 

، معروف به دان بغدادی نويس و جغرافی  تاريخ مسعودی
 ٣١٠ –ق در آمل . ه٢٢۴( مسعودی، محمد بن جرير طبری 
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تاريخ اdمم  يا تاريخ الرسل و الملوک جلدی ١٨در کتاب ) ق .ه
، شويس عدوی، محمد بن تاريخ طبری ف بهمعرو والملوک

 ١٨در کتاب ) ق . ه٣١٠ –ق در آمل . ه٢٢۴( جرير طبری 
 معروف به تاريخ اdمم والملوک يا تاريخ الرسل و الملوکجلدی 

  !مدد می گيريم... و  تاريخ طبری
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موزاييکی از ريزه ھای سنگ. نمونه ی ھنر دوران ساسانی
  

سالھای شاھنشاھی ساسانی اوضاع کشور ايران به در واپسين 
علت ظلم و ستم بيش از حد دو قدرت حکومت و دين بر توده 
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جنگ ھای . ھای مردم، بيش از حد آشفته و در ھم ريخته بود
مداوم و پايان ناپذير خسرو انوشيروان، باج و خراج و ماليات 
ت ھای روز افزون و تبھکاری و بيدادگری مغان زرتشتی مملک
  !را به ويرانه ای ھولناک و مردم را از ھستی ساقط نموده بود

ھرمزد، چنين کشور و جامعه ای را از پدر به ارث برد و بر 
اما به سرعت جای خود را به خسرو ! اورنگ پادشاھی نشست

خسرو پرويز نيز از حل مشکل مملکت و گرفتاری ! پرويز سپرد
و آن !  رھا نمودمردم سر باز زد و ھمه چيز را به حال خود

زمان که بھرام چوبينه، سردار معروف ايرانی عليه اش دست به 
ديری نپائيد که در پناه لژيون ! قيام و شورش زد، به روم گريخت

ھای رومی به کشور بر گشت و با سرکوب و کشتار سفاکانه ی 
اما کار از کار ذشته ! مردم بيگناه تاج و تختش را باز پس گرفت

سفناک کشور و فقر و فاقه ی مردم و توده ھای بود و وضعيت ا
  !زحمت، راه حلی مدبرانه و بخردانه می طلبيد

 پادشاه ۶ سال، ۶بعد از خسرو پرويز، در مدت زمانی کمتر از 
بر تخت سلطنت نشستند بدون آنکه قادر به رفع مشکل و معضل 

اوضاع روز به روز وخيم تر می ! ھای روز افزون کشور گردند
در ! ر رو به اضمحKل و ھرج و مروج می رفتشد و کشو

چنين اوضاع و احوالی، در سال دوازدھم ھجری قمری و در 
زمان خKفت ابوبکر، اولين خليفه مسلمانان در شبه جزيره ی 
عربستان، يزدگرد سوم که جوانی بی تجربه و از ھمه مھمتر بی 
لياقت بود، با يک کودتای نظامی که توسط رستم فرخزاد، 

ار معروف ايرانی به وقوع پيوست، به قدرت رسيد و بر سرد
  ! تخت نشست

در چنين اوضاع و احوالی، ابوبکر که در سال يازدھم ھجری 
قمری، به عنوان خليفه و پيشوای مسلمانان، جانشين پيامبر اسKم 
شده بود، با ھدف بسط و گسترش اسKم و جامه ی عمل 
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سروری و برتری پوشانيدن به يکی از خواسته ی محمد که 
اعراب بر جھان و در گام نخست ايرانيان بود، ھمه ی قبايل 

  عرب را به زير پرچمی واحد در آورد 
تبيلغ ھای گسترده دستگاه خليفه گری و وعده و وعيدھای خليفه 
مبنی بر حمله ھای قريب الوقوع به عراق و ايران و تقسيم غنائم 

  یدرنيمهبب شد تا و دستآوردھای شگفت انگيز و افسانه ای، س
 گوش به يك دولت مستحكم و پرقدرت وقمری،  ھجری ١٢سال 

  !تشکيل و کليه ی قبايل عرب را در بر بگيردمدينه فرمان 
که dزمه آبی چراگاه و منابع مبود ک ،جمعيتی عربستان تراكماما 

مانع ازآن بود كه اين ی يک زندگی شبانی و دامپروريست، 
و به دور از ھرج و مرج و آشوب ی دائمی بتواند ثباتنو پا  دولت

ه و استمرار را درعربستان به وجود آوردھای قبيله و عشيره ای 
 ؛ زيرا عربان درشرائط! و دوام و بقای آن را تضمين نمايد

معمولی، خواه وناخواه مجبور بودند بخاطر حفظ يا حصول 
ه و قتل و کشتار روی آورند که در نتيج نزاع چراگاه به ستيز و

اتفاقی که به ! سر تا سر عربستان به آشوب و نا بسامانی بکشاند
تازه  دولتو استمرار ثبات و دوام ھر حال و به ھر صورت، 

قبايل عرب دروضعيتی بودند كه . می کردتھديد را مدينه تاسيس 
تنگ عربستان و خزش گسترده به  نياز به خروج از اوضاع
 ھمه وجود احساس می  منطقه را بادرون سرزمينھای بيرون از

و نياز يك ضرورت تاريخی ، چنين خيزشی اينبنا بر ! کردند
بدان جامه ی عمل كه ميبايست مبرم اجتماعی محسوب می شد 

  ! پوشانده شود
در آن روزھای تاريخی و سرنوشت ساز، دستگاه خليفه گری، 

 و وسايل dزم را ھم از نظر مادی ابزارو موثرترين كارآمدترين 
نياز جامعه و به ثمر راندن بخشيدن به تحقق جھت نوی، و ھم مع
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اتحاد اتحاد و ! در اختيار داشتضروری  زش تاريخی وياين خ
  .!»دين هللا « يک پارچگی قبايل عرب و 

فراخوان مدينه، باعث گرديد تا رھبران قبايل و عشيره ھايی که 
 کمترين اعتقادی و باوری به قرآن و اسKم نيز ندارند، روی به
مدينه نھند و اطاعت خود و افراد قبايلشان از خليفه ی مسلمين را 

  !  اعKم و به رسم مسلمين با وی بعيت نمايند
َعمرو ابن معدیبه گفته ی تاريخ،  ِكرب كه نيرومندترين مرد   َ
َمذحج و برجسته بود برای در يمن عنسی  ترين سرھنگ اسود  ِ
 نه رفته اطاعت ازاش در لشكركشيھا به مدي ِشركت دادن قبيله

رھسپار اش    اشعری با قبيلهیابوموس. ابوبكر را پذيرفت
! شدند تا در لشکر کشی به عراق شرکت جويند مدينه دارالخKفه

َاش بجيله را به  جرير ابن عبدهللا نيز قبيله درون حجاز انتقال داد  ُ
اش را   قبيله اشعث ابن قيس نيز. تا در لشكركشيھا شركت ورزد

 به مدينه رفت و ازآنجا برای شركت در فتوحات عراق برداشته
 نيز صKح - اسود عنسی ی خليفه-قيس ابن عبد يغوث. شد گسيل

درآن دانست كه اطاعت ازمدينه را قبول  اش را خودش و قبيله
خدمت سپاه اسKم درآمد و  اش به كند، و خود با بخشی از قبيله

ابن مكشوح  پس قيسَنام پدرش به مكشوح تغيير يافت و او ازآن 
  . ناميده شد

، به ھمراه اعضاء قبيله شان در لشکر کشی  اين افراد یھمه
حضور ... ھای جھادگرانه ی اسKم اعم از قادسيه و نھاوند و 

داشتند و پاره ای از آنان به مقام و منصب ھای باdيی نيز دست 
بدون آنکه ايمان و اعتقادی به اسKم و خدای آسمانی ! يافتند

  ! سلمانان داشته باشندم
درست مانند آنوسی ھا، يعنی يھوديان به ظاھر تغيير کيش داده 
ای چون عسگر او4دی تازه مسلمان ھا، محمود احمدی نژادھا 

که به نام اس�م خواھی و زير پوشش سربازان امام ... و ... و 
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زمان، با دست ياری و ھمکاری روحانيون تبھکار و جنايت 
به دستگاه خليفه گری شيعه مملکت ما را به پيشه ی وابسته 

ويرانی و ملتی ھفتاد ميليونی را در بند و زندان فاجعه بار سی 
  !ساله ای نگھداشته اند

با چنين پشتوانه و انديشه ھای اھريمنی و شيطانی، خليفه ی اول 
مسلمين يعنی حضرت ابوبکر صديق و يار غار محمد، با نام هللا 

ترش اسKم و نجات بشريت از جھل و و زير پوشش بسط و گس
» رده « جھالت اعصار و قرون، جنگ ھای خونين را به نام 

و از آنجا که عربستان، يعنی خاستگاه اوليه ی اسKم ! آغاز کرد
مجموعه ای از صحراھای سوزان و گرم و بی آب و علف غير 
قابل زندگی تشکيل شده و تازيان ھميشه در آرزوی دست يافتن 

ھايی سرسبز و آب و علف دار بود،  حمله به سرزمين به مکان
آغاز ) بين النھرين ( عراق و جلگه ھای سر سبز ميان رودان 

  !گرديد
مثی « ، فردی به نام )دوازدھم ھجری قمری ( در ھمين سال 

، به فکر افتاد تا حمايت دستگاه خليفه گری مدينه را »ابن حارثه 
وی پس از شرفيابی ! و شودجلب و با خليفه وارد مذاکره و گفتگ

به حضور خليفه، ضمن بر شمردن اوضاع آشفته و نابسامان 
ايران و تشريح وضعيت فKکت بار مردم و شرح نارضايتی 
عمومی آنان از دولت ساسانی و مغان زرتشتی، از او خواست 
تا نيرويی جھت حمله به جنوب فرات با نام گسترش آيين برادری 

غنائم و بردگان بيشمار در اختيارش و برابری اسKم و کسب 
  !گذارد

 از شوکت و قدرت ايرانيان خبر عربھا« : به گفته ی طبری
داشتند و ميدانستند که آنان ملتھايی ھستند که جھان را به زير 

به ھمين جھت در فکر حمله به ايران . سلطه خود در آورده اند 
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ره را نبودند و تنھا قصد تصرف شھرھايی از عراق منجمله حي
  . »کردند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

= يا به گفته ی تازيان مدائن ( با توجه به موقعيت شھر تيسفون 
 نظامی ساسانی بر –، و تسلط ظاھری قدرت سياسی )شھرھا 

عراق، ادعای طبری با واقعيت نمی خواند و از تعصب ايرانی 
« زيرا حمله ی سپاه تازيان به فرماندھی ! بودنش نشأت می گيرد

 ھجری قمری، نتيجه ی اطKعات ١٢در سال »  بن وليد خالد
دقيق دستگاه خليفه گری از اوضاع آشفته و نابسامان کشور و 
نارضايتی مردم سرکوب شده ای بود که خاطره حمله ی لژيون 
ھای رومی و کشتار کسانش به فرمان شاھنشاه را از خاطر 

له گسترده و در حقيقت اولين گام آزمايشی برای حم! نبرده بودند
  ! به قلمرو پھناور ساسانيان بود

که پايتخت شھر اين « بھر حال، خالدبن وليد رھسپار حيره شد 
!  قرار دارددر چند كيلو مترى شھر كوفه ،پادشاھان مناذره بود
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پادشاھان اين سلسله دست نشانده پادشاھان ساسانی بودند و از 
ھاى   خرابهآثار و!  مرزھای غربی امپراتوری دفاع می کردند

كامل ولى  توان آثار يك شھر مىو   ھنوز پا بر جاستشھر
ھا و كليساھا و جز آن را در آن   مخروبه از خيابانھا و كوچه

ظھور  شود ساختمانھاى كوفه پس از گفته مى! مشاھده كرد
،  »...اس�م و فتح عراق از آجرھاى اين شھر ساخته شده است

اين جانی بالفطره و .  نمودو از تمام قبايل عرب درخواست کمک
فاسد و زنباره که به علت زياده زوی در فساد آفرينی و 
کثافتکاری، در زمان خليف ی دوم يعنی عمر ابن خطاب مورد 
بازخواست و شماتت قرار گرفت، در اين جنگھا چنان فجايعی 

شمشير ( ببار آورد و جنايت ھايی نمود که به سيف اdسKم 
  !ملقب گرديد) اسKم 

در ميان راه به حيره دھستان ھای بساری « :  به گفته ی طبری
برای ايجاد رعب و و حشت به آتش کشيده شد و آنان را ويران 

بعد از ورود به حيره مردم شھر توان مبارزه را در . نمودند
خود نديدند و قراردادی فی مابين آنان منعقد شد تا ساليانه 

  . » کنند ھزار درھم به مدينه باج پرداخت١٩٠
تا ھمين جا روشن می شود که بر خKف ادعای روحانيون و  

مزدوران وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه و قلم بدستان خود 
فروخته و تبھکاری که بسيار سياه بر روی سفيد آورده و ميليون 
ھا تن کاغذ را تباه نموده اند، ھدف مسلمانان صدر اسKم و 

وان و تحت ھيچ شرايطی، اصحاب خاص محمد، به ھيچ عن
اشاعه و گسترش دين اسKم، نجات مردم از چنگال کفر و 
ضKلت، رھايی آنان از جھل و جھالت و برقراری برادری و 

ھمانطور که ھدف و خواسته ! برابری بين مسلمانان نبوده است
ی محمد نيز نبوده و به دروغ، وی را به اين انديشه متھم 

ت و تبھکاری و مال اندوزی و دست بلکه ھدف، غار! نموده اند
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يافتن زندگی راحت و آسوده و بر پايی بھشت زمينی در ازای 
  ! جھنم نمودن زندگی ديگران بوده است

مگر می شود دين و ايمان و پرستش معبود و محبوبی را با 
  پول خريد يا در ازاء پرداخت سيم و زر از اطاعتش سر باز زد؟

ر جای گذاشته و نمی توان آنرا اين سنتی بوده که شخص محمد ب
به پای بدعت گذاران و نو آوران طماع و سود پرست پس از وی 

  !  نوشت
 ھجری پيامبر ١٠در سال « : طبری در ھمين زمينه می نويسد

) بحرين( مرزبان ھجر» سيبخت « و » منذر ابن ساوی « به 
بحرين در طول . نامه ای نوشت تا آنان را به اس�م دعوت کند

دو تن مرزبان آنجا اس�م را . ران سال متعلق به ايران بودھزا
پذيرفتند ولی مجوسان شھر که زرتشتيان بودند و سکنه شھر 
را تشکيل ميدادند مسلمان نشدند و به دستور پيامبر متعھد 

سپس .  دينار ط� به عنوان جزيه پرداخت کنند ١شدند مبلغ 
ين را داد و پيامبر دستور مصادره اموال آتشکده ھای بحر

   .»زمينھای آنان به تملک مدينه در آمد 
 Kيی روضه خوان و آخوندی بKپس جای دوری نمی رود اگر م
زده، خمس و زکات پولی دزدی يا در آمدی از قمار و ربا را 

  !!بگيرد و آن را حKل شرعی اعKم نمايد
به ديگر سخن، در دين حنيف و آيين مقدس و جھان شمول اسKم 

و ماکياول از بخت بد و  » وسيله را توجيه می کندھدف « 
  !!سرنوشت شوم، رسوای خاص و عام گرديده است

خالد ابن وليد پس از فتح حيره و تثبيت اولين غنائم رھزنانه به 
مردمان آنجا . عراق افتاد» مناطق آرامی نشين « فکر تصرف 

مسيحيان ايرانی بودند که با آرامش و در صلح و صفا زندگی 
افسر . سيف اdسKم، لشگر بزرگی را روانه آنجا نمود. يکردندم

ارشد شھر برای آنکه حاضر به تسليم نگرديد و حاضر به فرار 
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ھم نشده بود، تصميم گرفت با ھدف فرار از وسوسه و جلوگيری 
از اقدام ھای حاصله از ضعف و فتور، خود و سربازانش را با 

ذات « ين نبرد بعد ھا به ا! زنجيری گران به ھمديگر وصل نمايد
  .مشھور گرديد»  السKسل 

خالد پس از کشتن سربازان دربند که در حدود « : طبری مينوسد
 نفر بودند، زنجير آنان را به عنوان غنيمت برداشت و ٧٠٠

 در حدود –ھزار رطل ( وزن زنجيرھا . افسر مافوق را گردن زد
مه در شمال اين جنگ در شھر کاظ. ، بوده است) کيلوگرم ۴۵٠

کويت واقع بود که در آن زمان زير مجموعه امپراتوری ايران 
  !»بوده است 

اين نخسين بار در تاريخ بشريت بود که « : طبری می افزايد
  .» زنان و مردان ايرانی توسط عربان قتل عام می شدند

تحت تاثير ايدئولوژی اسKمی و پای بندی به دين !! بيچاره طبری
از ! ازه نمی دھد تا بنويسد مسلمانان و اسKمحنيف، به خود اج

اين روی گناه قتل عام شدت ھموطنانش را به پای عربان، يعنی 
  !ابزار و عمله ی فعل می نويسد

چون ديگر قلم بدستانی که اسKم را مايه سعادت و رستگاری 
ايرانيان می دانند، دم از خدمات متقابل علمی و فرھنگی و 

و اسKم می زنند، ھزاران دروغ به ناف ايران ... اجتماعی و 
خلق هللا می بندند، خيام ھا، رازی ھا، بيرونی ھا، ابو علی سينا، 

را مسلمانان پاک نھاد و عاشقان و دلبستگان ... فردوسی ھا و 
ائمه و اھل بيت عصمت و طھارت معرفی می نمايند ولی 
 و ھمينکه پای ويرانگری در کشور و از بين بردن آثار فرھنگی

پيش می آيد، يقه ی عمر خطاب و ... ھنری و عقب ماندگی و 
تازيان بيابانگرد، بی فرھنگ، شيرشتر خوار، سوسمار خور و 

آن ھم بدين ! ملخ خور را می گيرند و آنان را به صKبه می کشند
دليل روشن و مبرھن که فرصت طلبانه و سوداگرانه سوراخ دعا 
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 کرده باشند و ھم اجازه ندھند را گم می کنند تا ھم دقی دلی خالی
که دانه ی گردی بر دامن پاک و از گل منزه تر اسKم عزيز و 

  !! نجات دھنده بنشيند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  تصوير يک زن اي�می
  

عمرابن خطاب، يکی .  ھجری ابوبکر فوت کرد١٣در سال 
ديگر از اصحاب محمد و فاميل ھای نزديک وی بنا به توصيه و 
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ابوبکر و آرای مردم، به جانشينی وی انتخاب و خليفه وصيت 
در ماه رمضان ھمان سال، وی راھی فرات . مسلمانان گرديد

زيرا سپھساdر ايرانی به ! ولی بخت با خليفه يار نبود! جنوبی شد
نام بھمن جازويه که لشگری بزرگ برای مقابله و استقبال از وی 

در اين نبرد بيش . له کردآماده ساخته بود، به سپاھيان اسKم حم
 نفر جھادگر اسKمی کشته و ديگر فرماندھان و ۴٠٠٠از 

  . سربازان اسKم به بيابانھای اطراف گريختند
اوضاع آشفته و نابسامان ايران و ضعف قدرت مرکزی نيز به 

ميھن ! پيشرفت تازيان و پيروزی آنان در جنگ ياری می رسانيد
سر نگونی خاندان ساسانی و پرستان ايرانی، راه نجات را در 

فيروزان، يکی ! بھبود وضعيت نابسامان مردم جستجو می کردند
از افسران پارتی، ھوادارانی گرد آورده و عليه پادشاه جوان و 

يزدگرد نيز که ! بی تدبير ساسانی به مبارزه بر خواسته بود
بيشتر به فکر تاج و تخت خود و نجات از توطئه ی داخلی بود، 

dر خود، رستم فرخزاد را به مقابله ی فيروزان گسيل سچھسا
نبرد داخلی کماکان ادامه داشت تا بھمن جازويه و ! داشته بود

  !مھران به ياری رستم شتافتند و بر فيروزان پيروز شدند
پارتيان بر ضد رستم و پارسی ھا بر ضد « : به گفته ی طبری

  !» فيرزوان نبرد ميکردند
 را دريافته بود و نيک می دانست که با خليفه مسلمين که موقعيت

وعده ی بھشت و رستگاری در جھان آخرت و خشنودی و 
جرير ابن « رضايت پروردگار عالم، کاری از پيش نمی برد، با 

قرار دادی منعقد و به وی وعده داد که اگر وی بتواند » عبدهللا 
ھمه ی سرزمين ھای واقع در جنوب عراق را به نفع اسKم 

 و فتح کند، يک چھارم آن ھا به تملک او و ديگر افراد مصادره
اين وعده ی عمر قبايل زيادی را تشويق ! قبيله اش در خواھد آمد

و ترغيب نمود تا به ھدف دست يابی به زمين و به دست آوردن 
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غنائم ھم که شده، به سپاھيان غارتگر و ويرانگر اسKم در 
وعيدھا و حاتم بخشی نتيجه اين وعده و ! جنوب عراق بپيوندند

ھا از کيسه و جان و مال و ناموس مردم بی دفاع سبب شد تا در 
 ھجری، سپاھی عظيمی از غارتگران و جويندگان ١۵سال 

تبھکارانی که آبادی ھای ! بھشت زمينی وارد جنوب عراق شوند
زيادی را ويران و با خاک يکسان و زمين ھای کشاورزی را به 

  ! ل نمودندبيابانی خشک و باير مبد
رستم فرخزاد سپھساdر ! باdخره روز سرنوشت فرا رسيد

او از اوضاع . ايرانی، به انديشه دفاع و نجات مملکت افتاد
نابسامان و آشفته ی ايران به خوبی و بھتر از ھر کسی آشنا و 
آگاه بود و بر اساس ھمين درک و شناخت، يزدگرد جوان را به 

شی کشور و اضمحKل آن سلطنت رسانده بود تا از فروپا
  ! جلوگيری نمايد

رستم، با توجه به درگيری ھای داخلی و کودتاھای پی در پی 
افسران پارتی و غيره و تKششان برای سرنگونی سلسله ی 
ساسانی، کمترين اميدی به يک پارچگی سپاه ايران و دفاع از 

بنا بر اين با نيروھای تحت فرماندھی ! مرزھای کشور نداشت
 در پادگان آن شھر که ١ود چھار ماه در منطقه بKش آباداش حد

 تا مبادا لشگر عربھا نزديک  بعدھا سابط نام گرفت اردو زد
رستم می دانست که با قومی . پايتخت ايران يعنی تيسفون گردند

بيابانگرد و چادر نشين روبروست که ھدفی جز فتح ايران، قتل 
در صورت شکست و ! و غارت و گرفتن باج و خراج ندارند

  !نيز، چيزی برای از دست دادن نخاھند داشت

                                                        
). [ سمعانی (. شھری به مدائن و آن معرب بKس آباد است نام، )حموی ياقوت  ( – ١

بKش بن فيروز ساسانی عمارت، دو شھر کرده است يکی بKش آباد ]  .  م٤٨٧ - ٤٨٣
مجمل  . (حلوان و بKش فر خوانند و اکنون خراب است  و دوم بجانب. بساباط مدائن 

 اشکانی آن را بساخت و بKش آباد نام شھری که بKش . ) ٧٢ التواريخ و القصص ص
    ).۵١٨ ص١طبری ج . (ناميد
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رستم ھم چنان ميدانست که سپاھيان ايران،  دقيقا در نقطه ی 
و کمترين انگيزه ای در خود ! مقابل اعراب مھاجم قرار دارند

نمی بينند، مگر آنکه، برای زنده مانده ميجنگند نه برای کشته 
ت و بينشی عميق ، مسئوdنه با چنين شناخ... شدن در راه خدا و 

و کامK وطن پرستانه، چندين بار با پادشاه مذاکره و خطر 
اما يزدگرد که از اوضاع ! اعراب را به وی گوش زد نمود

نابسامان کشور خبر نداشت يا مانند ساير پادشاھان و اميران جدا 
از مردم، نمی خواست خبردار شود، ھر گونه مذاکره و گفتگو با 

  ! رد و تنھا فرمان حمله را صادر نموداعراب را
ولی باز رستم، بر خKف اراده و نيت پادشاه، چند تن از 

با اين اميد ! فرماندھان عرب را دعوت و با آنان به گفتگو نشست
! و ھدف که از جنگی ايران بر باد ده و ويرانگر جلوگيری نمايد

تيجه ای متاسفانه تمامی تKش و گفتگوھايش بی ثمر ماند و ھيچ ن
   .در بر نداشت

 ھزار ۶٠ ھجری با سپاھی ١۶رستم فرخزاد در محرم سال 
. نفری از فرات عبور کرد و در کنار شعبه ای از فرات اردو زد
با اين حال به مذاکره و گفتگوی خود با فرماندھان عرب ادامه 

  !داد
رستم چندين مذاکره ی ديگر با فرماندھان عرب : به گفته طبری
  :ان با خواندن اين آيه از قرآنکرد ولی آن

با اھل کتابی که به خداوند و روز باز پسين ايمان ندارند و « 
حرام داشته ی خدا و پيامبرش را حرام نی گيرند و دين حق 
نمی ورزند، کارزار کنيد تا به دست خويش و خاکسارانه جزيه 

  ١!  »بپردازند
  :تنھا سه راه پيش پايش گذاشتند

  ! مسلمان شوند- ١
                                                        

  .٢٩ قرآن، سوره ی توبه، آيه ی – ١
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  ! بجنگند و کشته شوند- ٢
  .  حاضر به دادن خراج گردند- ٣

طبری اذعان دارد که بعد از اين پيشنھادات نيز، رستم با 
ولی ھيچ کدام حاضر . فرماندھان ارتش و شاھنشاه گفتگو نمود

رستم را پس از اين » طبری « . به باج دادن به عربھا نشدند
  .امدگفتگو ھميشه برای ايران در حال گريه مين

رستم از رود حيره عبور کرد و دربرابر لشگر اسKم صف 
  !!بدون ذره اميد به پيروزی و شکست تازيان. آرايی نمود

در اين ھنگام به گفته بKذری طوفانی سخت و گرد و غبار 
بزرگی در بيابانھای شمالی به راه افتاد که طوفان در جھت چشم 

 رستم پس از .لشگر ايرانيان بود و موافق جھت لشگر عرب
  : ديدن اين منظره گفت

بنگريد که امروز روز جنگ است و باد ھم به کمک عربان « 
  .  »آمده است و از روبرو بر ما می وزد

سرنوشت غم انگيز و پر درد و رنج رستم فرخزاد و ديگر 
عافيت  » با طعنه ی تير آوران« فرخزادھايی که امروزه روز 

 نبايد به برج و «:  شنوند کهطلب روبرويند و به طور مرتب می
باروی اعتقاد و باورھای ھر چند خرافی و گمراه کننده ی توده 

را تنھا و تنھا انديشه ی واd و قلم توانا  » ھای مردم تجاوز کرد
ابوالقاسم و معجزه گر حکيم و سخن سرای بزرگ توس، 

آنھم در يکی از سياھترين و پر خفقان ترين فردوسی توسی، 
يخ اين سرزمين که سلطان دين پناھی چون محمود دوران تار

انگشت به در کرده و ھر چه  » قدر عباسيان« غزنوی برای 
قرمطی و رافضی می يافت، بر دار می نمود، به تصوير کشيده 

  :  است
   ز روز بــ� دســت بـر سر گرفت         بيـــاورد ص�ب و اختـــر گرفت

 نبشــت و سخـن ھا ھمــه يــاد کرد       يکـی نامـه سـوی بـــرادر به درد
 کــــزو ديــد نيـک و بـد روزگــار        نخست آفـــرين کــرد بر کــردگار
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 پـژوھنـــده مــــردم شـــود بد گمان        دگـر گفت کــــز گـــردش آسمان
 اھــــــريمنمگـــرفتـــــار   ازيـــــرا        گنـــــه کـار تــر در زمــانه منــم

  پيــروزی و فــرھيست  نه ھنــگام      که اين خانه از پـادشاھــی تھيست
 به جنــــگ بـزرگانـــش آيد شتـاب        ز چــــارم ھمـی بنگـــــرد آفتــاب

 نشـايـد گـذشتـن ز چــــرخ بلنــــــد       ز بھـرام و زھـره است ما را گزند
 عطـارد به بـرج دو پيکـــر شدست      ابـر شدستھمان تيـر و کيــوان بـر

 ھمی سير گردد دل از جان خويش     چنين است و کاری بزرگسست پيش
 وز آن خــامشی بـرگــزينـم ھمــی       ھمـــه بــودنــی ھــا ببينـــم ھمــــی
 که ما را از او نيست جز رنج برخ        چــو آگاه گشتـم از اين راز چــرخ

 ز سـاسـانيـان نيـز بـريـــان شـــدم        شـدم   ايــرانيان زار و گـــريانبه
 ستـــاره نگــردد مگــــر بـر زيــان      کــز اين پس شکست آيد از تازيان
 کــزين تخمــه گيتــی کسـی نسپــرد      بــديـن ســاليــان چـارسد بگـــذرد

 سخن رفـت ھــر گــونه بـــر انجمن     به مـناز ايشـان فـــرستــاده آمـــد 
 زميـــن را ببخشيـــم بــا شھــريـــار     که از قــادســی تا لــب جــــويبــار
 به شھــری کجـــا ھسـت بـازار گاه       وزآن پـس کجــا بـرگشــــاينـد راه
 ی نجـوييــــم نيـــزوزان پـس فــزونـ     بـدان تـا فـــروشيـم و خــريم چيـز
 نجــــــوييـــم ديھيـــم کنــــــد آوران       پـذيـريم و بـا ســــاو و بـاژ گـران
 گــر از مــا بـخواھد گــروگان بريم      شھنشاه را نيـز فــــــرمان بــريــم
 به جــز اختــر کــژه در کار نيست       چنيــن است گفتار و کردار نيست

 که کشته شــود سـد ھــژبــر دمـان       نيــز جنگـی بـود ھر زمانبــدين 
 به گفتـــار ايشــــان ھمــی ننگـــرند       بزرگان که با من به جنگ اندرند
 بــه جنگنــد بـا کيـش اھــــريمنــی        چو گلبوی طبـری و چون ارمنی

 رند و گـــرز گــــرانکه کـوپــال دا     چو ماھوی سوری و اين مھتـــران
 به ايـــران و مـازنـدران بر چه اند       ھمـی ســرفــــــرازنـد آنـان که اند
 به گــرز و به شمشيـــر بايـــد ستد       اگر مرز و راھست اگر نيک و بد

 بر ايشان جھــان تنـگ و تار آوريم      و مــردی به کار آوريم  بکــوشيـم
 دگر گونه گشتست با ما به چھـــر         گـــردان سپھــــرنـدانـد کسـی راز

 بـرانداز و بـر ساز ولشگر بــران       چـــو نــامه بخوانی تو با مھتــران
 پــــرستنــده و جــام ھـای نشستت       ھمه گرد کن خواسته ھر چه ھست
 ی بــــزرگان و آزادگـانبه جــــــا        ھمـــی تــــــاز تـــا آذرآبـــادگــــان
    گنجــور آذرگشسـب  ببــر ســـوی      ھميدون گله ھر چه داری ز اسب

 ھر آنکس که آينــد زنھــار خـــواه      ز زابلستــان گــر ز ايـــران سپــاه
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 نگـه کـن بـديـن کـار گردان سپھـر      بـدار و بـه پـــوزش بيـارای مھــر
 زمـــانی فــــراز و زمــانی نشيب          و زو بر نھيـبکـــزو شـادمـانيـم

 نبينــــد ھمــانــا مــرا نيـــز روی      سخن ھــرچـــه گفتم به مادر بگوی
 بــدان تـا نبـاشــد بـه گيتـی نــژند         درودش ده از مـا و بسيــار پنـــد
 رين کار غمگيــن بسـیمباش اند         ور از مــن بـد آگـــاھی آرد کسی
 کسی کــو نھـــــد گنج با دسترنج         چنــان دان که انـدر سـرای سپنج
 از آن رنـج او، ديگری بر خورد         ز گنـج جھــان رنـج پيــــش آورد

 کـه از بيشتـر کـــم نگـــــردد نياز       چه سودت بسی اينچنين رنج و آز
 به پرداز دل زين سپنجی سرای        گــرایھميشه به يـــزدان پرستی 

 نبينـد مــرا زين سپـس شھـــريار         که آمد به تنگ انــدرون روزگار
 اگـر پيـــر اگـر مــرد بـرنـا بود         تو با ھر که از دوده ی مــــا بود
 دجھـــان آفـــــرين را نيايش کني        ھميشه به يزدان ستـايــش کنيـــد
 به رنج و غم و شوربختـــی درم         که من با سپاھی به سختـــی درم
 خوشـا بـاد نـوشيـن ايــران زمين          رھــايی نيابـم سـرانجــام از اين

 تو گنج و تن و جان گرامی مدار        چو گيتـی شود تنگ بر شھــــريار
 ندست جــــز شھـــريـار بلندنمــا         کــز آن تخمه ی نامدار ارجمنــــد
 که تا چـون بود کار من با عرب         نگھـــدار او را به روز و به شـب

 به گيتی جزو نيستمان يادگار       ز کوشش مکــن ايچ سستی به کار
 کزين پس بنيند ازين تخمه کس      ز سـاسـانيـان يـادگـارست و بـــس
  که خواھد شدن تخت شاھی به باد      دريغ آن سر و داد و آن مھر و داد
  ھميشه به پيــــش جھانـــدار بــاش       تو پــــدرود بـاش و بی آزار باش
 به شمشير بسپار و ياوه مگـــوی        گــر او را بـد آيـد تـو سـر پيش او

 ھمــه نـام بـوبکـــر و عمـر شـود          چــو بـا تخـت منبـر بـرابر شود
 نشيبـــی دراز است پيش فــــراز         ه گــردد اين رنـج ھـای درازتبـــ

 گــر اختر ھمه تازيان راست بھـر        نه تخـت و نه ديھيم بينی نه شھر
 شودشان سر از خواسته بی نياز         چـو روز انـدر آيـد بـه روز دراز
 ـد از بـــر ســـر ک�هز ديبــا نھنــ         بپوشند از ايشان گـــروھی سياه

 نه گوھر نه افسر نه رخشان درفش   نه تخت و نه تاج و نه زرينه کفش
 به داد و به بخشش کسی ننگــــرد     ديگـری بر خورد  بــرنجـــد يکـی

  نھفتـه کسـی را خــروشـــان کنـد       شب آيد يکی چشــم رخشـــان کند
 کمــر بر ميان و کله بر سر است    ديگر است  ستاينده ی روزشــــــان

 ـــژی و کـاستــیکــرامی شود گ        ز پيمـــان بگـــردنــد و از راستی
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 سـوار آن که 4ف آورد گفتگـــوی       پيــاده شـود مـــردم رزم جــــوی
 نــــژاد و بــزرگــی نيـــايــد به بـر        کشــاورز جنگــی شود بـی ھنــر

 ز نفـــرين نــداننـــد بـــاز، آفــرين         ی اين از آن، آن از اينربايد ھم
 دل مــردمان سنـــگ خــارا شــود        نھـــانـــی، بتــــر زاشکــارا شود

 پســر ھمچنيـن بـر پـدر چـاره گــر          بد انديش گردد پــدر، بر پســـر
 نــژاد و بــزرگی نيـــايـــد بـه کـار          شـــود بنـــده ی بی ھنر شھريار
 روان و زبان ھا شود پـــــر جفـا          به گيتی نمــاند کســی را وفــــــا

 نـــژادی پــديـد آيـــد انـدر ميـــان         از ايــران و از تـرک و از تـازيان
 ار بازی بودسخن ھــا بــه کـــــرد        نه دھقـان نه ترک و نه تازی بود
 بميرنـد و کوشش بـه دشمـن دھند        ھمــه گنــج ھــا زيـــر دامن نھند

 بکـوشنـد ازيـن تـا که آيتد به کـــام        و زاھــد به نـــام  بود دانشــومند
 که رامش به ھنگـــام بھـرام گـــور      چنان فاش گردد غم و رنج و شور

 به کوشش ھمــه گونـه ســازند دام    ه نامنه جشن و نه رامش نه گوھر ن
 َبجـويند و ديــن انـدر آرنـد پيـــش      زيـــان کســان از پــی سـود خويش

   و پوششش گليم آوردکخورش کش     پســـر کيــن سيــــم آورد  پــدر بـا
  ن و پشمينه پوشکيخورش نان کش     ز پيشـی و بيشـی نـدارنـد ھـــوش

 کسـی ســوی آزادگــان ننگــــــــرد       ر از اين داستـان بگـذردچــو بسيا
 شـــــود روزگــــار بــــد آراستــــه          بـريـزند خــون از پــی خواستـه

  و لب ھا پر از باد سردکدھان خش     دل من پر از خون شد و روی زرد
 ه شــد بخـــت سـاسـانيانچنيـن تيـر      کـه تـا مـن شـدم پھلــوان از ميان
 دژم گشـت و از ما ببــريــد مھـــــر       چنين بـی وفـا گشـت گردان سپھر
 گـذاره کنـد چـونکــه روييــن تنــــم         اگـــر نيـــزه بر کــوه رويين زنم
  ھمـی بـر بـــرھنـــه نيـــايـــد بـه کار       کنــون تيــر و پيکـان آھــن گذار
 فکنــدی بــه زخــم انــدر آورد زير        ھمـان تـيغ کان گردن پيل و شيـر
 ز دانـش زيــان آمــــدم بـــر زبـــان        نبـــرد ھمـــی پوســـت بر تازيان
 گـــر آگــــاھی روز بــــد نيستــــی          مـــرا کـاشکـی ايـن خـرد نيستی

 درشتنـــد بــا تــازيــان دشمن انـد            منندبـزرگان که از قـــادسـی بـا
 ز دشمـن زميـن رود جيحـون شود           گمانند کاين بيشه پر خون شود

 کوتــاه نيســت  نـداننـد کـاين رنـج        ز راز سپھــری کـس آگــاه نيست
  کارزارچــه ســود آيـد از رنج و از        چو بر تخمه ای بگـذرد روزگــار
 ايـــران ز تـو شـاد بـاد  دل شــــاه          تـــرا ای بــرادر تــن آبـــاد بـــاد

 کـفن جـوشـن و خون ک�ه من است      که اين قـادسی دخمه گاه من است
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  من انـــدر مبنــددتـو دل را بــه در         چنيـــن است راز سپھــــر بلنـــد
 فــدا کـن تــن خـــــويـش در کـارزار       ن بـر مـدارتـو ديـده ز شـاه جھـا

    چــو گـــردون گـــردان کنـد دشمنی      که زود آيـد ايــن روز اھـــريمنی
  که پوينـــده را آفـــريـن بـاد جفت        ُچـو نامـه به مھر اندر آورد گفت
 جـز اين ھـر چه اندر خوردبگويد          که ايـن نـامه نـــزد بـــرادر ببـــر

  
   :به گفته طبری

ر سعد ابی وقاص ک قبيله عرب با لش٣٣ نبرد قادسيه در« 
او . عرب چيزی برای از دست دادن نداشت. ھمراھی نمودند

آمده بود تا يا به سرزمينھای پر نعمت ايران دست پيدا کند و يا 
جنگ آغاز شد و روز نخست ايرانيان . در راه خدا کشته شود

بيشترين کشته شدگان از قبيله .  تن از عربان را کشتند۵٠٠
روز دوم ايرانيان بر عربھا چيره شدند و بيش از . بنی سعد بود

 تن از سرداران ۴در اين نبرد .  تن از آنان کشته شدند٢٠٠٠
بزرگ ايران به نامھای پيروزان، بندوان، بھمن جازويه و 

 ھمين گونه بود و روز سوم نيز. بزرگمھر ھمدانی کشته شدند
عربھا دست به شگردی نطامی زدند و چشم فيلھای سپاه را 
کور کردند و آنان به حالت رميده شدند و تعداد کثيری از 

روز چھارم نبرد . ايرانيان در زير دست و پای في�ن کشته شدند
 پس از فرارسيدن شب ايرانيان به  تا پاسی از شب ادامه داشت

شتند و س�حھا را بر زمين نھادند و گاه ھای خويش بازگوارد
چند ساعت پس از اين استراحت شبيخون . استراحت کردند

بزرگی از لشگر عرب به سوی ايرانيان وارد شد و نبرد خونينی 
در شب ھنگام شروع گشت و عده کثيری از ايرانيان و عربھا 

  . »کشته شدند 
در ھمين شب به گفته طبری رستم توسط يک عرب سر بريده 
شد و شالوده ارتش ايران با کشته شدن رستم فرخزاد از ھم 

   .پاشيده شد
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 Kبا کشته شدن رستم فرخزاد، سپاھيان ايران روحيه خود را کام
يزدگرد در رأس سپاه قرار گرفت و ! باختند و دچار تزلزل شدند

به مقابله با سپاه اسKم و دفاع از پايتخت امپراتوری ساسانی بر 
  !خاست

  :ويسدطبری می ن
جنوب عراق بعد از پيروزی مسلمانان در قادسيه، ويران و « 

 ھجری ١٧روستاھا و شھرھای آنجا دچار قحطی شد و در سال 
وبا و . بخش زيادی از مردم آنجا از گرسنگی تلف شدند

 ماه از رخداد قادسيه ٩ حدود  بيماريھای مرگبار روانه آنجا شد
در اين .  فرات کردسعد ابی وقاص چندين لشگر روانه ماورای

ھنگام يزدگرد در منطقه بابل عراق بر کرانه فرات مستقر شده 
. بود تا سد راه لشگر مسلمانان از ورود به پايتخت ايران شود

 نخويرگان که از سرداران ايران بودن وی - ھرمزان -مھران 
 ماه پس از قادسيه از سعد ابی ٩ فيروزان حدود  را ياری دادند

د و لشگرش کشته شدند و بابل به تصرف وقاص شکست خور
اين فتح مسلمانان را نزديک به تيسفون کرد و . سعد در آمد

برای جمع آوری لشگری از » ھرمزان « . خطر حمله جدی شد
به ھمين قصد راھی » فيروزان « . مردم راھی اھواز گشت 

به نزديکی تيسفون رفت و در » شھريار درکوتی « . نھاوند شد
در غرب تيسفون در ناحيه » نخويرگان « .  شدانجا مستقر

ھر کدام در » فرخان و پيھومان « . شرقی بابل مستقر شد
ولی باز اين لشگر . نواحی از جنوب غرب تيسفون مستقر شدند

آرايی ھا ايرانی ھا در برابر عربھای جنگجو و قبايل متعدد 
عربستان ناچيز بود و از طرفی ديگر کشور در مرحله بحران 

  . »ار داشت قر
  :طبری در ادامه می نويسد

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٢٨

 ھزار مرد جنگجو بوده ١٠٠ر عرب بيش از کشمار لش« 
ر ايران بعد از مقاومت ھايی شکسته شد و عربان کلش. است

در نتيجه يزدگرد از ناحيه غرب . تيسفون را محاصره کردند
شھر تيسفون يکی از . پايتخت به شرق تيسفون منتقل شد

 زيباترين و متمدن ترين شھرھای -رين  پررونق ت-آبادترين 
 سال شاھنشاھی ايران در آنجا ١٢٠٠ثروتھای . خاورميانه بود

مجمسه ذشته مجسمه ھای ط�ی پادشاھان گ. اندوخته شده بود
 تاج ھای شاھنشاھی نوشيروان و خسروپرويز -ط�ی حيوانان 

از طرف ديگر خبر . . .  جامھای زرين چندين ھزار ساله و -
ابع ايران به گوش مردمان عربستان رسيد و به گفته اين من

تاريخ نويسان عرب بيش از نيم ميليون نفر برای بدست آوردن 
مدافعان ايرانی . اين جواھرات و ط�ھا روانه تيسفون شدند

در ھمين حين ھيئتی از ايران . بيش از دو ماه مقاومت نمودند
ربان جھت صلح و پيشنھاد دادن جنوب عراق راھی لشگر ع

ولی مسلمانان آن را رد کردند و محاصره شھر را ادامه . شد
گان و سگان شھر را ه در نتيجه مردمان از گرسنگی گرب. دادند

  خوردند و به تدريج از روی ناچاری شھر را تخليه کردند
چند ماه بعد کل پايتخت .  سقوط کرد١٩تيسفون غربی در سال 
  .  »به تصرف عربھا در آمد

امه ی گزارش خود، در باره مناديان و مروجين طبری در اد
اسKم و احکام جھان شمول قرآن، اين صاحبان انديشه ی نو و 
نجات دھندگان بشريت از جھالت و نادانی و کفر و گمراھی  

مسلمانان مھاجم در شھر به کافورھای بسياری « : مينويسد
دا برخوردند و به خيال آنکه آنھا نمک ھستند کافورھا را در غ

. 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
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  !تفو بر تو ای چرخ گردون تفو
برخوداری و استفاده از علوم و دانش بر جای مانده از چنين 

 قوم ايرانی را تا کنون، يعنی نوابغ ومصلحانی بزرگ است که
سال ھای آغازين قرن بيست و يکم ميKدی، دوران انفورماتيک 
و تبديل جھان به دھکده ای کوچک و واحد، در رفتن با پای 
راست و چپ به توالت و خK، کماکان سر در گم نگاه داشته و 
اين موجود حيرت زده و سرگردان را به ميادين سنگسار و اعدام 

 عام روحانيون وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه، می در مKء
تحت تاثير نبوغ و دانش و عدالت ! کشاند و به تماشا وا ميدارد

 Kميراث مانده از چنين مخلوقاتيست که توده ی زحمت کش و ب
کشيده ی ايرانی جرأت اعتراض نسبت به چپاول و غارت ھای 

ن دوازده گانه را از بيکران خلفای هللا و جانشينان محمد و اماما
ست داده است و تصور می کند که با زبان باز کردن و اعتراض 
نمودن مورد خشم و غضب خدای سبحان قرار گرفته  و در 
نتيجه از ھمنشينی و مصاحبت با اين برگزيدگان در دنيای آخرت 

  !!و در ساحت فردوس برين محروم می گردد
ست که نبايد نسبت به و اين از جمله ی باورھا و عقايد توده ھا

  !!  آنھا اسائه ی ادب نمود و مورد حمله و انتقادشان قرار داد
عده زيادی از مسلمانان وقتی « : طبری ھمچنين می نويسد

جامھای ط� را در کاخ ديدند رنگ سفيد نقره را به رنگ زرد 
 چه کسی حاضر است که -ط� ترجيح دادن و فرياد ميزدند 

   »! ...ھای سفيد عوض نمايدجامھای زرد را با جام
 در كنار رود   باستانى یشھر( بKذری در باره ی فتح شھر ابله 

ّ ابله  نھر بزرگ  و در شمال دجله ُ که به گفته ی ابوالقاسم عبيدهللا .  ُ
)  ميKدی ٩١٣ قمری برابر با ٣٠٠(بن عبدهللا بن خردادبه 
 و تا ٤   تا شھر بصره  آنه ی فاصل  بهمعروف به ابن خرداد،

  : ، مينويسد) بوده است  فرسنگ ٣١ز شھر اھوا
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 جنگجويان مسلمان در شھر با کلوچه ھای ايرانی برخوردند «
که به آنان گفته شده بود اين کلوچه ھای باعث فربه شدن 

سپس آنان تعدادی از اين کلوچه ھا را خوردند . انسان می شود
چ تفاوتی و به بازوان خود نگريستند و پرسيدند پس چرا ھي

  . »حاصل نشد؟ 
به دست ران، با ھمه ی عيوب و محاسن اش، کشور باستانی ما اي

  !چنين مشاھير و نام آورانی فتح و به زانو در آمد
مشاھيری که به آخرين دست آوردھای فلسفی، علمی و فرھنگی 
جھان آن روز مسلح بودند و نسخه ای از ھمه ی آنچه را که در 

  ! شده بود، نيز ھمراه داشتندباره ی خشک و تر نوشته
بزرگ مردان و انديشمندانی که تنھا از بد حادثه، و به دليل تغيير 
شرايط محيطی و آب و ھوايی، فرق بين کافور و نمک طعام و 

چون اگر غير از اين . تفاوت ارزشی  طK و نقره را نميدانستند
می می بود، ميراثی گرانبھا و پر ارزش را برايمان به يادگار ن

ير و ميراثی که ھزار و چھارصد سال، ما را در زنج!! اشتندذگ
گزاری و بندگی  و خدمت بند و زندان بردگی و عبوديت

سفاکترين و خونخوارترين جنايتکاران و غارتگران و تبھکاران 
در موج ھای دھشتناک خون ھای ! تاريخ بشريت نگه داشت

ای عباسی، ريخته شده توسط خلفای راشدين، خلفای اموی، خلف
اسKم پناھان مغول، سيف اdسKم ھای غز و سلجوقی، تاتارھا، 

! شناورمان کرد... ايلخانان مغول، پادشاھان صفوی و قاجار و 
طوفان ھای آتش و کشتار و چپاول و غارت را نصيب مان کرد 
و در نھايت به طاعون و بKی دستگاه خليف گری شيعه با ھمه 

سبعيت ضد مردمی و ضد بشری  ی خصلت ھای دد منشانه و  
  !!اش گرفتارمان نمود

ثروت و گنجينه ی پادشاھان ساسانی در کاخ تيسفون را طبری 
 ميليون درھم تخمين زده است که در تاريخ ٨۶۵بالغ بر 
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وی . بشريت يکی از بی سابقه ترين اموال حکومتی بوده است
  :ميگويد
 بقيه - بعد از آنکه خمس اين مبلغ برای خليفه جدا شد«  

 ھزار ۶٠جواھرات و گنجينه پادشاھان گذشته ايران بين 
 ھزار ١٢جنگچوی مسلمان تقسيم شد و به ھر کدام از آنان 

  . »درھم رسيد 
از ديگر فجايع ببار نشسته ی مشاھير و نوابغ بزرگ اسKمی، 
يعنی ھمان مسلمانان صدر اسKم و تربيت شدگان مکتب اخKق 

هللا، پاره پاره نمودن فرش بھارستان و ھنر پرور محمد ابن عبد
اين فرش نفيس و گران بھا که به گفته ی تاريخ نويسان در ! است

و از ابريشم )  ذرع ۶٠ ذرع در ۶٠(  متر مربع ٩٠٠اندازه ی 
و زمرد و ديگر جواھرات و سنگھای قيمتی بافته شده بود، نمونه 

! تای از ھنر و عشمت جھان آن روزگار به شمار می رفته اس
زمينه ی اين فرش، پادشاھان ساسانی را در بزم ھا و باغ ھای 

سپاھيان ! بزرگ و سرسبز و شکارگاھھا نشان می داده است
اسKم، پس از فتح تيسفون، اين فرش بی نظير را روانه ی 
دارالخKفه مدينه می کنند تا مورد بھره برداری اميرالمؤمنين و 

  !خليفه ی بزرگ قرار گيرد
اب با ديدن آن ھنر شگفت تاريخی بر آن می شود تا عمر ابن خط

! آنرا به عنوان فتوحات اسKم و نتيجه مبارزات اعراب نگه دارد
اما علی ابی ابيطالب، امام اول شيعيان جھان و ھمان کسی که 
خود و فرزندانش صاحب و مالک ايران اسKمی محسوب می 

مھدی شوند و آخرين فرزند بزرگوارش  يعنی صاحب زمان و 
موعود، از مدت ھا پيش، شايد ھمزمان با اشغال نظامی عراق 
توسط نيروھای اياdت متحده امريکا و ھم پيمانانش، از شھر 
سامره کوچ و در ته چاه جمکران سکنی گزيده است، با 
نگھداری اين کاdی پر ارزش مخالت نمود و گفت اين کاdی با 
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ان حق و حقيقت تقسيم ارزش بايد بين ھمه بزرگان اسKم و منادي
بدين گونه فرش تکه تکه شد و . شود تا ھمگان از آن بھره ببرند

در روايت ھا و ! ھر تکه اش به بزرگی از بزرگان اسKم داده شد
حديث ھای معتبر اسKمی  آمده است که حضرت سھم خود را به 

  !بيست ھزار درھم فروخت تا نان و سرکه ای نوش جان کند
خارات تاريخ ايران درفش کاويانی بود که از يکی ديگر از افت

زمان اردشير بابکان تا آن روز دست به دست چرخيده بود و ھر 
درفشان ! پادشاھی به آن گوھر و قطعه جواھری آويخته بود

کاويان، نماد و سمبل قيام کاوه ی آھنگر عليه بيدادگری و ستم 
 روز افزون ضحاک عليه مردمان زحمت کش و توده ھای تحت

  !ستم بود
درفش از پوست پلنگ ساخته شده بود « : به گزارش مسعودی

و نگين ھای ياقوت و مرواريد و جواھرات سلطنتی به آن 
  .»است  آويزان بوده

 مسعودی قيمت درفش کاويانی را بالغ بر دو ميليون و دويست 
درفش اصلی :   او اذعان ميکند که !ھزار درھم تخمين زده است

ھداری ميشده و درفشی مشابه در جنگھا مورد در خزانه ملی نگ
  !استفاده قرار می گرفته است

! پس از سقوط و اشغال تيسفون، نوبت بخ جنگ جلوd رسيد
ابوحنيفه   بن ونند معروف به احمدبن داودجنگی که  به گفته ی 

ق  در دوره . ه٢٨٢ – ٢٢٢ م برابر با ٨٨٩ - ٨٢٨ ( دينوری
4، از ايرانيان کشتند که سراسر آن قدر در جلو «: ی سامانيان

دشت از تن ھای شان پوشيده بود و از آن رو اين جنگ جلو4 
  ؟ »نام گرفت

 بار به شھر جلو4 حمله ٨٠سپاه اس�م « : به گفته ی طبری
اما . زيرا نيروھای ايرانی به مقابله برخواسته بودند. کرد

موی پسر ع( فرمانده ايرانيان شخصی به نام خرزاد خرھرمزد 
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به دليل طو4نی شدن جنگ . بود که تا آخرين دم جنگيد) رستم 
در . نيروھای اعراب چنيدن ماه در نزديکی جلو4 منتظر ماندند

آنان شروع . ھمين اثنا چنيدن لشکر به شمار عربھا اضافه شد
به آتش کشيدن مزارع و روستاھای اطراف کردند تا رعب و 

  . » شودوحشت در دل مردمان شھر جلو4 ايجاد
شھر جلو4 به رسم ديرينه « : طبری در ادامه می نويسد که

به طوری که به ھر . عرب تاراج شد و غنائم بسياری بدست آمد
 درھم رسيد و خمس گاوھا و گوسفندان شھر ٩٠٠٠مسلمان 

  .  » ميليون درھم شد۶که به مدينه فرستاده شد بالغ بر 
دن اذعان، به اما به خاطر روشن ش. سخن به درازا می کشد

ويژه جوانان غيور و برومند ايران، اين آينده سازان مملکت و 
پاسخ به ياوه گويی ھای روحانيون وابسته به دستگاه خليفه گری 
شيعه و قلم بدستان و مزدوران جيره خوار انيرانی ای که با 
سؤاستفاده و مستمسک قرار دادن وضعيت آشفته و نابسامان 

 وقيحانه و بيشرمانه ادعا می کنند که اواخر سلطنت ساسانيان،
ايرانيان با طيب خاطر و پايکوبان و دشت افشانان به استقبال 
بيابانگردان بی فرھنگ و بی ھويت رفتند و به اسKم ناب 
محمدی لبيک گفتند، مجبورم گوشه ھای بيشتری از مقاومت و 
و پايداری ايرانيان در مقابل نيروھای شيطانی و پيام آوران جھل 

جنايت را، ھمانطور که گفتم، با کمک تاريخ نويسان عرب و 
باشد که عبرت آموزان و پندگيران جامعه به ! اسKمی نشان دھم

خود آيند و بيش از اين ملعبه دست دين و آخرت فروشان وابسته 
به دستگاه خليفه گری شيعه و ديگر فريب کاران و پادوھای نظام 

  !  داری غارتگر قرار نگيرندجنايت پيشه و خون آشام سرمايه 
 ھجری مورد ھجوم و يورش سپاه ١٧استان خوزستان از سال 

  .شيطان  قرار گرفت
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که ميان يکی از قديمی ترين خاندان خوزستانی بر » ھرمزان « 
خاسته بود، سپاھی گرد آورد و بر آن شد تا جلوی پيشروی و 

پس از سپاھيان اسKم، ! اشغالگری تازيان بيابانگر را بگيرد
دست تاراج گشودند و ھر آنچه » بازار خوزی ھا « رسيدن به 

نيز با سپاه اندکش تاب » ھرمزان « ! را ديدند تاراج نمودند
! مقاومت نياورد و ضمن شکست در مقابل تازيان تسليم گرديد

طبق قرار داد صلحی که بين وی و اشغالگران تازی منعقد 
در دست » زاردشير ھرم« و » مھرگان کدک « گرديد، مناطق 
به شرط آنکه او ھر ساله باج و خراج خود را به ! وی باقی ماند

  !دارالخKفه مدينه به پردازد
زيرا !  اما قرار داد منعقده ی صلح چند ماھی بيشتر دوام نياورد

ھرمزان، عليه اسKم پناھان دست به شورش زد و اعKم جنگ 
مين بار دوم و برای دو دوباره لشکری عازم شھر شد. نمود

قرار داد دوم نيز به سرنوشت ! قرارداد و عھد و پيمانی بسته شد
ھرمزان، اين بار مجبور به عقب ! قرار داد اول گرفتار آمد

  ! نشينی و پناه بردن به شھر شوشتر شد
 حمله به شوشتر برای ٨٠بيش از « : به نوشته ی طبری

ت به وی با ھوادارانی که داش. نابودی ھرمزان صورت گرفت
اعراب دژ را محاصره . درون دژی قرار گرفت و مبارزه کرد

در نھايت وی مجبور به . کردند ولی او حاضر به تسليم نشد
او را بسته شده )  ھجری ٢١سال . ( درخواست امان نامه داد

 وی اولين سرداری بود که زنده تحويل خليفه  به مدينه بردند
فت که يا اس�م بياورد در نتيجه عمر به وی گ. مسلمانان می شد
. وی با پذيرفتن اس�م جان خود را حفظ کرد . و يا کشته شود 

 درھم در سال ٢٠٠٠عمر برای او خانه ای تھيه کرد و مقرری 
بعدھا که عمر ابن خطاب اميرالمومنين توسط . تعيين کرد 

ايرانيان ترور شد معلوم گشت ھرمزان يکی از سازمان دھندگان 
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 ھرمزان بعدھا توسط عبيدهللا پسر عمر  !ستاين ترور بوده ا
 درھم رسيد و ٣٠٠٠از اموال شوشتر به ھر سوار . کشته شد
  . » درھم ١٠٠٠ھر پياده 

 ھجری به وقوع پيوست، ٢١در نبرد نھاوند که در سال 
فرماندھی سپاه ايران به عھده ی فيروزان سپھساdر دلير ايرانی 

 آخرين نبرد بزرگ به نوشته ی طبری در اين جنگ که. بود
  : ايرانيان با اعراب بوده و تازيان آن را فتح الفتوح ناميده اند

به قدری از ايرانيان کشته شد که زمين از خونھا لغزنده شد « 
و اسبان ليز خوردند و 4شه ھای فراوانی در شھر بر روی ھم 

  . »تلنبار شده بودند
راج شد و  ھجری شھر ری به دست نعيم ابن مقرن تا٢٢در سال 

و به نوشته ی طبری، ثروتھايی که از ری به دست مسلمانان 
افتاد، دست کمی از فتح کاخ تيسفون پايتخت امپراتوری ايران در 

پس از اشغال ری توسط تازيان، بر . سر زمين عراق نداشت
 ۵٠٠داد منعقده، مقرر شد که اين شھر ساdنه مبلغ اراساس قر

مان باج شرعی به دارالخKفه ی ھزار درھم به عنوان جزيه يا ھ
  . کوفه بپردازد

مھست « پس از ری نوبت به دماوند رسيد و فرماندار شھر که 
مقرر شد ساdنه . بود راھی جز تسليم نداشت» مغان مردانشاه 

    ھزار درھم باج به کوفه پرداخت نمايد٢٠٠مبلغ 
در مدارک و اسناد عربی از شھر گناوه، واقع در استان بوشھر 

، مرکز »برازجان «  کيلومتری شھر توز ٩٩ به فاصله ی و
  !ياد شده است» توج « شھرستان دشتستان، به عنوان 

طبری از زبان يکی از کشتارگران مسلمان که در اين شھر 
  : حضور داشته چنين می نويسد

مدت زيادی به طول ) گناوه ( ت�ش برای تصرف شھر « 
 يافتند و کشتار زيادی از انجاميد ولی سرانجام ايرانيان شکست
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 طوايف  آنان در شھر شد و تمامی اموال آنان تاراج گرديد
ديگری که در اطراف سواحل جنوی خليج فارس بودند و دين 
شان مسيحی بود تسليم شدند و حاضر به پرداخت خراج 

شھرک « ولی فرمانده ارتش شھر که شخصی به نام . گرديدند 
بوشھر (» ريشھر « ر نتيجه در بود حاضر به تسليم نشد و د» 

اردو زد و آماده نبرد با مسلمانان عرب شد و در نبرد )  فعلی 
سختی که ميان آنان روی داد وی کشته شد و اطرافيان اش به 

  . »قتل رسيدند
 » ريشھر«  بKذری نيز در باره ی مقاومت ايرانيان در 

  :مينويسد
» شھرک « يان و مبارزه به طول انجاميد ولی در نھايت ايران« 

کشته شدند و شھر به دست عربھای مسلمان فتح شد و غنايم 
  .  »زيادی را بدست آوردند

واقع در ( » کران م« باره قصد حمله عربھا به شھر طبری در 
  : ميگويد) سيستان و بلوچستان امروزی 

  :عمر درباره اين شھر از فرمانده لشکرش پرسيد« 
   اين شھر چگونه است؟ -

 مردمانش قھرمان،  آبش گل -دشتی است کوھستانی :  وی گفت
آلود، ميوه اش کھور، خيرش ناچيز، شرش دراز و فراوانيش 

  . اندک
تا زمانی که مردم از من اطاعت ميکنند لشکری به :  عمر گفت

  .»چنين جايی نخواھم فرستاد 
ماندن در کفر و ضKلت و الحاد مردمانی که در سرزمين ھای 

بدون منابع يا گنجينه و دفينه ای می زيستند، خشک و سوزان و 
به مراتب به سود هللا، خلفای او بر روی زمين و جھادگران کينه 

  ! توز، خشن، خونريز و بی رحم و عاطفه اش بود
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ابن خلدون، جامعه شناس و مورخ عرب است، درباره ی فتح 
و اشاعه دھندگان احکام و !! ايران توسط جھادگران فی سبيل هللا

   : ئين جھان شمول خدای آسمانی، چنين مينويسدآ
اين به ان دليل . عرب ھای ذاتا ويرانگر ھستند و ضد تمدن« 

است که آنان ھمواره در حال نقل و انتقال برای دستيابی به 
عرب عموما . که اين امر با تمدن منافات دارد. غنائم ھستند

گران گرايش به تاراج گری دارد و ميخواھد آنچه در دست دي
زيرا که روزی اش توسط شمشيرش به . است را از آن خود کند

عرب در گرفتن اموال ديگران ھيچ مرز و حدی . دست می آيد
نميشناسد و ھمين که چشمش به مال و متاعی می افتد آن را 

درنتيجه مردمانی که زير سلطه اين قوم باشند در . تاراج ميکند
ھای اھل حرفه و صنايع آنان ساختمان. امنيت زندگانی نميکنند

آنان . را به زور ميگيرند و ھيچ بھايی برای آن پرداخت نميکنند
برای صنعت ھيچ ارزش قائل نيستند و تنھا ھدفشان آن است که 
اموال مردم را از دستشان بيرون بکشند و در نتيجه ھيچ 

سپس آنان را در . توجھی به قومی که مغلوب ست ندارند
   » .در آشوب و ھرج و مرج باشندخودشان رھا ميکنند تا 

 –در يک کKم، چون به قائمه ی شمشير و قدرت سياسی 
اجتماعی تکيه دارند، دست به ھر تبھکاری و جنايتی می زنند و 

  ! فجايعی عظيم به بار می آورند
ابن خلدون در باره ی کتاب سوزی مسلمانان و فجايع بيشمارشان 

  : در ايران چنين می نويسد
ن به سبب عظمت کشورشان که کوله بار چندين قرن ايرانيا« 

تسلط بر جھان را در بر داشتند و تمدنی کھن را در خود جای 
داده بودند و به سبب استمرار پادشاھی شان علوم عقلی 

 در زمانی که  نزدشان بسيار بزرگ و دامنه اش گسترده بود
در . ايران فتح شد کتاب ھای بسياری از کتابخانه ھا بدست آمد
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نتيجه سعد ابی وقاص به عمر ابن خطاب نامه نوشت تا درباره 
عمر . کتابھا تصميم گرفته شود که در اختيار مسلمان قرار گيرد

. پاسخ داد که ھمه کتابھا را در آب بريزيد و يا آنکه آتش بزنيد
زيرا اگر چيزھايی در آنھا باشد که برای راھنمايی و ھدايت 

 ھدايت کرده است و نيازی به آنان  ما را هللا-انسانھا باشد 
  اگر ھم گمراھی باشد که هللا ما را از اينھا نجات بدھد. نيست

پس به دستور عمر ھمه کتابھا نابود گشت و ھيچ برای ايرانيان 
  . »باقی نماند

...  اين ھمه، از جھل و نادانی، عقب ماندگی، واپسگرايی و 
 رابطه ای با سرچشمه می گيرد و به عقيده ی من کوچکترين

  !عرب بيابانگرد و وحشی و عجم متمدن و مدعی فرھنگ ندارد
 ايران و نزول اجKل حاج روح هللا ١٣۵٧انقKب بھمن ماه 

موسوی خمينی و دار و دسته ی تا ديروز مبارز و حق طلبش را 
پاسداران و عمله جھل و جنايتش چه کسانی ! در نظر بگيريد

 ھزار و چھارصد سال پيش و بوده و ھستند؟ آيا اينان اعراب
ايرانيان با فرھنگ ! مھاجمين تبھکار و کينه توز تازی بودند؟ نه

تمدن بزرگ « و پر مدعايی بودند که در چھارچوب دروازه ھای 
را انتظار به آرمان شھر تمدن بزرگ ايستاده و لحظه ی ورود » 

 اينان زير درفش اسKم و به نام جھاد فی سبيل هللا،! می کشيدند
از کشتار ! دست به چه جنايتی نزدند و چه فجايعی ببار نياوردند؟

و قتل عام و تجاوز به ناموس مردم گرفته، تا ويران نمودن آثار 
باستانی و کتاب سوزانی که در تاريخ و در نوع خود بی سابقه و 

  !! ه استبی نظير بود
پس ريشه ی اين عناد، کينه توزی، جنايت پيشگی، تبھکاری، 

گری، يغما و چپاولگری، ھمه و ھمه در ايدئولوژی و ويران
تفکری واپسگرا، قرون وسطايی و عقب مانده نھفته است که با 
اعطای قدرتی شيطانی و وعده و وعيدھای فريبنده و وسوسه 
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برانگيز، ھر انسان ساده دل و بشر دوستی را نيز به شيطانی 
  !!مجسم و خونخواره ای بی بديل مبدل می نمايد

پس از فتوحات گسترده مسلمانان در ايران و دست يابی به عمر 
غنائم و باج و خراجی فراوان، اقدام به تاسيس مکانی به نام بيت 
! المال زد تا غنائم جنگی بدست آمده را در آن جمع آوری نمايند

سپس از مسلمانان مدينه آمارگيری کرد و نامشان را در دفتری 
نخست از ياران نزديک پيامبر . ثبت کرد) ديوان عطاء ( به نام 

برای سربازان سپس علی و پسرانش و در آخر . آغاز کرد
 درھم، برای جنگھای ۵٠٠٠شرکت کننده در جنگ بدر نفری 
 درھم، برای کسانی که ۴٠٠٠بعد از بدر تا صلح حديبيه نفری 

 درھم، ٣٠٠٠ ھجری جنگيده بودند نفری ١٢در سالھای تا 
 ھجری جنگيده بودند نفری ١۶ل برای کسانی که بعد از سا

وی برای پسران .  درھم، مستمری ساليانه تعيين نمود٢٠٠٠
 درھم، ۵٠٠٠امام علی که به سن بلوغ ھم نرسيده بودند نفری 

 ۴٠٠٠ درھم، برای سلمان فارسی ۶٠٠٠برای عمار ياسر 
درھم، برای ھرکدام از ھمسران پيامبر، به جز عايشه که ھمسر 

 درھم و برای ١٠٠٠ ابوبکر صديق بود محبوب محمد و دختر
 درھم ١٢٠٠٠عايشه، اين حميرای دل فريب و فريبای محمد  

برای زنان صيغه ای و بدون عقد نامه ی محمد ! در نظر گرفت
در حاليکه سھميه ی .  درھم، در نظر گرفته شد۶٠٠٠نيز مبلغ 

  ! درھم، بيشتر نبود۵٠٠ تا ٢٠٠ساير زنان مبلغی بين 
 تحقير و توھين، تبعيض و نژادپرستی، سرکوب و کينه و نفرت،

در نھايت ... خفقان، برخوردھای غير انسانی و ضد بشری، و 
به ثمر نشست و اميرالمؤمنين عمر ابن خطاب، در بامداد روز 

 ھجری در محراب مسجد پيامبر در شھر ٢٣ ذيحجه سال ٢٧
مدينه مورد حمله يک ايرانی زرتشتی اسير شده قرار گرفت و 

ضارب فيروز نھاوندی نام داشت که پس . خمی کاری برداشتز
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فيروز به دليل عدم پذيرش ! از اسارت به ابولولو ملقب شده بود
دين مبين اسKم، به بردگی گرفته شده و در خدمت مغيره ابن 

 تن ١٢وی چندين ضربه به عمر زد و ! . شعبه به سر می برد
 ۶ن آنان مردند و  ت۶از ھمراھان وی را زخمی نمود که بعدھا 

تن ديگر زنده ماندند و آن زمان که دستگير شد خود را نيز 
  . چند روز بعد از جراحات عمر به ھKکت رسيد. بکشت

عمر اجازه نداده بود که ھيچ ايرانی اسير شده « طبری مينويسد 
ليکن مغيره ابن شعبه به دليل آنکه فيروز . ای وارد مدينه شود

نگری و نقاشی آشنايی داشت، اجازه ی نھاوندی به نجاری و آھ
 بعدھا مشخص شد  اقامت او در مدينه را از عمر گرفته بودو

که ھرمزان و چند نفر ديگر که امان يافته بودند در مدينه 
  .» زندگی می کردند، در ترور عمر دست داشته اند

با مرگ عمر و به قدرت رسيدن عثمان بن عفان به عنوان 
ن، قيام و شورش سراسری ھمه ی مناطق سومين خليفه ی مسلمي

ايران را در بر گرفت و ھزاران نفر در خاک و خون خود 
کشتار و جنايت ھايی که نکته به نکته، شرح وقايع ! غلطيدند

  !شان در کتاب ھای تاريخ آمده است
نکته ی جالب و قابل توجه، پس از رأفت و عطوفت اسKمی و 

يان دين حنيف با باشندگان خدايی و برخورد بشر دوستان و مناد
سرزمين ھای مفتوحه و ملل مغلوب، کشتار و قتل عام ما 
ايرانيان، يعنی محبان خاندان علی و اھل بيت عصمت و طھارت 

  !به دست علی و فرزندان برومندش بوده و ھست
مايی که در طول تاريخ ھزار و چھارصد ساله، عرض و شرف 

راه اين خاندان فدا نموده و و ناموس و ھمه دار و ندارمان را در 
ھزاران انسان بيگناه، زن، کودک، پير و جوان را نه به دليل 
دشمنی با اين خاندان، بلکه صرفا به خاطر عدم پذيرش آنان به 
عنوان رھبر و پيشوا و امير، به ديار عدم فرستاده و ھستی شان 
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و ھم اکنون نيز به آتش اين دشمنی و ! را به تاراج برده ايم
اوت کور و حيوانی می دميم و ضمن مباح دانستن خون عد

ھموطنان سنی مذھب، زندگی آنان و فرزندانشان را به باد فنا 
  ! می دھيم

لشکری راھی گرگان » سعيد ابن عاص « [: طبری می نويسد
 ھزار درھم ١٠٠سپس . مردم آنجا از راه صلح آمدند. نمود

ليکن . دادند ھزار درھم خراج به اعراب مي٢٠٠خراج و گاه 
قرارداد از طرف ايرانيان برھم خورد و آنان از دادن خراج به 

يکی از شھرھای کرانه جنوب . مدينه سرباز زدند و کافر شدند
بود که به سختی با سپاه » تميشه « شرقی دريای خزر شھر 

شھر را محاصره کرد و » سعيد ابن عاص « . اس�م نبرد کرد
(  رسيد مردم از گرسنگی زنھار آنگاه که آذوقه شھر به اتمام

» سعيد ابن عاص « به آن شرط که سپاه . خواستند) امان 
ليکن بعد از عقد قرار داد سعيد تمام . مردمان شھر را نکشد

مردمان شھر، به جز يک نفر را در دره ای گرد آورد و تمام 
در اين کشتار عبدهللا پسر عمر، . افراد شھر را از لب تيغ گذراند

امام دوم (  پسر عباس، عبدهللا پسر زيبر، حسن ابن علی عبدهللا
در راس لشکر ) امام سوم شيعيان ( ، حسين ابن علی )شيعيان 

  ].»اس�م قرار داشتند 
  :بKذری مينوسيد

آذربايجان را فتح کرد و درب آن شھر را » اشعث ابن قيس « [
 در زمان عثمان وی والی آذربايجان. به روی سپاه اس�م گشود

او شماری . شد و در زمان امام علی ھم در سمت خود ابقا شد
زيادی از خانواده ھای عرب را روانه آذربايجان کرد تا در آنجا 

عشاير عرب از بصره و کوفه و شام راھی . سکنی گزينند
عده معدودی از عربان زمينھای عجمان را . آذربايجان شدند

 زمينھای ليکن اکثر عربان برای مصادره کردن. خريدند
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يعنی ھر گروھی ھرچه . مجوسان با يکديگر مسابقه نمودند
بدين صورت اموال و زمينھای . ميتوانست مصادره ميکرد 

ايرانيان يکی پس از ديگری به تاراج گذاشته شد و امام علی 
  ]».خليفه وقت با آن مخالفتی ننمود
اين مظھر شجاعت و عدالت و با جھت بررسی و آشنايی بيشتر 

و واليان و سرداران گوش به فرمانش ... گی و سخاوت و مردان
با محبان خاندان خود و مردمانی که حتی پادشاھان و اميرانشان، 
با ھدف عوام فريبی و توجيه تبھکاری و جنايت ھای عديده شان 
در حق مردم مظلوم و زحمتکشان پای در زنجير تحت 

،  ) علیسگ درگاه(  » کلب آستان علی« رھبريشان،  خود را 
 » عو عو کنان« می نامند و مK روضه خوانشان بر باdی منبر 

در صدد اثبات مدعای سگ بودنش بر می آيد،  ھمان به که به 
  !تاريخ مراجعه شود

تنھا نمونه وار ياد آوری می کنيم که در زمان خKفت علی ابن 
ابيطالب طايفه حسکه در سيستان از فرمانھای سپاه علی سرپيچی 

 تن از اين طايفه را ۴٠٠٠علی سوگند ياد کرد که . کردند
  . خواھم کشت

  : بKذری می نويسد
راھزنی و غارتگری در زمان خ�فت علی به اوج خود ميرسد « 

به معنای راھزنان داده ) لصوص ( به طوری که به خود نام 
  .  »بودند

بKذری در باره نحوه برخورد با اسيران ايرانی در دوران 
dفت موKی متقيان و امام اول شيعيان، علی ابن ابی طالب، که خ

حکومت عدل و عدالت پرورش را به مدت سی سال با گوشت و 
پوست استخوان در سرزمين بK زده مان تجربه می کنيم، 

  : مينوسيد

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٤٣

در يکی از جنگھا در نواحی خوارزم عربان شمار بسيار « 
 بازگشت در راه. زمستان و سرما بود. زيادی اسير گرفتند

عده کثيری از .رختھای ايرانيان از آنان گرفته و کنده شد
  .  » اسيران از سرما و يخ تلف شدند
ھاد گران و مجاھدين فی سبيل جبا ھمين مختصر در می يابيم که 

هللا، کمترين قصد و نيتی در اشاعه ی دين اسKم و بر قراری 
ين ھدف و بلکه بزرگتر! مساوات و برادری و برابری نداشته اند

غايت خواسته و آرزويشان، به دست آوردن زمين، پول و برده 
در يک کKم، مجاھدين صدر اسKم و سرداران عرب ! بوده است

که اکثرا در زمره ی اصحاب و انصار پيامبر اسKم بوده و در 
رکاب او شمشير زده بودند، به ھمان اندازه مسلمان و به فکر 

اسKم پناھانی چون، سلطان نجات جھان و بشرت بودند، که 
حاج روح ... محمود غزنوی، چنگيز خان مغول، ھKکوخان و 

علی ! هللا موسوی خمينی و دار و دسته ی جنايتکار و آدمکشش
و فرزندانش، ھمان قدر به ايران و ايرانی می انديشيده اند که 

يعنی ھمان ! ھزاران روحانی وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه
 خدمتگزار و کمر بسته در راه سروری و آقايی آنوسی ھای

  !جھانی سرمايه و به قدرت کامل رساندن دولت يھود
جھادگران و مجاھدين فی سبيل هللا ای که سواد خواندن و نوشتن 
نداشته اند، تفاوت کافور و نمک طعام را نمی دانسته اند، از 

ا چه تفاوت ارزشی و ذاتی طK و نقره بی خبر بودند، چگونه و ب
قدرتی می خواستند به ديگران بياموزند و آنان را از ضKلت و 
گمراھی برھانند؟ با کدامين دانش و بينش، وجود خدا در آسمان 

  و فرمانروايی او بر جھان و کائنات را استدdل می کردند؟
وجود ھزاران حديث و روايت ابتدايی و مزخرف که بعدھا 

 صورت کتاب ھای توسط علمای علم حديث جمع آوری و به
قطور و گمراه کننده در آمده، بيانگر کدامين واقعيت تلخ و شرم 
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اين حقيقت را بيان می دارند که نه تنھا ! آور است؟ درست است
مسلمانان صدر اسKم و صحابه رسول اکرم از نعمت سواد و 
دانش سياسی و فرھنگی و ھنری بی بھره بوده اند، بلکه ساير 

ه ھا و سده ھای متمادی در ضKلت و مسلمانان نيز تا دھ
گمراھی و بيسوادی دست و پا می زده اند و اين ھمه حديث و 
روايت را به صورت شفاھی و سينه به سينه و زبان به زبان، 
حفظ و به نوابغ و علما و عKمه ھای جھان اسKم که تا اين زمان 
ن به تفسير و تأويل دعاھای روئيت البول و روئيت الغايت و خو

  !!مشغول و سرگرمند، منتقل می نموده اند... حيض و 
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و به تبع خلفای بعد از وی، پرداخت  محمدبا توجه به اينکه 
اعم از صاحب کتاب و غيره  را بر ملل مغلوب غير عرب ١جزيه

تحميل نمودند، چنين استنباط می شود که آيين اسKم و مغز 
  !حمد، ھدفی مذھبی و دينی را دنبال نمی کرده استمتفکر آن م

گرفتن جزيه و رھا نمودن ملت ھای مغلوب در کفر و ضKلت و 
گمراھی کجا و دعوت به توحيد و پرستش خدای يگانه و آسمانی 

  کجا؟
 عKوه بر آن، به ادعای محمد و خدای آسمانی او، ھمه ی ملت 

، دارای ... )ودی و مسيحی و يھ( ھا و اقوام و قبايل اھل کتاب 

                                                        
ساdنه به اعراب می پرداختند و در  ملل مغلوب مبلغ باج و خراجی است که: جزيه  –  ١

  !ازای آن از مسلمان شدن سر باز می زدند
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پيامبران و رسوdنی بوده که ھمه از سوی خدای آسمانی و با 
تا جايی که بعضی از اين ! ھدف نجات بشريت رسالت يافته بودند

، در کنار محمد به )ابراھيم، نوح، عيسی و موسی ( پيامبران 
عنوان اوللعزم شناخته و توسط مسلمانان به رسميت شناخته می 

ادعای محمد که آيين خود را آخرين و کامل ترين باز به ! شوند
دين جھان دانسته و خود را به عنوان خاتم النبين معرفی نموده، 
پيروان اين اديان موظف به ترک دين قديم و پذيرش آيين جديد و 

نا گفته و نا نوشته، !پيروی از آخرين پيامبر خدا بوده و ھستند
 و بت پرستان و آتش معلوم است که ميان اين گروه ھای توحيد

تفاوت ماھوی فراوانی ) چند خدايی ( پرستان و پلی تئست ھا 
و بر خورد محمد با آنان می بايست اصKح گرانه و ! وجود دارد

يعنی آنان نيز با ساير ! در حاليکه چنين نيست! کامل کننده باشد
مشرکين و کفار ھمسانند و مانند آنان مجبور به پرداخت جزيه 

آنان وعده داده می شود که در آتش جھنم تا ابد شکنجه اند و به 
  !خواھند شد و آزار و اذيت می بينند

قضيه زمانی جالب تر و قابل توجه تر می شود که می بينيم، 
محمد و خدای آسمانی او، پيروان ديگر اديان توحيد و آسمانی را 
در کنار مشرکين و کافران مغلوب به گرداخت جزيه محکوم و 

می نمايند، در حاليک صحبتی از گرفتن و دريافت ھمين مجبور 
! جريمه ی تعيين شده از سوی خداوند، از مشرکان عرب نيست

چرا که محمد به دنبال ايجاد و به راه انداختن يک نھضت سياسی 
لذا بر !  اجتماعی کامK عربی عليه ساير ملل غير عرب است-

زيرا اين ! تپيکر اين نھضت لباسی دينی و مذھبی دوخته اس
لباس و اين شگرد انتخاب شده، بھتر و بدون دردسرتر وی را به 

ھدفی که جزگرد آوردن اعراب پراکنده و ! ھدفش می رساند
دائما در حال جنگ و جدال با ھمديگر، و اتحاد آنان زير درفشی 
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واحد و سروری و آقايی بخشيدنشان بر تمامی ملت ھای جھان را 
  !دنبال نمی کند
، به راه انداختن چنين نھضتی و راه انداختن و راه بدون شک

بردنش در مسير عملی خود، نياز مبرم و روز افزون به ھزينه 
و از آنجا که نھضت عربيست و متعلق به اعراب، ھزينه ! دارد

اش را می بايست ملت ھای غير عرب که مغلوب خواھند شد، 
  !  بپردازند

دعوت توسط آيات   و برای مدت ده سال در مکه،درآغازکار
  :، آنھم آيه ھايی چونقرآنی

در دين   (١» ی4 إكراه فی الدين قد تبين الرشد من الغ«  
 و.) اجباری نيست، ھدايت از گمراھی به خوبی آشكار شده است

قل يا أيھا الكافرون 4 أعبد ما تعبدون، و 4 أنتم عابدون ما « 
ون ما أعبد لكم دينكم أعبد، و 4 أنا عابد ما عبدتم، و4 أنتم عابد

من آنچه را كه شما می پرستيد، : بگو ای كافران ( ٢»و لی دين 
ومن . و شما نيز معبود به حق مرا عبادت نمی كنيد. نمی پرستم

به آن صورت كه شما عبادت می كنيد، عبادت نمی كنم و شما 
نيز به مانند من عبادت نمی نماييد، دين شما برای خودتان و 

  .)برای خودمدين من نيز 
 صورت می گرفت، زيرا  فاقد آن نيرويی بود که  با توسل  به 

ُو با تھديد به شمشير، مثله کردن، را قھرأ بتواند کسی آن  
وادار به پذيرش دعوت و آيين ... مصادره ی اموال، نفی بلد، و 

  !خود کند
و گردآوری آن نيروی تشکيل دولت اما پس از ھجرت به مدينه، 

 ی شمشير و در دستیدست ، در حالی که درل اتکاء و قابdزم
، با لحنی خشن و بيانی سراسر تھديد و قرآن حمل می کرد

                                                        
   .٢۵۵ قرآن سوره ی بقره، آيه ی – ١
   . ی کافرون قرآن سوره– ٢
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کمترين پيوند  در اين راه بدون آنکه.  به دعوتش ادامه دادارعاب
َإنما جزاء الذين يحاربون « !دوستی و خويشاوندی را رعايت کند َُ ُِ ََ َِ َّ َ َّ ِ

ْهللا ورسوله ويسعو َ َْ ُ َُ َ ََ ْن فی ا�رض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو َّ َْ َ َ َُ َّْ َُ ََّ َ ْْ ً َ ِ ِ َ
ْتقطع أيديھم وأرجلھم من خ�ف أو ينفوا من ا�رض ذلك لھم  ْ ُْ ْ ُ ُ َْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َ َ َْ ََ ْ َْ ُْ ٍ ََ َّ ُ

ٌخزی فی الدنيا ولھم فی ا�خرة عذاب عظيم ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َُ َ ْ َ َ ْ ُّ كيفر كسانی   ( ١. »ْ
ند و در زمين فساد به پا می كنند كه با خدا و رسولش می جنگ

جز اين نيست كه آنھا به قتل رسانيده يا به صليب كشند و يا 
دست و پايشان را به خ�ف ببرند و يا آنان را تبعيد نمايند؛ اين 
ذلت و خواری عذاب دنيوی آنھاست اما در آخرت به عذاب 

  .) بزرگی مبت� خواھند شد
رر و زيان جا خوش کرده دشمنی محمد با بت ھای بی آزار و ض

در خانه ی کعبه، صرفا از اآن جھت بود که وجود آنھا را باعث 
! تفرقه و جدايی قبايل، عشيره ھا و خانواده ھای عرب می ديد

امری که به عنوان سنگی بزرگ پيش پای او و اھداف دراز 
محمد خوب می دانست و می ديد که شرک و ! مدتش قرار داشت

تنھا شرز و زيانی به خداوند نمی رساند، بت پرستی مردم، نه 
بلکه کمترين نقشی نيز در زندگی مادی مردم و روابط کاری و 

  ! تجاری بين آنان ندارد
َإن هللا 4  «: گفتبنا بر اين زمانی که در مقابل مردم ايستاد و َ ّ َّ ِ

َيغفر أن يْشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء َ ُ ََ َ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُْ َْ َ  خداوند (٢»َ
و بجز آن را برای ھر كس که بخواھد می ! بخشد شرك را نمی 

و ايجاد يگانگی در ھمه  » وحدت کلمه«  ھدفی جز ايجاد . )بخشد 
  !ی زمينه ھا بين قبايل عرب نداشت

 دينی، بدون مسايل ترغيب کننده و –از آنجا که وحدت سياسی 
برانگيزنده ی مادی و معنوی برای تحقق نھضت و پيش برد 

                                                        
   .٣٣ قرآن، سوره ی المائده، آيه ی – ١
  .٣٠آيه :  سوره ی نساء قرآن،– ٢
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ف دراز مدت آن که ھمان سروری و آقايی بخشيدن به عرب اھدا
و مغلوب نمودن پارسيان، روميان، مصريان، مردم شمال افريقا 
و غيره باشد، کافی به نظر نمی رسيد، محمد دو راه حل و چاره 

  :جويی را در پيش گرفت
  بيشتر اعراب به علت سکونت در صحاری خشک و بی آب - ١

و از نعمت ! مشقتی را می گذراندندو علف زندگی سخت و پر 
پر ! ھای تمدن و آسايش و آرامش آن روزگار نيز محروم بودند

واضح و روشن است که چنين مردمی، با اين خلق و خوی 
بيابانی در مواقع درگيری با يکديگر بر سر چراگاه يا چاه آب و 
گم شدن احشام و غيره،  اقدام به ربودن چھارپايان و زنان و 

 ھمديگر می نمودند و بر آنچه به دست می آوردند، نام کودکان
محمد عادت زندگی ! می گذاشتندغنايم جنگی افتخار آفرين 

شبانی و بيابان گردی را به رسميت شناخت و بدان صورت 
زيرا کامK واقف بود که از اين طريق ! قانونی و اسKمی بخشيد

  !جاد نمايدمی تواند در افراد تحت فرماندھيش انگيزه مادی اي
 انگيزه ی معنوی، در نظر گرفته شده از سوی محمد نيز، – ٢

کامK با زندگی سخت و طاقت فرسای اعراب در صحاری گرم 
خداوندی بھشت او ! و سوزان و بی آب و علف ھمخوانی داشت

را وعده دادد و تا آنجا که قوه ی تخليش اجازه می داد و اوج می 
و قصر و باغ ھای آن، نعمت گرفت، در باره بھشت، کوشک ھا 

ھای فراوان و ابدی آن و حوران و غلمان ھای زيبا روی و 
اين جايگاه بی نظير و افسانه ای ! فتانش تعرف و توصيف نمود

متعلق به کسانی بود که در راه خدا مبارزه می کنند و فرامين او 
محمد به منظور ايجاد انگيزه ی ! را مو به مو اجرا می نمايند

 مجاھدت فی سبيل هللا و شھادت در راه اھداف اسKم، جھاد و
عKوه بر بخشيدن بھشت، اعKم نمود که کشته شدگان در راه 
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خدا، مرده نيستند، بلکه زنده ی جاويدند و نزد خداوند خود 
  ! روزی می خورند

ْو4 تحسبن الذين قتلوا فی سبيل هللا أمواتا بل أحياء«  َْ َْ ْ َِ َ َ ًَ ََ َِ ِ ِ ِّ ُ َِّ ْ ُ َ َّ ْ عند ربھم َ ِ ِّ َ َ ِ
َيرزقون ُ َ كسانی را كه در راه خدا كشته شده اند، مرده   (١ »ْ
می اند، و نزد پروردگارشان روزی  زنده بلكه آنان! مپندار

   .)رندخو
ن يرا ا امبرياسKم وعرب ھدف پتمدن لوبون در كتاب  گوستاو

 :ف می كند يگونه توص
مام ملل پيامبر اس�م توانست ھدف مقدس واحدی برای ت« 

. عرب بنا نمايند؛ ملت ھايی كه ھدف و ايده در آنھا وجود نداش
 پيغمبر بود كه توانست به خوبی عظمت و   عالی ھمين بنای

شخصيت او را آشكار نمايد، كه در ھيچ يك از حقايق عالم نمی 
توانيم مانند آن را پيدا كنيم پيروان محمد به دنبال ھمين ھدف 

فشانی دريغ نداشتند و به دنبال آن چشم بود كه از ھيچ گونه جان
 ھای اين دنيا نمی  متاع از  يك طمع بھشتی داشتند كه ھيچ

  ٢. »توانست با نعمت ھای بی پايان و لذت بخش آن برابری كند
محمد و جمله ی کسانی که در اين راه مورد مشورت و رايزنيش 
 قرار می گرفته و از نظر فکری ياريش می رسانده اند، ھمه و
ھمه انسان ھای فھميده، با شعور، انديشمند، جامعه شناس و آينده 

بويژه شخص محمد که بدون ترس و وحشت، ! نگری بوده اند
اھداف و برنامه ھای آينده اش را اعKم و ذره ای در صدد پرده 

او در مرحله ی نخست، به ! پوشی و کتمان آنھا نداشته است
 آنان بر کليه قبايل و دنبال سروری بخشيدن به قريش و آقايی

و در مراحل بعدی اتحاد و يک ! عشيره ھای عرب بوده است

                                                        
  ١٦٩ آيه ، سوره ی آل عمران قرآن،– ١
   .١۵١ تمدن اسKم و عرب، ص – ١
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پارچگی اعراب وسپردن سروری و آقايی و رھبری جھان به 
  !دست آنان را مد نظر داشته است

پر واضح است که در کنار اين ھدف بزرگ و دراز مدت، به 
مسايل شخصی و آمال و آرزوی ھای خود نيز می انديشيده 

  !تاس
 :آورده اند کهسيره ی  خود کتاب ھای  در  ٢  و  حلبی١ابن ھشام

ھنگامی که ابوطالب در بسترمرگ افتاد، عده ای  از مردم « 
 نزد او شکايت بردند، و از او محمدقريش نزد او  آمدند و  از 

شان را رھا سازد و انھا و خدايخواستند تا از محمد بخواھد آن
ابوطالب نيز محمد را . ند ساختآن ھا نيز او را رھا خواھ

: خواست و اين مسئله را با وی در ميان گذاشت محمد پاسخ داد
اگر آن چه را که می خواھيد انجام دھم، آيا می توانيد جوابی به 
من بدھيد که با آن بتوانيد بر اعراب فرمان روايی کنيد؟ و عجم 

  ؟ »را به اطاعت و فرمانبری خويش در آوريد
محمد به صراحت اعKم ! تر و گوياتر نمی شوداز اين روشن 

می دارد که ھدفش فرمانروايی قريش بر اعراب و به اطاعت 
بدون آنکه اشاره ای به دين و پرستش خدای . واداشتن عجم است

  ! يگانه يا چند گانه به ميان آيد
اين اولين و آخرين بار نيست که محمد بدون پرده و با صداقت 

لبی و باطنی اش را ب زبان می آورد و ھدف نھايی و خواست ق
  !صرحتا اعKم می دارد که به دنبال چيست

زمانی که محمد از ھمراھی و ھمياری قريش يا خاندان پدريش 
( نا اميد می شود، تصميم به خروج از مکه و رفتن به يثرب 

جايی که عKوه بر خانواده ی مادری، تعدادی . می گيرد) مدينه 

                                                        
 ٢متوفا به سال . ٍ ابو محمد عبدالملک ابن ھشام بن ايوب حميری معروف به ابن ھشام– ١

  .ھجری
  .بی شافعی علی بن برھان الدين حل– ٢
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بنا بر اين شبانه و ! نش نيز زندگی می کننداز پيروان و مريدا
مخفيانه به ھمراه ابوبکر صديق مکه را پشت سر گذاشته و 

  ١:در اين رابطه می نويسدحلبی ! راھی مدينه می شود
ھنگامی که محمد ھمراه ابوبکر به قصد ھجرت به مدينه، « 

مکه را ترک گفت، قريش برای دستگير کننده يا کشنده آنان 
 شتر تعيين کرد و ھمه مردم ساحل ٢٠٠ه ارزش جايزه ای ب

  بی درنگ  مدلجیسراقه بن مالک. نشين را نيز مطلع  گردانيد
ھا روانه شد، و آن ھا را يافت، ولی خداوند آن ھا را در پی آن

به گونه ای که سراقه به محمد اظھار . از ّشر او مصون نمود
  : داشت

ا4 خواھد گرفت و ای محمد من می دانم که کار تو در دنيا ب
مالک الرقاب مردم خواھی شد، پس عھد کن که آن ھنگام 
چنانچه سوی تو آمدم مرا مورد مرحمت و کرمت قرار دھی، 
سپس از وی خواست تا امان نامه ای به وی بدھد، محمد از 
عامر بن فھيره غ�م خدمت گزار ابوبکر خواست تا اين امان 

می که سراقه قصد بازگشت  نامه را بنويسد و به او بدھد، ھنگا
ای سراقه  نظرت  چيست  اگر دست بند ھای :  نمود به او گفت

منظورت  کسری  :  کسری را به دست خود کردی؟ سراقه  گفت
در اينجا می بينيم که ھدف . آری: فرزند ھرمز است؟ محمد گفت

محمد واضح و آشکار است، او می خواھد سرزمين فارس را 
را را به چنگ بياورد، حتی دست بندھايش فتح کند و دارايی کس

  . »را سراقه بن مالک مدلجی به دست خواھد کرد
يا احزاب نيز ھدفش را با  در جنگ خندق ، بار ديگرمحمد

صدای بلند و در جمع مھاجرين و انصارش بر زبان آورد و 
ابن ھشام و حلبی در کتاب ھای سيره ی خود از ! آشکار نمود

                                                        
  . ۴۶ و ۴٣ سيره ی حلبی، جلد دوم، صفحه ھای – ٣
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 نزديک محمد و مبتکر اصلی حفر خندق قول سلمان فارسی، يار
   ١:ميکنندبر گرد شھر مدينه چنين نقل 

در قسمتی از خندق مشغول کندن بودم، که با زمين سخت بر « 
خوردم و  پيامبر در نزديکی من بود، چون ديد کار بر من سخت 
شده است پايين آمد و کلنگ را از دستم گرفت و با آن چنان 

 جرقه ای در زير کلنگ برق زد، ضربتی بر زمين کوبيد که
سپس ضربه ای ديگر و ھمان شد و برای بار سوم  باز ھم 

ای رسول خدا اين چه بود که با ھر « : جرقه زد به اوگفتم
؟   »تو ھم آنرا ديدی سلمان«  :؟ گفت »ضربه کلنگ برق می زد

در ضربه  اولی، هللا يمن را برای  من « :  گفت. »آری«  :گفتم
ومی شام و سمت غرب را و درسومی، هللا سمت گشود و درد

  .» شرق را بر من گشود
ھنگامی که کندن « : طبری، ھمين روايت را چنين نقل می کند

زمين سخت بر سلمان مشکل گرديد، رسول هللا کلنگ  را  از 
دست  او  بگرفت  و  ضربتی بر آن سنگ زد، و يک سوم آن 

: تکبير گفت و فرمودرا خرد کرد و برقی ظاھر شد، رسول هللا 
ھای  صنعا را ازھمين کليدھای يمن را دريافت کردم، دروازه« 

، سپس  »جايی که  ايستاده ام  ھمچون  نيش سگان می بينم
ّضربت دوم را وارد کرد و يک سوم ديگر آن را خرد کرد، و  ّ

« : برقی از سمت روم ظاھر شد، رسول هللا تکبير فرمود و گفت
افت کردم، به خدا قصرھای سرخ آن را می کليدھای شام را دري

ّبينم و ضربت سوم را فرود آورد ، و باقی مانده ی سنگ را 
: خرد کرد و جرقه ای پديدار شد، رسول هللا تکبير فرمود وگفت

کليدھای فارس را دريافت کردم، به خدا از ھمين جا که « 

                                                        
جلد  ھمچنين سيره ی ابن ھشام، ، .٣١۴ و ٣١٣، جلد دوم، صفحه ھای  حلبیه یسير - ١

  .۴٩٠ و ۴٨٩دوم، صفحه ھای 
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ايستاده ام قصرھای حيره و مداين را ھمانند نيش ھای سگان 
 و شروع به وصف گوشه و کنارھای فارس برای  » بينممی

 « : سلمان کرد، وسلمان او را تصديق می کرد و می گفت
راست گفتی ای رسول هللا شھادت می دھم که فرستاده هللا 

اين ھا ای سلمان فتوحاتی « : ، سپس رسول هللا گفت »ھستی
  ١..» ھستند که پس از من، هللا برای مسلمانان خواھد کرد

تمام انديشه و خواب و خيال محمد، فتح جھان و سروری  
اين مھم چنان فکر و ذھن او را به خود ! بخشيدن به عرب است

مشغول داشته که ھر پديده ناچيز و پيش پا افتاده ای به اين مسئله 
ربط داده و به خيال پردازی و خلق داستان ھا و قصه ھای 

  !رؤيايی می نمايد
از گفتگوی او با سلمان در روز خندق با که  منافقان ھنگامی« 

« خبرشدند، جمعی از آنان از جمله معتب بن قشير اظھار داشت 
آيا تعجب نمی کنيد از اين که محمد به شما اميد و وعده ھای 

کاخ ھای حيره ) مدينه ( دروغ می دھد، و ادعا می کند ازيثرب
 در و مداين کسری را می بيند، که برای شما فتح خواھند شد،

کنيد و قدرت که شما خندق را از روی ترس حفر میحالی
ذھن حاضر جواب و آماده ی  ٢.»رويارويی با دشمن را نداريد؟

محمد، فورا اين آيه را در پاسخ معتب بن قشير، نازل و با 
َقل اللھم مالك الملك تؤتی الملك  « :صدای بلند به وی تحويل داد َْ ْ ْ ْ َُّ ُ َّ ِِ ِ ِْ ُ َ ُ ُ

َمن تشاء و َ َ َ تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء َ َ َ َ َُ َ َ ََ َ ُِّ َّ ُِ ِ ُِ َُ َُّ ْ ْ
ٌبيدك الخير إنك على كل شیء قدير ُِ َِ ٍ َ َ َِّ ُِ َ َِ َ َّ َ مالك  !  بارالھا: بگو  ( ٣»ْ

 ، بخشی ،  حكومت می   به  ھر كس   بخواھی، حكومت ھا   تويی

                                                        
   .۶٠٢، جلد دوم، ص  طبری محمد ابن جرير – ١
. ۶٠٢ جلد دوم، ص تاريخ طبری، غزوه خندق،. ٣١۴، جلد دوم، ص حلبیه ی  سير - ٢

   . ٢٢٢سيره ی ابن ھشام، غزوه خندق، جلد سوم، ص 
  .٢٦  ی آيه،  سوره ی آل عمران قرآن،– ٣
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،  ا بخواھی ھر كس ر، گيری ، حكومت را می  و ازھركس بخواھی
تمام خوبی .  كنی  و ھر كه را بخواھی خوار می ، دھیعزت می

  . )  تو بر ھر چيزی قادری، ھا به دست توست
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با اين وجود، اگر بخواھيم روايت ھا و احاديث علمای علم حديث 
و سيره نويسی ھای مسلمانان معتقد و پيرو دين حنيف را مKک 

در !  دھيم، که درستش ھم ھمين استو معيار سنجش خود قرار
می يابيم که محمد در رفتار و کردار شخصی، و بر خورد با 
اطرافيانش فردی بوده چون ديگرانی که در جوامعی عقب مانده، 
بيسواد و کامK فناتيک به قدرت می رسند و صاحب کبکبه و 

افرادی که از ذلت و خواری اطرافيان، بر ! دبدبه ای می گردند
ای حقيرانه، رفتار چاپلوسانه و حتی سالوسانه ی آنان خوردھ

لذت می برند و احساس شعف و شادی می نمايند و بدين طريق 
  !روح تملق پذير و تشنه ی قدرت خود را ارضاء می نمايند

به ديگر سخن، محمد، کوچکترين تفاوتی با مKھای دوره گرد و 
وقعيت روضه خوان امروزی نداشته و بمنظور حفظ چھره و م

خود به عنوان يک قديس و ابر انسان، ضمن پر و بال دادن به 
اوھام و خرافات و حماقت و جھل و نادانی مردم، بدانان اجازه 
می داده تا به کثافت کاری و اعمال چندش آوری چون خوردن 
آب دھان او يا ماليدن روی زخم ھا و جراحت ھا نيز استفاده 

شربت ( ّدعا و تبرک آب دھان يعنی ھمان جادو و جنبل و ! کنند
که متاسفانه تا کنون در جامعه ی عقب مانده و تو سری ) دھانی 
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خورده ی ما پا بر جا مانده و به عمر نکبت بار و عوام فريبانه 
  !ی خود ادامه می دھد

او آگاھانه از اقدام اطرافيان در رابطه به تبرک جستن به نعلين 
چشم پوشی می کند و . ..او، قاپيدن آب دھان و آب وضو و 

زيرا بايد به صورت يک قديس بماند و ! سخنی به ميان نمی آورد
مردم خويشتن را در برابرش حقير و واجب اdطاعت احساس 

  !کنند
ابن مسعود در خدمت  وی  بوده  و از نعلين  « : حلبی می نويسد

وی  نگھداری  می کرد و ھر گاه  می نشست  ابن  مسعود  دو 
ھا  را  نگاه  کرد  و آنر  درون  نعلين  پيامبر میدستش را  د

  ١. »که  پيامبر  برمی خاست می داشت  تا  موقعی
و اين  نشان  می دھد که ابن « : حلبی در ادامه می نويسد 

. مسعود فقط از برای تبرک  نعلين او را آذين دو دستش می کرد
 روز چه که عروه بن مسعود دراکنون می پردازيم به شرح آن

قريش او را برای مذاکره با محمد پيرامون . حديبيه شاھد بوده
عدم تمايل قريش به ورود او و يارانش در آن سال به مکه 

در جريان  مذاکره  پيرامون  اين مسئله ابن مسعود  . فرستاد بود
م�حظه کرد که چگونه  ياران  محمد با او رفتار می کنند و 

 مضروب کردن ھم و تا  سرحدچگونه برای قاپيدن آب وضوی ا
که آب دھان می انداخت ھرکس  ديگر حمله می برند و ھنگامی

شد، بر چشمان  و پوست خود می ماليد موفق  به قاپيدن آن  می
ًو تار موئی که  از سرش جدا  می شد،  فورا برداشته می شد و 
وقتی سخن می گفت صدايشان را پائين  آورده  و آرام می شدند 

وقتی عروه به . وی احترام در چشمان او خيره نمی شدندو از ر
ای مردم قريش، من ھم اکنون : مکه بازگشت به قريشيان گفت

ِنزد کسری در ملک وی و نزد قيصر روم در ُملک وی  و نزد  ِ ُ
                                                        

  .٣٢۵، جلد سوم، ص ی حلبی سيره - ١
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ِنجاشی در ملک وی بودم، به خدا پادشاھی را چون محمد در  ُ
خاطر  او را بهميان ياران خود نديدم و مردمی را نيز ديدم که 

تر چيزی ھرگز تسليم نخواھند کرد، پس دررأی  و نظرتان  بيش
  ١.» تعمق کنيد
 در زادالمعاد  حديث  عروه  را  به گونه ای  ديگر  نقل  ٢ابن قيم

گاه رفتار اصحاب رسول  عروه آن« : و در اين باره می نويسد
که در  خدا آب دھانی نيانداخت، مگر آن هللا را نظاره کرد، به

ھا افتاد و با آن صورت و پوستش را بماليد  و دست يکی از آن
کردند و اگر وضو می ًچنانچه  دستوری  می داد، فورا اجرا می

گرفت بر سر آب وضوی او نزديک بود که نزاع در گيرد و اگر 
و از روی احترام . شان را آرام می کردند سخن می گفت صدای

 او طرح عاق�نه را بر شما در چشمان او خيره نمی شدند،
   ٣. »را بپذيريد عرضه کرده است آن

، محمد تصميم به اصKح و کوتاه کردن روز حديبيهھمان در 
حلبی در باره ی اين اتفاق چنين می ! موی سرش می گيرد

  :نويسد
هللا وارد چادر چرمين قرمز خود شده و سلمانی سپس رسول« 

سلمانی موی ھا را . واندرا برای کوتاه کردن موی خود فرا خ
را ربوده و ميان خود تقسيم بر روی درختی بيفکند، مردم آن
را برداشت که پس از شستن، ُکردند، ام عماره چند پيچه از آن

از أنس چنين نقل . يافترا به مريض می داد و شفا میآب آن
دست سلمانی  رسول هللا را  ديدم که  مويش  را  به: شده است

  ٤. »را می قاپيد  تار آن که می افتاد دستی آنسپرد و ھر

                                                        
  .١۵، جلد سوم، ص ی حلبی  سيره - ١
  . امام شمس الدين ابی عبدهللا بن قيم جوزی– ٢
  .ی حديبيه غزوه، ١فصل ،  زادالمعاد - ٣
  ٢٣، جلد سوم، ص ی حلبی  سيره- ۴
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پيامبر  «: حلبی در باره ی روز ورود محمد به مکه می نويسد
ُبه سوی چاه زمزم رفت و عباس سطل آبی از آن پر کرد، 
پيامبر از آن آب بياشاميد و وضو گرفت و قطره ای نريخت، 

ی ه را قاپيدند و چنانچه به انداز که مسلمانان آن مگر آن
را می آشاميدند و در غير اين صورت بر  آشاميدن بود، آن

پوست  بدن خود می ماليدند، مشرکان که ناظراين  صحنه  
پادشاھی به اين مقام نه ديده و نه : ديگرميگفتند بودند، به ھم

  ١.» شنيده ايم
اين رفتارھا و اجازه ی چنين بر خوردھايی چه معنی و مفھومی 

يوه ی برخورد را مردم ايران از جانب حاج می دھد؟ آيا ھمين ش
روح هللا موسوی خمينی، سيد علی حسينی خامنه و ھزاران 
روحانی وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه نديده و تجربه نکرده 
اند؟ حاج روح هللا خمينی، تا زمانی که در عراق سکونت داشت، 

به ! نبودبه گفته ی مردم آيت هللا و به قول خودش طلبه ای بيش 
بدون آنکه تا پايان عمر در ! يک باره سر از سطح ماه در آورد

در نوفل لو شاتو ! اين باره سخنی بگويد يا اشاره ای گذرا بنمايد
به مجرد رسيدن به ايران و ! و در خاک فرانسه، نايب اdمام شد

  !قدم گذاشتن به خاک فرودگاه مھرآباد، امام و روح خدا گرديد
و کردار تبھکارانه و جنايتکارانه او و ديگر بعدا ھم رفتار 

روحانيون وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه در حق ولينعمت 
ھايش را نه تنھا مردم اسير و پای در زنجير ايران ديدند و 
تجربه کردند، بلکه جھانيان نسبت به آنان اعKم انزجار و تنفر 

  !نموده و کماکان می نمايند
 تر چيزی که می بينم و می خوانيم، بعجيدر باره ی محمد، 

ی که در ھمه ی  آب دھان!مسئله ی آب دھان مبارکشان است
، بلکه داروی است و تبرک شده ، پاک، منزهنه تنھا طاھرحاdت 
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 حضرتش خودبه حدی که .  استشمار می رفتهھر دردی نيز به
 ھا و جراحت ھا از آن برای التيام زخمنيز باورشان شده بوده و 

  !ستفاده می کرده استا
ی  وقتی با ضربه: بن عمرو بن الجموع می گويد معاذ« 

ُشمشير ساق پای ابوجھل را به دو نيم کردم، فرزندش عکرمه 
گونه ای  بريد که با پوستی  ضربه ای بر شانه ام زد، دستم  به

را جدا  ھم پايم را برآن نھادم و آنبر تنم آويزان ماند، من
آنرا نزد پيامبر آورده و :  می داد و در روايتیساختم چون آزارم

پيامبر بر آن آب دھان انداخته و دوباره بر سر جايش نھاده و 
   ١. »چسبانده شد

بنا بر اين وجود امدادھای غيبی در جنگ ھشت ساله ی بين 
ايران و عراق و زنده شدن و شفا يافتن آن ھمه سپاھی و بسيجی 

و جا دارد که ! ر نبوده استنيز، خارق العاده و دور از باو
محمود احمدی نژاد، در مقر سازمان ملل متحد، با ھاله ای از 
نور ظاھر شود و بر اين ادعا پای بفشارد که اکثر نمايندگان 

  !!حاضر در جلسه آن فره ی ايزد و نور سرمدی را ديده اند
وقتی عينه بن حصن شترھای « : حلبی ھمچنين می نويسد که

ھا  کرد، ابوقتاده و عده ای ديگربرای يافتن آنپيامبر را غارت
ھا در گير شدند، ھا رسيدند و با آنکه به آن راه افتادند تا اين به

و او . که ضمن اين در گيری تيری بر پيشانی ابوقتاده نشست
که سر آھنين آن نيز بيرون آمده  گمان اين را بيرون کشيد به آن

« : ر وی افتاد، از او پرسيدکه چشمان پيامبر ب ھنگامی.است
تيری که به « : ؟ گفت »اين  چيست  که  بر پيشانيت  می باشد

 پس سر !»به من نزديک شو« : پيامبرگفت.  »من اصابت کرد
گونه ای م�يم از پيشانيم بيرون آورد و بر زخم  را بهآھنين آن

که  قسم به آن. آن آب دھان انداخت و کف دستش را بر آن نھاد
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 ت را به او عطا کرد، درد آن شدت نيافت و چرکين ھم نشدنبو
«.١  

 ھمانند يک بيمارستان و ددر ھمه ی زمان ھا و مکان ھا، محم
پلی کلينيک مجھز و سيار در خدمت پيروان و يارانش بوده تا با 

  !ذره ای مبارک دھان از مرگ برھاند و زندگی دو باره ببخشد
نده ايست که توده ی زحمت، با چنين تبليغات مسموم و تخدير کن

خام و تحميق شده و نه تنھا چشم بر روی تبھکاری ھا و 
ويرانگری ھای، دار و دسته ای منفعت طلب، جھل و اوھام و 
خرافات پراکن حرفه ای و خدمتگزار قدرت ھای ضد مردمی و 
چپاولگر داخلی و خارجی می بندد، بلکه با ريختن بيش از دو 

، نجات و بھروزی و چاه جمکرانده در ميليون نامه ی امضاء ش
سعادت خود را از پشتيبان، حمايتگر و منبع تغذيه ی فکری 

  !ھمين تبھکاران  مطالبه می کند
با ھمين اوھام پراکنی ھاست که ايرانی مدعی تمدن کھن و 
فرھنگ غنی و پر بار، نيمی از جمعيت فعال و سازنده ی 

د را خوار و ذليل کشورش و از ھمه مھمتر، مادر و خواھر خو
  !می دارد و آنان را در شمار آدميان نمی شمارد

با قدرت ھمين مؤثرترين و مخرب ترين افيون جامعه ی 
بشريست که زن ايرانی، با ھمه ادعاھا، زمانی ھم که در اروپا و 
پس از آشنايی با تمدن غرب و حقوق و مزايای بی بند و بارانه 

يتکارانه ی زن کاdيی و ی دنيا سرمايه داری، و اھداف جنا
رونق و بسط تجارت سکس و فحشاءی آن، روی به مبارزه به 
اصطKح حق طلبانه و برابری جويانه می آورد، ھمه ی تKش و 

 چرا مردان حق « : کوشش را بر اين موضوع می گذارد که
گرفتن چھار زن داشته باشند، ولی زن نتواند به طور ھمزمان 

  »! ندگی کند؟با چھار مرد يا بيشتر ز
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  :يا
زمانيکه مردان به خود اجازه می دھند به زنانشان خيانت « 

کنند و با ھر زنی بخوابند، زنان ھم اين حق را برای خود قائلند 
بنا بر اين آقايان بروند و ھر ! که به شوھرانشان خيانت کنند

  . »!غلطی که دلشان می خواھد بکنند
اکثرا تعطيKت نوروزی درست است که اين بانوان محترم را که 

و تابستانی شان را در ايران اسKمی و در کنار برادران اسKم 
از مشاھده، ! پناه سپری می کنند، غم ايران و ايرانی نيست

خواندن و شنيدن اخبار فاجعه بار فساد و فحشاء  و اعتياد روز 
افزون، سرکوب زنان، بيکاری کارگران، ازدياد زنان و دختران 

 کودکان خيابانی، چپاول و يغمای ثروت ھای مادی تن فروش و
و معنوی مملکت، تجارت سکس و شھوت سردمداران رژيم، 

کک شان ھم نمی گزد و به آنجايشان ... بيداد سرمايه داری و 
حواله می دھند و چنانچه مشکلی نيز با جمھوری اسKمی و 
دستگاه دستگاه خليفه گری شيعه دارند، صرفا به دليل سخت 

ری ھای ظاھری و عدم اجازه ی بی بند و باری چون غرب گي
ولی ھمه موضع گيری ھا و ھذيان گويی ھای بيمار گونه ! است

شان از ھمين فرھنگ منحط و تعاليم سراپا مضر و ويران کننده 
  !نظأت گرفته و می گيرد

و  ھمين فرھنگ منحط و سم پاشی ھای ھزاره با اتکاء ب
ه به اصطKح روشنفکر و چھارصد ساله ی گذشته است، ک

پس از تحمل سال ... مبارز مترقی و مسلح به فلسفه ی علمی و 
در غربت، با سر افکندگی و ادبار ھا مرارت و بدبختی و نکبت 

و شرمساری، نه تنھا به پای بوس جنايتکاران و تبھکاران 
روزگار می رود و از آدمکشان و ويرانگران و دشمنان تاريخی 

شش می نمايد، بلکه به خبرچينی و مزدوری اش طلب عفو و بخ
دستگاھھای اطKعاتی و امنيتی اش نيز تن داده و پس از 
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بازگشت از استراحت و ديد و باز ديدھای طفر نمون به مبلغ و 
مروج ھمين اوھام و خرافات مبدل و بساط سينه زنی و زنجير 

  ! را به راه می اندازد... زنی و آش نذری و 
  :حلبی می نويسد

خالد  بن الوليد  زخم  برداشت، يکی از )   ُحنين (در جنگ  « 
که خداوند شکست  پس  از  اين« : اصحاب پيامبر  روايت کرد

ھای خود بازگشتند، را نصيب کفار نمود و مسلمانان به جايگاه
گشت و سراغ خالد بن پيامبر را ديدم که ميان مسلمانان می

. گاه او را به وی نشان دادنديکه جا الوليد را می گرفت، تا اين
که از شدت جراحات وارده، به بار و بنديل خود  پيامبر او را ديد

تکيه داده است، پيامبر بر زخم او آب دھان انداخت و آنرا شفا 
  ١. »داد

شمشير  ( سيف ا4س�م، معروف به اين خالد بن وليدحال ببينيم، 
سلف ... ، و ) اشمشير برھنه خد  (سيف هللا المسلول، ) اسKم

سرداران سپاه پاسداران دستگاه خليفه گری شيعه و سربازان گم 
نام امام زمانی چون سردار نقدی، سردار رادان، سردار زارعی 

  و ديگر جنايتکاران تاريخ معاصر ايران کيست؟
و اين جنايتکاران بالفطره و ضد مردمی، چرا و به دليل و بر 

لکت را به فساد و تباھی اساس کدامين فرمان و رھنمود، مم
کشانده و به نحوی رورافزون بر دامنه وسعت و محدوده ی 
باتKق متعفن فساد، فحشاء، اعتياد و ھزاران بدبختی و نکبت و 

  ادبار ديگری دامن می زنند؟
و سردار زارعی، اين برادر مسلمان، مکتبی، بازوی اسKم ناب 

 خودش محمدی و سرباز جان بر کف امام زمان، چطور به
يعنی نواميس ملتی را که , جرأت می دھد، زنان و دختران مردم

وطيفه نگھبانی و پاسداريشان به عھده او گذاشته شده، مورد 
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سئواستفاده ھای رذيKنه و حيوانی جنسی و شھوانی قرار دھد و 
وادارشان نمايد تا لخت و برھنه در برابر خدا به عبادت و نيايش 

 امام زمان، حکومت عدل علی و در بايستند؟ آنھم در مملکت
  !!عصر خKفت فرزندان و اوdد محمد و علی

كه در سال شش يا ھفت  محمد بوديكی از اصحاب خالد بن وليد 
به اسKم روی آورد و در رکاب ھجری بعد از صلح حديبيه 

ن، در رديف مسلمان شد  وی قبل از! محمد قرار گرفت
 و آيين او قرار داشت وسرسخت ترين مخالفان و دشمنان محمد 

و د بدر احمخالفين در جنگھای ر کفرماندھی از فرماندھان لش
بود كه در جنگ احد با حمله به مسلمانان از  خندق بود و كسی

را به اسKم وارد آورد و  شكاف كوه بزرگترين ضربه در احد
 عموی محمد و ملقب بهبعد از اين اقدام خالد بود كه حمزھ

  !شدکشته  سيدالشھداء
کار وی، بيشتر در دوران خKفت خليفه اول يعنی ابوبکر و در  

در اين ماموريت نان و آبدار، ! جريان حمله به ايران باd گرفت
خالد از ھيچ گونه جنايت، ويرانگری، کشتار، چپاول و يغما، 

فرو گذار نکرد و ... تجاوز به ناموس و عرض و شرف مردم و 
 !ست يافتبه ثروتی ھنگفت و بادآورده د
،  ابی الکرم محمدبنبوالحسن علی محمد بن جرير طبری و ا

معروف به ابن اثير، دو تن از تاريخ نويسان و محققين برجسته 
ی جھان اسKم معتقدند که فساد، تباھی، وحشيگری و رسوايی 
خالد به جايی رسيد که عمر ابن خطاب، خليفه ی دوم مسلمين، 

 و شمشير برھنه ی هللاسار تصميم به مصادره ی اموال و سنگ
ولی به دخالت و وساطت صحابه و !  گرفتشمشير اس�م

  !بزرگان دين، تنھا به مصادره ی اموالش اکتفا نمود
خالد بن وليد بدون توجه به مسجد آمد و روی دوش او قبايی « 

بود كه جای شمشير در آن بود و عمامه ای پوشيده بود كه در 
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پس زمانی كه داخل مسجد شد عمر آن تيرھايی قرار داده بود 
بلند شد و تيرھا را از عمامه او در آورد و شكست سپس به او 
گفت آيا ريا می كنی مرد مسلمانی را كشتی و با ھمسرش 
ھمبستر شدی به خدا قسم تو را با سنگی كه خود درست كردی 

 ١ ».سنگسار خواھم كرد
 ديگر تاريخ و اما اصل ماجرا، بدان گونه  که دو نويسنده فوق و

  :نويس به تصوير کشيده اند
قبيله اى بزرگ و باشخصيت بودند، و  قبيله بنى يربوع،« 

 مالك، شخصيتى !بود » مالك بن نويره «رياست آنان بر عھده 
 بزرگ و محترم بود، با قبيله اش شرفياب محضر رسول خدا

ّصلى هللا عليه وآله وسلم شدند و اسKم آوردند لى  و از جمله قبائ.ّ
 از آنجائيكه .كه تا آخرين لحظه وفادار به اسKم بودند بودند

ّبرجسته بود، رسول خدا صلى هللا عليه وآله  مالك، شخصيتى

دادند كه صدقات مردم آن صفحات  ّوسلم او را نماينده خود قرار
حضرت، بين فقراء  را جمع آورى نموده و به نيابت از طرف آن

وقتى  .ن صدقات به مدينه نباشدتقسيم كند،و نيازى به آوردن آ
ابوبكر روى كار آمد، مالك از بيعت با ابوبكر خوددارى كرد و 

  .نشد تسليم او
نويره صدقات را نفرستاده  ابوبكر به بھانه اينكه چون مالك بن

بن نويره  پس منكر زكات شده، خالد بن وليد را به جنگ مالك
 له بنى يربوع وارد خالد و ھمراھانش شبابه بر مالك و قبي.فرستاد
 ھنگام نماز، اسلحه . آنھا نيز اسلحه ھاى خود را برداشتند.شدند

 خالد بن وليد فرصت .زمين گذاشته مشغول نماز شدند ھا را بر
داد مالك بن نويره را دستگير كردند، و  را غنيمت دانسته دستور

چرا « :  مالك به او گفت.كنند دستور داد سر او را از بدن جدا
 شده اى ّتو مرتد« : ؟ گفت »فرمانى در حق من مى دھىچنين 
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چند لحظه قبل ما با شما اذان گفتيم و نماز « :  مالك گفت.»
ّعبادت بجا آورديم، چگونه مرتد شده ايم؟ dاقّل مرا به  خوانديم و

خود ابوبكر به مذاكره بنشينم و خواسته ھاى  مدينه بفرست تا با
خالد دستور داد سر از بدنش  مر ولى آخر اd. »او را اجرا كنم

، و سر شد ھمانشب با زوجه مالك ھمبسترجدا كردند، و در 
 مالك و مردان قبيله بنى يربوع را ھم بجاى ھيزم، زير ديگ غذا

  اميرالمؤمنين.بلوايى بپا كرد انتشار اين خبر در مدينه ١.نھادند
ّعليه الّسKم كه مظھر غيرت و حق پرستى و دفاع از مظلوم 

ّامثال عمر بن خطاب، سعد بن ابى وقاص و  ّ حتى.ست بماندا ّ

 و اين عكس العملھا .رفتند طلحه حركت كردند و به سراغ ابوبكر
 از طرفى قتل عمدى مسلمانانى، از طرفى .ًكامK به مورد بود

 ھنگاميكه خالد .زناى با زوجه اى كه تازه شوھرش را كشته اند
  :  او گفتّبرگشت، عمر بن خطاب به به مدينه

  ٢ »خواھم كرد تو آدم زناكارى ھستى و من خودم تو را رجم« 
با دخالت و ، ه بودپا شدردر مدينه بکه سر و صدا و بلوايى 

تصميم خليفه ی بزرگ مسلمين، ابوبکر صديق، صحابه ی 
محمد، يار غار او و از ھمه مھمتر مدافع حقوق مسلمانان و 

و خوشی پايان گرفت و پاسدار بيضه ی مبارک اسKم به خوبی 
او ! با اجرای حکم شرع، آبروی اسKم عزيز کامK محفوظ ماند

به نظر من اى خالد، كار « : خالد بن وليد كرد و گفت نظرى به
تشخيص وظيفه ات به خطا رفته اى،  بدى انجام داده اى و در

  . »!از او جدا شوى ًمبادا مجددا با اين زن ھمبستر شوى، بايد

                                                        
، نوشته ی ابو عبدهللا ات ابن سعدر، طبقيخ ابن اثيخ طبرى، تاريتار: همراجعه شود ب - ١

  ...محمد بن سعد بن منيع، ملقب به ابن سعد و 
!  در زمان خKفت عمر ابن خطاب، به فرمان وی، خالد بن وليد والی دمشق شد– ٢

  .٣٧٨، ص ١، جلد النبKء ر اعKميس، در کتاب اسحاق السرمارى ذھبى ابى
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است که روحانيت ... الت و قسط، انسان ساز و اين مکتب عد
وقيح و بيشرم وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه و سرداران و 
سربازان بی اصل و نسب امام زمان در آن آموزش ديده و 

  !تربيت شده اند
حال بر سر چاه جمکران، چون مادران فرزند مرده  زار بزن و 

  ! صبح دولتت بدمدتا! در انتظار فرج آقا امام زمان بنشين
از ھر چه بگذريم، گفتگو و بحث در باره آب دھان مبارک 

چون نه تنھا به عنوان يک ! محمد، جال تر و خواندنی تر است
آب دھان ساده و عادی معجزه گر است، بلکه حکمتی فراتر و 
برتر از ھمه ی آنتی بيوتيک ھا و کورتيزون ھای شيميايی 

 و نه تنھا زخم ھا و جراحت مصنوع  دست بشر، اثر می گذارد
ھای وارد را تسکين و خوب می کند، ھمه ی سلول ھای از بين 
رفته و منھدم شده را نيز ترميم و چون روز نخست باز سازی 

  !می نمايد
مھمتر اينکه، اين حکمت متعالی و معجزه ی برتر آفرينش جز 

باورھای مقدس و غير قابل ! اعتاقادات و باورھای توده ھاست
وز و تعدی و دست بردی که می بايست تا جاودان و حتی بعد تجا

از ظھور قائم آل محمد و مھدی موعود پا بر جا و خدشه ناپذير 
!! بمانند و چون مردمک چشم از آنھا نگھبانی و پاسداری شود

آنھم توسط روشنفکران، قلم بدستان و علم آموختگانی که سنگ 
ا بر سينه می زنند و محروميت، بدبختی، نکبت و ادبار توده ر

برای خالی نبودن عريضه، شکوه و شکايتی نيز از گند و کثافتی 
که در پرتو حکومت هللا و روحانيون وابسته به دستگاه خليفه 

  ! ملت را گرفته می نمايند. گری دامن کشور 
  :ی خيبر آمده است ی ابن ھشام پيرامون غزوه در سيره

خواھم  ن رايت را به مردیھمانا فردا اي: رسول خدا فرمود« 
خدا خيبر را به دست . داد که خدای و رسول او را دوست دارد
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 پس علی رضوان هللا عليه را . گريزد نمی او ھرگز. گشايد او می
ای از آب دھان   بود پس رشحه  و او به درد چشم مبتلی. بخواند

بھا حتی  خذ ھذه الراية فامض «: در چشم او چکانيد و گفت
 اين رايت را بگير و آن را با خود ببر تا خدای»   عليکيفتح هللا

  ١. »خيبر را بر تو بگشايد
  : در زادالمعاده آمده است

. رسول هللا در چشمان علی آب دھان انداخت و او را شفا داد« 
- گونه ای که انگار ھيچ دردی نداشته است و پرچم را به به

رفاعه بن :  استچنين در زادالمعاده آمده ھم. دست وی سپرد
در روز بدر تيری يکی از چشمانم را کور کرد، : رافع گفت

رسول هللا در آن آب دھان انداخت و برايم دعا کرد پس آزاری 
  ٢. »از آن به من نرسيد

طبابت عمومی و عام المنفعه ی محمد نيز در کتب پيرامون 
روايت ھا و احاديث علمای اسKمی بسيار نوشته و نقل آورده 

برای نمونه، حلبی در باره ی اتفاقی که به ھنگامه ی ! استشده 
  :خود می نويسدی  در سيرهروی داده ی ذات الرقاع غزوه
راه فرزندش نزد رسول در اين غزوه زنی صحرا نشين به ھم« 

ای رسول هللا اين فرزند من است که شيطان بر : هللا آمد و گفت
د و در آن آب  دھان پيامبر دھان او را باز کر. وی غلبه کرده
ی خدا  رانده شو ای دشمن خدا، من فرستاده: انداخت و گفت

چه  گرفتارش فرزندت  را  در ياب  آن:  و به آن زن گفت. ھستم
  ٣. »و  ھمان نيز شد. بوده  عود نخواھد کرد

                                                        
   .٣٣۴ی ابن ھشام، جلد دوم، ص  سيره – ١
  .١١٠، ص ١، غزوه ی خيبر، جلد  زادالمعاد - ٢
  .٢٧، جلد دوم، ص ی حلبی  سيره- ٣
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که رسول خدا را نمی شناسد و چه خبيث و ملعون است شيطان 
عرفی نمی کند، حاضر به آن ھنگام که حضرت خودش را مو تا 

  !ترک جسم و روان بچه ی مظلوم و بی گناه نيست
چه تفاوتی با کار و عمل !! به راستی اين عمل و اقدام متھورانه

شيادانه ی مKيان جن گير و به اصطKح متخصصين کKھبردار 
و عوام فريب طرد و بيرون کردن ارواح خبيث و پليد از جسم 

 و خرافات دارد؟ شيادانی که روستايی پای در بندان جھل و اوھام
با کارد يا چاقويی ! بخت بر گشته را بر روی زمين می خوابانند

آھنين به گردش دايره ای می کشند و با ترکه ھای تر و تازه يا 
 به اذن خدای «: تازيانه بر جسم ناتوانش می کوبند و می گويند

  !؟»تبارک، خارج شو خبيث 
بيب بن عبدالرحمن مسلمانی به نام حاز که حلبی باز ھم حديثی از

بيب مجروح گرديد و  حبزرگم  در روز بدر پدر « : نقل می کند
زخمش دھان باز کرده بود پيامبر در آن آب دھان  انداخت  و 

حالت اول برگردانيد و زخم  ھايش بست و بهرا  با دست آن
  ١. »التيام يافت

  :می کندحلبی از قتاده بن نعمان چنين نقل و باز 
 حد چشمانم مورد اصابت قرار گرفتند و بر گونهه ی ادر غزو« 

جای اول ھا را به ھايم آويزان شدند، نزد رسول هللا آمدم، او آن
ھا  انداخت  و درخشش سابق خود بازگردانيد و آب دھان بر آن

  ٢. »ًرا مجددا باز يافتند
  ! اين ھم از جراحی پKستيک و پوست و زيبايی

و بی جھت نيست که مKيان روضه خوان و دين و يی خود 
آخرت فروشان، در جمع مردم و بر بdKی منابر ادعا می کنند و 
ريشه ی ھمه ی علوم دنيا در اسKم است و فرنگی ھا و ينگه 

                                                        
  .١٧٨، جلد دوم، ص ی حلبی  سيره -١
   .٢۵٢، جلد دوم، ص ی حلبی سيره- ٢
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دنيايی ھمه چيز را از ملل مسلمان دزديده اند تا بر آنھا آقايی و 
  !سروری کنند

ن به درد دنيای امروز، با توجه به از ديگر مسائلی که به عقيده م
ميزان گرسنگان جھان و افزايش شمار روز افزونشان از يک 
سو،  و نجات نظام سرمايه داری گرفتار در چنگال بحران، يعنی 
بزرگترين معضل dعKجی که برای نخستين بار با اين حدت و 
وسعت و به نحوی باور نکردنی دامن آلوده اش را گرفته و 

 گلويش را می فشارد، از سوی ديگر، حکمت و معجزه بيرحمانه
! ايست که در جنگ خندق از ناحيه محمد به وقوع پيوسته است

کاش به جای اين ھمه مKی ياوه گو و مردم فريب و زالو صفت، 
از پشت وی و از ميان سKله ی پر شکوه و با عظمتش يک نفر 

ا از ، چون او، قدم به عرصه ی گيتی می گذاشت و جھان ر
  !مصيبت گرسنگی، حداقل در جھان اسKم نجات می داد

  :ی حلبی آمده  است سيرهدر
ی برخی از  گفته اھل خندق دچار گرسنگی شدند و به« 

سه روز بر اين حالت گذشت و غذائی نبود که بخوريم : اصحاب
و پيامبر از فرط گرسنگی سنگ بر شکم خود بست و در 

 انصاری پيامبر را چنين گرسنه وقتی جابربن عبدهللا: روايتی
پيامبر به او اجازه . ديد از وی اجازه خواست تا به خانه برود

پيامبر را خيلی : نزد زنم آمدم و به او گفتم: داد، جابر می گويد
ی يک صاع اندازه به: گرسنه يافتم، آيا چيزی داری؟ گفت

ُی کوچک، پس بز را سر بريده  و  ُجو و يک بز ماده) کيل(
را  در ديگی سنگی گذاشته وجو را آرد کردم، شب  وشت  آنگ

ھنگام نزد رسول هللا رفته و آھسته به وی گفتم مقداری کم غذا 
انگشتانش را . دارم، تو ای رسول هللا و يک يا دو مرد بر خيزيد

چه اندازه است؟ برايش شرح : درانگشتان دستم فرو برد و گفت
رويد و خميرتان را نيز بسيار خوشمزه، ھمگی ن: دادم، گفت
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ای اھل خندق، جابر برای شما : سپس فرياد زد. نپزيد تا بيايم
من . پس رسول هللا پيشاپيش مردم آمد. ضيافتی داده، بشتابيد

خدا قسم که  داند، بهچنان دچار خجالت شدم که فقط خدا  می آن
يک رسوائی بود، رسول هللا گفت، ده نفر، ده نفر وارد شويد، 

و  او در  آن  آب  . که خمير را بيرون آوردم م بعد از آنھ آن
دھان  انداخت و متبرک ساخت، سپس به سوی ديگ سنگی 
رفته و در آن نيز آب دھان انداخت، سپس بسم هللا گفته و ازآن 

خوردند و می خورد و مردم نيزدسته دسته می آمدند و می
الغ بر ھزار خدا قسم ھمگی اھل خندق که تعدادشان ب به. رفتند

نفر می شد از آن خوردند، تا سير نشدند از آن دست نکشيدند، 
در حاليکه ديگ ما ھنوز مانند  اول  پر از گوشت  بود  و خمير 

  ١.» شدما  نيز بی کم و کاست پخته می

برای ملت و مردمی که دم از ! شرم آور است! گريه آور است
 و شناخ، خود فرھنگ و تمدن می زنند و بدون اطKع و آگاھی

  :خواھانه بر ھمه ی ملل جھان نيز فخر می فروشند که
  ! »من آنم که رستم بود پھلوان« 

برای روشنفکر و قلم بدستی که داعيه رھبری و ! ننگ آور است
پيشگامی دارد و در عين حال دم از محترم داشتن باور و 

  !اعتقادات مذھبی اين چنينی توده ھا می زند
برای حامKن جھل و ضKلت قرون که ! سترسوايی بر انگيز ا

خود را فھميده و با شعور و فرھيخته می دانند و به راحتی در 
زنبيل شيادان و عوامفريبانی می افتند که وقيحانه، دامن اسKم 
ناب محمدی را منزه از اوھام و خرافات و به دور از نيرنگ و 

ره و و چه بيچا! فريب و خدعه و رياکاری معرفی می نمايند
مفلوکند، مھره ھای خود فروخته و مزدور و نا آگاھان و به جھل 
خفته گانی که بيشرمانه و وقيحانه واژه تراشی و لغت سازی می 

                                                        
   . ٣٣٠، جلد دوم، ص ی حلبی  سيره– ١
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کنند و اين کKھبرداران و شيادان بساز و بفروش و نان به نرخ 
  !می خوانند » روشنفکران دينی« روز را 

به نحوی باور و چه حقير و خردند، موجوداتی که به سرعت و 
نکردنی گذشته ی بسيار نزديک عمله ھای، فساد و کشتار، 

را از ياد می ... و ... سرکوب و خفقان، بيداد و جھل پراکنی، و 
اص�ح شدگان  را، پلنگان مذھبی از ناتوانی مھربانبرند و 

 و از ھمه اص�ح طلبان مذھبی، مذھبی، دمکرات ھای مذھبی
 نامند و پای منابر و وعظ و  میميليون مذھبیخنده دارتر 

خظابه ھای رياکارانه و مزورانه شان می نشينند و برايشان 
ننگ ابدی و نفرين و خشم ھمين ! کسب آبرو و حيثيت می نمايند

بيچاره توده ھا که از آتش جھنم سوزنده تر و ھ�ک کننده تر 
  !است، نصيب تان باد

ه بگذريم، از آب دھان مبارک، متبرک و شفا دھنده ی محمد ک
خون و ادرار ايشان نيز شفا دھند و حتی مايه رستگاری و 

  !عاقبت بخيری در اين جھان و جھان آخرت بوده است
ًام ايمن حلبی از جانب    : روايت می کندُ

رسول هللا شب ھنگام از خواب بيدار شده و در ظرف سفالينی « 
 پس از وی من .که زير تخت خواب او قرار داشت ادرار نمود

 يز از فشار تشنگی از خواب بيدار شدم و محتوی ظرف را بهن
:  به ھنگام صبح رسول هللا گفت.که آب است نوشيدم خيال اين

خدا  به:  گفتم!ُای ام ايمن آن ظرف سفالين را بردار و خالی کن
-گونه ای خنديد که دندان را نوشيدم، رسول هللا بهمحتوی آن

شکمت بعد از اين ھرگز : ھای آسيای او ھويدا شدند و گفت
آتش به درونت راھی : و در روايتی. فربه و چاق نخواھد شد

  ١. »نخواھد يافت
  :، باز در ھمين رابطه می نويسدحلبی

                                                        
  .٢٣۵ و ٢٣۴، جلد دوم، صفحه ھای ی حلبی  سيره - ١
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نام برکه دختر ثعلبه که در  چنين زنی به ادرار او را ھم« 
ِخدمت ام حبيبه بوده و ھمراه  وی  از حبشه آمده بود و به ام  ُ

پيامبر وقتی مطلع گرديد که .  نوشيده استيوسف ملقب بوده
ُعافيت باشد  ای ام : ادرارش را وی نوشيده است به وی گفت

خود  را  از گزند آتش با اين : و  در  روايتی  بگفت. يوسف
  ١. »مانع حمايت کردی

در باره ی مکيدن و خوردن خون محمد، که قرآن آن را  به دليل 
 و يا نوشيدن خون شتر درست کردن غذا با خون توسط اعراب

  : استبا اين آيه حرام نمود در مواقع گرسنگی و تشنگی، 
ِحرمْت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير و ما أھل لغير هللا به  « ِ ِ ِ ِِ ِ َ ِ ِ َ َّ ْ ْ َْ َّْ ُ ُ ُُ َ َ َْ ِّ َُ ََّ ُ َ ُ َ

ُو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ُ َ َُ َِ َِّ ُ َْ َ َ َِّ َ ُ ُْ ْ ُْ ْ َ َ رام بر شما ح  (٢» َ
ُشده است، مردار و خون و گوشت خوک و ذبحی که نام غير 
خدا بر آن ياد شده است و حيوان خفه شده و حيوانی که او را 
بزنند تا بميرد و يا از فراز فرو اندازند تا  بميرد يا  به ضرب 

  ) ...شاخ مرده 
  : می گويدکه عبدهللا بن زبير روايت شده است از 

را در حال حجامت ديدم، وقتی فارغ شد نزد پيامبر آمدم و او « 
را در جائی مخفی کردم  آن: ای عبدهللا  چکارکردی؟ گفتم: گفت

: را نوشيدی؟ گفتم شايد آن: گفت. که بر مردم مخفی ترين است
وای بر مردم از دست تو و وای بر تو از دست  : گفت. آری

  . »دھمين خاطر عبدهللا به غايت  شجاع و بی باک بو مردم و به
قطره ای از خون ايشان، اکسير و عنصر شجاعت و بی باکی را 

  !!در رگ ھای خورنده تقويت يا به وجود می آورده است
  : حلبی سپس می گويد

                                                        
  .٢٣٥  ھمانجا، ص– ١
  .٣ آيه ،ی مائده  سوره قرآن،– ٢
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ھای ما فضله ھای او  ی با4 برخی از امام با توجه به مسئله« 
را نيز طاھر دانستند، زيرا به عبدهللا دستور نداد که دھانش را 

دهللا نيز دھانش را نشست و نوشيدن خون پيامبر را بشويد و عب
ِاز طرف عبدهللا جايز شمردند، زيرا خود پيامبر نيز بر اين کار 

  . »وی  صحه  گذاشت
    !با تبريک و تھنيت صميمانه! مبارک باشد

  : در ادامه می نويسد و نتيجه می گيرد کهحلبی  
 ان پيامبر بهآمده است که مردی از يار) ا4ستيعاب (آنچه در « 

وی را حجامت کرده و سپس  خون  او را  » سالم « نام 
آيا نمی دانی که خوردن خون : نوشيده  و  پيامبر به او گفته

حرام است؟ نمی تواند صحيح باشد و برای آن  اثبات  و 
اسنادی   در دست  نيست و با حديث  پيشين تعارض نمی تواند 

  ١. »داشته باشد
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  . ٢٣۵، جلد دوم، صد ی حلبی سيره  - ١
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له بعدی که رابطه ی مستقيم با سرنوشت کشور و مردم ما مسئ
قرار دارد و می بايست مورد و توجه و دقت فراوان صاحب 
نظران، ميھن پرستان و جوانان قرار گيرد، معضل نيمی از 
جمعيت سرزمين ما يعنی زنان و ھياھوی جنجال آفرين و توأم با 

و پيروان ياوه گويی و دروغ پردازی ھايی است که مسلمانان 
  !دستگاه خليفه گری شيعه پيرامون آن به راه انداخته اند

گفتار، نوشتارھا و ادعاھای آنان، در اين باره که آيين اسKم و 
محمد و جانشينان و فرزندانش، زنان را از حضيض ذلت و اوج 
بدبختی و توھين و تحقير دوران جاھليت نجات داده و بر سرير 

نشاندند، دروغی وقيحانه و شيادانه عزت و احترام و بزرگواری 
  ! بيش نيست

اين زن ستيزان کوته فکر و ناقص الخلقه ھا و کوتوله ھای 
تاريخ، که از انديشه و تفکری حيوانی و به گفته ی خودشان 
شيطانی و ديدگاھی کامK منحرف و ضد بشری در باره ی زنان 

جای برخوردارند و تجربه ای ھزار و چھارصد ساله از خود بر 
گذاشته اند، با ھدف استمرار و تداوم اعمال سياست ھای 
مردساdرانه و زن ستيزانه ی خود به ھر دروغ، نيرنگ، اتھام 

توسل می جويند و با آسمان و ريسمان بافی ھای ... زنی و 
  !مسخره و عوام فريبانه ای روی می آورند

در دوران گذشته، به ويژه از انقKب مشروطيت به اين سوی، 
مناديان و پادوھای مزدور و رنگارنگ دنيای سرمايه،  و از ھمه 
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پر حرارت تر و ديوانه وارتر، مسلمانان و روحانيون وابسته به 
دستگاه خليفه گری شيعه، ھر مرد و زنا آزاديخواه و برابری 
طلبی را به پيروی از فرھنگ غرب و جانبداری از بی بند و 

  !فير قرار داده اندباری و فحشای زنان متھم و مورد تک
فساد و تباھی مشمئز کننده ای که دامان جامعه ايران و بدبختی و 
نکبت روز افزونی که در سايه ی حکومت ناميمون و ناخجسته 
ی عدل علی و فقر و نکبت و ادباری که در نتيجه ی سياست 
ھای ايران بر باد ده دستگاه خليفه گری شيعه، دامن قشر عظيمی 

ی ما را گرفته، جھان را به وحشت و اضطراب از زنان جامعه 
انداخته و ميھن پرستان ما را با دردی جانکاه و طاقت فرسا 

مشکل و معضلی که بارھا و بارھا ! درگير و روبرو نموده است
با اين حال، اين جرثومه ! در موردش گفته و نوشته شده است

ھای فساد و تباه کنندگان زمين، طبيعت و جامعه دست از 
وامفريبی، شيادی و اتھام زنی ھای ھيستريک و حقيرانه شان ع

بر نداشته و با تکيه بر قدرت شيطانی خود و حمايت بی دريغ 
نظام رو به اضمحKل و فرتوت سرمايه داری بر طبل زوار در 
رفته ی جايگاه و مقام ايده آل و بينظير زن در اسKم می کوبند و 

را با زندان و شکنجه و دھان آزاديخواھان و برابری طلبان 
  !سرب داغ می بندند

به کار و راه خود » موش کور نقب زن تاريخ « با اين حال، 
  !ادامه می دھد و از ھيچ تھديد و تطميعی نمی ھراسد

نا آشنايی و عدم آگاھی و شناخت توده ی عوام و بعضا مدعيان 
روشنفکری و پيشگامی، از وضعيت جغرافيايی و تاريخی 

به جزيره عربستان، باعث گرديده تا دين فروشان مجموعه ی ش
و قلم به دستان مزدور و وابسته ی به آنان و قدرت ھای سياسی 
حاکم، با مستمسک قرار دادن جاھليت و عقب ماندگی، بخشی از 
عربستان مرکزی و نشان دادن گوشه ای از زندگی مردم چادر 
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حوdت نشين و بيابانگرد حجاز و حضرت الموت، در باره ی ت
عظيم و دگرگونی ھای دوران ساز اسKم و الطاف بی پايانش 
نسبت به جامعه ی زنان قلم فرسايی و dطائKتی سر ھم بندی 
نمايند که بی پايه و اساس بودنشان را، پس از گذشت ھزار و 
چھارصد، به وضوح و روشنی ھر چه تمامتر، می توان ديد و 

  !  کردشبا ھمه ی وجود لمس
به وضعيت سرزمين عربستان، به ويژه مناطق اگر نگاھی 

شمالی و جنوبی آن بيندازيم و موقعيت زنان را مورد غور و 
بررسی قرار دھيم، در خواھيم يافت که زنان، پيش از ظھور 

موقعيت ! اسKم از منزلت و جايگاه واdيی بر خوردار بوده اند
Kمی و ممتاز و برجسته ای که آثار و شواھد آن را تا دوران اس

  !مدت ھا بعد نيز می بينيم
زن شاعری بوده که از ھمان آغاز با  » اسماء بنت مروان« 

محمد و آيين وی از در مخالفت و ضديت در آمده و مخالفتش را 
او پس از ! يا سرودن شعرھای ھجايی اعKم می داشته است

ناگفته ! قدرت گرفتن اسKم، به دستور محمد به قتل رسيده است
ه چنين زنی، با آزادی کامل و حقوق برابر، در مجامع پيداست ک

و مجالس ديگر شاعران عرب حاضر و به بحث و گفتگو می 
  !پرداخته و شعر خوانی می نموده است

 باdى موقعيت و تبارى مادر بقاياى وجود از كه ديگرىنشانه ی 
 خديجه وجود ،حکايت می کند اسKم از قبل ِعربستان در زنان
 بر جامعه در باdئى موقعيت و ثروت زاو، ا !است محمد زن

و وضعيت بازرگانی و تجاری  تجارت خود بنام و هبود خوردار
ثروت خود  ول ومتاو  .ه استكرد مىخود را مديريت و اداره 

و dزمه بازرگان بودن  و بازرگانی به دست آورده بود را از راه
ھای مختلف قشر اين است که بتواند آزادانه باداد و ستد کردن 

ضمن اينکه مردان  ! و وارد معامله شودمردم سروکله بزند
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غيرتمند و متعصب عرب را به منظور انجام کارھايش به 
استخدام در می آورده که شخص محمد يکی از آنان و نمونه ی 

ھمين بانوی اول  و! غير قابل انکار اين گونه مردان بوده و ھست
از  تباری زنساdری و مادر  سنت يك بر بنااسKم است که 

   !محمد خواستگاری به عمل می آورد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آثار بر جای مانده از شھر پترا در شمال عربستان
  

 مادرتبارىمادر ساdری و  نظام بقايای وجود از ديگرى نمونه
 در » ِزنوبيه «  بنام زنى وجود ، اسKم از  پيش ِعربستان در
 در اى منطقه پالميرا در كه استمسيح  ميKد از قبل سوم قرن
رسيده و  قدرت به مدتی برای پسرش نيابت به عربستان شمال

بعدآ در اين مورد بيشتر ! ( پادشاھی و فرمانروايی نموده است
و  سرسختى با  »زنوبيه« فقط توجه کنيد که  )!خواھم نوشت 

 از و ايستد مى رم امپراطورى برابر درقدرت ھر چه تمامتر 
وی ! ميكند دفاعدم خود که به وی وفادار بودند و مر سرزمين
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زنی است که به دليل موقعيت برجسته و واdيی که در ميان 
مردم خود داشته، مناطقی از متصرفات روم شرقی را آزاد و به 

ھديه ی ( » وھاب ال dت « نام پسر کوچک و خرد سالش 
حکومتی قدرتمند، ھر چند کم عمر به راه می ) خدای زن 

وی سرانجام از لشکر روميان شکست خورده و پس از ! زداندا
  !اسارت به رم برده می شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

  پترا در شمال عربستان قبل از اس�م
  

، يکی  »ال 4ت« نکته قابل توجه ديگر، ذکر اين نکته است که 
از خدايان سه گانه ی زن است که در ميان قريش، يعنی خاندان 
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او و دو خدای ! اص و يژه ای بر خوردار بودمحمد از اھميت خ
بت بزرگ بتخانه کعبه معروف  » هللا« زن ديگر، به دختران 

نشان دھنده نسب زنانه ی وھاب  » وھاب ال 4ت« و اسم ! بودند
است که بيانگر وجود قوانين و آداب و رسوم مادرساdری و زن 

  !تباری پيش از اسKم است
و بر قراری قوانين و اسKم پيدايش قبل از موضوع ديگر اينکه، 

از حق جوار عرب زنان مقررات مردساdرانه و زن ستيزانه، 
 و صحرا حق جوار حقی بود که عرب بدوی! ندبرخوردار بود

وقتی يک خارجی حق جوار می  . به خارجيان می دادنشين
حق جوار ناگفته نماند که . پيدا ميکرداجتماعی  مصونيت گرفت

حقی که حتی امروزه در . بودانشان مرد  از عرب بيشترانزن
متمدن ترين و پيشرفته ترين کشورھای صنعتی جھان نيز، با 
مشکKت و موانعی روبروست و به راحتی مورد قبول و تائيد 

اين حق و حقوق انسانی که بيشتر باز مانده و ! قرار نمی گيرد
مورد بھره حتی است،  يادگار جامعه مادرساdر و مادرتبار

 محمد که در مدينه زندگی دختر» زينب « رداری و استفاده ی ب
  !می کرد قرار می گيرد

، زينب دختر محمدبر اساس روايت ھا و حديث ھای اسKمی،  
را از خشم مسلمانان  » ابوالعاص« برای آنکه بتواند شوھرش 

نجات و اجازه ی ورود و اقامت وی در مدينه را بگيرد، نياز به 
او به زحمت توانست سه ھزار درھم ! اشتشش ھزار درھم د
بنا بر اين، آن پول را به ھمراه دو قطعه ! پول نقد تھيه کند

جواھر که مجموعا ھزار درھم ارزش داشتند، به مسلمين داد و 
 !گفت که شوھرش را آزاد نمايند

به از صحابه ی محمد و سرداران اسKم، ابن خطاب، عمر
ابوالعاص شوھر زينب  کنم کهمن پيشنھاد می : می گويدمسلمين 
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بدون پرداخت فديه آزاد شود و با سه ھزار درھم پول نقد و دو 
   .برگرددخانه و زندگيش  ر سرگوھر ب قطعه

يا عمر بين من و سايرين تفاوتی : محمد معترضانه می گويد
.  تا اينکه دامادم بتواند بدون پرداخت فديه آزاد شود،ندارد وجود

عھد کند که دخترم را طKق  خود  زادیدر قبال آاو مگر که 
  .نزد من بيايد و مسلمان شود يا خود . دھد

 زينبھمان طور . دوست می داشتبسيار را  خود ابوالعاص زن
عزيمت کرد و  و آن مرد پنھانی از مکه.  به او عKقمند بودنيز

ھمينکه ابوالعاص وارد مدينه شد، زينب . خود را به مدينه رساند
 و با صدای بلند به پدرش و مسلمين گفت که او رفت به مسجد

سابق خود را مشمول  تصميم گرفته است که ابوالعاص شوھر
  . حق جوار کند

حتی اين روايت و حديث اسKمی، افشاء کننده ی ادعاھای پوچ و 
زيران نشان می ! بی ارزش مسلمين و آيين زن ستيزشان است

آنقدر برای زن ، قبل از اسKمعربستان ی در شبه جزيره دھد 
اگر يک خارجی می توانست خود را به  ارزش قائل بودند که که

بند می شد که دستش به طناب خيمه  خيمه يک زن برساند، ھمين
 پناه می خواست مشمول حق جوار می و از بانو و زن خانواده

  . گرديد
مرد بيگانه و خارج از تشکيKت عشيره و قبيله اگر يک حتی 

خود را به يک زن عرب می  فراری،مجرم و ولو گناھکار 
بر می گشود خود را ی مقنعه زن آن پناه می جست و رسانيد و 

مشمول حاش شده و از خطر  حق جوار ،انداخت روی او می
تنبيه و زندان و مرگ نجات می يافت و ديگر کسی اجازه نداشت 

  !آن مرد را بازداشت يا مورد آزار و اذيت قرار دھد
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 موضوع، نگاھی سريع و گذارا به موقعيت برای درک بھتر
جغرافيايی و سابقه ی تاريخی تمدن در شبه جزيره عربستان 

 !انداخته و سپس به دنباله ی موضع می پردزيم
عربستان شبه جزيره بزرگی است که در جنوب غربی آسيا قرار 

ًمساحت آن سه ميليون کيلومتر مربع است، يعنی تقريبا دو . دارد

  . ايرانبرابر مساحت
 و کم آب و علفی است خشک، در مجموع منطقه ی سرزميناين 

  !که از سه طرف به دريا محدود می شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمای ديگری از پترا، در شمال عربستان
  

اردن (ال به سرزمين ھای عراق و شامات عربستان از جانب شم
 ، از جنوب به اقيانوس ھند، باب المندب و خليج يمن،)و سوريه 

از شرق به خليج فارس و دريای عمان و از غرب به دريای 
سرخ که اين سرزمين را از قاره ی سياه افريقا جدا می سازد، 

  !منتھی می گردد
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ميان شامات و در منطقه شمالی و مرکزی اين سرزمين، يعنی 
 دو کوير بسيار ، نجد و ميان نجد و حضرموت و عمان و يمن

  !اندواقع شده ) ذ ربع الخالی کويرھای نفو( و پھناور وسيع 
و ) دريای مرده ( ميت الجنوب بحر  درمعروف است که 

، دولت قديمی  خطه سرحدی بين حجاز و فلسطين، يعنیفلسطين
 » پترا« که در مآخذ ھای يونانی و رومی » نبطی « و باستانی 

  ! استخوانده می شود، قرار داشته
 سنگی و ميان سنگی در قسمت ھايی از شبه جزيره، آثار پارينه

فراوانی مربوط به ھزاره ھای ھفتم و ششم پيش از ميKد به 
  !دست آمده است

 م. ق٣٠٠٠از حدود به دست آمده، مدارک شواھد و به گواھی 
 ُتا ناحيه جنوبی اردنشبه جزيره مردمی سامی زبان در سراسر 

  !ساکن و زندگی می کرده اندامروزی 
 کتيبه ،عرب ياد شده آن از قومتاريخی که در سند قديمی ترين 

) م . ق٨٢٤ تا ٨٩٥( » شلمنصر سوم « ی بر جا مانده ای از 
 . پادشاه آشور است

تشکيل يافته  دولتھای عمده ای که از دوران باستان در عربستان
ُاند به دو دسته شمالی چون تدمر َ) Palmyre(  بطيان و ،َ

َمانند معين قتبان، سبا و حض غسانيان؛ و جنوبی موت تقسيم الرَ
  شده اند 

و کتيبه ھای به دست آمده ی به موجب پژوھش ھای دانشمندان 
در صد ساله ی اخير، يکی از قديمی ترين باستان شناسی 

م دوام . ق٦٠٠ تا ١٣٠٠جنوبی معين بوده که از حدود  دولتھای
َ دولت قتبانیديگر و شھرت می داشته است، و  که ھر دو توسط َ

  !نددولت سبا منقرض شد
بود که در شبه جزيره عربستان پيديدار کھن ترين تمدنی معين، 
 که در Diodore (در آثار ديدورصقلی اين خاندان  نام .گرديد
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 Strabon ۵٨ (، استرابون ) م در گذشته. اواخر قرن اول ق
، .) م٢٣ -٧٩ Pline( پلين بزرگ ،.) م٢۵ يا ٢١م تا .ق

، ) در گذشته.  م٢ در نيمه ی دوم قرن Ptolemee (بطلميوس 
  .  آمده استو بسياری ديگر از تاريخ نويسان و محققين

ساکنان اختKف عمده ای که معينيان و ديگر ساکنان يمن با 
شمالی و مرکزی شبه جزيره داشته و دارند، سابقه تمدن و 

 در جنوب، زنگی کهاز اين جھت  !اختKف ھای فرھنگی است
ج کامل داشته است و تعداد صحرانشيان شھر نشينی روا

  . بمراتب کمتر از شھريان بوده است
و اغلب به بازرگانی و کشاورزی می گذشته معينيان،زندگی 

ھم که خواه ناخواه وجود خانواده ھا و اقشار متمول و اشرافی 
! استزائيده ی آن نوع زندگی است در ميانشان فراوان بوده 

تنگدستان بر   سود می بردند وگانبردقشری که از کار مزدوری 
قشر انگل و پارازيت ! فخر می فروختندنيز جامعه و ناتوانان 
در جامعه و زندگی مردم بود نقش عمده ای نيز دارای روحانی 

عKوه بر تبليغ آئين بت پرستی، در سياست مملکت نيز دستی و 
زنان معينی از آزادی ھای فراوانی با اين ھمه،  .تمام داشت

  !وردار بوده اندبرخ
ْموتالحضر سلطنت  آنان در . است نيز با معين ھم عھد بودهَ

 ٣٠٠  و در سالميکردند اقصی نقاط جنوب عربستان حکومت
  . ندحميريھا برافتاد به دست. م.ق

يکی ديگر از تمدن ھای کھن و باستانی شبه جزيره عربستان، 
ز ملکه ھمان خاندانی که داستان يکی ا!  نام داردسباپادشاھی 

ھای آن، به نام بلقيس و رابطه ی وی با سليمان نبی، از پيامبران 
و نبی ھای بنی اسرائيل در تورات و داستان ھا و اشعار فراوانی 

دو دوره ه بو فرمانروايی اين خاندان سلطنت دوره ! آمده است
که سلطنت در . م . ق ۵۵٠ ابتدا از سال تاسيس تا. تقسيم ميشود
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انقراض  تا. م . و دوم از اواسط قرن ششم ق بود اھناندست ک
در . و غير دينی و مذھبی به قدرت رسيدندکه سKطين مقتدر 

  .است  صرواح بودهشھر  پايتخت آنھا ،دوره اول
ی شبه جنوبباز از مناطق  که حميرقوم . م . ق١١٥در سال 
  .ممالک قتبانی و بعد بر سبا تسلط يافتند  بودند ابتدا برجزيره

 تحت ممالکرب) شمال افريقا ( ھا  حبشیدوم مسيحی قرن  در
سيحيت را  و مروجين مينپای مبليغ حميريھا استيK يافتند و نفوذ

ساھای به شبه جزيره و به ويژه منطقه يمن باز کردند و کلي
داستان حمله ی ابرھه به مکه و !( مسيحی را بر پای نمودند

 ) !گيردشکست وی توسط خدای کعبه از ھمين جا نشأت می 
   خاک خودرھای مسيحی و بيگانه ب حميريھا که از تسلط حبشی

ساسانيان روی  به دربار ، سر انجامبودندنا خشنود و نا خرسند 
ايران در   دولت!ندطلبيدنوشروان استمداد خسرو ااز آوردند و 

به يمن لشکرکشی کرد و حبشی ھا را .  م ٥٧٠حدود سال 
  !ا شدخود بر يمن فرمانرو شکست داد و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شھر تدمر در قلب صحرااز آثار بر جای مانده 
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ارزنده ديگری که نقش بسيار کھن و باستانی قوم عKوه بر اين، 
 و از پيش از اسKم بازی کردندتاريخ عربستان بزرگی در و 

جايگاه و خود آثار و فرھنگی درخشان به ويژه در رابطه با 
به ، ساکنان شھر تدمر يا شتند، بر جای گذاموقعيت اجتماعی زن

پيش  که . بودند)  Palmyreپالمير  (گفته ی يونانيان و روميان 
اين مردمان از نظر فرھنگی و روابط . از اين بدانھا اشاره شد

  . رومی بخود گرفته بودند-ًرنگی کامK يونانیاجتماعی، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اثری ديگر از شھر تدمر قبل از ظھور اس�م
در ايران، اشکانيان و ساسانيان دوران پادشاھی در تدمريان 

به طور دائم و  و به دست آوردهقدرت تجاری و نظامی عظيمی 
و بعضأ ياری و ھمراھی دولت روم و پشتيبانی پياپی با اتکاء و 
  !و پيکار بودندجنگ حال با ايرانيان در لژيونرھای آنان 

بازرگانی و ی رتدمر در شمال باديه ی شمام در سر راه تجا
اين در دوران ھای مورد بحث گذشته، . عراق و شام قرار داشت

افله ھای بازرگانی و کاdھايی که از نواحی از نظر ترانزيت ق
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به مصر، روم و در مناطق متمدن آن ... چين و ھندوستان و 
  !داشتبه سزايی  اھميت حياتی روزگار می رفتند،

  « سرداراندھی فرم، سپاھيان رومی به ميKدی١٠۵در سال 
شھر   که قبK سوريه را اشغال کرده بود به»  پالما وسيكورنل
و مملکت انباط را   برده  ورشي »  مملکت انباط « تختيپترا پا

  .بستندمحاصره  وآب را به روی ساکنان شھر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اثر بر جای مانده ديگری از شھر تدمر
  

ومی در حين حمله متريوس ريخطاب به دشھر انباط   حاکم نبطی
چه از جان ما می خواھی، چرا با ما می « : می گويدوی به پترا 

نه آب داريم نه غله، . با ما که مساکنمان در کوير است جنگی؟
نه شراب و نه چيز ديگر، ما بدين جاھا که فاقد چيزھای 

از تو و پدرت ...ضروری زندگانيست آمده ايم تا برده نشويم 
 ! »ینسبت به ما روا مدارمی خواھم بی عدالتی 
آن شھر زيبا را  سردار تراژان رومیبعد، ولی سرانجام مدتی 

به دنبال سقوط . دھد وحشيانه اشغال و به حکومت انباط خاتمه می
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 و هتدمر مود توجه قرار گرفتشھر پترا مرکز انباط است که 
که به صورت به چنان مقام و منزلتی دست می يابد اندک اندک 
   ! می آيدرتھای بزرگ آن روزگار دريکی از قد

البته تدمريان با ايرانيان، تKقی و تماس دائمی مھمترين نقطه ی 
صلح، شھرھای واقع در حاشيه ی شمالی آرامش و ھنگام در

ه و نيز شھرھای واقع در کناردھانه ی اروند رود خليج فارس و 
و قسمت اعظم تجارت  که زيرا. خانه ی فرات بود  رودی

و و شرق دور از راه خليج فارس ھندوستان  با يانتدمرنی بازرگا
  .گرفته استانجام می راه ھای کاروان رو واقع در خاک ايران 

ی  برخKف کاروانھای نبطی که از صحرا می تدمر، کاروانھا
 و فرات بسوی تدمر می رفتندرودخانه ی  از حاشيه ی گذشتند،

حيره يا عانه و يا می توانستند در شھر ولوژزياس يا به راحتی 
شھر ولوژوياس که در کتيبه ھای . کنندو استراحت دورا توقف 

 حدود سال ،Kش اولب ناميده شده، توسط Ologesiaتدمری 
 کيلومتری جنوب ٨۵ و به فاصله تقريبی حيرهشھرک دينز. م۶٠

ھدف از بنا و توسعه شھر اين بوده که . شرقی بابل بنا گرديد
 را به آن اتآسيای صغير و شامتان با تجارت و بازرگانی ھندوس

  .ندنکشابسوی 
شکست اشکانيان و سقوط دولت آنان به دست اردشير بابکان، 

 ميKدی را فراھم ٢٢۶زمينه به قدرت رسيدن ساسانيان در سال 
و در زندگی مردمان تدمر  آمدن دولت جديد، روی کار! نمود

بر بسيار عميقی  منفی ھا و نشانه ھایاثرروابط آنان با ايرانيان 
اشت، زيرا اشکانيان ترانزيت تدمر را تشويق می کردند جای گذ

و می دانيم که کاروانھای تدمری در شھر ولوژزياس که توسط 
عKوه بر آن در عصر . Kش اول بنا شده بود توقف می کردندب

اشکانی ميان ايران و روم اغلب صلح برقرار بود و پالميری ھا 
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 به امپراطوری روم می پيوستند، روابط ضمن اينکه اندک اندک
  .محفوظ می داشتندرا نيز دوستی خود با ايران 

تاريخ تدمر را وا می گذاريم و تنھا به قسمتی کوتاه اشاره می 
، )يکی از پادشاھان و اميران تدمر  ( پس از قتل اذينهکنيم که 
 !که کودکی بيش نبود جانشين او شد» وھب الKت « پسرش 
دست مادر کودک ه بجاری، امور ت و رتق و فتق مملکزمام 

 اين ملکه در مدت. افتادملکه ی قدرتمند تدمرزباء يا زنوبيه 
چنان قدرتی کسب کرد که )  .م٢٧٢تا . م٢۶٧از  (فرمانروايی 

  . نظير آن در تاريخ عربستان شمالی ديده نشده است
دوران زمامداری  که در  و رويداد قابل توجھی تحول بزرگ

تدمر رخ داد اين بود که خارجی سياست بيه در زمينه ی زنو
گرفت و به اميد کسب فاصله ملکه اندک اندک از روميان 

نواحی غربی ايران مانند مناطقی از استقKل و به دست آوردن 
! ، به دربار ايران متمايل گرديدو کرخ ميسان، ميان رودان بابل

ود را متوجه  ميKدی، دولت روم، ھمه ی توجه خ٢۶٩در سال 
گورت ھا در غرب کرد و توانست مصر و قسمت ھايی از 

 ٢٧٠ارلين که در سال ! بيفزايد آسيای صغير را به متصرفاتش
ميKدی به امپراتوری روم رسيد، نخست با زنوبيه قرار داد 

اما خياdت بلند پروازانه، تصميم به کشورگشايی و ! صلح بست
رانيان که دشمنان قدرتمند اعتماد بيش از حد ملکه نسبت به اي

بدان حد ! روم محسوب می شدند، امپراتور روم را نگران ساخت
آن ھم در زمان ! که امپراتور شخصا به سوی پالمير لشکر کشيد

و دورانی که از شاپور اول ساسانی به علت کھولت سن کاری 
چند ماه پس از آغاز ساخته نبود و از ھمه بدتر اينکه وی 

در حلقه ی ارلين شھر تدمر را . در گذشتدمر و تجنگھای روم 
، ھرمز. کمک نمودس طلب راز فانوبيه ز. محاصره گرفت

 به  کوچکی روانه پالمير ساخت و يانسپاھپادشاه جديد ايران، 
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فرمان داد تا ھر چه سريع تر به ياری سپاه پارس سپاه ارمنستان 
و ارلين راه بر سپاه پارس بست و سپاه ارمنستان ! بشتابد

شترسواران عرب را در مقابل پاداش و پرداخت پول خريد و به 
   !خيانت واداشت

 و ًخصا به دربار ساسانی رفتهشتصميم گرفت نوبيه سرانجام ز
، با شجاعتی به اين منظوربا اين ھدف و .  ياری بطلبداز ھرمز

گذشت و ی روميان  شبانه از حلقه ی محاصره باور نکردنی،
گذشتن ھنگامی که قصد از بد روزگار،  ولی. بسوی ايران تاخت
. به دست سپاھيان ارلين اسير شدرا داشت، فرات از رودخانه ی 

با اسارت اين زن سياست مدار، شجاع و کاردان دولت تدمر نيز 
  !سقوط نمود و به سرعت منقرض گرديد

شبه جزيره ی عربستان، بيشتر و نواحی متمدن از مناطق گذشته 
شبه جزيره را دو دسته از مردمان مناطق مرکزی و غربی 

جمعيتی که بيشتر ! و حضری در اختيار داشتند) بدوی ( بادنشين 
توسط مسلمانان و قلم بدستان مزدور شان به عنوان نماينده ی 
مردم عربستان معرفی و شيوه ی زندگی شان مورد بررسی و 

آن ھم بدين دليل که محمد و اسKم، يک ! تحليل قرار می گيرد
آداب و رسوم عقب مانده و گاه تعصب ھای قومی و سری 

ناموسی شان به عاريت گرفته و به عنوان تعاليم جاودانی و 
جھان شمول سر لوحه حکومت و زير بنای دولت خود قرار داده 

  !است
از ميان حضری ھا و باديه نشينان، اولی ھا دارای شھرھای 

شينی، آن کوچک و قصبه ھايی در مراحل ابتدايی تمدن و شھر ن
شھرھا و قصبه ھايی ! ھم در دل بيابان و صحرای سوزان بودند

که ھميشه و از ھر طرف در محاصره ی باديه نشينان و در 
  !خطر حمله ھای ويرانگر و مخرب آنھا قرار داشت

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٩١

با اين ھمه، تKش و سعی دائمی و مستمر حضری ھا، ھميشه در 
را به دور ھم اين راستا بود که چادر نشينان و اعراب بدوی 

زيرا در ھمه ی ! جمع و دولتی مستقل و عربی تشکيل دھند
دوران ھای تاريخی، شبه جزيره و مجموعه ی حضری ھا و 
چادر نشينان بدوی زير نظر و نفوذ سه قدرت بزرگ ايران، روم 
! و حبشه قرار داشتند و تابع دولت مرکزی اين سه قدرت بودند

ن، شمال غربی تحت نظر مشرق و شمال شرقی زير حمايت ايرا
و تابع روم و قطعات مرکزی و جنوبی زير نفوذ حبشه قرار 
داشتند و به علت مجاورت و معاشرت با اين سه قدرت دولت 
شھرھای نيمه متمدنی بوجود آورده بودند که تابع قدرت ھای 

  بدين طريق که حيره و غسان ! بزرگ قرار داشتند
نيمه متمدنی بوجود آمد اين دول ، دول  مجاورت و معاشرت با

که بدين طريق   بود و قدرتمندیکه ھر کدام تابع دولت متمدن
تحت نفوذ ايران و به ترتيب حيره و غسان و کنده حکومت ھای 

   .روم و يمن بودند
بنا بر اين، در اين مناطق، ھر چند که مدت زمان مديدی از عمر 
ز نظام پدر ساdری و مالکيت خصوصی می گذشت، ليکن ھنو

اين دو عامل و پديده نتوانسته بودند از نظر تکامل اجتماعی و 
تشکيل دولت مرکزی قدرتمند پيش روند و تسلط و سلطه ی 

  !کامل نظام مردساdری را بر جامعه ی زنان تکامل بخشند
در نتيجه، ھر چند که در بيشتر قبايل و عشيره ھا، مردان نيروی 

اما به دليل پايداری و مسلط و تصميم گيرنده محسوب می شدند، 
مقاومت سنت ھای گذشته و بافت قبيله ای و عشيره ای، ھنوز 
نتوانسته بودند زنان را به طور کامل از عرصه فعاليت ھای 
اقتصادی و اجتماعی بيرون رانده و در وضعيت مشابه ی زنان 
در مناطق پيشرفته ی مناسبات بھره کشانه ی مالکيت ھای 

dيعنی وضعيتی ! ری  مسلط قرار دھندخصوصی و نظام پدر سا
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که زنان به دdيل گوناگون، از جمله عدم حضور يا ايفای نقش 
کمتر در توليد، کامK به صورت بردگان جنسی و کنيزکان 

  !خانگی تنزل داده شده بودند
ما نمونه ی خديجه، ھمسر محمد را آورديم و گفتيم که او، نه تنھا 

 مديری ورزيده و کار آمد در رديف بازرگانان معتبر عرب و
بوده، بلکه محمد و ديگرانی چون او را نيز در استخدام خود 

در ضمن ياد ! داشته و از نيروی کارشان بھره می برده است
آوری نموديم و گفتيم، از آنجا که در نظام مادر ساdری و مادر 
تباری، زنان بودند که در باره ی مرد مورد عKقه و زندگی آينده 

صميم می گرفتند و از مرد خواستگاری به عمل می شان ت
آوردند، خديجه نيز در رابطه با ازدواج با محمد، خود تصميم 

در ! گرفت و عشق و عKقه اش نسبت به وی را ابراز نمود
ضمن يادر آوری اين نکته نيز dزم است که در جوامع مادر 

 می ساdر، اين زنان بودند که از حق طKق برخوردار بودند و
توانستند در ھر زمان و بدون ھيچ توضيح و جنگ و جدلی از 

 !شوھر خود جدا شوند
ھمسر ابوسفيان والی مکه و از دشمنان آشتی  » ھند بنت عتبه« 

ناپذير محمد، نيز يکی ديگر از زنان آزاده و دارای حق و حقوق 
او در جنگ با مسلمانان، ! و تصميم گيرنده ی عرب بوده است

ی کرده، کKھخود جنگی بر سر می گذاشته و زره بر تن م
  !ھمچون مردان شمشير زن و جنگجوی عرب می جنگيده است

ھند در جنگ احد که پس از واقعه ی بدر اتفاق افتاد، ھمه زنان 
قريش را که شوھرانشان در جنگ شرکت داشتند سازمان دھی 
نموده و به ھمراه آنان با نواختن طبل و کشيدن ھلھله و فرياد، 
جنگجويان عرب را عليه مسلمانان تشويق و ترغيب به جنگ می 

  !نمود
  : از وی نقل می کنند که به پدرش گفت
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من زنی ھستم که اختيار زندگيش در دست خودش است و می « 
  . »داند چه می خواھد

يکی ديگر از زنان برجسته ی عرب، عايشه، دختر ابوبکر 
او ! محمد استخليفه ی اول و ھمسر محبوب و دوست داشتنی 

در جمادی اdخر سال سی و ششم ھجری، به بھانه ی 
خونخواھی عثمان بن عفان، خليفه سوم مسلمين، جنگی را عليه 
علی ابن ابی طالب و پيروانش سازمان دھی و خود فرماندھی 

در اين جنگ، عايشه ! سپاه سه ھزار نفريش را به عھده داشت
ن دليل اين پيکار و به ھمي! سوار بر شتری به نام عسکر بود

  !ناميدند) شتر نر ( درگيری  را جنگ جمل 
برادر کشی که تنھا و تنھا بر سر قدرت به وقوع در اين جنگ 

جنگ با  و زيادی از ھر دو گروه کشته شدند تعدادپيوست، 
  .پايان گرفتو پيروانش پيروزی علی 

، حتی در دوران ظھور اسKم و  زنانباdی اجتماعی  موقعيت
 مورا  بھدخالت و شرکت آنان درمحدود تنھاھای بعد از آن، سال 

بلکه ھمان سان که !  بازرگانی يا جنگ نمی شده استو اقتصادى
ياد آوری نمودم، در زمينه ھای فرھنگی، ادبی و حتی موسيقی 
نيز فعاليت ھای چشمگير، حتی در زمينه مخالفت با  اسKم و 

  ! محمد نيز داشته اند
 نمونه ای از د خطمیيد بن زيزي ھمسر ،نعصماء دختر مروا

در ھجو اسKم و مسلمانان شعر زنان شاعر و زبان آور است که 
او با شعرھای نيش دار و کزنده ی خود، محمد و .  سرودمی

! پيروانش را می آزرد و مخالفين را عليه آنان تحريک می نمود
ين ا» ابو عفک « وی پس از قتل عام يھوديان بنی نظير و ترور 

  :شعر را سرود
 شما بيگانه ای را اطاعت ميکنيد که از شما نيست« 
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   ١او نه از مراد است و نه از مذحج
  آيا از او بعد از اينکه بزرگان شما را به قتل رسانيد

 انتظار خير داريد؟
 مانند انسان گرسنه ای که در انتظار آش يک آشپز است؟

 ناگھانی کندآيا ھيچ مرد شريفی نيست که به او حمله ای 
  ؟ »دو اميد کسانی که انتظار چيزی از او دارند را از ميان بردار

کسی در : محمد، پس از شنيدن اين شعر در جمع پيروان پرسيد
  ميان شما ھست تا داد مرا از دختر مروان بگيرد؟

، پس از شنيدن پرسش عمير بن عدی خطمی كه مردی نابينا بود
صبح زود ! و اورا كشتفت به خانه ی عصماء رشبانه محمد، 

 خدا و :نيز به محمد خبر داد و محمد ضمن قدر دانی از وی گفت
  !رسولش را ياری كردی

، شاعر دار الرساله ی محمدی، به پاس ترور اين »حسان « و 
  :زن و مرگ او چکامه ای سرود با اين مضمون

  هبنو وائل وبنو واقف و خطم« 
 .فروتر از بنی خزرج ھستند

 او در زار زدنھای خود، آھی جانسوز ميکشيدوقتی که 
 مرگ در حال پيش آمدن به سوی او بود

 او مردی اصيل و باريشه را استھزاء کرد
 مردی که در آمدنش و رفتنش نجيب است

 قبل از نيمه شب مردی او را از خون خود رنگين کرد
 . »و با اينکار خود مرتکب ھيچ گناھی نيز نشد

، از )بنی خطمه (   مردان قبيله او پس از ترور عصماء، ھمه
جمله پنج فرزند عصماء بر خود لرزيدند بی درنگ اسKم 

  !آوردند
  :ابن ھشام داستان ترور عصماء را چنين می نويسد

                                                        
  .  نام دو قبيله که اصليت يمنی داشتند- ١
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دليل ه وی ب .دختر مروان شاعری آزاده و دلير بود، عصماء« 
( اشعار انتقادی که در مذمت قتل عام يھوديان و ھمچنين ترور 

 عمير بن عدی( بدستور حضرت محمد . سروده بود ) ابو عفک
می  شبانه به خانه عصماء عمير. شد  مامور کشتن عصماء)

رود و او را می کشد و صبح زود خبر کشته شدن عصماء را به 
خدا ! ای عمير: (حضرت محمد می گويد.حضرت محمد می دھد

 ١.» ) و رسولش را ياری کردی
 امتياز ھای شگفت انگيزی به پس از فتح مکه، در حاليکه محمد

ابوسفيان، دشمن خونی مسلمانان اعطا کرد و خانه ی او را ھم 
پای و ھم مرتبه ی خانه ی خدا خواند و گفت که ھر گناه کاری 

خون چند زن و مرد که به خانه وی پناه ببرد در امان است، 
که ھر كجا تا اعKم كرد و از مسلمانان خواست  مشرك را ھدر

در ميان چھار .  بكشند،پرده كعبه چسبيده به، حتی ديدندآنان را 
. زن مورد نظر محمد، ھند ھمسر ابوسفيان و ديگر بخشوده شدند
اما از دو کنيز آوازه خوان به نام ھای قرينه قرينا که در تملک 

ابو اخطل ! ٢ابو اخطل نامی بودند، يکی کشته و ديگری گريخت
ر نھايت در حاليکه به پرده که خود نيز در شمار کشتگان بود و د

ھای کعبه آويزان شده بود، کشته شد، اشعاری در ھجو اسKم و 
محمد می سرود و به کنيزانش می داد تا با آواز و موسيقی 

  ! بخوانند
اين امر نشان می دھد که محمد کوچکترن و کمترين انتقادی را 
ه نمی پذيرفته و در برابر مخالفين سياسی و نه عقيدتی خود ذر

  ! ای نرمش نشان نمی داده است
آنچه کمتر مورد توجه پيروان عامی و عادی محمد و اسKم قرار 
گرفته و از سوی به اصطKح دانايان و آگاھان قوم، رندانه و با 

                                                        
  .۴١٢ سيره ی ابن ھشام، جلد دوم، ص – ١
   .۴١١ سيره ی ابن ھشام، جلد چھارم، ص – ٢
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زيرکی dپوشانی و مخفی نگاه داشته شده و خود يکی از 
بزرگترين و معتبرترين سند و شاھد ھذيان گويی و رياکاری آنان 

  !ت، مسئله ی بت ھای بزرگ و قدرتمند کعبه استاس
يعنی باشکوھترين و قدرتمندترين  » هللا« بت ھايی که پس از 

بت يا صنم بتخانه، ھر کدام از عظمت، بزرگی و جايگاه خاصی 
برخوردار بوده و به خاطر رابطه و پيوندی که از سوی اعراب 

گانه و خالق نسبت داده می شده، خشم خدای ي» هللا « به آنھا و 
زمين و آسمان را بر انگيخته و بنا به گفته و ادعای قرآن، بارھا 

  ! و بارھا فرياد او را بلند و به آسمان ھا رسانيده است
بت ھای مورد نظر، ھر کدام به تنھايی، سندی برجسته، معتبر و 
غيرقابل انکارند که نشان دھنده ی وجود و بقای سنت ھای مادر 

اری در ميان اعراب و موقعيت و اعتبار زنان ساdری و مادر تب
در جامعه ی عربستان تا لحظه ظھور و به قدرت رسيدن محمد 

  !و اسKمند
، يعنی  » هللا«سه بت برجسته، قدرتمند و بزرگ کعبه، پس از 

، که از سوی  )Mannt ( مناتو  ) Ozza ( عزی،  )Lat ( 4ت
ی شدند، خدايان زنی ناميده م » هللا« اعراب باديه نشين دختران 

بوده اند که مورد پرستش و نيايش اعراب، آنھم قبايل بزرگ و 
! خاندان ھای سرشناس و معروف عربستان قرار می گرفته اند

اين خدايان زن، نه تنھا در خانه ی کعبه و ديگر نقاط، مورد 
پرستش و نيايش و عبادت قرار می گرفتند، بلکه طبق آداب و 

موقع  درمع اوليه و فرھنگ قبيله ای، رسوم و سنت ھای جوا
 نيروی ازو ياری  مددگيریبه منظور  نيز جنگھابروز حوادث و 

و  حمل ويژه و در پيشاپيش مردم  عKئم بصورت نانمعنوی آ
آن ھم نه توسط افراد عادی و . ميگرفتند قرار اتكاء مورد

معمولی، بلکه به وسيله ی کاھنان و برجسته ترين و سرشناس 
که در عربستان آن زمان، اين کار توسط ! افراد قبيلهترين 
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ابوسفيان، يکی از قدرتمندترين و ثروتمندترين رھبران قريش و 
  !حاکم مکه صورت می گرفت

اين کدام فرھنگ و سنت و باور اجتماعی، قبيله ای و قومی 
است که زنانی چون خديجه، ھند، عايشه، عصماء بن مروان و 

 توده ھا را به پرستش و نيايش خدايان !می پروراند... و ... 
زن فرا می خواند؟ و از سوی ديگر، زنان را خوار و پست و 
حقير می شمارد و دختران معصوم و بيگناه را از بدو تولد زنده 

  !؟به گور می کند
اين تناقض ! يک جای کار لنگ است! يک پای قضيه می لنگد

ز سوی مKيان و آشکار و بدون پرده پوشی و کتمان، که البته ا
قلم به دستان مزدور اسKمی، سعی در گم کردن و زدودن آن از 
ّتاريخ اسKم با شدت و حدت ھر چه تمامتر صورت گرفته و می 
گيرد، صد البته و بدون فرصت طلبی ھا، نان به نرخ روز 
خوری ھا، و معامله ھا و معادله ھای سوداگرانه و گاه رذيKنه و 

م را به سوی اسKم، محمد و خدای محمد، وقيحانه، انگشت اتھا
بدين معنی که زن ستيزی و خوار و حقير نمودن ! بر می گرداند

زنان، وظيفه ايست که در گذار از جامعه ی مادر ساdری و 
مادر تباری عربستان آن روز به جامعه ای پدر ساdر و تثبيت و 
تحکيم مالکيت خصوصی و ايجاد يک دولت مرکزی مدافع و 

يبان بزرگ فئوداdن، برده داران، شبانان و بازرگانان و پشت
سودا گران، به عھده ی اسKم عزيز و شخص محمد گذاشته می 

و اوست که ھمه تKش و سعی اش را می نمايد تا بردگی، ! شود
زن را قانونی و نيمی از ... نيمه انسان بودن، خانه نشينی و 

ی سرگرمی، لذت، جمعيت فعال و سازنده جامعه را به وسيله 
شھوترانی و کارخانه ی جوجه کشی مردان غيور و دارندگان 

  !حقوق و مزايای جامعه ی مرد ساdر مبدل نمايد
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بنا بر اين، زن از بدو پيدايش اسKم، موجودی خوار و ذليل و 
وابسته و پای بند به مرد خوانده شد و با سرنگونی و خرد شدن 

در سال دھم  » منات« و  » عزی« ،  »4ت« تنديس ھای 
حجری و به ھنگام فتح مکه، به دست محمد و علی ابن ابيطالب، 
به اقتدار، سربلندی و ھمه ی حق و حقوق ھای قانونی و 

  !انسانيش پايان داده شد
بايد نھراسيد و ھسته و گوھر روشن و تابناک حقيقت را از 
پوسته ی ضخيم 4طائ�ت و ياوه گويی ھای مزدوران و 

ان معبد خدايان استثمار و بھره کشی ھا نجات به و خدمتگزار
توھين و تحقير و سرکوب ھمه ی انسان ھای در بند و گرفتار و 

و تا زمانی که اين حرکت . اسير افيون، به ويژه زنان پايان داد
شروع و به انجام نرسد، جامعه ما رنگ خوشبختی و سعادت و 

  !بھروزی را نخواھد ديد
ه بر خKف تصور و باور باطل و گنديده ی بايد اطمينان داشت ک

پاره ای به اصطKح روشنفکر و فرصت طلب و ابن الوقت ھای 
ھمه ادوار تاريخی، اين حرکت انسان ساز و رھايی بخش، نه 
تنھا کوچکترين و کمترين توھين و تحقيری نسبت به به باور و 
 اعتقاد توده ھا وارد نخواھد کرد، بلکه به آنان نيروی تعقل،
آگاھی و شناخت خواھد داد تا آينده ی خود و فرزندانش را، حتی 
در ارتباط با دين و پرستش خدايان ناديده و قابل لمس تقويت و 

  !استحکام بخشد
تاريخ اس�م، خود گوياترين و روشن ترين منبع و مأخذی است 
که می تواند ما و توده ھا را با آنچه چھره ی زيبای واقعيت و 

می بايست 4شه ی ! ی خوانيم آشنا و آگاه نمايدعروس حقيقت م
ھمه مفاسد و تباھی ... گند دروغ، نيرنگ، عوامفريبی، ريا و 

ھايی که طی قرون متمادی و به ويژه در سی ساله ی اخير 
توسط روحانيون وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه، اين 
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تبھکاران و آدمکشان و ويرانگران ضد بشری، دامن جامعه 
 را گرفته، در گوشه ای دور افتاده به گور سياه سپرد و مان

ما در برابر تاريخ ! آينده ی روشن و افتخار را پی افکند
مسئوليم و ھيچ بھانه ای از بار اين وظيفه ی انسانی و بشری 

 !!نمی کاھد
می بينيم که زنان پيش از ظھور اسKم و به قدرت رسيدن اين 

يدی يا ابراھيمی قرار دارد، آيين که در مجموعه ی اديان توح
حتی در مناطق عقب افتاده و باديه نشين عربستان سعودی نيز 

  !دارای موقعيت باd و در خور ستايش و نيايشی بوده اند
پس از ظھور اسKم و دست يافتن محمد و پيروان وی به قدرت 

 اجتماعی کنار گذاشته –سياسی است که زنان از زندگی سياسی 
بند شدن در پستوھا و حصار خانه ھا به برده ی شده و ضمن در 

  !جنسی مرد و ماشين جوجه کشی وی مبدل می گردند
در حقيقت، ھمانطور که پرچم داران اسKم انقKبی و روحانيون 
وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه، با زير پا گذاشتن ھمه ی 
وعده و وعيدھای ھای پيش از دست يابی به قدرت سياسی و 

ظلوميت زن را به سينه زدن ھای پيش از پيروزی، با سنگ م
يک عقب گرد جانانه ھمه ی دستآوردھای مبارزاتی زن ايرانی 
از آغاز تاريخ و بويژه از انقKب مشروطيت تا برھه ی بھمن ماه 

 وی را سرکوب و لگد مال نمودند، اسKم عزيز نيز ١٣۵٧سال 
متيازھا و پس از سلطه خود، بايک عقب گرد بزرگ، ھمه ی ا

حق و حقوق زنان را پايمال و با اجرای قوانين تبعيض آميز و 
توھين ھا و تحقيرھای ضد بشری، زن را به موجودی توسری 

  !  خور و محروم از حقوق اجتماعی و شھروندی مبدل نمود
ياوه گويی ھا و ادعاھا و استدdل ھای پا در ھوا و بدون پشتوانه 

اسKم موقعيت  اينكهمبنی بر اينکه ی طرفداران و پيروان اسKم، 
زنان را در شبه جزيره ی عربستان بھبود بخشيده و ارتقاء داده، 
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چرا که زنده به گور کردن دختران را که تا آن زمان رايج بوده 
ملغی نموده است، دروغی بيش نيست و کوچکترين ارزش 

زيرا ھمه ی شواھد و مدارک تاريخی، جامعه ! تاريخی ندارد
 تحقيقی –و تکاملی جامعه بشری، که بر پايه علمی شناسی 

صورت گرفته، نشان دھنده و بازگو کننده ی اين واقعيت عريان 
و غير قابل کتمان اند که در دوره ھای مناسبات اقتصادی کمون 
اوليه و عصر مادرساری و مادرتباری، زن نه تنھا از جايگاه و 

بوده، بلکه به عنوان پايگاه واd و انسانی برجسته ای برخوردار 
خدا، الھه، رب النوع، بت و غيره نيز مورد پرستش و نيايش 

به طوری که در حال حاضر و در دنيای ! قرار می گرفته است
امروز نيز، به راحتی می توان آثار و نمودھای آن را در ميان 
قبايل و خانواده ھای وابسته به جوامع کمتر متمدن شده يا اسکان 

  !  نموديافته مشاھده
 اجتماعی، ظھور مالکيت –تنھا پس از تقسيم کار اقتصادی 

خصوصی و استقرار و تثبيت نظام پدر ساdری و مرد 
ساdريست که زنان و دختران به عنوان کاd قابل خريد و فروش 

  ! و دارای ارزش کاdيی می شوند
به گواھی تاريخ، بھره برداری جنسی و شھوانی از کاdی 

 و اغوا کننده ای به نام زن، تنھا و تنھا پس از شھوت برانگيز
پيدايش مالکيت خصوصی و نظام طبقاتی بھره کش و 
استثمارگر، به عرصه ی زندگی اجتماعی انسان قدم می گذارد و 
ھمزمان با پيچيده تر شدن و غير انسانی تر شدن شيوه بھره کشی 

وانين سبعانه و حيوانی انسان از انسان، روابط زن و مرد و و ق
و مقررات مربوط به نحوه ی بھره برداری جنسی از زن و 

  !حدود و ثغور آن نيز دچار تغيير و تحول شده است
بی حقوقی زنان و عدم برخورداری انسان گونه ی آنان از حقوق 
اجتماعی، در ھمه ی نظام ھای طبقاتی و بھره کشانه ی ھای 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ١٠١

 ھر چه برده داری، فئودالی و سرمايه داری با شدت و حدت
و امروزه شاھد و ناظريم که کنف ! تمامتر ادامه داشته و دارد

حمايت سرمايه داری لجام گسيخته و سياست جھانی نمودن و 
توسعه ی بازار جھانی نئوليبراليسم اقتصادی، تجارت و خريد و 
فروش زنان و دختران، تحت عنوان تجارت يا صنعت سکس رو 

به نحوه ی که سرمايه ! به گسترش و توسعه ی ھمه جانبه است
گذاری در اين رشته از پاره ای از رشته ھای صنعتی و علمی 

تا آنجا که مKيان وابسته به ! نيز پر سودتر و بار آورتر است
دستگاه خليفه گری شيعه و اسKم پناھان و دولتمردان مقتدر و 
صاحب ادعای ايرانی نيز به سرمايه گذاری در اين رشته روی 

  !بازار جھانی سکس به موفقيت ھايی دست يافته اندآورده و در 
از ديدگاه اسKمی و مذھبی، زن پرھيزگار و مورد تأئيد و قبول 

زن « خداوندگار عالميان، پيامبر اسKم و ائمه ی معصومين، 
زنی است که از سوی شيطان ! »خوب و فرمانبر پارساست 

 مطيع و !وسوسه نشود و دم از انسان بودن و حقوق برابر نزند
به آپارتيد جنسی گردن نھد و ! فرمانبردار و کنيز شوھرش باشد

در ھر لحظه و ھر موقعيتی آماده ی ھمخوابگی و بر آوردن 
و ھنگامی که با ھمسرش ھمبستر ! نيازھای جنسی شوھرش باشد

می شود، خود را چون مزرعه ای در اختيار وی قرار دھد و 
ريقی که مايل بود، رخصت دھد تا او از ھر طرف و به ھر ط

  !واردش شود و کشتزارش را شخم بزند
الزوجه الصالحة ان أمرھا اطاعته وإن نظر اليھا سرته و إن  «

ه اقسم عليھا أبرته وإن غاب عنھا نصحته فی نفسھا و فی مال
«!١   
زن صالح زنی است که ھر گاه شوھرش او را فرا خواند، از « 

ش نگاه کند، او شوھرش به زن) مرد(او اطاعت کند؛ ھرگاه او 
                                                        

   . ابو محمد حسن بن يزيد بن ماجه قزوينی– ١
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اگر شوھر در باره ی او سوگند خورد، . را خوشنود سازد
سوگندش را رعايت کند، ھرگاه شوھر از او غايب شود مال وی 

  . »و عفت خويش حفظ کند
بھترين زنان : به سند معتبر از حضرت رسول منقول است« 

شما زنی است که فرزند بسيار آورد و دوست شوھر باشد و 
ت باشد و در ميان خويشان خود عزيز باشد و نزد صاحب عف

شوھر ذليل باشد و از برای شوھر زينت و بشاشت کند و از 
ديگران شرم کند و عفت ورزد، ھر چه شوھر گويد شنود و 
آنچه فرمايد اطاعت کند و چون شوھر با او خلوت کند آنچه از 

ر او خواھد مضايقه نکند، اما به شوھر درنياويزد که او را ب
بدترين زنان شما زنی : بعد از آن فرمود .تکليف بر جماع بدارد

است که در ميان قوم خود، خوار باشد و بر شوھر مسلط باشد 
و فرزند نياورد و کينه ورز باشد و از اعمال قبيحه پروا نکند و 
 چون شوھر غايب شود زينت کند و خود را به ديگران نمايد و

د و سخنش را نشنود و چون شوھر آيد مستوری اظھار کن
اطاعتش نکند و چون شوھر با او خلوت کند مانند شتر صعب، 
مضايقه کند از آنچه شوھر به او اراده دارد قبول نکند و از 

   ١!» نگذرد تقصيرش در
خوار و خفيف داشتن زن تا بدان حد است که بزرگان و 
متشرعين دين مبين صرحنا و بدون پرده پوشی، اعKم می دارند 

  ! برده ی مرد است) زن (  وی که
و القول الشافی فيه أن النکاح نوع رق، فھی رقيقة له، فعليھا « 

طاعة الزوج مطلقأ فی کل ما طلب منھا فی نفسھا مما 4 معصية 
قال ) إذ. (فيه، وقد ورد فی تعظيم حق الزوج عليھا اخبار کثيرة

  ٢. »ايما امراة ماتت و زوجھا عنھا راض دخلت الجنة"

                                                        
١ –Kمحمد باقر مجلسی، حليته المتقين، صفحه ھای  ع K١٠٢ و ١٠١مه م.   
   .۶۴، ص ٢ امام محمد غزالی، احياء علوم الدين، جلد – ٢
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انع کننده ترين و محکم ترين گفته در مورد ازدواج اين است ق« 
زن برده مرد است و . است)  رق (که ازدواج شکلی از برده گی

اطاعت مطلق از شوھر )  زن (اين وظيفه و مسئوليت او  بر بنا
چنانچه محمد خودش . و پاسخگوئی به ھر خواست او است

امل شوھرش زنی که در ھنگام مرگ رضايت ک: باری گفته بود
  .» را برآورده باشد، جائی در بھشت را از آن خود کرده است

بگذاريد عوام فريبان و مدعيان عKمه گری و فيلسوفی و عالم 
بودن در جھالت و بی فرزانگی پيراھن پاره کنند، يقه بدرانند، 
آسمان و ريسمان به ھم ببافند، به dطائKتی که می بافند و 

  !ار باشند و دل خوش دارندنشخوار می کنند، اميدو
آن زمان که پرده ھای جھل فرو افتد و نقاب از چھره ی کريه 
عوام فريبان برداشته شود،دير نيست و باتوجه به سير تحول 
جھان و دگرکونی ھای شتابنده، نا آگاھی و عدم شناخت توده 
ھای کار و زحمت ميھن دربند ما بويژه جمعيت زنان که ھمه ی 

 و ادبارشان از ناحيه اسKم و قوانين و مقررات بدبختی و نکبت
و سنن قرون وسطايی دين و مذھب است نيز پايدار و ابدی 

  ! نخواھد ماند
آنان به زودی در خواھند يافت که بر خKف ھياھو و جنجال 
آفرينی عوام فريبان و زن ستيزان جھالت پيشه و مزدوران و 

مارگر و غارتگر، ّجيره خواران معمم و مکKی نظام ھای استث
که به   است، و باور اسKمی، اعتقاد فرھنگاين ايئولوژی، 

عنوان روبنای نظام غارت و نه دستور و فرمانی الھی و 
جايگاه و مرتبه ای دست و در  بی ارزش و فرورا زن آسمانی، 

  !ه است قرار دادانپست تر از مرد
 و تاسف بار و جای بسی افسوس است که زنان جوامع مسلمان 

از جمله زنان جامعه ی نفرين شده ی ما با پذيرش اين موقعيت 
توھين آميز و تحقير کننده، جايگاه و پايگاه انسانی و 
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ارزشمندشان را به مرور زمان از ياد برده و خواسته ھای 
انسانی و برابر حقوق شان را کتمان می کنند، بلکه طيف وسيعی 

 صدا شده و عKوه بر از آنان با مناديان جھل و جنايت نيز ھم
توجيه تراشی و دفاع از ايدئولوژی و برداشت بيمارگونه ی دين 
و آخرت فروشان تبھکار و ضد مردمی، تKش می ورزند تا 
صدای حق طلبانه و برابری خواھانه ی قشر يا اقشاری از ھم 

به راستی اين زنان پذيرفته اند ! نوعانشان را در گلو خفه نمايند
ان، ناقص الخلقه، نيمه انسان، ھم دست شيطان، که موجودی ناتو

اغوا کننده و از ھمه فاجعه بارتر، تنھا وسيله ای برای سرگرمی 
ھای شھوانی، ارضای نيازھای سکسی و برآورنده ی نيازھا و 

يعنی پذيرش و تن دادن به ! خواسته ھای جنسی مردان ھستند
 که ھمان مشخصه ھا و صفات تبعيض آميز و تحقير کننده ای

  !اسKم برای شان تصوير و تعين کرده است
به راستی چه افيون و مواد مخدری می توان روح و روان 
انسان را تا اين حد تخريب و مورد تاثير قرار دھد؟ به نحوی که 
خود به ناقص الخلقه بودن و برخورداری از ھر صفت ناپسند و 

ف کند، تحقير کننده ای که شايسته انسان نيست، نه تنھا اعترا
  !بلکه در جھت اثبات و تحکيم آن نيز بر آيد؟

از ديدگاه ايدئولوژی، تفکر، روابط و قوانين و مقررات و زن  
کاdيی با مورد يا موارد ! سنت ھای اسKمی، کاdيی بيش نيست

و اين کاdی تعريف شده از ھر نظر و ! مشخص مصرف
مشخص گرديده از نظر نوع مصرف، جز دارايی و مايملک 

و اين مالک و صاحب قدر قدرت مختار ! مرد محسوب می شود
است ھرگونه که ميلش می کشد و اراده می نمايد با آنچه در 

و از اين رو است ! اختيار دارد رفتار و از آن بھره بردای نمايد
 :که قرآن می گويد

َّنسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن«  ٌَ ْ ْ َْ َْ َْ َ َْ ُ ُْ َّ ْ شْئتمیِ ُ ْوقدموا ِ ُ ِّ َ ْ �نفسكم َ ِ ُ َ
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َّواتقوا هللا واعلموا أنكم َُ ْ ُْ َ ْ َ َ َّ ِم�قوه وبشِّر المؤمن َّ ِ ْ ُ ُّْ ِ َ َ ُ ُ  ١ »َنيَ
كشتزارھستند پس كشتزار خود را   شمایزنان شما برا« 

 ینيمقدمه چ  شخص خودتانید و براياوريد بيخواھيھرگونه م
 د كه شما او را م�قاتيد و بداني داشته باشی الھید و تقوايكن

  . » ن بشارت دهيد كرد پس به مومنيواھخ
توھين و تحقيری از اين باdتر؟ و اينجاست که بين علما و ناجيان 
عاليقدر عالم بشری، يعنی ھمان روحانيون وابست به دستگاه 
خليفه گری شيعه اختKف می افتد که آيا وطی کردن در دبر زن 

قت، تا حائض کفاره دارد و ندارد؟ و در صورت مخالفت يا مواف
  !ختنه گاه داخل شده يا کمتر و بيشتر؟

زن به فتوای برخی از مراجع حرام )  عقب (طی در دبر و
: دگفته انبرخی  ٣.شديد دارد  و به فتوای بعضی کراھت٢است

کراھت  اگر زن راضی نباشد، حرام است و اگر راضی باشد،
، رھبر فعلی ايران معتقد خامنه سيد علی حسينی ٤.شديد دارد

و احتياط در ترک آن است   اين عمل کراھت شديد دارد:  کهاست
مخصوصا اگر زن راضی نباشد و در صورتی که موجب اذيت 

بنابر فتوای آيت هللا تبريزی آميزش با ھمسر  ٥.حرام است او شود
  ٦.واجب جائز نيست بر احتياط از عقب، بنا

ن و اي اسKم انه ی و زن ستيزانه مردساdرايدئولوژی و تفکر 
زن و که بردگی جنسی انگل ھای و پارازيت ھای اجتماعی 

ممکن و وقيحانه را در عريان ترين شکل تمايKت شيطانی خود 
ترين صورت، بيان می دارند و به علم و نبوغ خود نيز می نازند 

                                                        
  .٢٢٣ قرآن، سوره بقره، آيه ی – ١
  . به بعد۴۵٠ خويی، اراکی، سيستانی، توضيح المسائل، مسئله – ٢
  .۴۵٠ روح هللا موسوی خمينی، توضيح المسائل، مسئله – ٣
   .۴۵٠ آيت هللا فاضل، توضيح المسائل، مسئله – ۴
  .۶۵ علی خامنه، سئوال ھای مورد ابتK، سئوال – ۵
  .١۴۶٣ آيت هللا تبريزی، استفتائات جديد، سئوال – ۶
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نمی و از جھان بشری باج خواھی و ادعای طلب نيز می نمايند 
وھای مترقی، نيرنفرت انزجار، اعتراض و تواند مورد 

  !نباشدو برابری طلب زاديخواه آ
و قرآن در ارتباط با نسبت زن با مرد و شيوه برخورد صاحب و 

  :موd با کاdيی که در اختيار دارد، می گويد
قوامون على النساء بما فضل هللا بعضھم على بعض و  الرجال« 

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما  بما انفقوا من اموالھم
فعظوھن و اھجروھن فی   هللا و ال�تی تخافون نشوزھنحفظ

ان هللا  المضاجع و اضربوھن فان اطعنكم ف� تبغوا عليھن سبي�
 ١. »كان عليا كبيرا

سرپرست و نگھبان زنانند، بخاطر برتريھايى كه  مردان،« 
براى بعضى نسبت به بعضى  » از نظر نظام اجتماع «خداوند 

در  «اموالشان  اطر انفاقھايى كه ازديگر قرار داده است، و بخ
و زنان صالح، زنانى ھستند كه . کنند مى»  مورد زنان
اسرار و حقوق او را، »  ھمسر خود «و در غياب   متواضعند،

 «و . كنند آنان قرار داده، حفظ مى در مقابل حقوقى كه خدا براى
مخالفتشان بيم  آن دسته از زنان را كه از سركشى و»  اما

 در بستر از»  و اگر مؤثر واقع نشد «!  پند و اندرز دھيدداريد،
اگر ھيچ راھى جز شدت عمل، براى  «و ! آنھا دورى نماييد

! آنھا را تنبيه كنيد»  انجام وظايفشان نبود وادار كردن آنھا به
! براى تعدى بر آنھا نجوييد و اگر از شما پيروى كردند، راھى

قدرت او،  و «. بزرگ استمرتبه و  خداوند، بلند»  بدانيد «
 !» ھاست با4ترين قدرت

حتی مدعيان روشنفکری و به اصطKح آزاديخواھان وابسته به 
اين قشر و جرثومه ھای فساد نيز، در نوع خود مرتجع، عقب 

به حدی که گاه انسان، گرفتار اين توھم و ! مانده و زن ستيزند

                                                        
  .٣۴ قرآن، سوره ی نساء، آيه ی – ١
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متولد نشده، خيال می شود که نکند اينان از موجودی به نام زن 
در دامانش پرورش نيافته و در دوران حيات منفور و سراسر 
متعفن و پرکين شان با ھمسر و شريک زندگی ای به نام زن 

  ! روزگار نمی گذرانند
برای مردان از جھت ساختمان طبيعی و وضع اجتماعی پايه « 

.  برھمين پايه، مردان تکيه گاه و سرپرست زنانند.ی برتريست
 حقوق ناشی از ھمين احت�ف در ساختمان جسمی و اخت�ف در

ھای طبيعی و فطری اراده  روانی است و منشأ اخت�ف ساختمان
   ١. »هللا عزيز حکيم: و صفت عزيز و حکيم خداوند

ايشان که معرف حضور و مورد تائيد و تقدير بسياری از به 
اصطKح روشنفکران ايرانی در طيف ھای گوناگون بوده و 

 و ستم ، تبعيض، توھين، تحقيربرابری ر توجيه نادھستند، 
آسمان و ريسمان می بافد و بينش و جنسی اسKمی بر زنان، 

  :می دھدتوضيح ساdر اسKمی را چنين  مردديدگاه زن ستيز و 
که وجدان سالم انسانی و شرع می شناسد  معروف، ھمانست« 

 را می گزيند، نه عادات و رسوم و قوانين منحرف و و آن
اين بيان جامع و قاعده ی کلی و طبيعی، برای . ظالمانه

تشخيص حقوق زن و مرد و ھر حق متبادل است؛ برای ھر فرد 
چنان حقی  و طبقه ای در حد استعداد و کارش، بر ديگران آن

و عدل حقيقی در ھمين . ثابت می باشد که ديگران بر او دارند
قوق با تبادل حق است، نه تساوی آن، زيرا تساوی در ح

ھای طبيعی خ�ف عدل می  اخت�ف در استعدادھا و ساختمان
را با مرد در کسب و درآمد و  آيا ميتوان تساوی زن. باشد

حق و عدل ... انفاق، و مرد را با زن در حمل و حضانت و 
  ٢؟ »دانست

                                                        
  .١۴۵ آيت هللا سيد محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، جلد دوم، ص – ١
   .١۴۴حمود طالقانی، پرتوی از قرآن، جلد دوم، ص  آيت هللا سيد م– ٢
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اين مKی به اصطKح مترقی، انقKبی و دمکرات مسلک تا آن 
يت اسKم، بلکه انديشه ھای جا پيش می رود که نه تنھا ماھ

انقKبی و برابری طلبانه و انسانی خود را نيز بی پرده و عريان 
و بيچاره روشنفکران و مدعيان آزادی و برابری ! نشان می دھد

و قسطی که انتظار معجزه از وی داشتند و منتظر رويارويی و 
مبارزه حق طلبانه ی حضرتشان در برابر حرکت ھای 

مرتجعانه ی حاج روح هللا خمينی و ديگر واپسگرايانه و 
روحانيون وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه نشسته و ثانيه 

با اين اميد که ايشان جلوی نفوذ و به قدرت !! شماری می کردند
  !!رسيدن فاشيسم مذھبی و ديکتاتوری عبا و نعلين را بگيرند

در شر و تأمين بقاء، راه را  و ھمين توجه بشناسائی خير« 
آدم . محيط بھشت برای وسوسه ی شيطان و تھييج او باز کرد

بلند را با آن عقل و فطرت مجذوب بحق و جمال عالم و  سر
توانيست او را  تجلی ملکوت، تنھا وسوسه ی شيطان نمی

بجھت واپسين متوجه کند و خاطرش را معطوف گرداند مگر با 
 ی نفوذ در روح حساس زن و تھييج و عواطف او، انديشه

تأمين بقاء و نگرانی از آينده ی مبھم و جستجوی از علت نھی 
ھم عطف توجه آدم  را نخست در فکر زن برانگيخت، آنگاه با

را جلب نمودند تا محيط اطمينان و آسايش را برھم زدند و 
چنانکه محيط ھای خانوادگی و کشور . وضع را دگرگون کردند

اوين فريبنده ی را ھمين وسوسه ھای شيطانی و زنانه با عن
ھا،  تأمين و نجات از کرايه نشينی، توسعه ی زندگی، و حسادت

دگرگون می نمايد و مرد را از محيط آرام شرافت و آسايش 
 گرداند تا اينکه دست بھر جنايت و خيانتی می وجدان ساقط می

گشايد و بھر پستی و کار نامشروعی تن ميدھد و کارش به 
رسد و پرونده ھای   و خالق میرسوائی و بی آبروئی نزد خلق
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اعمالش در محاکم قضائی و وجدانھای عمومی ھمی افزوده 
  ١.» ...ميگردد 

ضد بشری و افکار و انديشه ھای ماليخوليايی زن اين باورھای 
ھا نابرابری انسان  و بنيان ستم طبقاتی و شالودهستيزانه، که بر 

شروعيتش مگرديده، در سرتاسر کره خاکی، استوار پی ريزی و 
اديان و مذاھب گوناگون که در طول تاريخ آلت دست را از 

قدرتمندان، زورمداران و استثمارگران بوده و چون افيون در 
جھت خام و رام نمودن توده ی کار وزحمت و بھره برداری 

  !بيشتر از دسترنج آنان عمل نموده می گيرد
ھا پيش در سرزمين ما ايران نيز، در سده ای متمادی و از قرن 
در حق ... تا کنون، تحميل ھر نوع توھين، تحقير و نابرابری و 

نيمی از جمعيت زنده و سازنده ی کشور، يعنی زنان جامعه، 
 و راه و روش ، سنت ن، حديثآقرمشروعيت و قانونيتش را از 

جانشينانش که در حال حاضر روحانيون تبھکار وابسته محمد و 
  !ی گيردمد، گرفته و به دستگاه خليفه گری شيعه ھستن

جای ھيچ شک و شبھه ای نيست که ھمه اديان الھی و غير الھی 
از توتم پرستی انسان ھای نئاندرتال و جوامع اوليه گرفته تا 
امروز، ھمه و ھمه محصول دوران فرمانروايی جھل بر حيات و 
زندگی انسان ھا ھستند که بعدھا به عنوان وسيله تحميق و و 

مودن انسان ھا به تسليم و بردگی و تن دادن به سرکوب و وادار ن
کار مزدوری و پذيرش اين فريب و نيرنگ که عزت و خواری 
ھمگان از روز ازل و توسط خالق ھستی رقم زده شده است، 
مورد بھره برداری و سؤاستفاده ی بھره کشان برده دار، زمين 

رش آن ھم با نگھداری، پرو! دار و سرمايه دار قرار گرفته است
و تامين زندگی انگلی و پارازيتی عده ای دين و آخرت فروش 

                                                        
   .١٢٩ آيت هللا سيد محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، جلد دوم، ص – ١
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که بر خود نام روحانی، پاسدار شريعت و خليفه هللا بر روی 
  !زمين گذاشته اند

دين مبين اسKم و مذھب حنيف جعفری نيز از اين قاعده مستثنی 
نبوده و کمترين تفاوت ماھوی و ذاتی با ديگر اديان نداشته و 

 غير انديشه و تفکرمانند ھر نيز اسKم عنی که بدين م! ندارد
  ! استیجھل انسانو باز ده عقKئی ديگر مخلوق و محصول 

با اين تفاوت که اين آيين برخاسته از ميانه ی صحرای سوزان و 
پا گرفته به وسيله ی باديه نشينان و چادر نشينان بيسواد و به 

 مقرراتی دور از فرھنگ تمدن، از ھمان آغاز، با قوانين و
تبعيض آميز، نابرابری طلب، تفکيک جنسی و توھين و تحقير 
زنان پا به عرصه ی وجود گذاشت و ھمانطور که در پيش گفته 
شد، حتی آزادی ھا و برابری ھای پيشين را نيز پايمال و به 

  !شدت سرکوب نمود
اگر شوھر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد « 

باکره نبوده مرد می تواند تفاوت بين باکره و معلوم شود که 
   ١. »غير باکره را بگيرد

کی گفته و ادعا نموده که زن کاdست؟ اين صحبت را کمونيست 
ھای از خدا بی خبر بدون ذره ای شناخت و آشنايی با اسKم 
عزيز بر سر زبان ھا می اندازند تا انديشه ھای الحدی و شيطانی 

  !خودشان را رواج بدھند
  !وقاحت و رذالت آخوندی و نوکر صفتانه که شاخ و دم ندارد

 شوھر از خانه بدون اجازه شده نبايد عقد دائمی زنی که« 
 بخواھد تسليم لذتی که او را برای ھر و بايد خود بيرون رود

نکند و  کردن او جلوگيری از نزديکی عذر شرعی نمايد و بدون
 و منزل او ذا و لباسغ کند تھيه از شوھر اطاعت در اينھا اگر

 داشته باشد چه توانائی تھيه نکند است و اگر بر شوھر واجب
                                                        

   .٢۴۵٣، مسئله ٣١١ آيت هللا خويی، توضيح المسائل، ص – ١
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فوق  زن در کارھای زن است و اگر باشد مديون يا نداشته
منزل و  است و حق غذا، گناھکار شوھر نکند اطاعت

  ١.»د بين نمی رو مھر او از ندارد ولی ھمخوابگی
 بينيم و ھر روزه در آشفته بازار امروز نيز، ھمانگونه که می

شاھدش بوده و ھستيم، جمھوری اسKمی ايران و دستگاه خليفه 
گری شيعه، ھدفی جز خدمت به اھداف شيطانی و ضد انسانی 

سرکوب، خفقان، شکنجه، زندان، ! نظام سرمايه دنبال نمی کند
ديگر رفتارھای تبھکارانه محصول عاليه  و سنگسار، اعدام

و اين ! ده ی ايران بوده و ھستاسKم و بھره ی مرم ستم کشي
تKش ھا ھدفی جز جلب رضايت پروردگار و فرمانروای قدر 
  !قدرت عالم يعنی نطام سرمايه داری را دنبال و پيگيری نمی کند

خKصی از ھرگونه تبعيض، نا برابری و ستم برای بنا بر اين 
جنسی و طبقاتی که ھر روزه توسط نظام سرمايه داری و 

پادوھای دين و آخرت فروشش توليد و باز توليد خدمتگزاران و 
می شوند، راھی جز مبارزه ی مداوم و مستمر با اين خدای 

و رھائی از باورھای ارتجاعی و غيرانسانی عاری از وجدان 
  ! باقی نمانده است

اين انديشه و تفکر ماليخوليايی و ديگر انديشه ھای مبارزه با 
دارای اھميت و ين جھت  از اتحميق کننده و تسليم طلبانه 

سرنوشت سازند که که تخدير کننده ترين افيون موجود و مخرب 
ترين وسيله و ابزار سرکوب و اسارت مادی و معنوی نوع 

تنھا در پناه و با تکيه به چنين افيون مخرب و تباه ! بشراست
کننده ای می توان ميليون ھا زن را در انقياد، فرودستی و بردگی 

 آنان قبوdند که تن دادن و پذيرش بردگی جنسی، نگه داشت و به
افتخار به کشتزار مردان بودن، مطيع و فرمانبردار ماندن و 
اجازه ی بذر پاشی به موd و صاحب اختيار خود دادن، آنھم در 

                                                        
   .٢۴٢٢ و ٢۴٢١ آيت هللا گلپايگانی، رساله، احکام – ١
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ھر شرايطی و ھر حالت روحی و روانی و جسمی، سعادت دنيا 
  !و اخرت را در پی خواھد داشت

  ! و کدام آخرت؟به راستی کدام سعادت
بنا بر اين تعلل، دو دلی و مصلحت انديشی ھای کاسبکارانه و 
سوداگرانه، کمترين دردی از دردھای گوناگون و کشنده ی 

مگر آن که ! جامعه ی بلکشيده ی ما را عKج و درمان نمی کند
نظام سرمايه داری و روبنای افيونی آن به نام دين و مذھب، 

 ی گذشته وتبھکاری و جنايت کاری باتوجه به تاريخ و تجربه
ھای عديده دستگاه خليفه گری شيعه در سی سال گذشته و 
ستمکاری و بيدادگری ھای ضد بشری قدرت ھايی از نوع 
طالبان در افغانستان و دولت ھای مزدور در ديگر سرزمين ھای 
اسKمی که ھمه و ھمه در سنگر اسKم پناھی و صيانت از دين 

متولد رنگارنگ ھب امذ اند، دين اسKم و مبين جا خوش کرده
مورد نقد و اجتماعی،  -در ھمه ابعاد سياسی شده از آن، 

افشاگری قرار گيرند و به عنوان توجيه گران ستم طبقاتی، نا 
  !برابری ھای جنسی و ابزار و وسايل تحميق توده ھا رسوا شوند

 تقوية و النظر و الم�عية اراحة للقلب و)  النساء ( بمجالسة« 
   . »لذلک قال هللا تعالی ــ ليسکن اليھا ... ١له علی العبادة

در معاشرت با زنان، به آنھا نگاه کنيد و با آنھا بازی کنيد، « 
روح تان شاد می شود و قلب تان آرامش می يابد، و مرد برای 

: ( ميفرمايدبه اين دليل خداوند ... پرستش خداوند نيرومند ميشود 
  ٢).انس و آرام گيرد  ) زن( تا با او 

در ديد و منظر مرد مسلمان، بويژه پيشوايان، کارشناسان، 
صاحب نظران، مفسرين قرآن، محدثين و ھمه کسانی که با قرآن 
و ديگر مدارک و شواھد بر جای مانده از محمد و ائمه ی دين 

                                                        
   .٣۴د دوم، ص  امام محمد غزالی، احياء علوم الدين، جل– ١
  .١٨٩ قرآن، سوره ھفتم، آيه ی – ٢
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سر و کار دارند و طرح مسئله و رساله و احکام می نمايند، 
ن، تنھا و تنھا يک آلت تناسلی و وسيله ای موجودی به نام ز

برای سرگرمی و دفع شھوت حيوانی مرد بوده و جز آن چيزی 
  !نيست

انديشه ای سخيف، حيوانی و منزجر کننده که توھينی آشکار به 
منزلت و جايگاه انسان و ابناء بشر بر روی کره زمين بوده و 

بول اھل ذوق حتی اگر با کلمات و جمKتی زيبا و مق! خواھد بود
  !نوشته شود

ا4يام مردان به عنوان خواستگاری نزد زن می رفته  از قديم« 
اين مھم ھميشه . ھمسری می کرده اند  اند و از آنھا تقاضای

 .است بزرگترين عامل برای حفظ حيثيت زن بوده
 طبيعت ، مرد را مظھر طلب و زن را مظھر مطلوب بودن آفريده

ی است كه در غريزه مرد نياز و در است، اين تدبير حكيمانه ا
قرار داده است و ضعف جسمانی زن را در مقابل  غريزه زن ناز

برای زن . جبران كرده است نيروی جسمانی مرد بدين وسيله
موافق  كه می خواھد محبوب و معشوق باشد قابل تحمل و

غريزه نيست كه مردی را دعوت به ھمسری كند و جواب رد 
 زن اين بوده است كه توانسته مرد را در ھنر بشنود ، منتھای

   ١. »خود بكشد ھر مقامی و ھر وضعی به آستان
با کمال تاسف و تاثر، پاره ای از موجودات کمر باريک و موبلند 
و کپل پھن نيز که صرفا به دليل مادينگی، نام واd و گرانسنگ 
زن را بر خود نھاده و از فشار فقر و بيچارگی روز افزون 

 از سياست ھای ايران بر باد ده روحانيون وابسته به زائيده
دستگاه خليفه گری شيعه، ترک يار و ديار نموده و به اروپا آمده 
اند نيز، ضمن سرسپردگی به دستگاه وdيت مطلقه ی فقيه و 
وزارت اطKعات منفور و جنايتکار رژيم، به ناقلين و سرايت 

                                                        
  . مرتضی مطھری، نظام حقوق زن در اسKم– ١
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اين جرثومه ! انددھندگان اين تفکر پست و حيوانی مبدل شده 
ھای فساد و پارازيت ھای حقير که از پس سفره ھا و ريزه 
خواری ھای سفره ی بزرگ انگل ھا و پارازيت ھای جامعه 
بشری يعنی روحانيون تبھکار تغذيه و به عمر ننگين خود ادامه 
می دھند، ھمه ی وجود و ھستی و زندگی را وابسته به ھمان 

سرمايه قرار دادن آن جھت در دام آلت تناسلی ارزيابی نموده با 
انداختن جوانان و نا آشنايان به محيط، به کسب خبر و جمع 
آوری اطKعات در باره کسانی که حاضر به سازش و کنار آمدن 

اين عليا مخدره ھای افيون زده که ! با رژيم نيستند می پردازند
اکثرا از خانواده ھای مذھبی و محيط ھای تخدير شده و گرفتار 
در چنگال جھل و فقر فرھنگی می آيند، به اين باور و اعتقاد 
رسيده اند که اوd، در برابر حربه ای که برگزيده اند، ھيچ 

ثانيا، راه برگزيده و ! مردی را ياری پايداری و مقاومت نيست
ُانتخاب نموده، نه تنھا عقده ھای اديپی آنان را التيام می بخشد و 

ھشت برين را ھموار و آسايش و درمان می کند، بلکه راه ب
آرامش آخرت و زندگی جاويد در کنار پروردگار دو عام را 

  !!  برايشان به ارمغان می آورد
و من آياته أن خلق لکم : ( وخلقت المرأة سکنا للرجل و قال « 

فأول ارتفاق الرجل بالمراة ) من أنفسکم أزواجا لتسکنو أليھا 
فإليھا يسکن و بھا . . . قوة سکونه اليھا ممافيه من غليان ال

: يتخلص من الھياج، و للرجال خلق البضع منھن، قال هللا تعالی
فأعلم هللا الرجال أن ) و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم ( 

ذلک الموضع خلق منھن للرجال ، فعليھا بذله فی کل وقت يدعو 
ھا الزوج، فإن متعته فھی ظالمة و فی حرج عظيم ، و يکفيک 

و الذی نفسی بيده ما من : من ذلک ما ثبت فی صحيح مسلم 
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رجل يدعو امرأته إلی فراشھا فتأبی عليه ا4 کان الذی فی 
 ١. »)زوجھا(السماء ساخطا عليھا حتی يرضی عنھا 

در کنار . . . زن آفريده شد برای آنکه مرد در او آرامش يابد « 
ارگان تناسلی . ، مرد از غليان جنسی رھائی می يابد)  زن (او 

: ( چون که خداوند متعال فرمود. زن برای مرد آفريده شده است
و وا می گذاريد آنچه را که آفريده است برای شما پروردگار تان 

خداوند اين را آشکار ساخت که زن آفريده ).  از ھمسران شما
بنا بر اين زن بايد تسليم شود . شده است از مرد و برای مرد

ھرگاه او سر پيچی کند، . ا فرا ميخواندھرگاه شوھرش او ر
دليل کافی در اين رابطه در حديثی از صحيح . ستمکار است

 زمانی که مردی زنش را (:  است که می گويد مسليم نقل شده
به بستر می خواند، و او امتناع ميورزد، يکی که در بھشت 

از او راضی )  شوھرش (است بر او غضب کند تا آنکه مرد 
 .» ) شود

پس زن، موجوديست که آفريده نشد، مگر اينکه مرد در کنارش 
آرامش بگيرد و استراحت کند و از طريق آلت تناسلی اش که 

!! ھمين! برای مرد آفريده شده، خود را از غليان جنسی برھاند
چرا که ناقص العقل بودن و سستی ايمان، مانع از ان است که 

  . سھيم شودزن در امور اجتماعی و حتی مسائل مذھبی 
بر چنين باور و عقيدھايی را جز نام ماليخوليا و جنون زن 

زيرا يک انسان آگاه، فرھيخته و ! ستيزی نمی توان گذاشت
انديشمند، تحت ھيچ و عنوان و شرايطی حاضر نيست نه تنھا 
نسبت به ھمسر، شريک زندگی، يار و غمخوارش در برابر 

مادر فرزندانش و مصائب و مشکKت زندگی، و ار ھمه مھمتر 
تداوم بخش حيات و بقای بشريت بر روی کره ی زمين، بلکه 

                                                        
آيه ھای .  امام ابو عبدهللا محمد بن احمد قربطی، مفسر قرآن، در تفسير سوره ی روم– ١

  .٢١ و ١۶۶
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نسبت به معشوقه، ھمخوابه و رفيق يک شبه و يک روزه ی 
خود نيز چنين نسبت ھايی بدھد و خود را در شمار انسان نيز به 

  !حساب آورد
اين برخورد توھين آميز، تحقير آميز، غير انسانی و توأم با 

 ديوانه وار، تنھا و تنھا از طرف کسانی مطرح و آپارتايد جنسی
بر زبان و روی کاغذ آورده می شود، که پس از گذشت ھزار و 
چھارصد سال از عمر ايدئولوژی و باور زن ستيزانه و ضد 
بشريشان، بايست مواظب و مراقب شان بود تا به حيوانات زبان 
ند بسته ای چون شتر و گاو و گوسفند و سگ و گربه و مرغ ب

  !!نکنند و دچار گناه و معصيت نگردند
زن بر وزن من اندر لغت نام موجودی است که از کفر ابليس « 

مشھورتر و از پلنگ پرشر و شور تر و درست نقطه مقابل مرد 
  ١. »را اشغال کرده است

نظر و عقيده ی زنان تحصيل کرده ی مسلمان در اين باره 
آيا اظھار ! می گذارند؟چيست؟ آيا بر چنين عقيده و باوری صحه 

نظر و گفته ی اين برادر نويسنده و به اصطKح روشنفکر و 
  ! صاحب نظر مسلمان را قبول دارند؟

يا گفته ی اين بزرگ مرد دنيای سKم و کسی که در زمان و 
روزگاران حکيم عمر خيام نيشابوری زيسته و تKش ھای 

ای برای فراوانی به عمل آورده تا به ھر طريق ممکن بھانه 
صدور حکم ارتداد و سنگسار آن انسان عاليقدر، فرھيخته و 

 !خدمتگزار جھان بشری دست و پا کند چطور؟
ًأن أرسلت عنانھا قلي� جمحت بک طوي�، و إن أرخيت عذار  «  ً

فإن کيدھن عظيم و شرھن فاش، . . . ًھا فترا جذبتک ذراعا 
: ل عليه الس�مقا... والغالب عليھن سوء الخلق و رکاکة العقل 

                                                        
   .١۶ حسين عمادزاده، زنان پيغمبر اسKم، ص – ١
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مثل المراة الصالحة فی النساء کمثل الغراب ا�عصم بين مانة 
  ١.»غراب  

ديوانه وار ) زن ( اگر تو عنان زن را يک خرده شل کنی او « 
ازجا خواھد جست، اگر بصورتش با اخم دست بکشی او ترا 

حيله آنھا حاکی از ترس . . . حيله گرانه در آغوش خواھد کشيد 
آنھا موجب سرايت؛ شخصيت بد و ) شرارت(نسی است و بدج

: ( عليه الس�م گفت) محمد. . . (روح ضعيف مشخصه آنھاست 
ک�غ ( حکايت يک زن صالح در ميان زنان ديگر مانند اعصم 

 . »است در ميان صدھا ک�غ ديگر)  منقار قرمز
  فاجعه بار نيست؟ 

به ! ندزنان صالح، پارسا، عفيف و پاکدامن نيز کمياب و نادر
مگر اين ! ديگر سخن اصK و ابدا نمی توانند وجود داشته باشند

نارسايی عقلی، سستی ايمان، ھمدستی با شيطان، دروغگويی، 
جزء خصيصه ی ذاتی ... مکاری، فريب کاری، توطئه گری و 
پس اين کKغ منقار قرمز ! و ماھيت طبيعی و ازلی زنان نيست؟
قررات طبيعت وآفرينش در از کجا و بر اساس کدام قانون و م
  !در ميان صدھا کKغ ظھور می کند؟

از آنجا که گروه و دسته ای بيمار روانی و زن ستيزان کKش، 
دفتر نمايندگی و خليفه گری ... رياکار، نيرنگ باز، توطئه گر و 

خدايی ناديده و ناشناخته را به عھده می گيرند، بر ملت و ملت 
و آخرت می فروشند و بھشت ھايی ستم روا می دارند، دين 

ننگين خود را بر دوزخ و جھنم سوزان و ھول انگيز انسان ھای 
زحمت کش، خKق، سازنده، ھنرمند بنا می گذارند و ضمن 
بيشترين بھره برداری ھای جنسی و شھوانی از نيمی از جمعيت 
جامعه، دھشتناکترين ستم ھا، توھين ھا، تحقيرھا و رذيKنه ترين 

  !سی را در حق شان روا می دارندآپارتايد جن

                                                        
  .۵١دين، جلد دوم، ص  امام محمد غزالی، احياء علوم ال– ١
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اين بندگان ھرزه گو و ھرزه درای شھوت و نياز ھای جنسی 
پادوھای حقير خدای بھره کشی و استثمار و از ضرورت و 

بر پشت مرد به نحوی که  اگر . اولويتی خاص برخوردار است
جھاز شتر ھوس کند يا زن در حال آشپزی و پختن غذا، حمام 

نيز باشد، می بايست بدون فوت وقت ... چه و کردن، شير دادن ب
و بيدرنگ در محل ھمخوابگی حاضر و خود را در اختيار 

! بگذار غذا روی اجاق يا درون تنور بسوزد! شوھر قرار دھد
ولی مرد در انتظار نماند و در رفع به ... بچه گرسنه بماند و 

چون ! موقع نيازھای جنسی و شھوانيش تاخيری صورت نگيرد
غير اين صورت خشم خدای عالميان را بر انگيخته و در 

فرشتگان آسمان که ھميشه و در ھمه ی اوقات دلشان برای 
تماشای عمليات سکسی و جنسی، آن ھم نه فيلم يا عکس، بلکه 
به طور زنده لک زده، از آن زن نگون بخت روی می گيرند و 

 ! به قول زمينيان بايکوتش می کنند
منقول ) ص(ضرت امام محمد باقر در حديث صحيح از ح« 

و گفت يا رسول ) ص(زنی آمد به خدمت حضرت رسول : است
هللا چيست حق شوھر بر زن، فرمود 4زم است که اطاعت 

 او بی رخصت  یشوھر بکند و نا فرمانی او نکند واز خانه
 سنت بی رخصت او ندارد و ھروقت  یتصديق نکند و روزه

 نکند، اگر چه بر پشت پا4ن نزديکی او کند مضايقه ی اراده
 او بی رخصت او بدر نرود و اگر بی یشتر باشد و از خانه 

 غضب  یآسمان و زمين و م�ئکهی رخصت بدر رود، م�ئکه 
   ١. » رحمت ھمه او را لعنت کنند تا به خانه برگردد یو م�ئکه

                                                        
  .١١۵ و ١١۴ عKمه مK محمد باقر مجلسی، حليۀ المتقين، ص – ١
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از آنجا که از نظر ايدئولوژی و تعاليم اسKمی، زن فاقد احساس 
 جنسی است و ھدف از آفرينش و خلقت وی آن بوده که و غريزه

خود و آلت تناسليش به عنوان وسيله ی ارضای جنسی مرد 
مورد استعمال و استفاده قرار گيرند، بنا بر اين حق ابراز 

جون اين ايراز تمايل نشانه ! تمايKت جنسی خود را نيز ندارد
ارک و تعالی برگشتن از دين و تھمت و افتراء بستن به خداوند تب

  !!است
با بيان حديثی از زبان علی، خليفه چھارم مسلمين و امام اول 
شيعيان جھان و پير و مرشد روحانيون وابسته به دستگاه خليفه 
گری شيعه که حکومت و دولت مداری سی ساله ی خود را از 
نمونه حکومت عدل و عدالت وی الگو برداری و ارائه نموده 

جعه و حدود زن ستيزی و ضد انسانی بودن اند، بيشتر به عمق فا
  !احکام و قوانين و مقررات محمدی پی خواھيم برد

شرفياب )  ص (روزی من و فاطمه به حضور رسول اکرم « 
گفتم پدر و مادرم به . شديم و آن حضرت را بسيار گريان ديديم

يا علی شب : کنيد؟ فرمود فدايت يا رسول ا ª چرا گريه می
به آسمان بردند زنانی چند از امت خود را در معراج که مرا 

زنی را ديدم که . . . عذاب شديد ديدم و گريه من برای آنھاست 
از شدت (به مو ھای سرش آويزان کرده بودند و مغز سرش 

و زنی را مشاھده کردم که او را به زبانش . می جوشيد) حرارت
و . آويخته بودند و آب جوشان جھنم به حلقش فرو می ريختند

زنی را ديدم که بر پستانھايش آويخته بودند و زنی را که 
گوشت بدن خويش را می خورد و آتش در زير او شعله می 

زنی را مشاھده نمودم که پاھايش را به دستھايش بسته، . کشيد
مار ھا و عقرب ھا را بر او مسلط ساخته بودند و زنی کور و 

ده و مغز سرش از کر ديدم که او را در تابوت آتشين قرار دا
تنش بيرون می آمد و بدنش در اثر مرض جذام و پيس قطعه 
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و زنی را ديدم که در تنور آتش او . قطعه و از ھم مت�شی ميشد
و زنی را مشاھده کردم که گوشت . را به پاھايش آويخته بودند
قيچی ھای آتشين می بريدند و زنی  بدنش را از جلو و عقب با
 می سوزاندند و از روده ھای خويش که صورت و دستھايش را

و زنی که سرش مانند سر خوک و بدنش بشکل . می خورد
و ديگری بصورت سگ . چھار پا و به انواع عذابھا معذب بود

بود و آتش از پشتش وارد می کردند و از دھانش بيرون می 
 .آوردند و م�ئکه با گرز ھای آتشين بر سر و بدنش می زدند

يا رسول هللا به من بگوئيد : عرضه داشتند)  ع (حضرت فاطمه 
که کار اين زنھا چه بوده که خداوند آنھا را چنين معذب فرموده 

آن زنی که به موی سرش : فرمودند)  ص (حضرت . است
)  نا محرم (آويخته بودند زنی بود که موی سرش را از مردان 

نمی پوشانيده است و آن زنی که به زبانش آويخته بودند، زنی 
را اذيت می کرده و آنکه به پستانش د بوده که شوھر خو

آويخته بودند از شوھرش تمکين نمی کرده است و آنکه با 
پاھايش آويزان بود، بی اجازه شوھرش از خانه بيرون می 

را می خورد زنی بوده  رفته است و آن زن که گوشت بدن خود
نی که بدن خود را برای نامحرمان زينت می کرده است و آن ز

که دستھايش را به پاھايش بسته بودند، خود را نمی شسته و 
لباسھايش را پاک نمی کرده و غسل جنابت بجا نمی آورده و به 
نماز اعتنائی نداشته است و آن زنی که کور و کر و 4ل بود از 
. زنا فرزند به ھم می رسانده و به گردن شوھر خود می انداخته

دند خود را به مردان می آن زن که گوشت بدنش را می بري
نمايانده تا مورد توجه آنھا قرار گيرد و آنکه بدنش را می 
سوزاندند و او روده ھای خود را می خورد، زنی بوده که مرد 

 و آن زن که سرو  و زن حرام را به يکديگر می رسانيده است
صورتش مانند خوک و بدنش بشکل ا4غ بود، زنيست که سخن 
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و آنکه بصورت سگ بود و آتش از . ستچين و درغگو بوده ا
پشتش داخل و از دھانش خارج می ساختند، زنی بوده خواننده 

وای به حال زنی که شوھر : و آواز خوان، آنگاه حضرت فرمود
خود را به خشم آورد و خوشا به حال زنی که ھمسرش را 

  ١. »راضی بدارد
 و حال اگر از دين و آخرت فروشان زن ستيز و قلم به دستان

توجيح گران مزدور و کوته فکر اين عبارات و احکام و حديف 
جزا و سزای مرد خيانت و زنباره ای که « : و روايت ھا بپرسيد

ھمسر و شريک زندگيش را به توصيه ی شما آدم حساب نمی 
کند و از صبح تا غروب به دنبال ناموس مردم دوان است و 

  ؟ »تمرتکب زنای محسنه و غير محسنه می شود، چيس
کار خداوند بی حساب و کتاب « : سری تکان خواھند داد و گفت

برای مردان ھم البته مجازات ھا و عذاب ھايی در نظر ! نيست
  ! »گرفته شده است

  !کدام عذاب؟ کدام مجازات؟ معلوم نيست
حال اگر می خواھی وقت و استراحت و زندگی خودت را تلف و 

رشد اعظم بنشينی، خيلی پای منبر dطائKت و ياوه گويی ھای م
خب، اين خداوند تبارک و تعالی، که « : محترمانه و مؤدبانه بگو

آتش را از مقعد، نشيمن گاه يا ھر کوفت و زھر مار زن خواننده 
و آواز خوان داخل و از دھانش بيرون می آورد، آيا رضايت می 
دھد که ھمان آتش را از دھان مردی خواننده و آواز خوان داخل 

  ؟ » مقعدش خارج نمايندو از
  .اين قصه سر دراز دارد! بگذريم

                                                        
، عيون اخبار، جلد دوم، )ق. ه٣٨١ابن بابويه ، وفات در سال ( شيخ صدوق :  الف– ١

  .١٠ص 
  .٣٠٩، ص ٨بحار اdنوار، جلد ) ق . ه١١١١وفات (  عKمه محمد باقر مجلسی –ب 
  .٢٩٢ی، حيات القلوب، جلد دوم، ص عKمه محمد باقر مجلس–ج 
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ھمه چيز در يد قدرت مرد است و خداوند اسKم، کامK و بدون 
بنا بر اين، اين مرد است که در ! چون و چرا مردانه فکر می کند

با او مقاربت جنسی ! را از خود براند زنصورت نارضايتی 
باشد که از ! يکی نمايدتنبه فزبه باد کتک بگير و  و او ! نکند

کنيزی دست بردارد و  ياغی گری، تمرد و عدم احساس بندگی و
ضمن در افتادن به پای موd و صاحب اختيار خود طلب بخشش 

حتی اگر تمرد و ياغی گری او در راستای ! و مغفرت نمايد
  :زيرا! اصKح و تنبيه شوھر متمرد و بی بند و بارش باشد

علھا نشوزأ او اعراضأ ف� جناح عليھما و إن أمرأة خافت من ب« 
  ١. »ًأن يصلحا بينھما صلحا و الصلح خير

و اگر زنی از شوھرش بيم آن داشت که با وی راه مخالف و « 
بد سلوکی پيش گيرد يا از او دوری گزيند باکی نيست که ھر دو 

 . » و سازگاری بنماينده مصالحیطريقب
  !نسیاين يعنی تبعيض، اين يعنی آپارتايد ج

وقتی زنی از بد سلوکی و جدا شدن شوھرش بيم و ھراس دارد، 
قرآن، يعنی خداوند تبارک و تعالی، راه مماشات، مدارا، سازش 

اما ھنگامی که صحبت از تمرد و ! را نشانش می دھد... و 
ياغيگری زن به ميان می آيد، ديگ خشم خداوند به جوش آمده و 

ی و تنبيه بدنی را صادر دستور راندن از ھمخوابگی و ھمبستر
  !می فرمايد

چرا که خداوند عالم، زن و مرد را به طور يک سان و برابر 
مرد، مطابق سليقه خداوند و شبيه خود او طراحی ! نيافريده است

و قالب ريزی شده و پروردگار از روح خود در جسمش دمبده 
در حاليکه زن، تکه ای از دنده ی چپ مرد با ھمان انحاء ! است
 کج و معوجی آفريده شده و عKوه بر آن دارای عقل و شعور و و

  !ايمان درست و حسابی ای نيست

                                                        
   .١٢٨ قرآن، سوره ی نساء، آيه ی – ١
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ما رايت من ناقصات عقل و دين اذھب ... يا معشر النساء « 
و ما نقصان ديننا و عقلنا : قلن. للب الرجال الحازم من احداکن

يا رسول هللا ؟ قال اليس شھادة المراة مثل نصف شھادة الرجال 
فذلک من نقصان عقلھا ، اليس اذا حاضت لم : بلی، قال:  قلن؟

  ١.»فذلک من نقصان دينھا : بلی قال : تصل و لم تصم ؟ قلن 
من ھرگز مانند : رسول خدا باری به گروھی از زنان گفت« 

يک مرد مؤمن و . شما زنان ناقص در عقل و ايمان نديده ام
ای :  از زنان پرسيديکی. آگاه ميتواند به وسيله شما گمراه گردد

آيا مگر : رسول خدا نقص در عقل و ايمان ما چيست ؟ او گفت
شھادت دو زن برابر شھادت يک مرد نيست ؟ آنھا تکرار کردند 

آيا درست نيست ... اين ھم نقص عقل شما : او گفت. که اثبات
که شما زن ھا نميتوانيد در دوران قاعدگی نه روزه بگيريد و نه 

 اين ھم دليل بر نقص ايمان شماست: او گفت ... عبادت نمائيد ؟
«. 

:  سوره روم٢١در تفسير آيه يکی از قديمی ترين مفسرين قرآن، 
  . »...ًو من اياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوآ « 
و باز يکی از آيات لطف الھی آنستکه برای شما از جنس « 

فته و با ھم انس خودتان جفتی بيافريد که در برابر او آرامش يا
   . »...گيرد و ميان شما رأفت و مھربانی برقرار فرمود 

 :  نويسدچنين می
دليل علی ان انساء خلق کخلق الدواب ) خلق لکم ( قوله « 

خلق لکم ما فی ( والبنات و غير ذلک من المنافع، کم قال تعالی 
و ھذا يقتضی ان ا4 تکون مخلوقه العيادة و التکليف ) ا4رض 

ول خلق النساء من النعم علينا و خلقھن لنا و تکيفھن 4 تمام فنق
النعمة علينا 4 لتوجيه التکليف نحوھن مثل توجيه الينا و ذلک 

                                                        
 ٢۵۶ – ١٩۴(  ابو عبدهللا محمد بن اسماعيل بن ابراھيم بن مغيره بن بردزبه بخاری – ١

  .٣٠١، حديث ١ انگليسی، جلد –، صحيح بخاری، عربی )ھجری 
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و اما . اما النقل فھذا و غيره. من حيث النقل و لکم و المعنی
لکم ف�ن المراة لم تکلف بتکاليف کثيرة کما کلف الرجال بھاء و 

ة ضعيفة الخلق سخيفة فشابھت الصبی اما المعنی ف�ن المرا
لکن الصبی لم يکلف فکان يناسب ان 4 تؤھل المراة التکليف 
لکن النعمةعلينا ما کانت تتم ا4 بتکليفھنلتخاف کل واحدة منھن 

و لو 4 ذلک لظھر . العذاب فتنقادللزوج و تمتغ عن المحرم 
  ١. »الفساد

 است براينکه زنان ، دليل)آفريده ام برای شما ( اين گفته که « 
آفريده شده اند مانند حيوانات، نباتات و چيز ھای سود مند 

آفريده شد برای شما : (ديگر، چنانچه خداوند متعال می فرمايد
و اين اقتضا بر اين است که ) ھر آنچه که در روی زمين است

. زن برای عبادت و انجام دستورات خداوندی آفريده نشده است
 (ريدن زن يکی از رحمت ھايی است که به ما ما می گوئيم که آف

ارزانی شده است تا مشعوف عبادت خداوند باشيم، زن )  مردان
زيرا زن ھا ضعيف، ابله، ... ھا مسؤليتی مانند ما مردان ندارند 

از لحاظ احساسی مانند کودک اند، و ھيچ مسؤليتی برای 
رت برای اينکه عبادت خداوند بصو. کودکان گذاشته نشده است

کامل انجام شود، زن ھا بايد مکلف شده باشند که از عذاب سزا 
بترسند و ھمچنين از شوھرانشان اطاعت کنند و از چيز ھای که 

 .»ممنوع ھستند، دوری جويند در غير آن فساد شايع خواھد
اينک وقت آن رسيده که با نظر و ديدگاه علی، خليفه ی چھارم 

مونه، تالی و ھمدست مسلمين، امام اول شيعيان، انسان ن
پروردگار در کار خلقت و آفرينش، کسی که پای بر دوش محمد 
گذاشت و بت ھای کعبه را سرنگون کرد، سردار بزرگ اسKم، 
کشنده ی کفار، مظھر شجاعت، عدل و عدالت، سخاوت، 

                                                        
 از سوره ی ٢١ره آيه ی  ابوالفتح جمال الدين حسين معروف به ابوالفتوح رزی، تفسي– ١

   .روم
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شوھر بيوه زنان، پدر يتيمان، لنگر زمين و ... مردانگی و 
  : و گواھیشخصيتی که به تصريح... آسمان و 

  .عKمه مK محمد مجلسی ٥٥، ص ٢١ لدبحار اdنوار، ج - ١
  .سيد مصطفی دشتی و ٢٣۵، ص٢معارف و معاريف، ج  - ٢
، حسن ٩٥، ص ١ لددائرة المعارف اdسKمية الشيعة، ج  - ٣

  .ا©مين
و ١٣٣ صفحه ھای ۶ و جلد ٢٢٠، ص ١ لدمنتھی اªمال، ج - ۴

  .، شيخ عباس قمی١٣۴
 فرزند ٣۶ تا ٣۴و کنيز داشته و از آنان دارای  زن عقدی ٢۴

شده و به منظور عدم سر در گمی و اشتباه و گمراھی جماعت 
تنھا از حسن و حسين و شيعه تاکيد گرديده که نسل اين بزرگوار 

ت در باره ی زنان محمد ابن حنيفه و عباس و عمر ادامه يافته اس
  !آگاه شويم

 معجزه و روزنه ی اميدی روشن و مبرھن است که نبايد منتظر
زيرا علی نه تنھا يک مسلمان معتقد و پای بند و متعھد به . گشت

ايدئولوژی و باور اسKمی است، بلکه خود از مروجين و 
  !تئوريسين ھا و نظريه پردازان بزرگ اين آيين نيز بوده است
ک�غ « با اين تفاوت که اگر محمد، معتقد به احتمال وجود يک 

در ميان صد کKغ بوده و اين عقيده ی خود را بر » منقار قرمز 
زبان آورده، موdی متقيان، ھمه ی زنان را با يک چوب رانده و 
به عنوان يک مسلمان معتقد و ناب محمدی، کوچکترين و 

  !کمترين استثنايی برايشان قائل نشده است
علی در ھمه ی خطبه و نامه ھايی که از وی بر جای مانده و 

 عنوان سر مشق و الگو مورد استفاده و استناد  امروزه به
« عام ی کلمه  از شيعيان خاص آن حضرت قرار می گيرد،

و اين به معنی و مفھوم آنست که وی . بھره گرفته است» ّالنساء 
عموم جامعه ی زنان را مورد لطف و کرامت انسانی خود قرار 
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Kمی را به اوج و اعKری اسdدرجه داده و زن ستيزی و مردسا 
بنا بر اين تفسير و تأويل و ! ی الھی و dھوتی خود رسانيده است

توجيه گرانه ی حضران مدافعان و سفسطه بازان حرفه ای، 
مبنی بر اينکه ايشان گروه يا قشر خاصی از زنان جامعه را مد 
نظر داشته، در رديف ساير ياوه گويی ھا و توجيه گری ھا بی 

  !پايه و اساس شان قرار دارد
 که حضرات اوھام پراکن و افيون فروشان اگر چنين بود زيرا 

حرفه ای معبد و گنبد و بارگاه سرمايه و ديگر فرماسيون ھای 
 توجيه می کنند يا سعی در توجيه آن ،استثمارگر و بھره کش
، با ھمه ی دانايی و فھم و شعور و علیدارند، شخصيتی چون 

می بايست با بکار ف نسبت ھايی که به وی داده می شود، اوصا
منظور و مقصود خود را بيان می نمود و مناسب کلمه ای بردن 

را نشان می داد و  » ک�غ منقار قرمز« به ھر نحوی که شده آن 
  !جای ابھامی باقی نمی گذاشت

درست به ھمان سياق و روشی که در باره مردان به کار گرفته 
ره ی مردان بدين معنی و مفھوم که ايشان وقتی در با! است

صحبت می کند و مسئله ای را مطرح می نمايند، به ھيچ عنوان 
و تحت ھيچ شرايطی ھمه ی مردان را مورد خطاب و عتاب 

 نھج ٢٧برای مثال در قسمتی از خطبه ی ! قرار نمی دھد
البKغه، از مسلمانان متمرد و عدم شرکت شان در جھاد، چنين 

  :گله و شکايت می کند
ن مرد نما ، ای کاش شما را نمی ديدم و نمی ای نامردا... « 

شناختم، سوگند به خدا اين شناخت جز پشيمانی و اندوه برای 
نظر مرا با نافرمانی و تنھا گذاشتن من مختل و رای . تمن نداش

فرزند ابيطالب مرديست د4ور اما  :کرديد تا آنجا که قريش گفتند
آيا در  ظ کناد،خدا پدرشان را حف !از جنگاوری بھره ای نبرده
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ميان آنان کسی در امور جنگی با مھارت تر و با سابقه تر از 
   » ...من وجود دارد؟

 نھج البKغه و پس از پايان جنگ جمل ٨٠در حاليکه در خطبه 
که عايشه، دختر ابوبکر و ھمسر محمد فرماندھی و رھبری 

  :مخالفين علی را به عھده داشت، در مورد زنان می گويد
ّاشرالناس ان النساء نواقص ا4يمان نواقص الحظوظ مع... « 

   » ...  نواقص العقول
زنھا از ايمان و ارث و خرد کم بھره ھستنداما  ای مردم،... « 

نقصان ايمان آنھا به جھت نماز نخواندن و روزه نگرفتن است 
در روزھای حيض و جھت نقصان خردشان آن است که در 

ی يک مرد است و از جھت اس�م گواھی دو زن به جای گواھ
 ارث آنھا نصف ارث مردان می باشد نقصان نصيب و بھره ھم،

و از خوبانشان بر حذر باشيد و در  پس از زنھای بد پرھيز کنيد
گفتار و کردار پسنديده از انھا پيروی نکنيد تا در گفتار و کردار 

     »...دناشايسته طمع نکنن
رزندش محمد حنفيه می ، خطاب به ف نھج البKغه٣١نامه  و در
   :نويسد
ّواياک و مشاورة النساء فان رايھن الی افن و عزمھن الی ... «  ّ ّ

   »... و ھن و
از مشورت با زنان خودداری كن زيرا نظر آنھا ناقص و ... « 

 .تصميم آنان نيز سست است
چشم آنھا را با پوشاندن آنھا ببند زيرا پوشش كامل آنھا را 

  .بھتر حفظ می كند 
بيرون آمدن زنان از خانه آسانتر از به خانه وارد كردن فردی 

  .است كه به وی اعتمادی نيست 
  .اگر بتوانی غير از خودت را نشناسد اين كار را انجام بده
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بيش از ظرفيت زن در اختيارش مگذار زيرا زن ريحان است و 
  .نه قھرمان

 كه روش تو به جايی نكشد. بيش از لياقتش به او احترام نكن
  » ...و. طمع كند درباره ديگران شفاعت كند

بنا بر اين، بايست از زنان بد گريخت و از خوبان شان بر حذر 
زيرا ايمان . در ھيچ زمينه ای نيز نبايد با آنان مشورت نمود. بود

دليلش ! عقل آنان نيز دارای نقص و عيب است. شان ناقص است
ل فيزيولوژيکی نمی ھم اينست که در تمام طول سال بنا به دdي

از سوی ديگر ارث آنان ! توانند نماز بخوانند و روزه بگيرند
  !نصف ارث مردان است

يعنی ! با ھمه ی اين احوال، زن ريحان است و نه قھرمان
موجودی است که برای آسايش و راحتی مرد آفريده شده و برده 

و آنچه ذره ای ترحم و مھربانی و محبت ! ی جنسی اوست
ور و تعصب را نصيب اين موجود ناقص العقل و مردان غي

سست عنصر و غير قابل اعتماد می نمايد، ھمانا آلت تناسلی 
اوست که توسط خداوند بزرگ و ارحم الراحمين، فقط و فقط 

  !برای بھره برداری و لذت مرد آفريده شده است
 در مقايسه با مرد، علی زنو بينش نگرش می بينيم که در 

 او فکر و ذھن. ناتوان و سست اراده است بی خرد،موجودی 
کKغ منقار « بدون استثناء و بدون در نظر گرفتن آن  را انزن

و به مردان توصيه ميکند و پليد می داند آلوده » قرمز محمدی 
برای جلوگيری از فساد و گمراھی، ھميشه و در ھر حالتی که 

او، ھر از نظر  زيرا !کنند»  نشين خانه «زنان را پرده نشين 
انحراف، بمعنای ،  برای زن و حضور در جامعه آزادینوع 

  . از دست رفتن اوستفساد و 
با ھدف اخطار و گوشزد نمودن ميزان خطر بيرون رفتن  علی

زنان و حضورشان در جامعه، صراحتا اعKم می دارد عدم 
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به ھمان اندازه از خانه ن زن  رفت بيرونجلوگيری و ممانعت از 
که گويی يک طرناک و دور از عقل و درايت است ، خنابخردانه
  .باشیراه داده به خانه قابل اعتماد را  غيربيگانه و شخص 

از اين روشن تر و گوياتر نمی توان گفت و نوشت که از ديدگاه 
اسKم و احکام و قوانين اين آيين توحيدی و آسمانی، زن محکوم 

 قابل اعتماد و ز آنجا که! به پرده نشينی و حبس در خانه است
نبوده و ھمه ی مردان مسلمان، بر اساس ھمين بينش و 
ايدئولوژی به وی می نگرند و در ھمه ی احوال او را به 
صورت آلت تناسلی و ابزار و وسيله ی شھوترانی و 

تا ! خوشگذرانی می بنند، بنا بر اين نبايد در جامعه پديدار شود
بر آن شود تا در چه رسد به آنکه نقشی اجتماعی به بگيرد و 

توليد يا فعاليت ھای سياسی، اجتماعی، ھنری، فرھنگی، 
  !شرکت جويد و کاری انجام دھد... خدماتی، و 

و ترين   کی از بزرگ، يمKصدرااين مبحث را با نگرش 
ٔسده يازدھم  درو مکتب شيعه فيلسوفان جھان اسKم مشھورترين 
 در باره ی ماھيت  ،حکمت متعاليه گذار و بنيان ھجری قمری

زن و تفسير مK ھادی سبزواری بر اين نگرش به پايان می بريم 
و دنباله را به زنان و جوانان ميھن دوست و عKقمند به 

  !سرنوشت وطن و آينده ی آن وا ميگذاريم
و بعضھا ... �کلبعضھا ل... منھا تولد الحيوانات المختلفه و« 

و بعضھا للتجمل و ... و بعضھا للحمل... الزينه للرکوب و
و بعضھا للم�بس و البيت و   ...و بعضھا للنکاح... الراحه
  ١.» ا4ثاث

 مختلف است و از عنايات الھی در خلقت زمين، تولد حيوانات« 
...  و بعضی برای سوار شدن...  که بعضی برای خوردن اند... 

                                                        
اسفار را، کتاب مKصدمحمد بن ابراھيم قوامي شيرازي ملقب به صدر المتالھين يا   - ١

  .١٣٦ ص ١٣ فصل ٧اربعه جلد 
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و بعضی ...  و بعضی برای تجمل...  ای بار کشيدنبر و بعضی
بعضی برای تھيه لباس و اثاث  و...  برای نکاح و آميزش

 . » ...خانه
و حاج مK ھادی سبزواری، در توجيه و تفسير اين نگرش 

 :عالمانه و انسان دوستانه و کامK علمی می نويسد
نساء ادراجھا فی سلک الحيوانات ايماء لطيف الی ان ال فی«  

علی ادراک الجزئيات و رغبتھن الی  لضعف عقولھن و جمودھن
ًالصامته حقا و صدقا،  زخارف الدنيا، کدن ان يلتحقن بالحيوانات

 اغلبھن سيرتھن الدواب و لکن کساھن صوره ا4نسان
لئ�يشمئز عن صحبتھن و يرغب فی نکاحن و من ھنا غلب فی 

ی کثير من الرجال و سلطھم عليھن ف شرعنا المطھر جانب
 ١. »علی الضرر ا4حکام کالط�ق و النشوز و ادخال الضرر

شيرازی زنان را در عدد حيوانات در آورده  اينکه صدرالدين« 
زنان به دليل ضعف عقل و  است اشاره لطيفی دارد به اينکه

ًادراک جزئيات و ميل به زيورھای دنيا، حقا و عد4 در حکم  ً
بشان سيرت چھارپايان دارند ولی و اغل. حيوانات زبان بسته اند

آنان صورت انسان داده اند تا مردان از مصاحبت با آنھا  به
نکاح با آنان رغبت بورزند و به ھمين دليل  متنفر نشوند و در

از احکام، مثل ط�ق و  در شرع مطھر مردان را در کثيری
بر ...  و) ف –نافرمانی و ناسازگاری زن با شوھر (  نشوز

  .» ... دادهزنان چيرگی
  
  
  
  

                                                        
 ـ سبزواریحاجی   (سبزواری مھدی معروف به حکيم مK فرزند مK ھادیحاج  - ١

  .ھم ھجریقرن سيزدو عالمان يکی از بزرگترين حکمای )  صاحب اسرار
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 اجتماعی، اقتصادی، –با تشريح و توضيح وضعيت سياسی 
فرھنگی و پيشرفت تمدن و شھرنشينی در گوشه و کنار شبه 
جزيره ی عربستان، اوضاع و احوال زنان پيش از اسKم و بر 
شمردن آثار بر جای مانده از نظام مادرساdری و مادر تباری و 

 فعال در رشته ھای بازرگانی، ادبيات، ذکر نمونه ھای از زن
و . جايگاه زن را پيش از ظھور اسKم بر شمرديم...  نظامی و 

با کمک اسناد و شواھد، حتی گواه گرفتن نوشته ھا و متون بر 
جای مانده از تاريخ نويسان و محققين اسKمی و افراد مورد تاييد 

چرا و به چه جامعه ی مسلمانان، نشان داديم که محمد و اسKم، 
دليل در صد مبارزه و  محو سنت ھا، قوانين و مقررات جامعه 

  !ی مادر ساdر و جايگزينی آن با مردساdری بر آمدند
نظامی که ماھيتا و ذاتا، زن را از فرو دست، ناتوان، ضعيف و 
! خواه نا خواه در مرتبه ی دوم، بعد از مرد قرار داده و می دھد

که دنيای مرد ساdر و نظام طبقاتی، از ھمچنين يادآوری نموديم 
برده داری گرفته تا فئوداليسم و سرمايه داری، از آنجا که پی 
سود و بھره کشی و منفعت تKش می ورزند، در صددند تا ھمه 
کس و ھمه چيز را به صورت کاd و در قالب آن ار آورده و به 

د ساdر، که زن نيز به دليل نياز جامعه ی مر! بازار ارائه دھند
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در رديف کاd مورد مصرف و قابل خريد و فروش قرار داده 
  !می شود

، منشاء خانواده« در کتاب ، فيلسوف آلمانی، انگلسفريدريش 
به تفصيل در مورد وضعيت زنان ، »مالکيت خصوصی و دولت 

 و پيدايش بردگی زنان در جوامع پدر  ساdری درجوامع مادر
تاريخ ، مطالبی را  در طول و اشکال عمده ازدواج ساdری

  :مھا اشاره می کنينوشته که به اختصار به برخی از آن
يکی  ، برده مرد بوده، بشریکه زن، در آغاز جامعه ادعا اين« 

که از عھد روشنگری قرن  از مزخرفترين تصوراتی است
تمام  زنان در ميان تمام وحشی ھا و. ھجدھم بما رسيده است

مستقل ، بلکه موقعيتی بسيار محترم بربرھا نه تنھا موقعيت 
  .  »داشته اند

 ،روابط جنسی بشر و يا ازدواج نيز اکثر محققاندر باره ی 
و ھمه ی کسانی که  باستان شناس ،جامعه شناس نويسان،  تاريخ

با علوم انسانی و اجتماعی سر و کار دارند، بر اين عقيده و 
ا در داخل قبيله جنسی انسانھ  روابطباستان،در عھد باورند که  

، کKن ھا، عشيره و خانواده ھا، تابع ھيچ قانون و مقرراتی ھا
 بطوری که ھر زن به ھر مرد و ھر مرد به ھر زن .استنبوده 

 برادر و ، بسيار اتفاق می افتاد کهدر آن دوران .تعلق داشته است
می شدند و فرزندانی نيز به  با يکديگر زن و شوھر یخواھر

زنای با ( ٍمسائلی چون ھمخونی، ساسا ا چون! دنيا می آوردند
، مشکKت ژنتيکی و ديگر مسائلی که امروزه با آن )محارم 

  ! درگيريم اصK و ابدا وجود نداشت
  یکه به جامعهای زدواجھای گروھی درون قبيله گونه ادر آن 

به دليلی که زن با مردان ، زن ساdری يا مادر شاھی تعلق داشت
 پدرسی و ھمخوابگی بر قرار می کرد، متعددی رابطه جن

معلوم و مادر در حاليکه ! ھيچگاه شناخته نی شدفرزندان 
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اصل و بر اين اساس، . بودمشخص و عضو ثابت و پا بر جا 
و فرزند را به نام معين می شد  نسب و تبار از سوی مادر

  !مادرش می ناميدند
 و تحول و در نتيجه تکامل جامعه و تغييرتاريخ طول  بعدا در 

 در مناسبات بين افراد جامعه و، ھای زير بنايی و رو بنايی
ان نيز جابه جايی ھا و تغييراتی پديد  و مردانروابط جنسی زن

روابط  روابط بين والدين و فرزندان و بعدھابدين معنی  !آمد
 !، ممنوع و مذموم شناخته شدجنسی خواھر و برادر

شدن زن و برافتادن حق  بردهدر رابطه با  ، در ادامه وانگلس
می و انقراض جامعه ی مادر ساdری يا زن تباری مادری 
  :نويسد
 از بين رفتن تبار و نسب از جانب -مادری  برافتادن حق« 

مرد . بوديعنی زن مونث  تاريخی جنس و شکست جھانی، مادر
برده  زن تنزل مقام يافت،. فرمانروائی خانه را نيز بدست آورد

اين . رد و ابزاری صرف برای توليد فرزندانشد، بنده شھوت م
ھای عھد  تنزل يافته زن که بخصوص در ميان يونانی موضع

بيشتر عھد ک�سيک، به چشم ميخورد  نيم خدايان، و از آن ھم
اندازه ای در لفاف  به تدريج بزک شده و آراسته گشته و تا

 شکلھای م�يم تری پيچيده شد، اما بھيچوجه از بين نرفت
ين اثر حکومت مطلقه مرد، که اکنون پا برجا شده بود، در اول.

پدر ی  خانواده ،بينی خانواده که اکنون ظاھر می شود شکل بينا
 گو که ،صفت اصلی آن چند ھمسری سا4ر نشان داده ميشود،

تعدادی افراد،   نيست ، بلکه سازماندھی، بعدا چنين ميشود
 نها قدرت پدر سا4ر، در يک خانواده تحتانه و آزادانقيادتحت 

اين رئيس خانواده، در شکل سامی، . رئيس خانواده است
زندگی ميکند، افراد تحت تقيد، يک زن و  بصورت چند ھمسری

سازماندھی، نگھداری رمه و گله  چند فرزند دارد، و ھدف تمام
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 ١. »در يک منطقه محدود است
  : انگلس ھم چنين ياد آوری می کند که 

 مرد و زن در حين ازدواج ھم وضع  قوقدر مورد تساوی ح« 
 که ميراث ،اين نيست، نابرابری طرفين در مقابل قانون بھتر از

نه علت، بلکه معلول سرکوب ، است شرايط اجتماعی گذشته
ھای  اوليه که زوج در خانواده اشتراکی. اقتصادی زنان است

که  امور خانهی متعدد و فرزندان آنان را در برمی گرفت، اداره 
عده زن بود، ھمانقدر يک صفت عمومی و اجتماعا ضروری ه ب

اين وضع با پيدايش . غذا بوسيله مرد تلقی ميشد که تھيه
با خانواده فردی يکتا  و از آنھم بيشتر، خانواده پدر سا4ر
را از  اداره امور خانه خصلت عمومی خود. ھمسری تغيير کرد

ه باشد که يک دست داد، و ديگر امری نبود که مربوط به جامع
زن اولين خدمتکار خانگی گشت، و از . خصوصی شد خدمت

تنھا، صنعت بزرگ . دبيرون رانده ش شرکت در توليد اجتماعی
  .»   باز کردامجدد روی زنه نوين، راه توليد اجتماعی را ب

در گذار از کمون اوليه و پيدايش مالکيت خصوصی و نظان 
خود را از دست داد و طبقاتی، نه تنھا خانواده خصلت عمومی 

زن به صورت خدمتگزار خانواده در آمد، بلکه ھمه چيز، از 
کارھای توليدی کشاورزی، گله داری، شکار، خانه سازی، و 
حتی انبار آذوقه ی عمومی و سفره ی گسترده ی ھمگانی نيز 
خصلت عمومی و عام المنفعه ی خود را از دست دادند و 

 !خصوصی شدند
  :اشکال آن انگلس می نويسددر مورد ازدواج و 

براين سه شکل اصلی ازدواج وجود دارد، که حدودا با  بنا« 
، برای دوران توحش. انسانی منطبق اند سه مرحله عمده تکامل

 -يار گيری، برای تمدن  ازدواج -ازدواج گروھی، برای بربريت 
                                                        

  ف.  شکل سامی خانواده مورد نظرانگلس، خانواده ی نوع اسKمی است– ١
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 با4ئیی  در مرحله !يکتا ھمسری بانضمام زنا و فحشاء
واج يارگيری و يکتا ھمسری، فرمانروائی مرد بربريت، بين ازد

در حقيقت . و چند ھمسری خود را جا داده است بر بردگان زن
وضوح محصول برده داری  چند ھمسری از جانب مرد بطور

پدر  در خانواده. است و محدود به موارد استثائی می باشد
سا4ری سامی، فقط پدر سا4ر و حد اکثر يکی دو نفر از 

ديگران مجبور بودند که ھر کدام به . بودند د ھمسرپسرانش چن
. سراسر شرق چنين است امروزه نيز در .يک زن راضی باشند

عمدتا  زنان را. چند ھمسری امتياز ثروتمندان و بزرگان است
توده ھای مردم در . توسط خريد بردگان زن بدست می آوردند

  .» ھمسری بسر ميبرند حالت يکتا
در صدر اسKم نيز نيز تابع و مطيع جات چند ھمسری و تعدد زو

بدين شکل که محمد برای جا . ھمين قوانين و مقررات بوده است
انداختن اين شيوه و توجيه مسلمانان و آماده کردن جامعه برای 

به دليل عدم گذار کامل از نظام مادر که پذيرش اين امر 
صورت ساdری، ھمه گير نشده و کامK جا نيفتاده بود، آنرا به 
زيرا ! فرمانی از سوی خداوند آسمانی، وظيفه مسلمانان قرار داد

محمد که خواب و رؤيای تشکيل دولت اسKمی و اتحاد قبايل و 
عشيره ھای ساکن شبه جزيره به زير درفش واحد اسKم را می 
ديد، بخوبی می دانست که به زودی لشکريان اسKم بر تعداد 

زنانی و ! اھند يافتبيشماری زن و کودک اسير دست خو
کودکانی که می بايست در بازار برده فروشی فروخته شوند، يا 
مورد بھره برداری صاحبانشان که ھمانا جنگجويان اسKم بودند 

با توجه به اين مھم که در ميان اسرا، زنان و ! قرار گيرند
دخترانی نيز وجود داشتند که فروختن شان در بازار و به 

 خشم ديگر بزرگان و اشراف عرب، حتی بردگانی گرفتنشان،
و اين زنان و دختران، ! مسلمانانشان را نيز بر می انگيخت
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متعلق به خانواده ھای اشرافی و بزرگان مغلوب شده ی عرب 
  !بودند

ديری نگذشت که غزوات يا جنگ ھای داخلی محمد با قبايل 
در اين جنگ ھا، ھمانطور که محمد پيش . مختلف شروع شد

به اسارت در آمدند و به عنوان غنائم زنانی ده بود، بينی کر
و بھترين نا گفته پيداست که ! جنگی به تملک مسلمانان در آمدند

زيباترينشان که معموd از خاندان ھای بزرگ نيز بودند، نصيب 
محمد می شدند و بقيه به عنوان کنيز در اختيار سايرين که به 

ند و روانه ی حرم ترتيب قدرت و جاه و مقام بر می گزيد
سراھايشان می نمودند تا پس از جھاد فی سبيل هللا به جھاد با 
نفس عماره به پردازند و ديو شھوت را برای مدتی کوتاه و زود 

برده داری و ھمچنين قوانين تعدد  وجود! گذر رام و آرام نمايند
بھره برداری جنسی از زوجات برای مردان در اسKم، و 

خريدن و يا جنگ بدست از طريق انستند می تو کنيزانی که
بزرگترين دستآورد اسKم برای قدرتمند و بزرگان عرب . آورند
ی خود قانع و با آن يکتا ھمسرحاليکه توده ی مردم به در ! بود

  !روزگار می گذرانيدند
در عقب مانده ترين و بی ، پس از آنکه اسKممی بينيم که 

تان و در ميان چادر فرھنگ ترين ناحيه شبه جزيره ی عربس
نشينان و بدويان آن سرزمين، پا به منصه ی ظھور گذاشت، 
عKوه بر پايمال کردن ھمه حقوق و مزايای زنان و محو و 
سرکوب آثار نظام مادر ساdری، بر خوردی ضد انسانی و 

  !دھشتناک را با زنان آغاز و به نتيجه رسانيد
 نمودن حقوق در کنار اين سرکوب و مبارزه در جھت پايمال

زنان و محو آثار مادر ساdری، اسKم با قانونی کردن چند 
ھمسری و صدور کجوز بھره برداری جنسی و سکسی از 
کنيزان به صورت نا محدود، به نوعی راه را برای رواج و 
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اشاعه ی فحشاء و ھر چه بيشتر تبديل نمودن زنان به بردگان 
حرای سوزان و عملی که در گذشته، در ھمان ص! جنسی گشود

بی آب و علف و در ميان ھمان چادر نشينان و بيابانگردان بدوی 
  !نيز به ندرت ديده می شد

ْفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وث�ث ورباع فإن خفتم  « ِ ُِّ ْ َِ ِْ َ ََ ََ َ َُ َُ ََ َ َْ ُُ ْ َ َِّ َ
ْأ4 تعدلوا فواحدة أو ما ملكْت أيمانكم ُ ُ َ َ ََ َ ََ َ ْ ً ْ ََّ ِ َِ َ ُ ْ َ «١   

زنان ھر اندازه که دوست بداريد دو تا دو تا و سه تا سه تا از « 
و چھار تا چھار تا به ھمسری بگيريد و اگر بترسيد که با 

-عدالت  رفتار نکنيد،  پس  يکی  و  با  کنيزی که مالک آن می
  .» باشيد

جالب توجه است که متشرعين و مبلغين و مناديان اسKم عزيز، 
ت دگم انديش و کوته فکرانه شان، بنا به عادت ھميشگی و ماھي

اصل قضيه را به دست فراموشی سپرده و به قياس شرطی 
را داشتيد، اجازه داريد بيش از عدالت چنانچه توانائی رعايت 

يک زن به ھمسری اختيار کنيد، ولی چون اين توانائی را 
داشته باشيد، می نداريد، پس اجازه نداريد بيش از يک زن 

 تKش می کنند تا سياست توھين، تحقير، و زن چسبند و مذبوحانه
ستيزی خود و آپارتايد جنسی دھشتناک کيش و آيين شان با ھمين 
سفسطه توجيه کرده و به زرف مقابل تفھيم کنند در اسKم 

  !بيشترين و مترقی ترين حقوق به زنان داده شده است
  اما سئوال اين جاست؟ کدام عدالت؟ و در کجا؟

يک جامعه ی صد در صد عقب ماند، واپسگرا عدالت، آنھم در 
و طبقاتی که پايه ھای اقتصادش بر جنگ، کشتار و چپاول و 
يغماگری و غارت ھمسايگان استوار گرديده است؟ عدالت در 
جامعه ای که پيشوايان و رھبرانش به اندازه ی روزھای ھفته و 

 که ماه، زن و کنيز در اختيار دارند و به جوانان محروم و بينوا

                                                        
  .٣ آيه ، ی نساء سورهقرآن،  –١
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قادر به تشکيل خانواده و بر خورداری از يک ھمسر را ھم 
ندارند، توصيه می کنند که با شتر و گاو و گوسفند و سگ و 

  گربه جماع نکنند؟
جامعه ای که فرزندانش را از نزديکی با شتر باز می دارد و 
روشنفکران و عالمان و با سوادانش، در مذمت جماع با شتر و 

آرتيستی گرفتن از لب ھای شتر، رساله ھا بوسه ھای عاشقانه و 
  و کتاب نوشته و نويسند؟

جامعه ای که در آن اقليت ناچيز تحت عنوان امام و پيشوا و 
رھبر و امير و عالم روانی و غيره از سيری می ترکند و 

  اکثريت شھروندان و باشندگانش به نان خالی شب محتاجند؟
حرومند و با بھداشت جامعه ای که انبوه کودکانش، از تحصيل م

  و بيمه و دکتر و دارو بيگانه اند؟
جامعه ای که اکثرت قريب به اتفاق شھروندانش زير خط فقر به 
سر می برند و جمعيت کثيری از آنان در سطل ھای آشغال و 

  خاکروبه و زباله ھا زرق و روزی شان را جستجو می کنند؟
عفن و بو جامعه ی که زنان و دخترانش بخاطر لقمه ای نان 

پندو، به تن فروشی و روسپی گری روی می آورند و خلفا و 
مسئولينش با کمال وقاحت و پستی اعKم می کنند که سن فحشاء 

  به پائين تر از پانزده سال رسيده است؟
جامعه ای که باdترين نرخ اعتياد را داراست و يکی از 

  ت؟بزرگترين مصرف کننده ی مواد افيونی و مخدر در جھان اس
جامعه ای که در آن، پدر و مادران، جگر گوشگان خود را می 
فروشند يا می کشند تا شاھد زجر کشيدنشان از گرسنگی و 

  بيماری و بی دارويی نباشند؟
جامعه ای که رھبران و دولتمردانش به اتکاء در آمد حاصله از 
ارائه سکس و فحشاء ی زنان و دخترانش در شيخ نشينی ھای 

خليج فارس، وقيحانه و رذيKنه فخر می فروشند سواحل جنوبی 
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و ادعا می کنند که رديف پيشرفته ترين و ثروتمندترين 
  کشورھای جھان قرار دارند؟

  !می گوئيد نه؟
حکومت سی ساله ی فرزندان خلف آن بزرگواران بشر دوست و 

به انضمام حضور افتخار ! مصلح جھانی پيش رويمان است
اقتصاد توحيدی دانان و عالمان بزرگ آفرين شما تئوريسين ھا، 

  !! و فيلسوفان و انديشمندان کبير
  !!و تا ابد ننگتان باد!! ننگتان باد! ننگتان باد

بزرگترين و عظم ترين عرصه ی مبارزه و سند ياوه گويی ھا و 
  !ادعاھای ماليخوليايی و جنون آميز پيش رويمان است
وری در ايران ھنگامه ی دھمين دوره ی انتخابات رياست جمھ

اسKمی و افشاگری ھای تبھکاران و جنايت کاران بزرگ مدافع 
دين مبين و مذھب حنيف جعفری را از خاطر نبريد و به دست 

  !!فراموشی نسپاريد
بر ھمين پايه و اساس زنده و پيش رو، قياس کنيد که وضعيت 

  !!مسلمين و اوضاع و احوال بيچاره زن چگونه بوده است
ال، قانون اساسی مورد قبول و تاييد و تصويب برای مدت سی س

اسKم پناھان و مدافعان مذھب جعفری به دست فراموشی سپرده 
شده و تبھکار و جنايتکار بی سواد و سراپا عقده ی حقارت و 
کينه و نفرتی به نام ولی فقيه بر سرنوشت کشور و ملتی فرمان 

  !می راند
د و نه پيروان پر واضح است، که در آن زمان نيز، نه محم

مسلمانش، از آنچه به نام قانون و مقررات و احکام و سنت و 
تا ! غيره اعKم می شده وقعی نمی نھاده و بدان پای بند نبوده اند

چه رسد در باره ی رعايت عدالت و حق و حقوق زنان که حتی 
  !مسئله ی نيمه انسانی آنان نيز رعايت نشده و نمی شود
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 اسناد و شواھد موجود، از ھمان زمان بگفته ی تاريخ و گواھی
ائم از مھاجر و انصار و ديگر اصحاب پيامبر محمد تا کنون، 

از و از تعدد ھمسران پيروی کرده پيروان متول و ثروتمند وی، 
عقدی و تعداد نا محدودی کنيز بھره برداری يک تا چھار زن 

 !سکسی و جنسی نموده اند
و در ! کرار نمی شودکارل مارکس معتقد است که تاريخ ت 

  ! صورت تکرار، بشکلی مضحک و خنده دار در می آيد
روحانيون وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه در ايران، بويژه 
شخص حاج روح هللا موسوی خمينی، تKش ھمه جانبه و گسترده 
ای نمودند تا شيوه دولمتداری، اقتصاد مال خر است، انقKب 

لوک با ھمسايگان و ھمه و ھمه را فرھنگی، برخورد با زنان، س
به صدر اسKم بر گردانند و شيوه رسول هللا را الگو و سمبل 

  !حکومت مداری خود قرار دھند
ديديم و می بينيم که چه حکومتی از آب در آمد و چه جنجالی و 

  !سر و صدايی در جھان بر انگيخت
 يکی از الگو برداری ھای خمينی و دار و دسته ی قداره بند و
آدمکشش، از حضرت ختمی مرتبت، عدم پای بندی به قانون و 

  !گفته ھا و ادعاھای خود است
زيرا محمد نيز ھيچگاه پای بند و مجری احکام قرآن، بويژه در 
مورد محدوديت تعداد زنان و شرايط ھمخوابگی و استفاده ی 

  !جنسی  از آن ھا نبود
ر نفر آن ھم با يعنی در حاليکه قرآن تعداد زنان عقدی را به چھا

شرط اجرای عدالت در بين آنان و تعداد نامحدودی کنيز معين 
نمود، محمد پای بندی و تعھد به اين حکم را چه قبل و چه بعد از 
به اصطKح نزول آن از خود نشان نداد و خودش را مقيد به آن 

 ١٢ ری که به گفته ی ضد و نقيض تاريخوبه ط! ننمود
 زن را نامزد و ٣٠ تعداد ادعايی ديگر، يا به ھمسراختيار نمود
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گفته  نفر ١٢ و. ھا را به عقد ازدواج خود در آورد نفر از آن٢٣
شده در تاريخ ھا، از مجموعه ی ھمان بيست و سه نفر است که 
! حضرت با آنان ھمخوابه شده و عمل دخول را انجام داده است

اشته  نفر از اين زنان را در تملک خود د٩در موقع وفات نيز 
 و روايت ھای نه در قرآن و نه در احاديثحال، اين با ! است

خود گفته ای که دليل  بر مستثنی  شدنش  از  اين حکم  
در اين مورد يعنی  ! ديده نمی شود،باشدمحدوديت ازدواج 

 ،ولی ازدواجش با بيش از چھار زن. سکوت اختيار کرده است
طور  دارد و  ھماناش از اين حکم دdلت خود بر مستثنی بودن

ًکه مورخان و  حديث نگاران گفته اند از مشخصه ھای خاص 
  .وی بوده

پيش اگر فرض را بر اين قرار دھيم که تعداد زوجه ھای او 
بيش از نازل شدن وحی در ارتباط با محدوديت تعداد زنان، 

 پس از نازل شدن آيهبه نظر می رسيد که ، dزم  بودهچھار زن
 را  نگاه  می داشت  و بقيه  راتن از آنان    چھار،ی مزبور

در حاليکه چنين عملی انجام نداده و تمامی . طKق می داد
  !ھمسرانش را نگاه داشته است

فرمان خدا و دستور صريح قرآن که برای بندی وی به  عدم پای
ياران و پيروان خود تشريح نموده و حتی از بعضی شان خواسته 

 را تKق و رھا سازند، اين عمل او، تا زنان بيش از چھار خود
  :زيرا به گفته ی خودش! عجيب و غريب به نظر نمی رسد

گشاده دستی، : به چھار چيز بر ساير مردم ممتاز شدم « 
      ١.» شجاعت، قدرت سفاکی و کثرت جماع

رسول هللا : کار او چنين نقل شده استاز قول سلمی خدمت« 
گرديد و می مبستر ھ ھمسر  خود٩ی  طی يک شب  با  ھمه

گرفت  و  سراغ  شد، طھارت  میچون  از يکی  فارغ  می
                                                        

  .ءی نسا  از سوره٣  ی تفسير آيه،قرطبیسعد بن عريب   - ١
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چنين طاھر تر وگواراتر اين: گفترفت و می ديگری می
   ١.»است

  : ابن قيم در  زادالمعاد  می گويد
زد و قدرت سی  ی زنان خود سر می او در يک شب به ھمه« 

خداوند برای و در اين مورد . مرد را در جماع و غيره داشت
. چه را که برای ھيچ کس مجاز نساخته بود مجاز کرد وی آن

کار رسول  رافع خدمت ابو داوود  در سنن  خود  از قول  ابو
ی زنان خود سر  رسول هللا در يک شب به ھمه: هللا می گويد

رفت  خود  را شستشو می داد و زد و نزد  ھر کدام  که  می
ی رسول هللا چرا يک بار غسل نمی غسل می کرد، به او گفتم  ا

 ٢. »چنين طاھرتر و  گواراتر استاين: گفت. کنی
چون در گذشته نوشتم که يکی از ! که تعجب بر انگيز نيز نيست

. اھداف محمد، دست يابی به زنان و کام جويی از آنان بوده است
  :خود نيز در اين باره گفته است

ست داشتنی می باشند از  دنيای  شما برای من زن و عطر دو« 
  ٣. »و نماز را نور چشمانم قرار دادم

  .وااکنون می پردازيم به شرح حال ھمسران 
َخديجه دختر خويلد - ١  ساله ٤٠ که به ھنگام ازدواج با محمد :ُ

ولی ھر دو ھمسران . بوده و پيش از آن دو بار ازدواج کرده بود
  . انده بودتا ھنگام آشنائی با محمد بيوه ممرده بودند و وی 

 سال از عمرش ٤٠که  ھنگام  ازدواج با محمد با  اين خديجه  به
  . مند بودمی گذشت ھمچنان از زيبائی بھره

                                                        
 به معروفبن سعد بن حريز زرعی دمشقی  شمس الدين محمد بن ابوبکر بن ايوب –  ١

  .١۴٧جلد سوم، ص د المعا زاد، ابن قيم جوزيه
 به معروفشمس الدين محمد بن ابوبکر بن ايوب بن سعد بن حريز زرعی دمشقی  - ٢

  المعاد زاد، ابن قيم جوزيه
 ، ) ميKدی٨٣٠:  ھجری ٢٣۵متولد  (نسائیحافظ ابی عبدالرحمن احمد بن شعيب   – ٣

  .٣٨٧٨ی  حديث شماره، سنن نسائی
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َنفيسه بنت منيه، دوست و واسطه«  ی ازدواج او با محمد در  ُ
خديجه  زنی شريف،  خوشنام ، قاطع و : مورد خديجه می گويد

 ر ميان زنان قريش شريفکار بوده و در روزگار خود د با پشت
ھا بوده و ترين آن ترين و زيبا ترين و نسب دارترين و ثروتمند

به  او خانم  قريش : به او لقب طاھره  داده بودند و  به تعبيری
ُسيدة  قريش(  ی مردان  قريش  خواھان  می گفتند،  و ھمه)  َ

را داشتند به  ھمسری با او بودند و چنانچه توانائی آن
ھای خود را برای او  ھا و ثروتگاری  او  رفته و دارئیخواست

  ١.» می شمردند ولی او نپذيرفت
قبK نوشتيم که اين زن زيبا رو و ثروتمند قريش، محمد را اجير 
. و به ھمراه مال التجاره اش به شام فرستاد تا برايش تجارت کند
پس از آن نيز خود به خواستگاريش فرستاد و پس از کسب 

  !ت با وی ازدواج نمودموافق
َسوده دختر زمعه - ٢ خديجه در ماه رمضان سال دھم ھجرت  !ُ

وفات يافت و محمد چند روزی پس از فوت وی با سوده ازدواج 
 بوده و شوھرش در وی قبل از محمد ھمسر پسر عمويش. کرد
  .در گذشته بودمکه 
ی اين  خوله دختر حکيم و ھمسر عثمان بن مضعون در باره« 

. وقتی خديجه در گذشت به پيامبر گفتم: وج چنين گفته استازدا
با چه کسی؟ : ای رسول هللا آيا مايل به ازدواج نيستی؟ گفت

ھا از باکره: ھرکه را که بخواھی، باکره و يا غير آن، گفت: گفتم
. ی خلق هللا به تو او4تر دختر ابوبکراز ھمه: چه کسی را؟ گفتم

َده  دختر زمعه که  به تو ايمان  سو: و غير باکره؟ گفتم: گفت َ
و . گفت خواستگاری کن. آورده  و از گفته ھايت پيروی می کند

                                                        
     .     ١٣٧، ص١، جلد ی حلبی  سيره–١
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َاين ازدواج با موافقت پدر وی زمعه بن قيس بن عبد شمس  َ
  ١. »انجام گرفت

  : در ادامه می نويسدحلبی 
زيرا عقد . وقوع پيوست عقد سوده  پيش از عقد عايشه به« 

اھی که در آن خديجه وفات يافت اتفاق  م،سوده در ماه رمضان
ّافتاد و عقد عايشه در ماه شوال، و دخول بر سوده در مکه 
بوده و بر عايشه در مدينه، و اين سوده ھمان است که نوبت 
خود را به عايشه واگذار کرد، زيرا محمد پس از مھاجرت به 

ھا نوبت ھمخوابی  ھمسر شده بود که برای آن٩مدينه دارای 
که  سوده  نوبت خود  را  به   کرده بود و پس از اينّمعين

گونه ای تقسيم کرد که  ھا را بهعايشه  بخشيد،  محمد ھم نوبت
کاری که سوده کرد . ِدو شب آن به عايشه اختصاص می يافت

خاطر جلب رضايت محمد  بوده،  زيرا  می ديد که محمد تنھا به
ی دارد  و  در خود دوست م ی زنان عايشه را بيش از ھمه

  ٢.» آيدواقع  دست به کاری  زد که از کمتر زنی بر می
ھمسر و عشق  واقعی محمد که : ابوبکر عايشه دختر - ٣

به گفته تاريخ  ! شمار می رفت ترين مردم نزد او به محبوب
نويسان و سيره نويسان اسKمی، عايشه يا حميرای محمد، تنھا 

دوستش داشت و به وی عشق زن باکره ی او که بيش از اندازه 
حامل وی نيز به او بود که محمد  تنھا ھمسر او! می ورزيد

وحی بر  ھم ِدر زير لحاف خواب اوزيرا ! احترام می گذاشت
  . دکرنازل می محمد 

که خداوند در قلب خديجه را آن عشقی به گفته ی تاريخ نويسان، 
ه عايشه نسبت به محمد نھاده بود، ھمان را در قلب محمد نسبت ب

  .گذاشته بود

                                                        
   .٣۴٨، ص ١، جلد ی حلبی  سيره–١
  .   ٣۴٨، ص ١، جلد ی حلبی  سيره–٢
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عقد عايشه در مکه اتفاق افتاد، ولی چون دختر شش ساله « 
ولی در مدينه پس از فارغ . ای بيش نبود، بر وی داخل نشد

شدن از بنای مسجد در منزلی که در شرق اين مسجد برای 
    ١. »عايشه ساخته بود، با او خوابيد

ويی ھای پاره بر خKف ياوه گ.  ساله بود٩در اين زمان عايشه 
ای ديو سيرت که تKش می ورزند با اتکاء به دdئلی چون 

غيره، ھمخوابگی ... زودرس بودن سن بلوغ در دختران و 
 ساله، نحيف و dغر اندام  با پيرمردی شصت و پنج ٩دختری 

ساله را توجيه و بر قامت آن خلعت انسانی و بشر دوستی به 
ابگی و دردی که متحمل پوشانند، در مغز عايشه از اين ھمخو

بلکه ياد آوری آن نيز ! شده، خاطره ای خوب بر جای نمی ماند
  !ھميشه چون کابوسی او را می آزرده است

  : آمده استدر کتاب کشاف زمخشری 
َام سلمه در مورد آيه « َ إنا أنشأناھن إنشاء  «ی ُ َّ ُ َِ َِ ْ َ ما آنان  ( ٢» َّ

 و پيامبر اظھار داشت که از پيامبر سؤال نمود)  را زيبا آفريديم
آنان زنانی ھستند که اين دنيا را در حالی ترک گفته اند که 

جا  زنانی زشت و پير با چشمانی بيمار بوده اند و سپس در آن
خداوند آنان را مبدل به زنان جوان و زيبائی نموده که برای 

عايشه که به سخنان . شوھرانشان ھميشه باکره می باشند
در  :  پيامبر گفت.آه  چه  دردی  دارد:   داد گفتپيامبر گوش می

  ٣.» جا  دردی  وجود نداردآن
  : المعاد آمده  است در زاد

                                                        
  ل بناء المسجدصزادالمعاد، فابن قيم،  –١
  .٣٥ی آيه : ی واقعه  سوره قرآن،  – ٢
ی   از سوره٣٥تفسير آيه : ّ الکشاف ، ّملقب به جارهللا بن احمد بن محمد  محمود–٣

  .واقعه
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فرستاد  تا  با وی پيامبر دختران  انصار را  نزد عايشه می« 
نوشيد، پيامبر که عايشه از ظرفی  آب  میبازی کنند و ھنگامی

که  نوشيد و ھنگامیلبان خود را برمحل لبان او می نھاد و می 
ھايش گوشت را  از استخوان  جدا می کرد و پيامبر با  دندان

را می گرفت و دھانش را بر محل دھان او می نھاد و گاھی آن
نيز سرش را بر دامان او می نھاد و قرآن می خواند و در اين 
حالت اين امکان نيز بود که عايشه در حال حيض باشد، و گاھی 

داد تا خود را با يض به عايشه دستور میدر ھمين حالت ح
بپوشاند  و آنگاه  از پشت اين إزار با وی )   إزار (پارچه ای 
و چنانچه عايشه ھوس چيزی . می کرد)  مجامعت (مباشرت 

 .ًمی کرد که در آن محذوری نباشد، فورا با آن موافقت می کرد
ه بگون)   عايشه (نرمش و نيک خلقی  او  نسبت  به عيالش  

که بر  شده و در حالی بازی نيز می ای بود که  با  وی  ھم
زانوان پيامبر تکيه می کرده، کودکانی را که در مسجد  پيامبر 

روايت  شده  است  که  . مشغول  بازی بودند نظاره می کرد
پيامبر در حال  روزه داری عايشه را می بوسيد و زبانش را 

   ١. »می مکيد
يکی ديگر از زنان پيامبر است : ّخطابحفصه دخترعمر بن - ۴
پيش از ازدواج با پيامبر ھمسر خنيس بن حذافه بوده که بر  که

  .فات يافته بوداثر جراحات وارده در جنگ بدر و
ترين حادثه زندگی حفصه با پيامبر  مھمبه استناد سيره ی حلبی،

  .طKق وی می باشد
 پيامبر بود ترين زن زينب دختر حجش بعد از عايشه، محبوب« 

و حفصه با عايشه دوستی نزديکی بر قرار کرده بود و با صلح 
رو حفصه به  و صفا با يکديگر زندگی می کردند و از اين

  .خاطر عشق پيامبر نسبت به  او حسودی  نمی کردعايشه  به
                                                        

  .٩١، ص ٢د ، جلزادالمعادابن قيم،  –١
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بلکه  اين  او  و عايشه بودند که نسبت به زينب دختر حجش 
شه يار و پشتيبان عايشه حسودی می ورزيدند، و حفصه ھمي

ی حفصه بود، حفصه از وی   يک روز که پيامبر در خانه. بود
وی  اجازه   اجازه  خواست تا به ديدار پدرش برود و پيامبر به

وقتی حفصه  خانه را ترک کرد، پيامبر برای ماريه قبطی .  داد
جا با وی خوابيد ی حفصه بيايد و در آن پيغام فرستاد تا به خانه

ی   در اين اثنا حفصه به خانه بازگشت و ماريه را در خانهو
خود با پيامبر ديد، او ھمچنان در بيرون خانه ماند تا ماريه 

گاه وارد خانه شد و به پيامبر گفت ديدم  خانه را ترک کرد و آن
چه کسی با تو در خانه بود، و در حال  عصبانيت شديد به گريه 

چه را که با من کردی، آن ھم رآنای رسول هللا، : افتاد و گفت
ی من و در رختخواب من با  ِدر روز مخصوص من و در خانه

کدام از زنان ديگرت نکرده ای، وقتی رسول هللا حسودی  ھيچ
 آرام باش، او بر من حرام  گرديد  به: را در صورت او ديد گفت

آيا  راضی می : خاطر  جلب رضايت  تو و  در روايتی گفت
او را بر خودم حرام گردانم و ديگر ھرگز به او شوی اگر 

آری، پس پيامبر سوگند ياد کرد که : نزديک نشوم؟ حفصه گفت
و در . ديگر به ماريه نزديک نشود و او را بر خود حرام کرد

چه را که به تو گفتم برای کسی باز آن: روايتی به حفصه گفت
اخت  ولی حفصه عايشه را از اين موضوع  مطلع  س. گو مکن

خداوند ما را از ماريه راحت نمود چون رسول هللا : و به او گفت
. او را بر خود حرام کرد و بقيه ماجرا را  نيز تعريف  کرد

  ١.» که پيامبر از اين مسئله آگاه شد او را ط�ق دادھنگامی
اما خداوند بزرگ و سرور ھمه ی کائنات که در اين بيست و سه 

 و فم خود را صرف زن دادن و ساله ی پر آشوب، ھمه ی ھم
زن گرفتن محمد و حل اختKف بين او و ھمسرانش نموده بود، 

                                                        
  .٣١۵ و ٣١۴، صفحه ھای ٣، جلد ی حلبی  سيره- ١
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حرام کردن ماريه بر خود از جانب محمد را طاقت نياورد و 
جبرئيل را روانه ی زمين و يرزمين مدينه نمود تا به رسول 

  :بزرگوارش بگويد
ُھا النبی لم تحرم ما أحل هللاَييا أ « َّ َّ َُ َ ََ َ َ ِِّ ُ ِ َ لك تبتغی مرضات أزواجك َّ َ َِ َ ْ َ َ ْ َْ ِ َ َ َ

ٌوهللا غفور رحيم ِ َّ ٌ ُ َ ُ َّ َ «.١   
چه   خاطر  جلب  خوشنودی  ھمسرانت  آن ای پيامبر چرا  به« 

را که خداوند بر تو ح�ل کرده است حرام می کنی؟ و خداوند 
  .» بخشنده و مھربان است

خوابگی با  اين بKيی که بخاطر حرام کردن ھمو برای رھائی از
  :بر سر خودت آورده ای ماريه قبطی

ُقد فرض هللا لكم تحلة أيمانكم وهللا مو4كم وھو العليم  « ْ ْ ِْ ِ َِ َ َْ َّ َّ ََّ َ َُ ُْ َ ُ ُْ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ
ُالحكيم ِ َ ْ«. ٢   

خداوند برای شما واجب نموده است تا سوگندتان را بگشائيد  « 
  . »و خداوند  سرور شما است و اوست دانای فرزانه

گاه عده ای کافر و بی دين و مشرک بنشينند و بگويند خدا آن 
کجاست؟ چرا معجزه نمی کند و خودی نشان نمی دھد؟ خدايی 
که تا اين اندازه غم رسول و پيامبرش را می خورد و حاضر به 
نشستن و تماشا کردن غم و غصه ی دوری او از يکی از زنان 

  !ھمورد عKقه اش ھم نيست
َزينب دختر خز - ۵ خواھر ناتنی ميمونه زن ديگر پيامبر که : َيمهُ

رحمی و رأفت و نيکی به  خاطر دلدر دوران جاھليت به
پيش از ازدواج با . مسکينان، به أم المساکين شھرت داشته

پيامبر، ھمسر طفيل بن الحارث بود که او را طKق داد و 

                                                        
           ١آيه : ی تحريم   سوره- ١
 .٢  ی آيه،ی تحريم سورهقرآن،   - ٢
  .٣٢٠، ص ٣ سيره ی حلبی، جلد – ٣

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ١٤٩

برادرش عبيده بن الحارث  او  را  به زنی گرفت که در  روز  
  . ر  به شھادت  رسيد  و پيامبر او را به عقد خود در آوردبد
َأم سلمه - ۶ َ َ پس از زينب، با أم سلمه که نامش ھند ،محمد:  َ َ َ

و عمر نيز از وی ابوبکر محمد،  پيش از .بوده ازداوج کرد
  . ه بود نپذيرفتند ولی اوبود خواستگاری کرده 

ختر خزيمه جا ی زينب د او را در خانهمحمد پس از ازدواج « 
وی پس از پيامبر تا خ�فت يزيدبن معاويه عمر کرد و به . داد

- سال داشت و در بقيع دفن شد و بر جنازه٨٤ھنگام در گذشت 
  ١. »ی او ابوھريره نماز خواند

پس از ازدواج با أم سلمه، با زينب  « : َزينب دختر جحش - ٧
َّدختر جحش که نامش بره بوده  ازدواج کرد و نامش  را به ِ

َی وی أميمه ّزينب تغيير داد و علت اين امر اين بود که عمه ُ
َّدختر عبدالمطلب دختری داشته بنام بره و برای او  ناخوشايند  ِ

َّی بره  که خانه را ترک کند گفته شود از خانهبود که ھنگامی ِ
 اش می باشدبيرون آمد و شنونده گمان کند منظور دختر عمه

«.٢  
زيد بن حارثه بوده و محمد ی  زند خواندهزينب ھمسر فر

وی را طKق داد، محمد او به خواسته ی محمد، که زيد ھنگامی
خداوند تبارک و تعالی نيز ھمه سعی و را به ھمسری گرفت و 

کوشش را به خرج داد تا بر اين اتفاق ردای خدايی و شرعی 
  !بپوشاند و قال قضيه را بکند

ِّفلما قضى زيد م « ٌَّ َ َ َ َ َنھا وطرا زوجناكھاَ ً ََ َ ْ َّ َ َ َ ْ «.٣   
پس چون زيد از او کام يافت، او را به ازدواج تو در « 

  .»آورديم

                                                        
  
  .٣٢٠ سيره ی حلبی، جلد سوم، ص – ١
  .٣٧آيه ، ی احزاب سورهقرآن،  – ٢
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يعنی اگر زيد از او کام نمی گرفت و در ھمان شب عروسی و 
پيش از زفاف، محمد صورت و اندام زيبای زينب را می ديد و 
 عاشقش می شد، سرور کائنات به وی فرمان می داد و از او می
خواست تا دندان روی جگر بگذارد و تا صبح فردا صبر کند تا 

  !!اين جوان کام برگيرد و بعد نوبت محمد برسد
پس از عايشه که داستان عشق و ازدواجش با محمد، ماجراھا 
آفريده و مدت زمانی طوdنی فکر و ذکر اصحاب و پيروان 
محمد و خدای آسمانی و حامل وحی را به خود مشغول داشته، 
طKق زينب از پسر خوانده ی محمد و ازدواج با او، يکی از 

  !جنجال برانگيزترين ماجراھای عشقی محمد است
جنجال بر انگيز از اين بابت که بر اساس سنت ھا و آداب و 
رسوم اعراب، محمد مجاز به ازدواج با زن پسرخوانده خود که 

ک و ولی او با کم! به منزله عروس و محرمش بوده، نبوده است
ياری دستگاه آفرينش، توی دھن ھمه ی آداب و رسوم و مقررات 
موجود می زند و تا آنجا پيش می رود که پسر خواندگی زيد 

  !بيچاره را نيز لغو می کند
برای روشن شدن قضيه، ناچاريم مختصری در اين باره توضيح 

  !بدھيم و بر حجم مطلب بيافزاييم
ايت ھای بر جای مانده بر اساس شواھد تاريخی و احاديث و رو

زيد بن حارثه بن شرحبيل کلبی، غKم از سيره نويسان اسKمی، 
، اولين زن محمد بوده که پس از ازدواج او را به محمد خديجه

به  در يکی از جنگ و درگيری ھای قبيله ای  زيد ! ھديه می کند
و طبق قوانين و مقررات آن زمان شبه جزيره اسارت گرفته 
بازار برده فروشان عکاظ به معرض فروش عربستان، در 
 ز بازاری خديجه وی را ا حکيم برادرزاده! گذاشته می شود
    سال٨ ھنگام  زيد  در آن ! ھديه می کندخديجه خريداری و به 
قرار داده می محمد در اختيار  و  پيش از بعثت  بيشتر نداشته
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 خود محمد نيز او را آزاد و به عنوان فرزند خوانده ی! شود
  . معرفی می نمايد

  : در اين باره می نويسدحلبی 
که زيد به فرزند خواندگی عبدالبر نقل می کند که ھنگامیابن« 

 ساله بود و در آن ھنگام پيامبر دست او را ٨پيامبر در آمد، 
اين فرزند : گرفت و بر قريشيان عرضه می کرد و  می گفتمی

ا گواه و شاھد گفته ھا رو سپس آن. و وارث و موروث من است
ھا معمول اين نوع فرزند خواندگی نزد آن.  گرفتھای خود می

   ١. »بود

   :در الکشاف آمده است که
ِدر زمان جاھليت چنانچه قدرت و پايمردی و ظاھر نيک « 

آيند شخصی واقع می شد، او را به خود می مردی خوش
 او  پذيرفت و سھمی  ھمانند سھم فرزندان خود از  ارث  به 

شد و به او ف�ن  و به وی نيز منسوب می اختصاص  می داد
که محمد زيد را به فرزند خواندگی ھنگامی. شدبن ف�ن گفته می

پذيرفت، از آن پس او را زيد بن محمد ناميدند و اين نام تا 
گاه ازدواج نکرده بود، بر وی ماند، آنمحمد با زينب که موقعی

  ٢. »نام پدرش خوانده شود زيد بهوحی نازل شد که از اين پس
   : احزاب آمده است یدر سوره

َما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول هللا وخاتم النبيين  « َِ َ ََّ َ َ َ َِ ِ َِّ ُ َّ َِّ ْ ِّ َُّ َ ٍ َ ََ َ َ
«٣   
دا کدام از مردان شما نبوده، بلکه او پيامبر خمحمد پدر ھيچ« 

  . »ی پيامبران استو پايان دھنده

                                                        
  .٢٧٢، ص ١، جلد ی حلبی  سيره- ١
  ٤٠یآيه : ی احزاب  سوره  تفسير – ٢
٣
  ٤آيه : ی احزاب سوره قرآن،  –
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زمانی که متر و قيچی در دست خود انسان ! ن راحتیبه ھمي
باشد، به راحتی و بدون دغدغه ی خاطر ھمه ی مشکل و 
معضل ھای خودش را حل و فصل و به ريش عالم و آدم می 

  ! خندد
ادامه می در و از آنجا که کار از محکم کاری عيب نمی کند، 

  :افزايد که
َو ما جعل أدعياءكم  أبناء «  ْ َ َْ ُ ِ ْ َ ََ َ ْكم  ذلكم  قولكم  بأفواھكم َ ْ ُْ ُ ُ ُِ َِ ْ ََ ِ ُ ْ َ«١   

تان را  فرزندان  حقيقی  شما  نساخته   و فرزند خواندگان« 
  . »تان می گوئيد است، اين سخن شما  است که با زبان

و آخرين ميخ به تابوت پسر خواندگی و زندگی مشترک زيد با 
  :زينب اينکه

َوهللا يقول الحق  و ھو « َ َُ َّ َ ْ َُّ ُ َ يھدی السبيل ُ ِ َّ ْادعوھم  �بائھم. ِْ ِْ ِ َِ ُ ُ ْ «٢  

ی راه راست و خداوند سخن راست را می گويد و او نماياننده« 
  . »شان بخوانيدنام پدرانان را بهآن. است
زيد بن حارثه پسر خوانده ی پيشين مرا بعد به ، از اين يعنی

و !! تبه نفع ھر دو طرف معامله اس  !و نه زيد بن محمدبخوانيد 
َّأقسط عند هللا ِ«  َ ِ ُ َْ َ  «  
  .  »تر است ن نزد خدا به عدالت نزديکو اي« 

عدالت و اراده ی خداوند نيز در آن جاست که زيد بن حارثه، از 
اين به بعد، چون ديگر مسلمانان نمی تواند در غيبت محمد، وارد 

  !زنانش تماسی داشته باشدبا خانه ی او شود و 
و گرفتاری ھای ھمه جانبه، در گی آن ھمه ی اين ماجراھا 

ی  کاری به خانهانجام برای صورت گرفت که روزی محمد 
د و ی نزديک شزينب  به و.  رفت و او را خواستپسر خوانده

  : گفت

                                                        
  ٥ و ٤ھای آيه: ی احزاب  سوره قرآن،  – ١
   ٥ی آيه : ی احزاب   سوره -٢
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ولی پيامبر از . ای رسول هللا او در خانه نيست، داخل شويد« 
يد ی زيد امتناع کرد و در اين ھنگام بادی وزوارد شدن به خانه

آگاه بر  ھا را به کنار زد و چشم پيامبر ناخودی ميان آنو پرده
جا برگشته و با پس از آن. او افتاد و در دلش جای گرفت

ِّسبحان مصرف : صدائی که به گوش زينب نيز رسيد گفت ُُ َ
ُالقلوب  َسبحان : و در روايتی). ھای دل منزه باد برگرداننده (ُ ُ

ُمقلب القلوب  ُ َ ِ َ   ). ھااد دگرگون کننده دلمنزه ب (ُ
ّکه زيد به خانه باز گشت، زينب او را از ماجرا مطلع ھنگامی

ای رسول هللا شايد : ساخت، زيد نزد پيامبر رفته و به وی گفت
زينب در دلت جای گرفته باشد، اگر چنين است من او را ترک 

   ١. »زنت را نگاه دار: می کنم، رسول هللا به وی گفت
. آن جای گرفته استدل محمد زينب در تشين سوزان و آعشق 

عشقی که بدون کمک و ياری عالم باd و سرور کائنات سر به 
 از آن جھت که او در دام !رسوايی و بدنامی دھشتناکی می زد

از ھمه بدتر اينکه شوھر اين زن با او . زنی شوھر دار افتاده بود
 دادی گر چه اين نسبت غير حقيقی و طبق قرار. نسبتی دارد

ولی ھمين قرار داد اخKقی در بين . اخKقی حاصل شده است
اعراب از اھميتی فراوان برخوردار است و می بايست آن را 

  !پس چه بايد کرد؟. محترم شمرد
، محمد يک دل نه، بلکه صد زينبصورت زيبای پس از ديدن 

  !دل عاشق او شده و ھمه فکر و ذکرش متوجه ی زينب بود
زيرا به طور  !ولی و ناراحتی فکری ديری نپائيداما اين دل مشغ

ھم زمان، زيد و زينب و خداوند و جبرئيل به ياريش شتافتند و 
طاقت نياوردند که چھره ی رسول خدا را غمگين و دلش را پر 

َسبحان   (محمد جمله ی زينب  روشن است که وقتی .درد ببينند ُ

                                                        
   .٢١۴، جلد دوم، ص ی حلبی  سيره–١
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ُمقلب  القلوب ُ َ ِ َ در يافت  و از نگاه محمد م زنانه َبا ش  را  شنيد، )ُ
بستگی پيدا  کرده   به او دلرسول خدا و فرمانروای مسلمين که  

و از آن جا که زندگی با چنين شخصيتی را . تاسو عاشقش شده 
از يد، ترجيح می داده، و از جانب ديگر بر ادامه ی زندگی با ز

عشق و عKقه ی زيد نسبت به محمد خبر داشت، بدون فوت 
  ! را با ھمسرش در ميان گذاشتجريان وقت
  :می گويدبه سراغ محمد رفته و به او ، پس از شنيدن ماجرا زيد
چه  به زينب  دل  بسته ايد، از او جدا می  هللا  چنانای رسول« 

ًی خود کام� صادق بوده، زيرا محمد  زيد در اين گفته. شوم
 شمار می رفته و چاره سرور مقدس  و واجب ا4طاعت او به

البته . نظر کند نفع او صرف که از ھمسرش به ای ندارد جز اين
 ناخوشايند ُچنين اقدامی در عرف و آداب  و رسوم آن  زمان، 

-موقعی: ی زمخشری در الکشاف گفته  بهشمار نمی رفته و به
ھا جا و مکان که مھاجران به مدينه وارد شدند، انصار به آن

ھا ند و برخی  از آنھا پذيرائی کرد داده و با اموال خود از آن
نفع ميھمان  بهھا متعددی داشتند، از يکی از آن که  ھمسران

زيرا  ،نظر می کرده و به عقد او در می آورده مھاجرش صرف
ُزن در عرف آن روزگار، حالت متاعی را داشت يا چيزی شبيه 

  ١. »کردبه آن، که ھمسر با وی ھر چه را که می خواست می
، تنھا به زينبفته ی سيره نويسان و مفسرين اسKمی، به گ

طبق  ، بلکهآگاه ساختن زيد از ماجرا اکتفا نکردرسانيدن خبر و 
نو که اومد به بازار، کھنه « سنت ھای مرسوم و آيه ی شريفه 

را پيشه از وی گزيدن دوری اذيت و آزار و » ميشه دل آزار 
محبت و عشق و ی  رشتهبه نحوی که در اندک مدتی ! نمود
يد ندگسسته شد و زيد چاره ای    دوی زناشوئی ميان آن رابطه
  . که زينب را رھا کند جز اين

                                                        
   .ی احزاب سوره٣٨ -٣٦تفسير آيه ھای : کشاف  - ١
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  : می نويسداز قول زينب در اين رابطه و حلبی 
که به دل پيامبر راه يافتم، خداوند  نيز قلب زيد را از ھنگامی« 

يگر با که من مانع او نشده بودم، او دمن برگردانيد، در حالی
ای رسول : من نخوابيد و روزی نزد پيامبر رفته و به او گفت

هللا، زبان زينب بر من دراز شده است و می خواھم او را ط�ق 
زيد . از خدا بترس  و زنت را نگاه دار: پيامبر به او گفت. بدھم
. ط�قش بده:  بر گفتبه من زبان درازی می کند، پيام: گفت

   ١. »اد را ط�ق دمراپس زيد ھم 
جو حاکم بر جامعه و شناخت و تيز ھوشی محمد در باره ی 
پيروان و اطرافيان، او را واميدارد تا با ھمه ی حمايت ھا و 
جانبداری ھای پروردگار آسمانی و فرياد رسی ھای به موقع او، 

زينبی که تا ! شخص زيد را مامور خواستگاری از زينب کند
 و با او زير يک سقف ديروز ھمسر و شريک زندگی او بوده

  !زندگی و سر بر يک بالين می گذاشته است
  :، در اين رابطه می نويسدحلبی
ی زينب به پايان رسيد، پيامبر زيد را فرستاد  تا   وقتی عده « 

در  اين  باره خود زيد چنين روايت . او  را خواستگاری  کند
د و وقتی زينب را ديدم در نظرم خيلی مھم جلوه گر ش: می کند

ای زينب بشارتت می دھم که رسول هللا مرا : به وی گفتم
من کاری : زينب گفت. فرستاده است تا تو را خواستگاری کنم

: و  به گفته ای زيد گفت. را  بدون  مشورت  با خدايم  نمی کنم
ای زينب رسول : نزد زينب رفتم و پشتم را به در داده و گفتم

بدون مشورت با : ب گفتزين. کندهللا تو را خواستگاری می
  ٢.» خدايم ھيچگونه اقدامی نمی کنم

                                                        
  . ٢١۴، جلد دوم، ص ی حلبی  سيره –١
  . ٢١۴ سيره حلبی، جلد دوم، ص  - ٢
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اين در حاليست که اندکی پس از رفتن زيد، محمد ادعا می کند 
که جبرئيل بر او نازل شده و به او خبر داده که خداوند زينب را 
به عقد و نکاح او در آورده و نيازی به خواستگاری و تشريفات 

  !نيست
  :  می گويد،حلبی
که پيامبر در خانه اش مشغول صحبت با عايشه بود، لیدر حا« 

ناگھان وحی بر او نازل شد و به او خبر داد که خداوند زينب را 
که وحی بر طرف شد، و ھنگامی. به عقد او در آورده است

کسی به : که لبخند بر لبانش نقش بسته بود گفتپيامبر در حالی
وند عقد او را در ی زينب برود و به وی خبر دھد که خداخانه

ينب به راه افتاد و ًپس خود شخصا به سوی ز .آسمان بست
: زينب در اين باره می گويد. بدون اجازه بر وی وارد شد

: گفتم. که سر برھنه بودم، ناگھان پيامبر بر من وارد شددرحالی
: ی عقد و شاھد؟ پيامبر گفتای رسول هللا بدون خواندن خطبه

  ١. » شاھد جبرئيلعقد کننده هللا است و
محمد تKش زيادی بکار برد و ھمان طور که در سوره ی 
احزاب ديده می شود، آيه ھای زيادی بر خودش نازل کرد تا 
مسئله ازدواج با زن پسر خوانده ی خودش توجيه و در حقيقت 

به او را « او از زبان خدا فرياد بر آورد که . ماست مالی کند
 فرزند خواندگی را در اين مورد از عقد تو در آورديم، تا حرمت

ی خود را بين ببريم، و پدر خوانده  بتواند ھمسر فرزند خوانده
و اd .  »را طKق دھد، به عقد خود در آورددر صورتی که او 

  !آخر
در حاليکه ھمه ی اين جار و جنجال ھا به خاطر اين بوده تا 

مردم محمد بتواند بر خKف سنن جاری و باور و اعتقادھای 
  !زمانه، با زن فرزند خوانده خود ازدواج کند

                                                        
  .٢١٤، جلد دوم، ص ی حلبی  سيره–١
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و ما امروزه با بھانه قرار دادن اعتقاد و باور توده ھا، از مبارزه 
با سفاکترين و تبھکارترين جانشينان محمد نيز شانه خالی می 
کنيم و به انتظار معجزه از چاه جمکران، کاخ سفيد واشنگتن و 

   !به باد فنا می دھيمعمر خود و ھستی توده را تل آويو، 
در سال ششم ھجرت سفيرانی به  محمد، ماريه قبطی - ٨

فرمانروايان اين  ھايی کشورھای خارج فرستاد و طی نامه
 مهنادر اين ميان . کشورھا را به آئين توحيد و اسKم دعوت کرد

 اسKم ّنوشت و او را به ائين مصر به مقوقس فرمانروای ای نيز 
 ی برايیذيرفت، اما ھدايااگرچه مقوقس اسKم را نپ. دعوت نمود
که  ماريه در ميان اين ھدايا کنيزی بود به نام .ّمحمد فرستاد

و . محمد او را به خدمت حفصه، دختر عمر ابن خطاب گذاشت
ھمان طور که اشاره رفت، روزی از غيبت حفصه سؤاستفاده 

اين امر باعث طKق ! نموده و ماريه را به رختخواب کشيد
در . خداوند در اين امر خطير گشتگرفتن حفصه و دخالت 

نھايت با دخالت آسمان و واسطه گری جبرئيل، محمد ماريه را 
  .به عقد و نکاح خود در آورد

، بزرگ و رئيس قبيله جويريه دختر حارث بن ابی ضرار - ٩
بود كه سھم ثابت  جنگی  وی از اسيران: يھوديان بنی مصطلق

 جمله ی بزرگان و که خود را ازو ا. بن قيس بن شماس گرديد
 و از او خواست وی رفت محمدنزد خانواده ھای محترم می ديد، 

در اين ميان پدرش نيز . آزاد شدن از اين محنت كمك كند را در
بيکار ننشست و با مراجعه به محمد به وی گوشزد نمود که دختر 

 بھای وی را به ثابت بن محمد! من نبايد اسير و کنيز تلقی گردد
 با انتشار خبر  .را به ازدواج خود در آورد و او قيس پرداخت
محمد اسيران يھودی را خويشاوندان   ديگرسلماناناين پيوند، م

  . مصطلق را آزاد كردند  بنی بيش از صد نفر از اسيران و خوانده
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وی نخست به ھمسری . سفيان رمله دختر ابی:  حبيبهام - ١٠
اين زن،  ر و شوھرعبيدهللا بن جحش درآمد و به رغم آن كه پد

از سر كردگان كفر بودند، آن دو به اسKم گرويدند و به حبشه 
. كردند و در حبشه صاحب دختری به نام حبيبه شدند مھاجرت

با مرگ . از اسKم رويگردان شد در حبشه، عبيدهللا بن جحش
باقی ماند؛  ، وی به ناچار با تنھا دخترش در ديار غربتعبيدهللا

  نزد خانواده خويش داشت و نه پناھگاھی ازنه امكان بازگشت
ای نزد نجاشی   نمايندهمحمددر اين ھنگام، . خانواده ھمسر
ای با  در جلسه. طريق وی او را خواستگاری نمود فرستاد و از

 محمد ونجاشی به وكالت از  حضور مسلمانان مھاجر حبشه،
. دجاری گردي حبيبه عقد  خالد بن سعيد بن عاص به وكالت از ام

پس از فتح خيبر كه مھاجرين از حبشه بازگشتند، در سال ششم 
 . اقامت يافتمحمد آمد و در خانه  ھفتم ھجرت وی نيز به مدينه يا

: نضير يھوديان بنیبزرگ قبيله  صفيه دختر حی بن اخطب - ١١
 آمد و پس از وی،  ابی الحقيق در وی نخست به ھمسری سKم بن
شاعران يھود بودند، از   كه ھر دوھمسر كنانة ابن ابی الحقيق

 در جنگ خيبر، كنانه كشته شد و صفيه به اسارت. گرديد
رفتار توام با متانت صفيه به ھنگام عبور از .  آمد   مسلمانان در
 را بر آن داشت، برای دلجويی، ردای محمدنبرد،  كنار عرصه

مسلمانان را برای عبور دادن اسيران از  خود را بر او افكند و
 او را آزاد كرد و محمدآن،    پس از .كنار صحنه نبرد توبيخ كند

آيا : از وی پرسيد تعبير ھل لك فی،چون وی به اسKم گراييد، با 
  قد كنت:پسندی؟ و چون او پاسخ داد مرا برای ھمسری خود می

من ! ؟اتمنی ذلك فی الشرك فكيف اذا مكننی هللا عنه فی ا4س�م
كردم، پس  ه كه يھودی بودم آرزو میحتی آن گا چنين افتخاری

 او را محمد! ام مشتاق نباشم؟ گرويده چگونه اكنون كه به اسKم
سال ھفتم ھجری در سن  اين ازدواج در. به عقد خود در آورد
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  ھجری در٥٠صفيه در سال .  صورت پذيرفتمحمدسالگی ٦٠
  .مدينه درگذشت

 وی: ميمونه دختر حارث خواھر ام الفضل ھمسر عباس - ١٢
اگر چه شوھرش . قبل از اسKم ھمسر مسعود بن عمرو ثقفی بود

خود وی به دليل رفت و آمد به خانه عباس به  از مشركان بود،
خبر پيروزی سپاه اسKم در خيبر  وی كه از. اسKم متمايل گرديد

را محزون  خوشحال گشته بود، چون به خانه آمد، شوھرش
چون . افت و از وی جدا شدشوھرش اين شادمانی را بر نت. يافت

چون . جدا شد، به ھمسری حويطب ابن عبدالعزی در آمد از وی
ميمونه ناگزير به خانه خواھر آمد و در  شوھرش از دنيا رفت،

پس از صلح حديبيه در   ھجری كه٧در سال . جا اقامت گزيد آن
 برای ادای مناسك حج سه روز به محمد )  سال ششم ھجری (

طريق خواھرش، عباس را واسطه قرار داد و مكه آمد، وی از 
قرآن اقدام ميمونه را چنين گزارش . بخشيد محمدخود را به 
كه محمد   ...وھبت نفسھا للنبی و امراة مؤمنه ان  :نموده است

دل مشركان را به  منتظر فرصتی بود تا بيشتر در مكه بماند و
سی دست آورد، بKفاصله پذيرفت و درخواست كرد تا جشن عرو

ولی مشركان به استناد مھلت سه : ای داده شود پا شده، وليمه بر
  .نپذيرفتند و گفتند ما را به غذای تو نيازی نيست روزه قرارداد

  .را ترك گفت  نيز به ناچار مكهمحمد
ع�وه بر اين، از تعداد بيشتری زن نام برده می شود که در 

  !شمار زنان عقدی محمد قرار دارند
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