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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ اپريل ٢٠
  

  "اردوخان"باجخواھی 
٢  

  
  :به ادامۀ گذشته

نيده بود، قبل  چنان امری را در حاکميت ھای فردی به اثبات رساوعھا وقو تاريخ باررفت  ھمان طوری که انتظار می 

منتھا تفاوتی را که حدود اين دعوا . از آن که آب غسل محمد بخشکد، دعوای جانشينی بين ياران و پيروانش آغازيافت

ًا مشابه حاکميت ھای مبه عبارت ديگر در حالی که در موارد قس. ًنسبت به موارد قسما مشابه داشت، گسترۀ آن بود

 تعقيب می گردد، رسيدن به قدرت سياسی و سلطه بر حاکميت است، بعد مرگ فردی، تنھا ھدفی که از طرف جانشينان

 سال ادعای رسالتش بدان دست يافته ٢٣محمد، دعوا طيف ديگری را نيز احتوا می نمود، طيف تقدسی که محمد طی 

  .بود

 ھاشم را نيز با خود ًيک طرف اين درگيری در ھمان زمان علی و فاطمه داماد و دختر محمد که حمايت تقريبا تمام بنی

ھالۀ " با کسب  که فکر می کردلیطرف او. داشتند، بود و طرف ديگر تمام قريش به شمول ساير مھاجران و انصار

به مثابۀ بزرگترين ميراث به جای مانده از محمد، خواھد توانست حاکميت سياسی را به دست آورد، تمام توجھش " تقدس

و جمالت تحبيبی يک پدر کالن برای نواسه "* حديث کساء" بر احاديثی از نوع را بدان سمت معطوف داشته، با تکيه

ه تا متضمن دوام سلطۀ سياسی در درون خانواده، بيشتر اعتبار عاطفی داشت که" ** حسين مني وأنا من حسين"ھايش 

ميت به جای مانده از ک حا"ھالۀ تقدس"از موضع انحصار طلبانه و درون خانوادگی، می خواستند تا با تکيه بر ھمان 

  .محمد را نيز خود متصرف شوند

طرف ديگر که از لحاظ سياسی در مرتبۀ باالتری از فھم و آگاھی سياسی قرار داشت و می دانست که جھت دست يافتن 

 و ھم در حاکميت سھيم ساخته و از" ھالۀ تقدس"ًبه حاکميت بايد حاضر باشد تا اوال بخش بيشتری از مدعيان را ھم در 

ھالۀ "انحصار طلبی نوع مقابل فاصله گيرد و در ثانی، ھدف اوليه را در کسب قدرت سياسی خالصه نموده، کار برای 

عده ای از حريفان بالقوۀ حاکميت را به " عشرۀ مبشره"را در مقام دوم قرار دھد، در ضمن آن که با طرح اصل " تقدس

  .ً، رسما ميراث دار حاکميت گرديدند"ی ساعدهسقيفۀ بن"دور يک مرام جمع نمودند، از طريق فيصلۀ 

واضح است که من قصد ندارم در اين مبحث حتا برای روشن شدن مسايل تاريخی ھم که باشد، خود را وارد منازعات 

ی است که از "ھالۀ تقدس"بيان دارم ھمانا اصل بين تشيع و تسنن نمايم، فقط آنچه را می خواھم ًبرای فعال بی حاصل 
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اخوانی می خواھد بر مبنای آن، حاکميت "اردوخان"ن تا امروز با فراز و فرود ھای خاصی باقيمانده و اينک ھمان زما

  .جبارانه اش را در خارج از مرز ھای ترکيه نيز گسترش دھد

خليفۀ اول در حاکميت " ابوبکر"مطالعۀ تاريخ اسالم نشان می دھد که بعد مرگ محمد و به خصوص بعد تثبيت قدرت 

می، ھر دو طرف با مقداری سازش و انعطاف متقابل در ظاھر امر بر مشکل غلبه نموده، در عين حالی که اينجا و اسال

 زير سؤال برده شده است، به صورت رسمی - ھم حديث کساء و ھم عشرۀ مبشره-آنجا، پايه ھای فکری ھر دو جناح

  . تبانی بين دو طرف الی رسيدن علی به خالفت، ادامه داشته است

ًبا به خالفت رسيدن علی و آغاز جنگھای جمل، صفين و نھروان، ديده می شود که تقريبا يک ربع قرن بعد از مرگ 

محمد، گذشته از آن که ساير اعراب، حتا آنھائی که در آغاز عروج اسالم از جمع دشمنان خونين اسالم و محمد به شمار 

ھالۀ "دند به ادامۀ حاکميت ياران اولی محمد تمکين نمايند، اصل ، ديگر حاضر نبو"آل ابوسفيان"می رفتند، به مانند 

 ارزش خود را از دست داده، حاکميت می خواست با عبور از - حديث کساء و عشرۀ مبشره-به ھر دو اعتبار" تقدس

نچکان سيستم مطلقه و حق ربانی حاکم، با تکيه بر استبداد لچ و برھنه، مشروعيت خود را از زور بازو و شمشير خو

  . خود بگيرد

واقعه ای که از يک لحاظ به مثابۀ . مشخص ساخت" عاشورا"شايد بتوان بارزترين نمونۀ چنين حرکتی را در واقعۀ 

ن تلقی شده، تا جائی از مطالعۀ دقيق تاريخ اسالم بر می آيد، به وضاحت نانقطۀ عطفی در سيستم حکومتداری مسلما

 و ی قايل نشدهارزش" ھالۀ تقدسی"ی ھای چندی، خلفای اموی  به ھيچ گونه ديده می شود که خارج از مسلمان نمائ

را " حسين بن علی"يعنی " حديث کساء"، نه تنھا جھت تثبيت حاکميت سر آخرين فرد به جای مانده از ندباورمندی نداشت

ش ھائی از ديوار ھای آن،  با به منجنيق بستن و ويران کردن بخواز بدنش جدا نمود، بلکه حرمت کعبه را نيز زير پای 

 .نمی تواند وجود داشته باشد" اصل حق ربانی"در عمل به اثبات رسانيدند، که در حاکميت استبدادی، چيزی به نام 

که بيش از نيم قرن ديگر ياد از آن صورت " ھالۀ تقدس"که در اساس با خزيدن در طيف " عباسيان"با روی کار آمدن 

" علويان"در وجود جنبش وسيعی که در خراسان زير نام " ھاله" با مدعيان وراثت آن نمی گرفت و اتحاد ھمه جانبه

وجود داشت و به شکرانۀ ھمين جايگيری در آن ھالۀ کذائی، بر توسن مھارناپذير جنبش آزاديخواھانۀ مردم خراسان که 

بودند، واضح است که خالف از ظلم و بيداد اعراب درکل و امويان به صورت خاص به جان آمده بودند، سوار شده 

را از فراموشی بدر کرده با تظاھر به " ھالۀ تقدس" را بر آن می داشت، تا نه تنھا آنھادورۀ قبلی، الزام حفظ قدرت 

حرمت قايل شدن به آن، در جھت تحميق ھرچه بيشتر توده ھای ميليونی قلمرو پھناور شان بکوشند، بلکه در حد توان و 

وند و مال که ھميشه در خدمت حکام قرار داشته، بدان وسيله شکم خود و اعوان و انصار شان را با استمداد از قشر آخ

در وجود امامان شيعه، می خواستند آن را نردبان رسيدن به " علويان"که " ھاله"چرب نگھداشته اند، جھت پھنای آن 

ر را به جائی رسانيدند که در ابداع مراتب، قدرت حاکمه قرار دھند، احاديث بيشتر و باز ھم بيشتری ابداع نموده، کا

ناميدن و امثال آن دست خاندان " يۀ خدااس"، از جمله شاه و يا خليفه راحتا اساسات اولی اسالم را نيز مراعات ننمودند

  .علوی را نيز از پشت بستند

فرا "کافی دانسته و برای خود نقش را " ھاله"ھوشيار تر از آن بودند که تنھا تعلق به " عباسيان"نبايد فراموش نمود که 

از جمله، آنھا که در زندگانی واقعی خود در چنان فسادی غرق بودند که کتاب معروف . به وجود نياورند" طبيعی

در بھترين صورت می تواند به مثابۀ نوک مخروط فساد خاندان عباسی شناخته شود، دعوای واليت " ھزار و يک شب"

  .اسالم و برخورداری از قوای فوق طبيعی را نيز نمودندو جانشينی مستقيم پيامبر 
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به خاطر دوام سلطۀ جنايتکارانۀ شان، تکتيک ھای " عباسی"در ھمين جای بی مناسبت نخواھد بود بيفزايم خلفای 

ً يکی از اين تکتيکھا، ايجاد شبکه ھای کامال. متعددی را به کار بسته، ھيچ گاھی از تحميق مردم غفلت نمی ورزيدند

مخفی  استخباراتی و ترور در پيوند مستقيم با شخص خليفه بود، شبکه ھائی که به غير از شخص خليفۀ زمان ھيچ کس 

ديگری از وجود آنھا اطالع نداشت، شبکه ھائی که تمام فعاليت ھايش را بدون اطالع مردم و نزديکترين کسان خليفه، 

را فراھم می ساختند تا عوام الناس فکر نمايند که خليفه گويا در خدمت شخص خليفه قرار داده و از آن طريق بستری 

  .ًعلم غيب دارد و يا اين که واقعا نيروھای ماوراء الطبيعه از وی حمايت می نمايند

را " ی پوشنگ-فوشنجیطاھر "ھرگاه خواسته باشيم مثال تاريخی در زمينه ارائه داريم، شايد بتوان مرگ ناگھانی 

سر سلسله و " طاھر"از مطالعۀ تاريخ بر می آيد می دانيم که که چه تا جائی . فی داشت نمونه معرشاخص ترين

 ھجری قمری، وقتی در روز جمعه بعد از دوسال امارت و ٢٠٧بنيانگذار سلسلۀ طاھريان، در جمادی االول سال 

در را عالم داشت، فردايش وی پذيرش سيطرۀ خليفۀ عباسی، نام خليفه را از خطبه انداخته و استقالل کامل قلمروش را ا

  .ًيافتند، بدون آن که قبال مريضيی از وی مشاھده شده باشد و يا دچار تکليفی بوده باشدبسترش مرده 

ضمن اعالم حاکميت و جانشينی خودش، " طلحه بن طاھر"، فرزندش "طاھر"اين را ھم می دانيم که فردای مرگ 

. ياددھانی که برايش ساليان سال ادامۀ قدرت را به ارمغان آورد. ی نمودًمجددا اسم خليفۀ عباسی را در خطبه ياددھان

و به رسميت " يعقوب"حين حيات " صفاريان"و مخالفت خلفای عباسی با " يعقوب ليث صفار"با را ًحالت نسبتا مشابھی 

ن جا نه وقت آن را با تأسف در اي. ، می توان مشاھده نمود"يعقوب"شناختن حاکميت آن خانواده بعد از مرگ مشکوک 

دارم و نه ھم مواد الزم تحقيقاتی را تا به دنبال اثبات قتل آن دو سردار شجاع خراسان ديروز به وسيلۀ خلفای عباسی 

بروم، مگر آنچه را می بايد متذکر شوم، عمق بھره برداری از ھر دو واقعه به وسيلۀ خلفای عباسی می باشد، بھره 

باز ھم به مثابۀ . قلمرو پھناور خالفت عباسی را به ناگزير تابع و منقاد آن خالفت می ساختبرداريی که تمام حکام 

نامه ای که سلطان غزنه را با . و خليفۀ عباسی يادآوری نمود" محمود غزنوی"نمونه می توان از مبادلۀ نامه بين سلطان 

من الرحيم نوشتن يک کلمه بود و آنھم چيزی نبود تمام عظمت و قوايش، تابع خلفای عباسی ساخت، بعد از بسم هللا الرح

َألم تر كيف فعل "اره به قرآن و اشاره به آيت اول سورۀ فيل مگر در باطن اش" الم"به جز سه حرف به ظاھر نامفھوم  َ ََ َ ْ َ َ ْ َ َ

ِربك بأصحاب الفيل ﴿ ِ ِْ َ َْ َ ِ َ    )١( مگر نديدى پروردگارت با پيلداران چه كرد -﴾١ُّ

طان غزنه را که خالفت را به ويران کردن با فيلھای مستش تھديد نموده بود، می خوانيم متوجه می وقتی عکس العمل سل

شويم که خلفای عباسی، خالف خلفای اموی تنھا به شمشير شان بسنده نکرده، با به کار گيری از سيمای فريب و تحميق 

  .را در خدمت خود گرفته اند" ھالۀ تقدس"ًمردم، کامال آن 

مگر . خان مغول آن را برانداخت" ھالکو"در تمام دوران حاکميت عباسی ھا ادامه داشت تا آن که " ھالۀ تقدس "اتکاء به

 ميالدی به مثابۀ جانشين خالفت عباسی به وجود آمد، ترکان عثمانی که ١٢٩٩در سال " عثمانی"بعد ھا وقتی خالفت 

ی مستقل خراسانی نشان دادند که نمی توانند برای در تمام دوران خالفت عباسی، به خصوص بعد از آن سلسله ھا

 ترين و صادقترين خدام عباسی ھا بودند و مدھميشه و به صورت مطلق در خدمت خلفای عباسی قرار داشته باشند، کارآ

به جائی اين خليفه نسبت به آن  بار ھا اتفاق افتاده بود که شخصيت ھای پر قدرت ترک در دربار خلفای عباسی، در جا

ھالۀ "ر تمام آن مدت حتا کمترين تبارزی از زير پای کردن آن  دديگری نقش برازنده و تعيين کننده ای ايفأ نمايد، و

نيز در ا ی را از دل و جان پذيرفته، خود رعباسعباسی از آنھا بروز ننموده بود، فرھنگ به جای مانده از خلفای " تقدس

  .مام قواء کوشيدندتجھت تحکيم و قوام بيشتر آن طرز تفکر، با 
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ادامه داشت و در جريان اين مدت طوالنی، تا توانست ) ١٩٢٢ - ١٢٩٩( سال ٦٠٠حاکميت ترکان عثمانی که بيش از 

در را که اکثريت باشندگان آن مسلمان بود ن که تمام کشور ھای آگذشته از اتباع قلمرو پنھاورش را تحميق نمود، 

دست سلسلۀ عباسی " ھالۀ تقدس"ر قسمت گسترش و تعميق تفکر برخاسته از تاريکترين دوره ھای تاريخی فرو برد، د

افسار گسيخته به شاھان صفوی ايران، به ده ھا ھزار حديث جعلی در جھت تحکيم را نيز از پشت بسته، در رقابت 

  .مناسبات جابرانۀ شان به وسيلۀ قشر آخوند و مال به وجود آوردند

سيمای فريب دولتھا " حق ربانی سلطنت"و " شاه سايۀ خدا"دنيای تشيع و تسنن اصل در ھمين دوره است که باز ھم در 

  : سورۀ نساء که گويد٥٩را ساخته، شاھانی را که خود ھيچ گونه اعتنائی به شعاير دينی نداشتند، بر مبنای آيت 

ْيا أيھا الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأو ُ َ َ ََ َ َُ ُ َُّ ُّْ ْ ِْ ِ َِ َ َّ ُ َ َ ْلي األمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم َّ ْ ْ ْ ُْ َ ُُ ُِ ِ ِِ ُ َُّ َ ِ ِ ِ ِّ ُ ُّ َ ٍَ َ ْ َ َ َ ِ َ

ًتؤمنون با واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال ﴿ ِ ْ َ َُ َ َْ َْ َ ٌَ َ َِ ِ ِ َِ ُ ُِ ِ ْ ْ ّ ِ ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و   اى كسانى كه ايمان آورده-﴾ ۵٩ْ

اختالف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان ] دينى[اطاعت كنيد پس ھر گاه در امرى ] نيز[ را اولياى امر خود

و پناه جستن در عقب ) ۵٩(تر است  فرجام عرضه بداريد اين بھتر و نيك] او[پيامبر ] سنت[خدا و ] كتاب[داريد آن را به 

  .نمودندمعرفی " واجب االطاعت"ده ھا و صد ھا آيت و حديث جعلی 

از آن جائی که در طول تاريخ و در تمام جھان، حاکميت و روحانيت ھميشه ممد و خادم يک ديگر بوده اند، واضح است 

که در چنين مورد نيز يکی به کمک ديگری شتافته، به ھمان سانی که مال و آخوند برای شاھان جبار، ظالم، زنباره، 

علماء وارث انبيا "م می نمودند، برای خود نيز تالش نموده زير عنوان تارک الصالة و فاسق پشتوانه ھای دينی فراھ

تا بار بار ثابت نمايند که زور و تزوير ھيچ گاھی از . نمودند" ھالۀ تقدس"در کنار شاھان خود را نيز داخل آن " است

  .ھمديگر جدائی ندارند

به حفظ موقعيت شبه قدسی قشر آخوند بسنده در اين رابطه خالف پيروان تسنن که به صورت عمده با حرکات احساسی 

قشر اخوند را ه می کردند، روحانيت تشيع پای جلو تر گذاشته، با ساختن يک زنجير فرضی غلط، ھر نوع اھانت ب

معرفی داشته سب، مجتھد را سب " امام دوازدھم"و آنھم به قسمی که مجتھدين را نائب . مساوی با ارتداد اعالم داشتند

  .مام را سب پيامبر و ارتداد معرفی نمودندامام و سب ا

اکثريت  سالۀ خاندان ھای متعدد شيعه، اگر نه در تمام کشور ھائی که ۵٠٠ً سالۀ ترکان عثمانی و تقريبا ۶٠٠حاکميت 

 افريقا، از لحاظ لباشندگان آن مسلمان ھستند، در بيشترين بخش آن به خصوص خاور ميانه، آسيای مرکزی و شما

فضائی را به وجود آورد که ھر شاه و زمامداری خود را سايۀ خدا دانسته، ھرنوع حرکتی را در مقابل ايدئولوژيک 

  .خودش به مثابۀ بغی و تمرد از فرمان الھی ديده، سرکوب خونين آن را حق بالمنازع خود بداند

به خود حق می دھد " اردوخان" ايدئولوژيک است که امروز فردی با کارنامۀ سياه و خونبار -با چنين پشتوانۀ تاريخی 

تا به عالوۀ آن که ھر نوع حرکتی را عليه خودش و نظام ضد انسانی اش در داخل ترکيه، با چماق تکفير، تمرد و 

خيانت به خون بکشد، بلکه پای از آن ھم فرا تر گذاشته، در اروپائی که نقد و پيامبرش جرم محسوب نمی شود، انتقاد از 

  .  مجازات اعالم بداردخود را قابل تعقيب و

تا جائی از فرايند اين روند بر می آيد، ھرگاه فردا و يا پس فردا کس و ياکسانی، يک ھموطن مظلوم ما را به اتھام 

 تجربه ثابت ساخته ايم که در هدر داخل افغانستان، بکشد نبايد زياد تعجب نمود، زيرا ما ب" اردوخان"اھانت و سب 

  .انی نمی خواھيم دوم باشيم، بلکه ھميشه کوشيده ايم تا فرد اول باشيمپيروی از خرافات و عقب م

  ادامه دارد
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  :پينوشت ھا

  :کند که فرمود اسالم روايت می جابربن عبدهللا انصاری از فاطمه عليه  :حديث کساء -* 

ھمه در زير . دندسپس فرزندانم حسن و حسين و بعد اميرالمؤمنين علی وارد ش. يک روز پدرم رسول خدا نزد من آمد

  .يک عبا جمع شديم

اينھا اھل بيت و ! پروردگارا« :پدرم دو طرف عبا را گرفت و با دست راست به آسمان اشاره کرد و عرضه داشت

با آن . ھر که آنھا را بيازارد، مرا آزرده است. نزديکان من ھستند؛ گوشت آنھا گوشت من و خون آنھا خون من است

دشمنانشان را دشمن دارم و . کنم ، در جنگم و با آن کس که با اينھا مدارا کند، مدارا میکس که با اينھا جنگ کند

صلوات و برکات و رحمت و آمرزش و رضايت ! پروردگارا. اينھا از منند و من از اينھايم. دوستانشان را دوست دارم

  ».و مطھر گردانخود را بر من و بر اينھا فرو فرست و آنھا را از ھر گونه رجس و پليدی پاک 

آسمان و زمين و ماه و خورشيد و ستارگان را خلق نکردم مگر برای ! که ای مالئکه: خداوند عزوجل خطاب فرمود 

  ».اند محبت اين پنج نور پاک که در زير اين عبا قرار گرفته

؛ »يت و يطھر کم تطھيراانما يريدهللا ليذھب عنکم الرجس اھل الب« : را بر پيامبر نازل کردت جبرئيل اين آيگاه  آن

  .)کند آلودگی و پليدی را از اھل بيت پاک کند و آنان را مطھر گرداند پروردگار اراده می) ( ٣٣احزاب، آيه (

  :ستدر منابع آتی تذکار يافته ا" حسين از من است و من از حسن ھستم" حديث -** 

َعن يعلى بن مرة رضي هللا عنه قال ) ١٧١١١(وأحمد ) ١٤٤(وابن ماجه ) ٣٧٧٥(الحديث المذكور رواه الترمذي  ََ َ َّ ُ ِ ْ َْ ْ َقال : َ َ

َرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  َّ َّ َّ ََّ َ ََ ِ ِْ َ َ ُ ُ ِحسين مني وأنا من حسين أحب هللا من أحب حسينا حسين سبط من األسباط : ( ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ٌْ ٌ ٌُ ُ ُ ًُ َِّّ ََّ ُ َّ ٍ َ والحديث ) َ

   .حسنه الترمذي واأللباني

َّعشره مبشرهروايت  -*** َ ُ َ  به ده تن از ياران نزديک پيامبر اسالم روايت معروف و شايعی ميان اھل سنت است که َ

  :شوند اينانند  شناخته میَعشره مبشرهاين ده تن که به نام . است را دادهخويش بشارت بھشت 

 ابوعبيدۀ -٩ سعيد بن زيد، -٨ سعد بن ابی وقاص، -٧ زبير، - ۶ طلحه، -۵ علی، -  ۴ عثمان، - ٣ عمر، -٢ - ابوبکر، -١

   عبدالرحمن بن عوف- ١٠جراح، 

   

  :افزودۀ الزم

ر سه را داشته باشم، به اختصار می توانم بيفزايم که به جز حديث بدون آن که قصد ورود به مبحث صحت و سقم ھ

دومی که می تواند از موضع عاطفی يک پدرکالن نسبت به نواسه اش گفته شده باشد، دو حديث ديگر از جھات مختلف 

  . داشتنطفه ھای ضد اعتقادات اسالمی را در خود داشته، در اعتبار آنھا از موضع يک مسلمان نمی توان اطمينان

  موسوی

  

  

  

 

 

 


