
  هیچکس ناموس هیچکس نیست!

  فاضل غیبی

  سط همسرش در زاهدان به قتل رسید.ـ سارا رخشانی پانزده ساله باردار با ضربات چاقو تو 

  رومینا اشرفی سیزده ساله در تالش پدرش با داس سر او را برید.ـ 

  ذهاب با روسری توسط برادرش خفه شد.پروین پاالنی پانزده ساله در سرپلـ 

  ذهاب با شلیک گلوله به دست همسرش به قتل رسیدمحمدی در سرپلـ فاطمه 

  ـ فاطمه بریحی نوزده ساله در آبادان به دست همسرش سربریده شد.

  ـ ریحانه عامری بیست و دو ساله در کرمان پدرش با تبر سر او را از بدن جدا کرد.

....  

به دنیا نشان دهد که همۀ آن های ناموسی قتلرواج بصورت این روزها آماده شده است، تا آش دستپخت مالیان   ،پس از دو سده

، از چنین فرهنگی برخوردار نبودند. نه آنکه گذشتگان ایرانیان ی بیش نیستارهنگ واالی ایرانی یاوهها دربارۀ ففخرفروشی
  گر آیندگان آنان نیستیم. که دی ایم،به چنان مغاکی درغلطیدهامروزه زده بلکه ما امت اسالم

 ییدادها یرو فقط است که آنها نه  نیدارد، پاسخ ا  کلی کشوربه اوضاع  یچه ربط یناموس یهادو سه نمونه قتل م،یحال  اگر بپرس

درک  یو برا کنندیم یرا نشانه گذار  رانیا  ۀجامع یو اخالق ی،  سقوط مدنته شدهگذاش  شیبه نما  بلکه با توجه به توحش ،یاتفاق
در دوران  ییا روندهدر پی  دیبلکه با  م،یر یحکومتگر بگ انیو فساد مال  یگر یوحشسوی فقط انگشت اتهام را به  ست،ین یآن کاف

 شدند. گذشته ۀدر دو سد رانیا  یسقوط مدن سبب که بود، رانیمعاصر ا 

که شاهد کشتار فجیع بابیان در تابستان  . اوکرد خستین بار میرزا آقاخان کرمانی درکدر تاریخ معاصر برای نرا سقوط این 
  : ، نوشتم. در کوچه و بازار تهران گشته بود۱۸۵۲

ن ک ه ريختن خوه رخنه کردن در نهاد  ايرانيا، چنان عربن خوى زشت شترچراناببینند که سر از دخمه بردارند و ن ايران «کجايند پيشينيا

  )۱(مى پندارندII» مبارک را بسيار 

 یع های فجنیز قتل صفوی »خوارآدم«در طول قرنها حتی در سایۀ شاهان  رها دور مانده، اینستکه در گذشتهنظ نکتۀ مهمی که از

مسلمان شده بودند، اما پس از هزار سال هنوز  اً ظاهر  دیگرردم ایران با آنکه اکثریت مرخ می داد و  حکامیا بدست مالیان و  هاتن

نشینی گری عقببرابر تهاجم فرهنگی شیعهو تازه در دو سدۀ گذشته در  ایرانشهری می زیستندو رفتار هم بر موازین اخالقی 
  .کردند

همواره گروه چهل  رواج دادند، که بدین صورت را »رسوم قبایل چادرنشین ترک آسیای میانه«د که این شاهان شیعۀ صفوی بودن 

مالیان بودند فقط  نیز تا اوایل دوران قاجار  »Iرمان را زنده زنده می خوردندمج«ای که به اشارهنفری از آدمخوارانی را همراه داشتند 
 )م.۱۷۳۲ـ ۱۸۰۲(یبهبهان یمحمدعل  ،شاهدر زمان فتحعلیبنا به گزارش تاریخی، که مخالفان خود را به قتل می رساندند. چنانکه 

 و را بدست خود به قتل رساند رئیس صوفیان،، معصوم علیشاه  ،و بزرگ خاندان حکومتگر بهبهانی حاکم شرع کرمانشاه

  سو انداخت. جسدش را به رود قره
 ،شاهتیراندازی دو جوان بابی به ناصرالدین نبود، زیرادلیل از کشتار وحشیانه و گستردۀ بابیان بی کرمانی ین شگفتی آقاخانبنابرا 

د را در بساط خو ،»مهدی موعود«گستردۀ مردم به  برابر گرایشتابحال در بود که به بابیان  مالیان حملۀ بهانۀ الزم برای در واقع

ان، بلکه از همۀ مخالفان و رقیبان خود نیز نه تنها از بابی ،دربارحال برچیده شدن می دیدند و اینک می توانستند در سایۀ خشم 
  انتقام بگیرند. 

این آغاز روندی بود که در تمامی دوران پنجاه سالۀ ناصری ادامه یافت و به تسلط کامل مالیان بر جامعۀ ایران و گسترش فرهنگ 

ای انقالب جامعهاز درون چنین  ن چیستانی است که چگونهپژوهاتاریخ برای اغلب بدین سبب نیزکش شیعی منجر شد. انسان
ا نخواسته اند و یا نتوانسته اند در ساختار جامعۀ شیعه زدۀ ایران وجود دگراندیشان مذهبی را آنان یالبته  د؟مشروطه پدید آم

 گمبارزۀ آنان برای بقا در واقع پاسداری از فرهندند، اما گذرانمی ترین دوران ایران را در زیر فشار مالیانکه هرچند تاریک ،ببینند

ز دیگر ا گردآورند تا یدند اقلیت های زرتشتی، یهودی و ارمنی را در محالتیمالیان می کوش مشترک ایرانشهری نیز بود. گرچه
به اعماق توحش کامل جلوگیری  از سقوط ایراننه تنها  ،وجودشان با رفتار و کرداری متفاوت از شیعیاناما  ،ندایرانیان جدا باش

   . درویداد انقالب مشروطه فراهم آور  ایرانشهری زمینه را برای بلکه با احیای فرهنگ ،ردکمی



و درونمایۀ اصلی  تعیین می کند فرد را رفتار زهایاست، که مر  و موازین مدنی رشد اخالق اجتماعیدر میزان ارزش واقعی جامعه   

ه بدرست است که در کشورهای پیشرفته نیز گاه و بیگاه کسانی . آن میزان نیکخویی فردی و مسالمت جویی اجتماعی است

بیماران روانی هستند، درحالیکه در کشورهای جهان سومی خشونت و دست می زنند، اما آنان  یانگیز جنایات حیرت
 را تأیید و تشویق می کند.  و جمعی توحش فردی بطور روزمرّه نهادی اجتماعی است که  جوییانتقام

ود داشتند، مین جامعه را در قبضۀ قدرت خمالیا هاگر در آن زمان کبیشک نکتۀ مهم تاریخی در دوران قاجار این است که 

از آن مغاک تاریخی بیرون بیاید و  بود،نمی، ایران هرگز قادر روبنای انحصاری جامعه بدل کنندرا به  خوی شیعیتوانستند 
 ند درصدیچ دگراندیشانی نظر کرد که با کمیت تر دید و بهگسترده برای درک مطلب بایدد. هیچگاه انقالب مشروطه پدید نمی آم

 بدان پایبند بودند. نیز  شده ایرانیان به ظاهر مسلمان بخش بزرگکردند که هایی را پاسداری می، همان ارزشدر حاشیۀ جامعه

  د.نهادینه بو ،و خشونت پرهیزی در رفتار ان همچنان راستی در گفتاراکثر ایرانی در بنابراین حتی در دوران سیاه قاجار نیز
از فضای فرهنگی جامعۀ ایران  های گذشته تا حد زیادیخشونت و خونریزیرسیم که چگونه در آغاز دوران پهلوی اگر بپ مثالً 

این شکی نیست که  داد،ایرانیان می همۀ رخت بربست و تا پایان این دوران هرچه بیشتر جای خود را به تفاهم و همزیستی میان

 بلکه در درجۀ نخست بدین علت که اقلیت های مذهبی توانستند، حکومتی نیستیم، که خود ابزار بگیر و ببند بودمدیون تنها را 
(مانند رفع حجاب های اجتماعی پذیرای رفرم بر فضای فرهنگی و اخالقی جامعه اثر بگذارند و ،هایی بیسابقهبا استفاده از آزادی

  باشند.  زنان)

فزایی مالیان را بطور بازگشت اندیشی و خشونت تاریک د با تکیه بر فرهنگ تاریخی خودبخوبی می توانستنبدین ترتیب ایرانیان 
  روند ضربات سختی وارد آوردند: ناپذیر براندازند، اما متأسفانه دو عامل خارجی و داخلی بر این

ن نرفت از میا بش بابی با سرکوب وحشیانه و روزمرهنیم که جنبیباید به دوران قاجار بازگردیم و » عامل خارجی«برای شناخت ــ   

تثبیت شدند. در این میان شاخۀ بهائی پرشمارتر بود و از در حاشیۀ جامعه با کمیتی باال و پیروان آن در دو شاخۀ ازلی و بهائی 
یان با تفاوت رفتار بهائد. ر شتری برخوردابیشثیر از تأ ،یک طرف  با احیای فرهنگ ایرانشهری و از طرف دیگر با طرح مطالبی نو

ر افشاگر سیاست انگلیس د ی او در این باره، چنانکه خواهیم دید،ماند. رأنیز پنهان ن »براون دادوار «بابیان چنان بود که از نظر 

  . او نوشت: ایران بود
شتن ترجيح ته شدن را بر ککه بايد کش نمود به اتباع خود توصيه ..را بسيار تقويت نمود و بسط داد وبهاءالله جنبۀ اخالقى تعاليم باب «

مينان ولى در کمال اط ،اين بود، شايد ايشان خود را مظلوم فرض مى کردند ، برعکس، مسلکشان بکلى بر ضدهاى اصلىبابىدهند...(اما) 

  )۲(»..دگردند، ايشان کسانى را که مؤمن به باب نبودند نجس و واجب القتل مى دانستن و يقين مى خواستند که وارث ارض

آیا جای شگفتی است که ادوارد براون، کارگزار وزارت خارجۀ انگلیس، بجای آنکه کوشش برای رشد اخالقی ایرانیان را ستایش 

 تهدر دو سدۀ گذش چگونه او با این  جمله نشان می دهد که رها نشده بودند؟از اخالق داعشی  وزمی ستاید، که هنکند، بابیانی را 

 شاهد آنکه، در تاریخ بوده است. فزایی در جامعۀ ایرانو خشونتماندگی فرهنگی ضامن عقبپشتیبانی انگلیس از مالیان 
یه در سفارت روس، میرزا مسیح مجتهد م. به تحریک۱۸۲۹ معاصر هیچگاه مأموران انگلیسی مورد آزار قرار نگرفتند، اما به سال

 م.۱۸۸۳به قتل رسیدند و یا به سال  ،روسیه مختار ، وزیرالکساندر گریبادوف  ،و بسیاری از جمله تهران مورد حمله قرار گرفت

ای عکس سقاخانه از خواستآنکه می» جرم«را به  نایب کنسول سفارت آمریکا   Imbrie رابرت ایمبریامت وحشی در روز روشن 
 د به قتل رساند. بگیر 

ز جریان انگیرشد شگفتبود و به » داخلی«ای ضربه ،خشونت و خرافاتن برای عقب راندن اضربۀ بزرگ دیگر بر کوشش ایرانی ــ  

سیار زود ب ، که این جریان اصوالً تنها بدین سبب  توانست در جامعۀ ایران در زیر نفوذ  مالیان پابگیردگردد. چپ در ایران بازمی
ادت لیکه به شهدرحا .بود »احترام به عقاید عاّمه«تعهد به مالیان و  کرنش در برابرو سریع دریافت که تنها راه رسیدن به هدف، 

ان اندیشان مذهبی در انتظارشدگر اجازه فعالیت نمی گرفتند، بلکه سرنوشت دیگر » عباآل« نه تنها ازکسروی اگر جز این بود 

  چنانکه در اوان کار:  بود.می

، شان تحریص نموده، زنها را بنام ارتداد شوهرانشانا را تكفیر کرده و مردم را بكشتن"سیدی در اردبیل ..، برعلیه حزب توده برخاسته و آنه

  )۳(داده.."  از آنها جدا گردانیده بشوهر دیگر

نها رمز موفقیت آ) »ای می گذاشتندمنبر خود را در اختیار ناطقان توده«(که حتی گاهی با مالیان  هاکمونیست و همدستی همسویی
بود. بدین ترتیب رشد شگفت انگیز  سل جوان ایراندر میان ن »یخواه شرفتیو پ یطلبعدالت«تبلیغات مزورانۀ گسترش  در

 نسانیت در جامعۀ ایران وارد آورد.ضربه ای سخت بر کوشش برای رشد ادرست به سبب ظاهر آراسته و مدرن آن، » جنبش چپ«

دستکمی از برخورد مالیان  ترور در اطراف خسرو روزبه)(به نمونۀ گروه با مخالفان و  دگراندیشان  حزب توده برخورد خاصه آنکه



ً ترور را محکوم میاین تازه روش حزب توده بود، که . نداشت های تروریستی که به نام عملکرد گروه تأثیر کرد، وگرنهظاهرا

  ای نیاز داشته باشد. تر از آن است که به اشارهبودند، روشنقتل و ترور را بر پرچم خود نوشته » های فداییچریک«

برخورد با  نه ،دو سدۀ گذشتهیابی مالیان در قدرتصرفنظر از  دهد،می نشان نگاهی کوتاه به تاریخ معاصر ایرانبنابراین چنانکه 
 واقعی و ماندگار  شکست به، هیچیک کمکی شبکۀ گستردۀ آموزش و پرورشو نه حتی » چپخواه ترقیجنبش « و نه »غرب«

در فساد اخالقی و خشونت  نسبی عقب رفت کند، کهاین نظر نیز منطق تاریخی حکم می از .نددوارد نکر  طلبیتفرهنگ خشون

  بیابیم. پیروان ادیان غیراسالمی  نفوذ اجتماعی متناسب بارا  )بویژه در دوران پهلوی دوم( سطح جامعه
انکه با توجه بد( برای راندن پیروان اقلیت های مذهبی از ایران مالیانجانبۀ همهکوشش ی اسالمپس از انقالب   بدین سبب نیز

ی در آنان بر جامعه سدّ شق دیگری بجا نمی گذارد از اینکه نفوذ  )یابی انحصاری مالیان نبودندآنان کوچکترین مانعی در راه قدرت

وانب ایرانیان با همۀ ج ۀزددر مقابل دیدگان شگفتگری عهیشاین بار باعث شد که و  ضدفرهنگ شیعی بود برابر گسترش 
اد به باین روند  شاخصنشان داد.  کشور را  ماندگییه افکند و به جهانیان چهرۀ زشت عقببر سراپای جامعه سا  اشضدانسانی

 ن مقاومتی از سویبا کوچکتری نهادینه نشده بود، زدهچون در جامعۀ شیعه ، کهزنان بود حقوقی ع همۀ دستاوردهایسری رفتن

   .مردان برخورد نکرد
 زند ون میان دامبدبا هر ترفندی دستگاه تبلیغی حکومت اسالمی  تودۀ ایرانی است کهزدگی سیاست دیگر مالیانبرگ برندۀ 

ی و ن مذهبتحقیر و توهین به دگراندیشامانند حجاب اجباری، » پیش پا افتاده«دارد، بجای پرداختن به مشکالت را وامی توده

   اظهار نظر کنند. المللی بین هایو بحران مسایل بارۀدر  حقنۀ فقه شیعی ... 
ران مشکل اساسی جامعۀ ای د،مطرح نمو نسیاست زدگی ایرانیانخستین فرهیختۀ ایرانی است که با توجه به ماشاالله آجودانی 

ند ی در پیشرفت جامعه نخواهتغییرات سیاسی نقش مثبت ،محسوس در این زمینه یعقب ماندگی فرهنگی است و بدون حرکت

  داشت.
مت گذار از حکواعتراف می کنم در برخورد نخست با نظرات ایشان در این زمینه، بنظرم رسید که آجودانی با چنین استداللی 

 یابودن یرا بسو رانیا  روزیاز د  شیکه هر روز ب یگذار از حکومت کهیدرحالموکول می کند!  نیافتنیاسالمی را به آینده ای دست

  !واگذارکرد »یکار فرهنگ« هتوان آن را ب یاست که نم یعاجل ۀفیبرد، وظ یم شیکامل به  پ
کند که بیشتر تحمیل مییابد، این پرسش خود را زده ادامه میفرهنگی جامعۀ شیعه اما هر روز که سقوط اخالقی و انحطاط 

 خرین ضربه بر پیکر موریانهنه تنها دوای دردهای ایران نیست، بلکه می تواند آ ،سیاسی بدون تحرک مثبت فرهنگی تحول

تضادهای جامعۀ دهد که همین است که چنان جلوه مینیز مهم حکومت اسالمی از ترفندهای  جامعۀ ایران باشد. البته خوردۀ
  میان رفتن حکومت اسالمی منفجر خواهد شد.ا از بایران چنان عمیق و همه جانبه شده که 

 یناراستدر آن ای که در جامعهبه روشنی خواهیم دید که  ، داشته باشیم» فرهنگ«و درک درستی از  چون نیک بیاندیشیماما 

مردمانی  هیچگاه ، و فساد چنان رونق دارد، که شرم به کیمیایی بدل شده عملی انقالبی است ییچنان گسترده شده که راستگو 
در برابر حکومت جهل و جرم اند، نخواهند توانست با وجود نارضایتی فراگیر به همزبانی برسند و خو گرفتهیی و که به دروغ و دور 

نانکه چ ،بدون مبارزۀ فرهنگی، یبا حکومت اسالم »یاسیس«مبارزه بنابراین آجودانی حق دارد، که بپاخیزند. دست در دست هم 

ی هادر نشست ها ایرانیمیلیوندر جامعه ای که برعکس، یابد. اصوالً بنیان نیکی نمیشته نشان داده است، چهار دهۀ گذ
فۀ را نیز وظیحجاب اسالمی برای وابستگان بر رعایت  نظارت ، اماکنندمخالفت می حکومت اسالمی باو میهمانی ها  خانوادگی

  ترین وظیفه است. عاجلاست، استوار » غیرت«و » ناموس«، افشای فرهنگ بیابانگردی که بر دو پایۀ اننددخود می

تنها  دمکراسیزیرا . نیز هست، گامی برای گذار از حکومت اسالمی اخالقیراستی و درستی بازیافت در راه  که هر قدمی براستی
بدل شده باشد، که به شهامت مدنی از ارزش آزاده و مسئولی» شهروندان«ر آن توده به د، که دوش می تواند استواردر جامعه ای 

 نیست، یدیگر » ناموس«هیچکس ای درهم شکسته، های قبیلهروابط و وابستگی  ایچنین جامعهد. در نکنمیانسانی دفاع  های

چیزی نیست، جز استواری در دفاع از   »حمیت«داده است و  نزدیکان آزادگی رشدکوشش برای به جای خود را » غیرت«
  دستاوردهای فرهنگی و انسانی. 
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