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  "اسالم ناب" یا "اسالم مهربان"
 

 فاضل غیبی

 

. تجربۀ ایشان تجربۀ نوشت  (1)"محمدی ناب اسالم"خود با  ای از تجربۀدر مقاله ی صدر( چندی پیشعذرا حسینی )بن

 : بودند آموخته است که از پدر و مادر خودمشترک میلیونها ایرانی 

همسایه ها بخوبی رفتار کنیم، چشمهایمان پاک، دستهایمان پاک و دل " .. از دروغ بپرهیزیم، از غیبت دوری کنیم، به 

 (2)هایمان صاف باشد..."

" من در عمل متوجه شدم که این اسالم را به "اسالم ناب محمدی" خواند: هاایرانی 57تا آنکه خمینی در پی انقالب 

، کینه، پر از خشونت، شقاوت (3)غریب و دور بود."چقدر با اسالمی که اکثریت مردم ما با آن بزرگ شده بودند، بیگانه، 

 . ناسزا، تقلب و ریا .

و بر  تکیه کند (4)" باور ما مردم عادی"بر ای این است که در برابر چنین تجربۀ تکان دهندهانم حسینی خواکنش 

 ند: اا وسیلۀ قدرت یابی خود قرار دادهاسالم ر "متولیان دین" بتازد که 

دارم و برایم مسلم است که اصاًل شما به اسالم باور نداشتید و اسالم برای شما وسیله ای بیش  "من مطمئنم و یقین

 (5)."، آنهم وسیلۀ رسیدن به قدرتنبود

در د قشر وسیعی را تشکیل می دهند و نمی توانن ه رهبران مذهبیاگر بخواهیم منطقی بیاندیشیم، باید قبول کنیم ک

  "یدادگر  و ی، بخشندگیدوستمنادی "که  باره و یک شبه خط عوض کنند و دینی را برابر چشم میلیونها مؤمن به یک

وانگهی آنان عمری را صرف شناخت دین خود کرده اند و ممکن نیست  ؟ به وسیلۀ "قتل و غارت و ترور" بدل سازنداست 

 . به ثبت رسیده کاماًل اشتباه باشد یشمار ن از ماهیت دینی که در کتابهای پر برداشت آنا 

 ت، که نه تنها ی از اسالم اسایران میلیونها مسلمان تصورنیست، بلکه  منحصر به اونیز خانم حسینی از سوی دیگر تصور 

 اند. نسل در نسل بدان رفتار کرده که امروز، بل

ین دو ا و برخورد  ت و حتی متضاد از اسالم وجود دارددر جامعۀ ایران دو برداشت کاماًل متفاو باید بپذیریم، بنابراین 

 زدۀ یرتح چشمان مقابل در ایرانیان منجر شد: بنیان برکن انقالب اسالمی به تصادمی بود که در بحبوحۀ  برداشت

 هاونمیلیکوشید برقراری اسالم رهبری مذهبی در راه ، اما همینکه رساندند قدرت به را"خود" مذهبی  رهبری جهانیان

  "تبعید درونی" پناه آوردند! به خود میهن در دیگر هایمیلیون و شدند پناهنده کشورها دیگر به ایرانی مسلمان

 د، بیکبارهه بودنکوشید سرنگونی رژیم گذشتهدر راه  گوش به فرمان رهبری مذهبی، و ایمان، دنیا مهر با یکمردمی که 

 رحمانهی بیبا خشونت بود،می  (6)ایرانی"اسالمی ـ های ارزش"و  انیت" که باید پاسدار ایمان"روح دیدند که یرتبا ح

 ت. بلکه متضاد اس ،بکلی متفاوت می شناختند اسالمی که آنانجامعه پیاده کند که با موازینی را در  ،کوشدمی

  د؟وجود داشته باش یمتضادچنین و برداشت واقعاً باید پرسید، چگونه ممکن است از پدیدۀ واحدی بنام "اسالم" د 

  .باشد را مارکسیسم در اختیار گذاشته برای توضیح این تضاد  الزمابزار فکری  بنظر می رسد جالب آنکه 

یربنا" ز مرحلۀ رشد آن را تعیین می کند، زیرا " )مناسبات تولیدی("زیر بنای مادی جامعه"بنا به مارکس کوتاه سخن آنکه، 

   .فرهنگی می تواند شکل بگیرد اجتماعی و مناسباته عبارتست از روابط ک "روبنا"که در آن  چهارچوبی را می سازد

 اصلی بندیلتنها دو شک تحوالت تاریخی اروپا را مّد نظر داشت، در تاریخ تکاملبیشتر که  ،البته بر خالف تصور مارکس

 در درون این دوای و فرهنگی های منطقهها را برآمده از ویژگیتوان جهانشمول دانست و دیگر شکل بندیرا می

 وم و یا نظام کاستی در هند( در نظر گرفت. )مانند نظام برده داری در امپراتوری ر  بندیشکل

 (7)بندی یاد شده عبارتند از: دوران پیش و پساشهرنشینی.دو شکل

و دشت ها در  دنبال خوراک،ه ب سال هامیلیونی" پس از آنکه "گله های انساندر مناطق پرآب و حاصلخیز جهان، 

ران شدند و دو  رفته رفته ساکن یو دامدار  کشاورزیبا کشف  حدود ده هزار سال پیش به بعد( از ) د،گشتنمی ها جنگل

در جا که از آن ،به موازات این "انقالب"( .ه استنامید "انقالب نوسنگی"گوردون چایلد این تحول را )شهرنشینی آغاز گشت.

 و دنپرداختمیباید به دامداری  .. ( )قبیله ها و ایل ها،ممکن نبود، واحدهای انسانی  کشاورزی ،های خشکبیابان

  .صحراها را درمی نوردیدند بدنبال آب و چراگاه
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زندگی  تنهایی همۀ نیازهایآسیای میانه، عربستان، آفریقا و آمریکای شمالی هر قبیله ای مجبور بود به  هایدر بیابان 

در ستیزه و رقابت یل بر سر اندک چراگاه و آب با دیگر قبا  فراهم آورد و همواره (چادرپوشاک و  خوراک، از قبیل)خود را 

 . باشد

ه  ببه زندگی ادامه دهد که همۀ اعضای آن بیابان  دشوار نامالیم و توانست در محیطمی در صورتیای تنها هر قبیله

به  مسرسپرده باشند. اطاعت بیچون و چرا از باالدست و تحکّ  در رأس آن قرار داشت رئیس قبیلهکه ی هرمی ساختار 

دین بدفاع کند.  از قبیلۀ خودر حّد جان کند و هر عضوی باید همواره  دد را تعیین مینقش اجتماعی فر  ،دستپایین

دفاع " و است بیشتری برخورداراحترام  از ارزش و  ،جوترآموزند و هر که ستیزهیم جنگاوریمنظور همۀ مردان از کودکی 

  . وندشتقدیس می گردد و کشته شدگان در این راهی میتلق ِویژگیباالترین  ،انه" از "ناموس" قبیلهمندغیرت

 بازتاب حماسی اشعار در و آیندمی بشمار مثبتی هایویژگی فداکاری و سلحشوری همچنین و خشونت و خشم 

نگارش  نیازی به ی شد،منتقل م ها نسل به نسلزندگی و اندک مهارتآداب که در قبایل بیابانگرد از آنجا . یابندمی

  نداشتند.

تقسیم  های زندگی صحرانشینی شکل گرفت:گیهایی کاماًل متفاوت و حتی متضاد با ویژ با ویژگیزندگی شهرنشینی 

ی متقابل همکاری و همیار  از طریق مین نیازها تنهانان به یکدیگر نیازمند باشند و تأنشیشهر  شد که کار در شهر باعث

( وکیمدر  امیل گفتۀ به) .شودجویی ستایش میآمیز و صلحمترفتار مسالدر این فرهنگ . بدین سبب شود  ممکن

 رد ضرورت می یابد. اختراع خط  ،هاانتقال آگاهیبه منظور و کند می رشد به شروع مرحله این در تازه فرهنگ و دانش

 خویی و مسالمت جویینرم و گیرندمی را سلحشوری جای هنری و علمی هایمهارت و هاتوانایی شهرنشینان میان

 .یابندمی ارزش

ب اگر در سبای است که در آن پدید آمده است. بدین "زیربنا"ی جامعهبازتاب  یآیینهر گفتن ندارد که با این مقدمه، 

ای دربارۀ مدارا و صلح دوستی یافت شود، باید آنرا مغایر و مخالف سرشت این دو آیین دانست. تورات و یا قرآن جمله

  قبال روبرو نخواهد شد. منادی خشونت و ستیزه باشد با ا شهرنشینی است اگرهمانطور دینی که بازتاب 

سده پیش از  6نکه مسیحیت با آرا دید. توان تفاوت های دو گونه زندگی قایسۀ اسالم با مسیحیت بخوبی میدر م  

 پدید آمد، اما آیین شهرنشینی بود. چنانکه انگلس تأکید کرده است:  اسالم

  (8).« بودند نوین آیین زایشگاه رُم و اسکندریه بلکه اورشلیم، و جلیل نه»

دلسوز باشید و یکدیگر "نسبت به هم مهربان و و " (39:22)متی،".بدار دوست خود مانند را ات همسایه"تعالیمی مانند:  

 دهد. سیحیت در نیمکرۀ غربی را نشان میگسترش م زمینۀبخوبی رمز موفقیت و  (32:4)افسسیان را ببخشید.."

 گریتایشسپر است از احکام خشن و  ، چنانکه توراتبود انآیین صحرانشین ت نیز باید دید که نخستدر مورد یهودی

خو  دنیم.. رفته رفته به نیازهای زندگی در اورشلیم، اسکندریه، آتن و رُم  طوالنی ، اما یهودیان با شهرنشینیخشونت

ود را میمون چنان چهرۀ آیین یهاندیشمندانی مانند ابن و کنند "تفسیر"راستا این گرفتند و کوشیدند تورات را در 

وزا شمندانی مانند اسپینبه کمک اندینه تنها از مسیحیت عقب نبود، بلکه م. به بعد 12از سدۀ دگرگون ساختند که 

موردی مجازات اعدام عمالً  از همان سده ،غرب یهودی جامعشاخص این واقعیت آنکه در م شد. راهگشای اندیشۀ نوین

   (9)نمی یافت.

 یژگی های و تثبیت ت دقیقاً اجه بدوی را اقتباس کرد، بلکه از همۀ بسیاری احکام یهودیت نه تنهااز سوی دیگر اسالم 

تان را "شهرنشینان" عربسغالب در این باره باید توجه کرد که در زمان پیدایش اسالم . بودعرب  زندگی صحرانشینی

 .گرفتشکل  بادیه نشینعرب " اعتقاداتآداب و  با هماهنگیر د اسالم دادند و  یهودیان تشکیل می

رفته زیر نفوذ دستگاه خالفت که رفته، خراسانیامیه بدست ابومسلم مهم اینکه با شکست خالفت بنینکتۀ تاریخی 

دفاع از "اسالم ناب" را به عهده  غالمان ترک اما اینکدرهم شکند، بزودی  تارفت میکارگزاران ایرانی در آمده بود 

غالمان ترک را خلفا در بازارهای برده فروشی خاورمیانه خریداری کرده بودند و از آنجا که از نظر فرهنگی هم  .گرفتند

شدند. همچنانکه همۀ اقوام غزنوی، سلجوقی، میبزودی با تمام وجود مسلمان  ،سطح و هم سرشت عرب بودند

همگی پیش از آن اسالم آورده ، ایران تاختند که در طول هشت سدۀ بعد، یکی پس از دیگری بر..خوارزمی و تیموری 

شدند و رفته رفته جذب فرهنگ ایرانی می ،قرنی حکومت بر ایراناز نکته اینجاست که هر یک از این قبایل پس  بودند!

یش ری را به طرف ایران کدیگر حاضر نبودند کارگزار خلیفه در جهت سرکوب ایرانیان باشند. از اینرو خلفا قوم دیگ
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بنابراین اسالم نه تنها به ضرب حملۀ اعراب به ایران،  دادند و پردۀ جدیدی از غارت و سرکوب ایرانیان می گشودند.می

 بر ایران حاکم شد.  مهاجمان ترک تبارپی حمالت پی در پی دورانی طوالنی در بلکه در 

رک که در صحراهای آسیای میانه دهد که بادیه نشینان عرب و اقوام پرشمار تاین پدیدۀ تاریخی بخوبی نشان می

به راحتی   از شیوۀ زندگی یکسانی برخوردار بودند،بدین سبب که با وجود بیگانگی زبانی و دوری مکانی، پراکنده بودند، 

  کردند.اشتراک پیدا می اعتقادات و احکام اسالمی در 

 توانستند باگاه نهیچ دیرینۀ شهرنشینی، به سبب فرهنگ ،بردندبسر می که زیر تسلط مستقیم اعراببا آنایرانیان اما 

، دناچار "مسلمان" شدنبا تسلط تدریجی اسالم بر ایران اکثریت بزرگ ایرانیانی که خو بگیرند و ناب"  اسالم"

ده بود، ش تنیدهتار و پود جامعه  نشینی را، که در سده های طوالنی درتوانستند اخالقیات و موازین زندگی شهر نمی

تا )و یا "اسالم مهربان" نامیده اند: از نظر اعتقادی ترک کنند. بدین صورت ترکیبی فراهم آمد که آنرا "اسالم ایرانی" 

  . کاماًل مخالف با منش اسالمی و از نظر اخالقی و بینشی "اسالمی"حّدی(

لیغی با وجود بمباران تب ،چنان با باورهای ایرانی بیگانه بود که در هزار سال گذشته "اسالم ناب" از همان ابتدابهررو،  

نیان ا. نمونه وار آنکه متولیان اسالم نتوانستند به ایر شودکاماًل جایگزین باورهای کهن  نمی توانست ،متولیان اسالم

به وجود  د! و یا آنکه ایرانیان هیچگاهکر  مسلمان نجس است و نباید با او نشست و برخاست"مسلمان" بقبوالنند که غیر 

 .معتقد نشدند صراحت دارد،در قرآن  کهچنان"جّن"، 

افته ی تداوم امروز به تا گذشته های سده طول در مهمتر از اعتقادات، منش و رفتار ایرانی است که در پوشش "اسالمی"

ا ر "اسالم ناب"   آنان هواداران، مالیان و اما طرفاز آن  . دهدمیسرشت واقعی اکثریت ایرانیان را تشکیل همچنان و 

 . کردندو بدان رفتار میبخوبی می شناختند 

ا رفتار و اکثریت بود، امدین  نظیر بود. اسالم ظاهراً ساختاری شکل گرفت که در دنیا بی بدین ترتیب در جامعۀ ایران

ند که انتظار داشتایرانی  "مسلمانان"بدین سبب هم برای یکی نبود. رهبری مذهبی مؤمنان با رفتار و منش  منش

ند یدفهمبود و نمی موجب شگفتیبدرفتاری مالیان  ،باشند اخالقی های نمونه و معنوی پیشوایانشان رهبران مذهبی

 ؟"چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند"!که چرا آنان 

ر ا قشا ترین عقب مانده " می توانند تسلط خود را برناب روشن بود که تنها با توسل به "اسالم از سوی دیگر، برای مالیان

 ، وگرنه اعتقادات اسالمی و بویژه رفتارهای ناشی از آن در برابر منش و اندیشۀ ایرانی بازنده بود:دارند برقرارجامعه 

 ؟وشیرم وشهد بوستان سیب به فریبی زاهد ای کی تا چوطفالن  

ان" و "مفسدان"، همیشه می، غارت مال و ربودن جان "کافر اسال ها و مذاهب با دیگر فرقه"مبارزه"  آزار دگراندیشان، 

سلمانان م ست، درحالیکه چنین رفتاری هیچگاه مورد تأیید اکثرسرلوحۀ عملکرد رهبری مذهبی در ایران اسالمی بوده ا

   و تنها مالیان و "ابواب جمعی" آنان بدان مرتکب می شدند.  هنبود ایرانی

ن سؤتفاهم رف نمودای به بر طعالقهنه تنها ایرانی چنان بود که مالیان مؤمنان  "ساده لوحانۀ"از سوی دیگر نیک نفسی 

، ی نامیدندممنش و اخالق ایرانی را اسالمی   شدند.متوسل می "تقیه"دورویی و به موجود نداشتند، بلکه برای حفظ آن 

 خاصه آنکه این گونه رفتار به قدرت و ثروت آنان می افزود. کردند! می رفتار  "اسالم ناب"خود به اما 

همواره مجبور بود در برابر مؤمنان پنهانکاری )"تقیه"( کند!   در ایران اینکه رهبری مذهبی  در جهان نظیرپدیدۀ بی

مصاحبۀ  110چنانکه رهبر انقالب در هیچیک از . تپنهانکاری رهبری شیعه در مورد "والیت فقیه" اس ،آن نمونۀ مهم

 : . کدیور نوشتکردرا القا می آن برخالفبلکه  ،ظ "والیت فقیه" را بر زبان نراندلفنه تنها خود در پاریس 

 که مودن توریه یا و تقیه بر حمل بایدمی رسد، می نظر به فقیه والیت خالف ظاهر به ایشان بیانات در که مواردی " ..

 مردم ادبار از خوف. کرد تعبیر خوفی تقیه یا مداراتی تقیه به توانمی را امام تقیه. است واجب شرایطی در و جایز شرعاً 

  (10)".شوند تربیت اسالم آغوش در تا مردم، با مدارا و خدا دین اعانت از

ت که به روش هزار ساله دیگر دلیلی نداش 57در انقالب  خود و غیرقابل پیش بینی رهبری شیعه پس از پیروزی بزرگ

نوان بع ا قاطعیت مطرح کرد که آنها راخواسته های خود را نه تنها ب از موضع قدرت "تقیه" را کنار گذاشت و ادامه دهد؛ 

که اسالم مخالف و متضاد "ایرانیت"  این رهبری بارها اعالم کرد خواسته های "امت مسلمان ایران" به کرسی نشاند.

نش بر ولیااسالمی است که متآن دهد، اسالم یکی است و نشان  به جهانیانتا  از هیچ تدبیری کوتاهی نکرداست و 
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دان لمانان" ایرانی بکه تنها "مسن" سؤتفاهمی است کنند و  "اسالم مهربا نمایندگی می اسالمی اساس فقه و اصول

 ند.ابوده پایبند

 ذشتهدر هزارۀ گبرد و رنج میساختار معیوبی  که نشان داد جامعۀ ایران از داشت این بود انقالب اسالمی اگر یک حسن  

را به بحران هویت  . همین تضاد درونی آنداداش را به هدر میاتییروی حی، که ن"بار کجی" را به دوش کشیده است

     دامن زد.  57به انقالب  دچار ساخت و 

انقالب اسالمی اگر یک نتیجۀ مثبت داشت این بود که نشان داد زبان و ادب پارسی تنها میراث فرهنگی ما نیست، بلکه 

تر از آن سرشت مدنی و بینش ایرانشهری است که همۀ حمالت بنیان برکن در هزارۀ گذشته را تاب آورده و بسیار مهم

 . باشدراهگشای ایران به مدنیت عصر جدید می تواند یابد واقعی خود دست جلوۀ به اگر بتواند 

متوجه تضاد اسالم با سرشت حکومت اسالمی  سال 35 است که پس از انم حسینیخاین در جهت عکس خواستۀ 

" الماس". بهرحال واقعیت اینستکه در حسرت "اسالم مهربان" هستندهنوز اند و اخالقی و میراث فرهنگی خود نشده

هم  حتی یک کتابتا بحال  ، چنانکهاذهان ایرانیان  "مسلمان" وجود دارددر تنها ، زیرا ای نداردآینده  مورد نظر ایشان

  ! نوشته نشده است دربارۀ آن

نوشتن آن  اام. کردمطابق می اسالمی اصول برسلمانان ایرانی" را مو اخالقی  فتاریموازین ر " بایست چنین کتابی می

 . دو نمونه:وجود داردبنیادین  تفاوتموازین این ممکن نیست، زیرا میان احکام اسالمی و 

 موازین اخالقی را بر باد بر آن همۀ دیگر خدشهاست که  باالترین و مهمترین ویژگی ایرانی منشراستگویی در  ــ 

ویی راستگنیازی به ، آمیز" از طرف دیگر"دروغ مصلحتاز طرفی و )کتمان عقیده( ، "تقیه"اسالم در  دهد، درحالیکهمی

 .بجا نمی گذارند

که به استقالل شخصیت و دو جهت از اهمیت خاصی برخوردار است: یکی بدینه در اخالق ایرانی ب "عیب پوشی"ــ 

 باعث شرمساری و رادری دیگر آنکه پرده!"، باش را خود برو تو ،بد گر و نیکم اگر من" :اختیار فرد احترام می گذارد

 گردد.تلقی می ر" است از وظایف مؤمنانالزمۀ "نهی از منک ، در حالیکه  در اسالم "عیب جویی" کهخواری می داند

.. 

 و بینشی ه منشبیت آنان ثر اینستکه اک ،قرار دارد لی که در برابر "مسلمانان" ایرانیباید گفت، مهمترین مشکبنابراین 

 :ستاتدوین نشده اسالمی  کتاب از اسالم ناشی شده باشد و بدین سبب هم در هیچ تواندنمیپایبند هستند که 

نوشته شده بود و آنان نوشتن  های بسیاریکردند، آیین ما ایرانیان در کتابوقتی اعراب مسلمان به ایران حمله "

اند هزاران کتاب به ثبت رساندهرا در ناب"اسالم "سده، اینک آنان  14خود را بنویسند. پس از  "آیین"دانستند تا نمی

 "آیینی شفاهی است! اندرحالیکه آیین ایرانی

 

 http://keyhanenovin.com/   ،15/11/1393(عذرا حسینی، "اسالم ناب محمدی"، 1)

 : همانجا(6، )(5(، )4(، )3(، )2)

 در عصر جدید است که از بحث این مقاله خارج است. "مدنیجامعۀ مدرن "( مرحلۀ سوم تحول به 7 )

 (همانجا9) http://www.gheybi.com/resources/Document_B.pdfن.ک.:  (8)

   .176 ص ،1377 تهران نی، نشر والیی، حکومت کدیور، محسن.  (10)
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