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  تاریخ ي باروت بشکه

  !را از من نگیر 3بالگردان بز :یا 

کنم، پارك  که هم اکنون در آن جا زندگی می ،من در مونیخ داشتنی دوستهاي  یکی از مکان
فرهنگی یک دیالوگ  هماي با  به گونه ام، ما اي با این کوه برقرار کرده ي ویژه من رابطه .المپیک است

ي دست انسان  المپیک در حقیقت یک کوه طبیعی نیست، بلکه بلندایی است که ساخته کوه. داریم
شود و از  منتهی می ي آن اي است که به قله ساخته هاي دست طراحی شده داراي راه ِ این کوه. است

است نه  گفتنیي این کوه  ولی آن چه درباره. توان دورنماي زیباي شهر مونیخ را دید می آن جا
ِ توپخانه و  این کوهک در یک میدان بزرگ تمرین. خ پیدایش آن استبلکه تاری ا و مناظر،دورنماه

: ریختند هاي ویران شده شهر مونیخ را در آن جا می پادگان قرار دارد که پس از جنگ آوار خانه
» تمدن«دهد که  به من نشان می در عین حال و با آن مواجه بودههر شهر بزرگ آلمان اي که  پدیده

  . یعنی چه

کنند،  خوانم که البته به ندرت من را راضی می می» تمدن«و نوینی درباره مفهوم  قدیمیمن تعاریف 
فقط به » تمدن« معموالً در این تعاریف، ؛شود گرفته می اشتباه» فرهنگ«با » تمدن« ،اغلب زیرا

تی اوسوالد اشپنگلر حتا وق. شود محدود می ها نوشتهبرداري و  شهرنشینی، نظام حمل و نقل، نقشه

                                       
شده قرار داده  scapegoatو انگلیسی  Sündenbockها آلمانی   در مقابل واژه» بز بالگردان«ي  واژه 3

  .است
این واژه هم در آیین یهود . ترجمه شده است) رها و غیرمقید بز(» بز طلیقه«یا » سپر بال«این واژه در جاهایی 

و هم در زبان فارسی ) 26تا  7هاي  ، آیه16کتاب الویان، باب (معروف است » بز عزازیل«وجود دارد که به 
) النهرین بین(ي آیین قربانی در میان دو رود  کهن که از آیین میرنوروزي، جشن پنج روزه یا پنجه، که ادامه

در آیین میرنوروزي یک محکوم به مرگ را پنج روز به . گیرد خداي نظم، مردوك، بوده سرچشمه می براي
چو گل از غنچه  گویم سخن در پرده می: گوید حافظ می. کشتند نشاندند و روز پنجم او را می تخت پادشاهی می

انی کردن انسان، حیوان، به به تدریج به جاي قرب. که بیش از پنج روزي نیست حکم میرنوروزي --- بیرون آي 
 .ربط با این مراسم نباشد بی» بز بیاري«یا » بز آوردن«شاید اصطالحات . شد ویژه بز، در این روزها قربانی می

  .دیگران شود گناهان شود تا بالگردان آن بزي است که قربانی می» بز بالگردان«بنابراین 
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ي نهایی  ي مرحله شود، باز تصور او از تمدن، به مثابه بین فرهنگ و تمدن تمایز قایل می
معموال  -به استثناي تعریف اشپنگلر –چنین تعاریفی . برانگیز است رکود فرهنگی، پرسش

گذارند و وضعیت معنوي،  آوردها یا ظواهر مادي یک فرهنگ می تمرکز خود را روي دست
کنند،  بینی و الگوهایی را که یک فرهنگ داراست، فراموش می آگاهی تاریخی، خویشتن

ه تمدن را به دهم ك من ترجیح می. نگرم چیزهاي که من به عنوان قلب یک تمدن می
  . عنوان بازاندیشی و نوآوري یک فرهنگ تعریف نمایم

این گونه فرموله » تمدن«ي کوه المپیک ایستاده بودم، تعریف خودم را از  وقتی که بر قله
  :کردم

تمدن یعنی توانایی یک فرهنگ که بتواند یک چیز زشت را به یک چیز زیبا تبدیل کند؛ «
  ».یعنی توانایی تغییر دادن و خلع سالح کردن تاریخ خود

ها گریه کنند و  ها و دهه هاي شهرهاي شان سال توانستند برخرابه ها می پس از جنگ، آلمانی
به جاي آن، آنها فهمیدند که گناه بخش . گان را تا ابد لعن و نفرین نمایند کننده بمباران

ها شروع به  آن. اي ندارد ي خود آنها بوده و آه و ناله هم نتیجه بزرگی از این بدبختی بر عهده
فراموش . همکاري با دشمنان گذشته خود کردند تا بتوانند کشورشان را بازسازي کنند

ورزي علیه دشمنان گذشته را  یدادهاي جنگ نبایستی انزجار و کینهها و رو نکردن بدبختی
  . باید براي ما یادآور صلح باشد دامن بزند بلکه می

چند سال پیش نویسنده مصري، حمدي ابو گوالیل، از جهان اسالم خواست که مانند آلمان 
ر این اعتقاد او ب. و ژاپن در مقابل غرب تسلیم شوند و به خود جرأت یک آغاز نوین بدهند

است که فرهنگ غرور و مقاومت در طیِ و پس از عصر استعمار براي مسلمانان به جز صرف 
  . اي در بر نداشته است ماندگی نتیجه انرژي و عقب
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کسان بسیاري، به ویژه روشنفکران چپ، به ابو گالیل حمله بردند و مقایسه کشورهاي 
یکی از ادیبان مشهور مصر به نام . د قرار دادنداسالمی را با آلمان و ژاپن شدیدا مورد انتقا

بر خالف آلمان و . »ها هم بدتر است ابو گوالیل حتی از صیونیست«خیري شاالبی گفت که 
کردند، به نظر  ژاپن که خود آغازگر جنگ بودند و اهداف امپریالیستی را دنبال می

عیت فرانسه در جنگ تر شبیه موق روشنفکران جهان اسالم، وضعیت فلسطین و عراق بیش
جنبش مقاومت فرانسه در طول . جهانی دوم است که توسط آلمان نازي تصرف شده بود

یک استدالل دیگر علیه . ها مورد ستایش قرار گرفت ي جبهه جنگ و پس از آن از سوي همه
بازسازي ژاپن و آلمان با کمک نیروهاي متفقین : ها این است این مقایسه از دیدگاه عرب

اگر شوروي . رفت و این هم به دلیل ترس آنها از نفوذ کمونیسم در اروپا و آسیا بودصورت گ
داد، احتماال آلمان و ژاپن  ادعایی نسبت به این کشورها نشان نمی) پس از جنگ جهانی دوم(

  . بودند مانده کشاورزي  امروز فقط کشورهاي عقب

ناسب نباشد، ولی به تایوان نگاه شاید مقایسه کشورهاي اسالمی با آلمان و ژاپن اساساً م
ي نظامی ژاپن، این جزیره تقریباً نابود شد؛ هزاران زن مورد تجاوز قرار  در طی حمله. کنیم

فقط دانشگاه دولتی تایوان که خود . گرفتند و هزاران انسان جان خود را از دست دادند
نخورده باقی  یوان دستها از تا ساخته بودند به هنگام خروج ژاپنی 1928ها در سال  ژاپنی
ورزي و غرور این دانشگاه را منفجر کنند یا  توانستند از روي کینه ها می طبعاً تایوانی. ماند

ها  ها و کشتارها ژاپنی شان یادآورد قساوت براي همیشه درش را تخته کنند تا دیگر براي
. ه آن را توسعه دهنددارند بلک  ها تصمیم گرفتند که نه تنها دانشگاه را نگه ولی آن. نباشد

آموزش، ستون فقرات . ها کشورشان را ذره ذره و بدون کمک بیگانگان بازسازي کردند تایوانی
هاي متون ژاپنی بخش اساسی این فرآیند  ها و ترجمه این فرآیند بازسازي بود، دانشگاه ژاپنی

ن، حتی پیش هاي جها دانشگاه دولتی تایوان در لیست بهترین دانشگاه 2008در سال . بود
با یک درك پراگماتیستی از تاریخ، این کشور . هاي ژاپن قرار گرفت از بهترین دانشگاه
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در حال حاضر تایوان و . گر سابق خود پیشی بگیرد کوچک موفق شد که از استاد و سرکوب
  .کنند هاي اقتصادي و فرهنگی به طور تنگاتنگ با هم همکاري می ژاپن در زمینه

ترین دلیل  کند که مذهبی باشند یا چپ، مهم کران مسلمان، فرقی نمیف بسیاري از روشن
کنند که استعمار  دانند و استدالل می ماندگی کشورهاي اسالمی را استعمار اروپا می عقب

: ها را به عقب پرتاب کرده است  ي کشورشان شده و آن اروپا باعث قطع روند تکامل و توسعه
از کشورهاي مستعمره مانند دستمال توالت استفاده کردند هاي غربی  گویند، قدرت ها می آن

باري قرار دادند، کار خود را کردند و رفتند بدون آن که  ها را در یک وضعیت فاجعه و آن
طبعاً چنین درکی، بازسازي و اصالح را در این کشورها تقریبا ! حتی سیفون را بکشند

دهد که بسیاري از مسلمانان چه نوع  نشان می غرب این تصویر افراطی از جهان. سازد ناممکن می
  . گی آمیخته است ورزي و سرخورده درك و برداشتی از خود دارند و چقدر درك آنها از تاریخ با کینه

کوه المپیک مونیخ و دانشگاه تایوان دو تصویري هستند که من به عنوان نماد دگرگونی و 
هاي تاریخی خود احساس  سالم در ویرانهتا زمانی که جهان ا: نگرم سازي تاریخی می خنثی

هاي باال فرآیند دگرگونی را متحقق  خوب و مطبوعی دارد، موفق نخواهد شد که طبق نمونه
  . سازد

شود که تاریخ تا چه  هاي درسی عربی بیندازد فوراً متوجه می کسی که نگاه گذرا به کتاب
یخی که فقط دو دوره را تار: شود ها آموخته می اندازه یک جانبه و مغشوش به بچه

ِ بدون خطا و پرشکوه اسالمی و عصري که در آن اسالم فقط نقش  شناسد، عصر شکوفایی می
  . ي این دو عصر هم فقط یک گام تاریخی است قربانی دارد، فاصله

هاي مصر دستاوردهاي فرهنگ عرب و اسالم با آب و  در بخش اول کتاب تاریخ دبیرستان
شود که تمدن مدرن اروپا در  پس در فصلی دیگر شرح داده میشوند، س تاب ستایش می

هاي پزشکی، فلسفه، ریاضی و ادبیات همه مدیون  حقیقت اروپایی نیست بلکه در حوزه
آید که چه عواملی باعث  سپس در فصل بعد یک لیست بلند باالیی می. مسلمانان هستند
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میانه و قساوت غرب؛ به هاي صلیبی قرون  جنگ: تضعیف فرهنگ پرشکوه اسالمی شدند
آید که به صغیر و کبیر هم  آمیز شرح اشغال اورشلیم توسط صلیبیون می اي بسیار اغراق گونه

  . رحم نکردند

اي که در کتاب مدرسه از تهاجم مسجد االقصا توسط اشغالگران مسیحی آمده بیشتر  صحنه
جویان  ز دست جنگدر این جا مسلمانان براي نجات خود ا. شبیه یک فیلم ترسناك است

شوند و همه را از دم تیغ  ولی کفار نیز وارد مسجد می. برند مسیحی به مسجد پناه می
شود که هفتاد هزار نفر فقط  در این جا شرح داده می. ها را مردان، زنان و بچه - گذرانند می

. تندگران تا زانو در خون قرار گرف در مسجد قربانی این جنایت شدند، به طوري که اشغال
اي در واقعیت رخ داده است یا خیر، ولی  صرف نظر از این پرسش که آیا واقعاً چنین صحنه

اولین پرسش . گیري نظام آموزشی در جهان اسالم چنین است در حال حاضر جهت
شما قساوت صلیبیون را به هنگام هجوم به «: کننده این بخش از درس این است گمراه

که ) ها صلیب به دست(جالب این جاست که واژه صلیبیون » دهید؟ مسجد چگونه توضیح می
تا  1096(هاي صلیبی  به هنگام جنگ. شود، یک واژه نوین است امروز به کار برده می

نویسی اسالمی جدید  براي تاریخ. نامیدند می) ferenca(ها  ها را فرانک ها آن عرب) 1291
رب را مذهبی تفسیر کند و بر آن بسیار حائز اهمیت است که تاریخ مبارزه بین شرق و غ

  . تأکید نماید

تهاجم کفار به مسجد در فصل بعدي کتاب که مربوط به تاریخ کشور مصر نقش بسیار 
که طی ) 1801تا  1798(موضوع بر سر لشکرکشی ناپلئون به مصر است . کند مهمی ایفا می

ند و  مدافعان مصري آن آن نیروهاي فرانسوي مسجد االزهر در قاهره را مورد حمله قرار داد
  . را کشتند

فصل بعدي راجع به استعمار است که منابع جهان اسالم را غارت کرده و آن را چندین قرن 
  . از رشد فرهنگی باز داشتند
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گردد، طبعاً به عنوان پیامد  و سرانجام در فصل پایانی، قضیه تشکیل دولت اسرائیل مطرح می
ي تاریخ یهودیان اروپا در قرون میانه و  در باره. جهان اسالمها و امپریالیسم در  ي غربی توطئه

گیرند که یهودیان، پیش از آن که صیونسم را  آموزان دبیرستانی مصر فرا می مدرن، دانش
. رفتند و در آن جا پول و ثروت به هم زدند) Getto(گذاري کنند، از شهرها به گتوها  پایه

. شود سمیتیزم و هولوکاست نمی هیچ ذکري از آنتی اي هاي رسمی مدرسه البته در این کتاب
ها تا زمان تأسیس دولت اسرائیل در مصر زندگی کردند و در  از یهودیان مصري که قرن

  . شود دستاوردهاي فرهنگی مصر سهم بزرگی داشتند، نیز نامی برده نمی

هایی را  جنبهي اطالعات و  اند تا همه هاي درسی تمام تالش خود را کرده نویسندگان کتاب
توانست عالقه، گرایش یا همدردي نسبت به یهودیان پدید آورد از قلم  که احتماالً می

آدم از . اي به هم ریخته شود بیندازند تا مبادا تصویر یک دست دشمن خود، اسرائیل، به گونه
، یعنی بدون دشمنان چه »ها غیرخودي«پرسد، به راستی تاریخ جهان اسالم بدون  خود می

  گرفت؟ لی به خود میشک

ها  ابتدا خدمات فرهنگی عرب: هاي درسی تاریخ بسیار قابل توجه است  تناوب فصول کتاب
بخش بعدي . مند شدند ها بهره ها از دانش عرب شود و این که چگونه اروپایی شرح داده می

کن ها بر سر اسالم آوردند به ویژه ویران کردن و هتک اما شرح بالهایی است که اروپایی
شود یا به  هاي اشغالگرانه مسلمانان یا بیان نمی ها، تهاجمات و جنگ کاري اهمال. مقدس

هایی که مسلمانان  جنگ. شوند طلبانه براي هدایت کفار توصیف می هاي حق عنوان جنگ
. نامند یعنی گشایش با سفارش خدا، می -گشایش -فتحها آن را  اند، عرب آغاز کرده

نظام آموزشی مصر براي دبیرستان فقط . نامند یعنی تهاجم می هغزوهاي دیگران را  جنگ
که بغداد را با خاك یکسان کردند،  13ي تهاجم مغوالن در قرن  یک صفحه و نیم درباره

  . کند اشاره می
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هاي آن  تر و پیامد هاي صلیبی بسیار بیرحمانه ها در مقایسه با جنگ ي مغول اگرچه حمله
. شود هاي تاریخی به آن توجهی نمی تر بود، ولی در کتاب وسیعبراي فروپاشی تمدن اسالمی 

ها، قتل بسیاري از متفکران و ربودن و کوچاندن  ها، از بین رفتن کتاب خانه نابودي کتاب
ها فرهنگ اسالمی را شدیداً تضعیف کرد و  ي این گران ماهر به آسیاي مرکزي، همه صنعت
نداخت و کمک کرد تا به تدریج دوباره ي عمیقی بین اسالم و فرهنگ علمی ا فاصله

هاي درسی مصر و  ها در کتاب ي مغول کم بها دادن به حمله. ایدئولوژي جهاد احیاء شود
ها امروزه دیگر  همچنین در تاریخ رسمیِ اکثر کشورهاي اسالمی در این قرار دارد که مغول

سازي مسلمانان  هویت توانند دیگر به خدمت به عنوان یک قدرت جهانی وجود ندارند و نمی
  . در آیند

شود در صورتی  ي مهاجمان مغول خیلی کوتاه گفته می درباره هاي درسی به هر رو، در کتاب
ها را زیر پا گذاشته و  رحم که پیمان ي صلیبیون بی که در همین کتاب سیزده صفحه درباره

اند،  کرده ال نمیبه جز کشتن مسلمانان و کنترل بر اماکن مقدس آنها هدف دیگري را دنب
ي ادامه دهندگان همان  در فصل مربوط به استعمار، اروپاییان به مثابه. نوشته شده است

اند؛ این بخش چهل  شوند که هیچ تغییري نکرده مالحظه تعریف می صلیبیون مهاجم و بی
آموزان  دانش. ترین فصل کتاب ي کتاب را به خود اختصاص داده است، یعنی وسیع صفحه

ي نوین  هاي امروز همان صلیبیون گذشته در جامه د این احساس را بگیرند که اروپاییبای می
ي کسانی است که  ها مهم است غارت و نابودي همه هستند، و تنها چیزي که براي اروپایی

و لشکرکشی ناپلئون در  13بین آخرین جنگ صلیبی در قرن . به فرهنگ آن تعلق ندارند
سال شکاف بین جهان اسالم و اروپا وجود دارد که در  507چیزي حدود  18پایان قرن 

ي  شود؛ و جالب این جاست که چهار صد سال سلطه هاي درسی هیچ ذکري از آن نمی کتاب
اي  ماندگی شود، اگرچه عقب عثمانیان در جهان عرب به عنوان عصر استعمار نگریسته نمی

هاي  بسیار بیشتر از آسیبها به جهان عرب تحمیل شد  که در عصر امپراطوري عثمان
  ..هاي استعماري اروپا بوده است قدرت
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هاي مصر در حاشیه  هاي درسی دبیرستان شان در جهان عرب در کتاب عثمانیان و حاکمیت
عکس روي جلد کتاب . این است که عثمانیان مسلمان بودند  علت. گیرند مورد اشاره قرار می

بایستی هویت خود را حفظ  علیه چه کسی میدهد که مسلمانان چگونه و  تاریخ نشان می
در سمت راست، عکس مسجد بزرگ قاهره، در مقابل آن هیچ کلیسایی وجود ندارد، : کنند

در صورتی که مصر یک تاریخ طوالنی مسیحیت داشته و حتی امروز نیز ده درصد مصریان، 
د، همان کانالی ي کل کانال سوئز قرار دار به جاي کلیسا عکس اداره. مسیحی قبطی هستند

در پائین عکس، . ها سال کشمکش بین مصر، فرانسه و انگلستان بوده است که مبناي ده
الدین، که بر صلیبیون پیروز شده و در پشت سر او سپاه اسالم که پرچم سبز پیامبر را  صالح

کیپور علیه اسرائیل که  ي دیگر این تصویر، یک صحنه از جنگ یوم کند؛ در گوشه حمل می
ها،  در وسط این. اند بازان پرچم مصر را بر فراز شبه جزیره سینا به اهتزاز در آوردهسر

. هایی که علیه سلطه استعمار جنگیدند هاي رهبران مذهبی، قهرمانان ملی و ژنرال چهره
ترین عکس هم متعلق به رئیس جمهور فعلی، حسنی مبارك، است که تنها  طبعا بزرگ

علیه اسرائیل  1973کیپور  نیروي هوایی شرکت در جنگ یوم مشروعیت او به عنوان ژنرال
: کوالژ روي جلد کتاب درسی براي من یک الگوي منسجم از هویت اسالمی است. باشد  می

اگرچه عنوان کتاب . هاي کاذب مقدس ها و چهره ها، کشمکش ها و اسطوره مملو از افسانه
آن را نه متفکران و دانشمندان، بلکه نام دارد، ولی محتواي » فرهنگ اسالم و تاریخ عرب«

  . اند جویان و مقامات دینی اشغال کرده جنگ

انگیز این است که اکثر حاکمان جهان اسالم، متحدان وفادار غرب  و در این میان، شگفت
هاي دیکتاتوري حاکمان کشورهاي اسالمی را نه تنها  هاي غربی حکومت دموکراسی. هستند

هاي اقتصادي مورد پشتیبانی  افزارها و کمک ورت لزوم با جنگکنند، بلکه در ص تحمل می
ها دفاع کنند و  ي جغرافیایی خود از منافع آن دهند تا این حاکمان مستبد در حوزه قرار می

گرمی متحدان غربی خود با  از سوي دیگر همین دیکتاتورها با پشت. ثبات را فراهم سازند



27 

 

زنند و در  ها مهر جاسوس غرب می کنند، به آن یمخالفان خود با شدیدترین شکل برخورد م
  . کنند ها قلمداد می ي بدبختی هاي درسی غرب را عامل همه کتاب

شان زیر فشار قرار گرفتند  کشورهاي عربی از سوي متحدان غربی 2001سپتامبر  11پس از 
جدید نظر هاي درسی خود را که مملو از تنفر علیه غرب و مذاهب دیگر است، مورد ت تا کتاب

برانگیز در  برنامه بعضی از مضامین نفرت در یک آکسیون نااندیشیده و بی. قرار دهند
هاي نوینی که بر همزیستی  بخش. هاي درسی مصر و عربستان سعودي حذف گردید کتاب
و اساس   مایه ها افزوده شد، البته بدون این که بن ها تأکید دارد به کتاب آمیز بین ملت صلح

ها دست نخورده باقی ماند، زیرا این  هاي کتاب بسیاري از بخش. ها دگرگون شود این کتاب
  . ها بر مضامین قرآن یا گفتار پیامبر اسالم بنا شده است بخش

ي کشور مصر برگرفته  شده ي نرم و اصالح ها رفت از نسخه هاي درسی باال که شرح آن کتاب
این تناقضات . اقض و غیرقابل باور هستندبه همین دلیل این مواد درسی بسیار متن. اند شده

در سراسر جهان اسالم، در درون و بیرون ) اسکیزوفرنی(تا سر حد یک دو گانگی بیمارگونه 
زیرا از یک سو، مسئله نه بر سر تاریخ، بلکه بر سر اسالم است که . مدارس، قابل دیدن است

دیگر، موضوع بر سر جغرافیاي کند، و از سوي  بندي می جهان را بین مؤمنان و کفار تقسیم
هاي زندگی خود را  ي حوزه سیاسی و فقر مادي جهان اسالم در مقابل غرب است که در همه

روح  به همین دلیل  براي مسلمانان به جز مقاومت و دفاع علیه این قدرت بی. دهد نشان می
ی به خود این مأموریت و رسالت که کشورهاي اسالم. ماند و مهاجم غرب چیزي باقی نمی

نشینی  گونه جاي ها توانایی ارایه هیج اند، فاقد هرگونه مشروعیتی است، زیرا آن داده
به عکس، در این . داري غرب را ندارند ایستی سرمایه در مقابل نظام به اصطالح آته] آلترناتیو[

از تر  تر و برهنه ي مصرف در بسیاري از کشورهاي اسالمی بسیار زشت اثنا، ذهنیت و روحیه
ِ دوگانه در عربستان سعودي به  ي رفتار این کیفیت بیمارگونه. کند کشورهاي غربی عمل می

از یک سو، اعمال یک سیاست انرژي مورد پسند واشنگتن و : بهترین نحوي قابل دیدن است
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ي کاالهاي مصرفی غرب و براي سربازان آمریکایی، و از  گشایش درهاي کشور براي همه
تن اسالم وهابی متعصب و غیرانسانی که هر حوزه و گوشه زندگی مردم سوي دیگر به کاربس

جویی افراطی  به عبارتی، از یک سو بهره. کند آن کشور را بر اساس شریعت اسالم تعیین می
از سبک و ظاهرا زندگی غربی و لذت بردن از آن و از سوي دیگر تحقیر اجتماعی آن، این 

 15عجیب نیست که . دهد یک جامعه را نشان می )بیماري دو شخصیتی(اوج اسکیزوفرنی 
  . سپتامبر تابعیت عربستان سعودي را داشتند 11تروریست  19نفر از 

ي درسی کشورش را عاري از تنفر  پس از آن که سفیر عربستان سعودي در واشنگتن برنامه
شان داد مورد بررسی قرار داد و ن 2006این پروژه را در مارس » واشنگتن پست«اعالم کرد، 

هاي دینی مدارس هنوز مانند گذشته اسالم را به عنوان تنها دین حق تبلیغ  که کتاب
ها هنوز جهاد علیه کفار و غیریکتاگرایان به عنوان وظیفه هر  کنند و در این کتاب می

هاي درسی  هاي فراوانی را در کتاب این گزارش نمونه. مسلمان مؤمنی توصیف شده است
در زیر یک نمونه از کتاب اول . نند گذشته پر از نفرت از غیرخودي استکند که ما ردیف می

  : دبستان

  : کامل کنید) جهنم -اسالم (داده شده   هر یک از جمالت زیر را با یکی از دو واژه«

  ».رود می................ کسی که مسلمان نیست، به . خطا است............... هر دینی به جز 

  :براي کالس چهارم آمده است» شده حاصال«در یک کتاب 

ها  پرستان نفرت داري و برخورد تو با آن دین حق به معنی این است که تو از کفار و بت«
  ».سخت است

هایی  هر کس پیرو آیین پیامبر اسالم است و وحدانیت خدا را پذیرفته، مجاز نیست با آدم«
ترین خویشاوندان باشند، روابط  یککه علیه خدا و پیامبرش هستند، حتا اگر این افراد نزد

  ».دوستی داشته باشد



29 

 

  :از کتاب کالس ششم

ها، طرفداران کفار عیسی، خوك  ، میمون هستند، و مسیحی4ها، مردم اهل سبت یهودي«
  ».هستند

  :سازند آموزان کالس یازدهم را این گونه براي جهاد آماده می و دانش

علیه آن کسانی که این اباطیل را گسترش عدالتی و  بجنگ علیه کفار، سرکوبگران، بی«
دین با جهاد شکل گرفته است و با پرچم جهاد سر بلند کرده . این اوج اسالم است! دهند می

  » .است

هد که  آموزان یاد می این دیگر از آن حوادث مسخره است که در واقع نظام سعودي به دانش
اندکی عقل سلیم داشته باشد کسی که  –عدالتی  جهاد یعنی مبارزه علیه سرکوب و بی

ولی در یک چنین . خواند داند که نظام سعودي در واقع علیه خودش این مبارزه را فرا می می
چنین . نظامی که درك رعایا غبارآلود شده کسی توانایی پی بردن به این ظرافت را ندارد

گیرند، بلکه  ر نمیهایی تنها در عربستان سعودي به عنوان مواد درسی مورد استفاده قرا کتاب
. شوند در نوزده کشور اروپایی که عربستان سعودي مؤسسات آکادمی برپا کرده تدریس می

ها تغییر داده شده  اي از مضامین این کتاب پاچگی و شرمندگی پاره اگرچه اخیراً با دست
  . هاي گذشته است است، ولی درك درونی و واقعی مدرسان همان آموزه

هاي  در کتاب» غیرخودي«یا » دیگري«ي  یمن یک بررسی از واژه بنا به سفارش دولت
در صنعا منتشر شد و هم اکنون  2009درسی آن کشور صورت گرفت که نتایج آن در سال 

                                       
آخرین روز هفته؛ شنبه؛ روز استراحت . »راحت«یا » آرامش«ي عبري به معنی  کلمه: سبت یا شبات 4

دست به  نبایددر این روز یهودیان . رسد شود و با غروب شنبه به اتمام می مقدس؛ از غروب جمعه شروع می
اي براي این  مقررات مذهبی گسترده و پیچیده. اند حرمتی کرده وگرنه به این روز مقدس بی بزنندهیچ کاري 

 .ستروز در نظر گرفته شده ا
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کنندگان به این نتیجه رسیدند  بررسی. سایت دفتر ریاست جمهوري انتشار یافته است در وب
ي دشمن حریص با بار بسیار منفی  ابههمواره به مث» غیرخودي«یا » دیگري«ي  که واژه

ولی این بررسی . ها هستند البته غربی» ها غیرخودي«یا » دیگران«منظور از . شود تعریف می
واکنشی » ها دیگران یا غیرخودي«شود که این تصویر از  سرانجام به این توجیه متوسل می

آموزان یاد  خود به دانشهاي درسی  از اسالم در کتاب» دیگران«اي که  است به تعریف منفی
  . دهند می

همواره به » دیگران«. هاي درسی کشور اردن همین نتیجه را در بر دارد نگاهی به کتاب
آن چیزهایی » دیگران«. شود به ویژه از نظر اخالقی، تعریف می» ما«عنوان نقطه مقابل 

البته در این . یمها باش نیستیم و هرگز هم مجاز نخواهیم بود که مانند آن» ما«هستند که 
شود ولی چیزهایی مانند عصر روشنگري  هاي مثبت غرب اشاره می آورد اي از دست جا به پاره

هاي  هاي دیکتاتوري چنان دیوار بزرگی بین آموزه رژیم. افتند و دموکراسی از قلم می
ها توانایی تصور و الگوسازي از دموکراسی را  اند که بچه کشیده آموزان دموکراتیک و دانش

  . ندارند

دهد و از سوي دیگر نظام  هاي درسی از یک سو تفکر حاکم بر جامعه را بازتاب می کتاب
این، یک . گونه شکل دهند خواهند رعایاي خود را آن اي است که صاحبان قدرت می فکري

ي جمعی مردم استخراج  از دانش غیر رسمی و حافظهابتدا اطالعات : بازي دو سویه است
شوند تا بدین وسیله با حاکمیت و سیاست  شده و سپس به لحاظ سیاسی دستکاري می

اي را بیش از حد  هاي مدرسه با این وجود، نبایستی تأثیر کتاب. سازي آن سازگار گردد هویت
تر  هاي تلویزیونی بسیار اساسی هدانست، زیرا محیط اجتماعی آموزگاران، تأثیر مساجد و برنام

گویند، در عوض تأکید  کمتر سخن می» دیگران«ي  هاي درسی کالً درباره کتاب. هاست از آن
ها به  این کتاب. ها بیشتر بر آن تصویري است که مسلمانان در جهان اسالم از خود دارند آن

به نسل بعدي چه  خواهد دهند که یک فرهنگ چه تعریفی از خود دارد و می ما نشان می
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ورزي و درماندگی جهان  اي است که کینه هاي درسی مانند آینه کتاب. چیزي را انتقال دهد
  .دهد ها پیش بازتاب می ي آن را با غرب از نسل اسالم و رابطه
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  ها از غارها و سایه

  خواهد بدان اعتراف کند چگونه یک فرهنگ از خود شرمنده است ولی نمی: یا

، دقیقاً وضعیت تفکر جهان اسالم را از »جمهور«طون از کتاب هفتم او، تمثیل غار افال
یک : تمثیل افالطون این گونه است. کند چندین نسل به این طرف به خوبی توصیف می

اند که تنها چیزي که  گروه انسان از زمان کودکی طوري در یک غار به بند کشیده شده
ور است که  ها آتشی شعله در پشت سر آن. ها است توانند ببینند دیوارهاي غار روبروي آن می

توانند سایه خود و آن چه که  ها می بدین ترتیب آن. اندازد ي زندانیان را روي دیوار می سایه
ِ روبرو  ها حرف بزند، دیوار اگر کسی از پشت سر با آن. داد دریابند ها رخ می پشت سر آن

ها سخن  ها با آن کنند که سایه ها فکر می نکند، و به همین دلیل آ کلمات او را منعکس می
ها خود را از بند رها بسازند و به  اگر این انسان: پرسش اصلی این داستان نمادین. گویند می

پشت سر خود بنگرند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبعاً در آغاز چشمان زندانیان از نور ناگهانی 
ها یا اشیاء موجود  ن خود را ببینند و انسانتوانند به درستی پیرامو کننده آتش نمی و خیره

ها ترجیحا دوباره به سوي دیوار آشنا  آن. ها میهم و غیرواقعی خواهند بود در غار براي آن
  . یابی کنند گردند تا بتوانند از نو جهت می

ي خود خیره  هاست که جهان اسالم خود را از مابقی جهان منزوي کرده است، به سایه قرن
تر سر  قوي» ِ دیگر«بیند، تا سرانجام آن  کرد که جهان همین است که او می می شده و فکر

در  1798زمانی که ناوگان ناپلئون در سال . برآورد و غار را با نیروي قهر خود از هم گشود
اسکندریه پهلو گرفت، یک رویارویی نابرابر بین یک قدرت اروپایی مجهز به تکنیک برتر و 

در این زمان اسالم به عنوان یک فاکتور سیاسی . د عربی صورت گرفتیک فرهنگ عمیقا راک
شد و دین اسالم شدیداً با خرافات  منطقه توسط مزدوران مملوکی اداره می. فاقد اهمیت بود

با این حال، حتی در آن زمان مسلمانان اعتقاد داشتند که . هاي عامیانه آمیخته بود و اسطوره
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ستند که تاکنون بشریت به خود دیده است، همان گونه که در ها مخلوقاتی ه ها بهترین آن
  . قرآن نوشته شده است

ي نهاد دینی االزهر تنها این بود که به شاگردان قرآن حفظ یاد بدهد و زندگی  وظیفه
ي مردم را بنا بر شریعت اسالم ارزیابی و سمت و سو دهد و سر آخر به حاکمیت  روزمره

البته یک مدرسه وابسته به این مسجد هم وجود . یت ببخشداي مشروع بیگانگان به گونه
تازه ظهور . دانستند داشت، با این وجود اکثریت بزرگ مصریان خواندن و نوشتن نمی

شاید ظهور . هاشان کرد ماندگی ها و عقب بود که مسلمانان را متوجه ضعف» دیگران«
البته به شرطی که رعایاي توانست درس عبرتی باشد براي پیشرفت مصریان،  می» دیگران«

ها نشانگر یک عصر نوین در تاریخ  پذیرفتند که ورود فرانسوي خورده از همان آغاز می شکست
  . هاي خود پایین کشیدند تا چیزي را نبینند ها کاله ایمان خود را تا گوش است، ولی آن

ز استعمار، هاي ناشی ا هاي ناموفق مدرنیزاسیون حاکم مصر، محمد علی پاشا، آسیب تالش
ي جمعی  مسلمانان عمیقاً حک شده است که  ها در حافظه ي این استثمار و سرکوب، همه

] antropologische Wunde[» زخم انسانی«فیلسوف سوري جورج تارابیشی آن را 
از یک سو، : زند ناپذیر رویارویی غرب و جهان اسالم را رقم می همواره دو فرآیند سازش. نامید

اي گشایش و مدرنیزاسیون و از سوي دیگر بازگشت به دین از ترس این که نیاز مبرم بر
و در پایان این رویارویی، همواره پیروزي از آن . مبادا این گشایش همه چیز آنها را نابود کند

این منابع . ناپذیر است ها تغییرناپذیر و خدشه گرایان بود، زیرا آن منابع قابل اتکا آن سنت
تقسیم جهان : دیث پیامبر هستند که بر یک منطق ساده استوار شده استسنتی، قرآن و احا

ي کارهاشان درست است و کفار که هر جا پیدا شوند عامل بدبختی  به مؤمنان که همه
  .شوند می

کنند، کارشان این است که زمان را به  گرایان همیشه یک بازي خیلی ساده را بازي می سنت
توان دید که چگونه در طول  به روشنی می. ت پیامبر قرار دهندصفر باز گردانند و مبنا را ام
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ي قدرت سیاسی  هاي صلیبی و استعمار، تجدید حیات اسالم و ابزارسازي آن به مثابه جنگ
ي انسانی تالش  بدون تردید در اوضاع بحرانی، هر جامعه. مورد استفاده قرار گرفته است

از آن جا که اسالم . نگی خود، مردم را بسیج کندهاي فره کند با اتکا به منابع و گنجینه می
ها به هیچ گونه رقیب فرهنگی در کنار خود اجازه عرض اندام و رشد نداد،  در طول قرن

هاي  سرانجام در قلمرو جغرافیایی خود به تنها قدرتی تبدیل شد که حتا فرهنگ
از خجالت . بپوشاندشوند تا خجالت خود را  شده توسط آن، به خود اسالم متوسل می سرکوب

  .از محرومیت، رسالت. از ترس ایمان. آید ترس بوجود می

را به » دیگري«ي ظهور یا پیدایی  لحظه» هستی و نیستی«ژان پل سارتر در اثر بزرگ خود 
سارتر به خوبی بیانگر » تمثیل سوراخ قفل«. دهد گر توضیح می عنوان کشف شرم مشاهده
وقتی . زند وراخ قفل در یک نفر دیگر را دزدکی دید میکسی از س: وضعیت جهان اسالم است

ي مشهور خود،  نامه سارتر در نمایش. شود گیرند از کار خود شرمگین می او را سر به زنگاه می
دیگران، «: کند را بدین گونه با ظرافت بیان می» دیگران«، افکار ]جامعه بسته[» در بسته«

هایی که  اند؛ نگاه ها به من دوخته شده همه چشم. مدانم که در جهنم هست می(...) اند  جهنم
شونده،  آیدکه مشاهده تعریف شده توسط سارتر زمانی بوجود می» شرم» «.بلعند من را می

  . دهد کند و احساس شرمساري به او دست می نگاه دیگران به خود را کشف می

م و خشم کشاورزان کناره ي سربازان ناپلئون به رعایاي مصري بود که شر هاي برنده این نگاه
شان  ها را از قدر قدرتی ها، توهم آن این نگاه. کردند بر انگیخت می نیل را که در غارها زندگی

شدند، به همان اندازه نیز واکنش کشاورزان  ها خیره می ها به آن هر چه بیشتر فرانسوي. زدود
ت اندکی دگرگون سال، وضعی 200پس از بیش از . تر بود تر و سردرگم مصري خشمگین

کند تعادل خود را با برتري  فرهنگی که از ضعف خود شرمگین است تالش می: شده است
شمار «: ها به حاکمان استعمار فرانسوي گفت یک بار یکی از مراکشی. اخالقی جبران کند

در این جا مسلمانان، براي حفاظت از خود، برتري دیگران » .ساعت دارید ولی ما زمان داریم
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دهند و  گران تقلیل می ها را تا سطح رخنه کنند، آن ي غیرواقعی اعالم می نوان اسطورهبه ع
دیگران به . ها شرم خود را  به یک رسالت ارتقا دهند کنند تا از طریق مبارزه با آن تالش می

به . شود و مورد تنفر دوزخیان است تعریف می  یابند که هر چیز بد با آن یک چیز کاهش می
ها یک شبح و بختک غیراخالقی  ختن و برخورد به رفتار متناقض اروپاییان، از آنجاي پردا

ها هم با کمال میل این بازي  شود، اروپایی البته وقتی مسئله بر سر اسالم می. شود ساخته می
رسد که چه اتفاقی رخ خواهد  تمثیل افالطون با این پرسش به پایان می. کنند را بازي می

البته براي او در آغاز دشوار . ندانیان با نیروي قهر از غار بیرون رانده شودداد اگر یکی از ز
است که به نور خورشید عادت کند، ولی پس از مدتی خود را با شرایط جدید سازگار 

ها براي او قابل درك  ها و حرکات غارنشین اگر او یک بار دیگر به غار برگردد، سایه. کند می
رد رهاشده از غار و رخدادهاي درون آن، با درك و برداشت دیگر برداشت این ف. نیست

اش را  »چشمان فاسد«طبعاً زندانیان غار، این فرد و . زندانیان غار بسیار متفاوت خواهد بود
ها را از زنجیر رها کند و  از این به بعد، هر کس که بخواهد آن. دهند مورد مضحکه قرار می

» ترس از آزادي«دانند؛ اریش فروم این پدیده را  رگ میبه نور طبیعی هدایت کند، سزاوار م
گیري انسان معطوف به این آزادي است ولی چگونگی تحقق این  زیرا اگرچه سمت. نامد می

  . آزادي به وضعیت اجتماعی و فردي انسان وابسته است

یت و  ي اصلی جهان اسالم را تا سطح تضاد بین فرد بعضی از منتقدان اسالم به اشتباه مسئله
ي  را به مثابه] گرایی فردیت[» فرد«فقط . دهند کاهش می] جامعه یا امت مسلمان[جمع 

هاي فرد از تنهایی و  زیرا ترس. نگریستن یک خطاي مهلک است) Kollektiv(متضاد جمع 
گیري در زندگی و  ي گرم، سمت ي خود، آرزوي داشتن یک آشیانه  غرایز غیرقابل محاسبه

روي هم رفته، . سازند یگران هستند که کارکرد یک جامعه را ممکن میاز د  کسب تأییدیه
شود فرد از جامعه فاصله  فرد از یک سو زیر فشار الزامات جامعه قرار دارد که همین باعث می

کنند و بدین  هاي آن را حمل می بگیرد ولی از سوي دیگر، یک جامعه بدون افرادي که ارزش
  . زند وجود نداردسا گونه کارکرد آن را ممکن می
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اي که در خود  الك نانسی فرد را صرفاً به عنوان بقایاي یک جامعه - فیلسوف فرانسوي ژان
به نوبه خود آغاز پیدایش   گزینی فرد از جامعه انزوا و دوري. کند شود، مشاهده می تجزیه می

د کشد و از  اعضاي خو ي پیشین مرز خود را می ي نوین است که با جامعه یک جامعه
پیش از آن که محمد پیامبر بشود او فردي بود که از سنت حاکم بر . کند وفاداري طلب می

گذاري  جماعت خود ناراضی بوده و به همین دلیل از مدار آن خارج گردید و اسالم را پایه
ي خود طرفدارانش را ملزم به ایستادگی در مقابل کسان و افرادي  کرد، و اسالم باز به نوبه

اش با محیط  همین طور لنین نیز فردي بود که فکر و عمل. خواستند ز دیگري میکرد که چی
ریزي شد که روح و  ها دو نظام پایه هاي آن از افکار هر دو انقالبی و تالش. خود ناسازگار بود

آلیست، سرمست قدرت خود  هر دو ایده. کردند] همسان[پوش  ها را اونیفورم جسم انسان
آنها بدون آن که متوجه باشند، علیه . ها سبقت گرفت اقعیت از آنشدند، ولی خیلی زود و

البته نباید فراموش . هاي گذشته خود عمل کردند یا مجبور بودند که عمل کنند پرنسیب
فرقی . احساس خوبی دارند] در جمع همسان[ها فقط در اونیفورم  کنیم که بسیاري از انسان

آورد، این دو  امعه است که بر فرد فشار وارد میندارد که این فرد است که بر جامعه یا ج
  . مانند متحد یکدیگر باقی می

کند  اي که در آن زندگی می اریش فروم بر این نظر است که هر انسان از ساختارهاي جامعه
دهند که فرد آن  این ساختارها، انرژي روانی فرد را آن چنان شکل می. پذیرد شدیداً تأثیر می
ي  دهد تا بدین گونه جامعه در شکل ویژه جام دهد با کمال میل انجام میچه را که باید ان

از این منظر که بنگریم، هیچ فرد انسانی تا کنون موفق نشده . بتواند به بقاي خود ادامه دهد
ي ما  همه. که فردیت خود را از ژرفناي فردي خود و بدون تأثیر از جامعه متحقق سازد

یم، و حتی آزادي، هیچ چیز نیست مگر یک تعریف ویژه از هاي خودمان هست زندانی نظام
ي انقالب ناشی از  از این رو، پیش شرط و ایده. شود مفهوم کلی آزادي که براي ما نوشته می

رهبر انقالب صرفا بلندگویی است که به آن . ي فرد طبیعت خود نظام است و نه ناشی از ایده
او آن چیزي را . کند ي وقوع بوده، بیان می نهچه تا کنون در میان مردم جاري و در آستا
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ي انقالب  حتا پدیده. تواند فرموله کند خواهد، ولی نمی داند و می گوید که هر کس می می
  . هم، فرار فرد به کلکتیو است

گرایش به استبداد، : کند برد که فرد از ترس آزادي انتخاب می فروم سه راه فرار را نام می
مثالً آزاد شدن از [» آزاد شدن«براي این که . سازگاري خود با محیط گري و نیروي ویگران

اي  فکري کامل نشود، انسان به یک آشفته» آزاد بودن«با ] م/ي یک شاه مستبد سلطه
رسد که سرانجام اهداف عملی و واقعی آزادي به یک زندان فردي و اجتماعی تبدیل  می
سازي یا  فردیت نه جمع بلکه یکسان توان گفت که متضاد به این ترتیب می. شود می

از این رو، دشمن حقیقی فرد در حقیقت فشارهاي آشکار و . اونیفورمیسم اجتماعی است
ي  از این منظر همه. آورد ها می ناآشکاري که هر جامعه بر اعضاي خود براي سازگار کردن آن

اي را که در آن زاده   فکريواقعاً چند نفر از ما غار . اي فاقد فردیت حقیقی هستیم ما به گونه
هایی که نظام از طریق وضعیت اجتماعی  کنند و جهان را وراي منطق سایه ایم ترك می شده

  کنند؟ افکند، تعبیر و تفسیر می خود بر ما می

) Do-it-yourself-Shop(» خودت آن را بساز«تفکر فروم را شاید بتوان در یک فرآیند 
. معمول است، به خوبی توضیح داد] IKEAمانند [لمان هاي مب که امروزه در سوپر مارکت

ي فرمان،  شود؛ نه نیروي عرضه در این سوپر مارکت یک قدرت ناآشکاري بر فرد اعمال می
شود  ایجاد می) فرد(در چنین سوپر مارکتی این توهم براي مشتري . بلکه نیروي عرضه کاال

در حقیقت، . کند کند و خود هم مونتاژ می که او خالق است، زیرا او خود کاالها را انتخاب می
تواند عمل کند که  او امکانات محدودي در اختیار دارد و فانتزي او فقط در چهارچوبی می

شهروند بالغ و داراي عقل سالم در این سوپر مارکت . کننده براي او تعیین کرده است تولید
شود که او خالق و  اده میکننده، ولی این احساس به او د فقط یک ابزار است، یک مصرف

ي مدل  براي بسیاري از ما خیلی دشوار است که درك کنیم ما در یک جامعه. سازنده است
  . کنیم سوپر مارکتی باال زندگی می



38 

 

کنند و شهامت حرکت به سوي یک  کسان بسیار اندکی هستند که راه تعیین شده را رها می
مانند و جامعه به  ساز هستند ولی اکثراً تنها می یخها البته تار این انسان. قلمرو نوین را دارند

ها ملحدان اجتماعی هستند که در طول زندگی خود ملعون واقع  برد؛ آن ها پی نمی آن
درست است که نیروي . شوند شان اغلب ستایش و تأیید می شوند ولی پس از مرگ می

نی نیست، زیرا راه کنجکاوي در طبیعت هر انسانی وجود دارد ولی شناخت، هدف هر انسا
و به قول نیچه جذابیت راه شناخت خیلی . شناخت اغلب راهی است تنها و پر از سنگالخ

و این » .بود ها نمی اگر راه به سوي آن، این چنین مملو از غلبه بر شرمندگی«بود  ناچیز می
اسالم  گذاري از آن جا که به هنگام پایه. شرمندگی بر سر راه جهان اسالم قرار گرفته است

وجود نداشت که آتش را از خدایان ] م/ي فرهنگ هاي یونانی آفریننده در اسطوره[اي  پرومته
هم ] م/ناپذیر براي کسب دانش و شناخت روح سیري[» روح فاوست«برباید، به همین دلیل 

در آن وجود ندارد، آن گونه که اوسوالد اشپنگلر آن را تعریف کرده، یعنی روحی که بتواند 
  . آیند روشنگري در جهان اسالم به حرکت بیندازدیک فر

شود بلکه منجر به  ي طوالنی سایه خود، تنها به ستایش از خود منجر نمی انزوا و مشاهده
شود به عنوان  هر نقدي به اسالم که از برون به اسالم وارد می. شود بیماري پارانویا هم می

اسالم به عنوان ارتداد و خیانت تعبیر  گردد؛ هر پرسش از درون خود اعالم جنگ برداشت می
تر باشد، به همان اندازه نیز جهان خارج از خود را  بسته  هر چه یک جامعه. شود می

شوند، فشار بر هواداران خود فزونی  تر می مقررات اخالقی  سخت. کند تر ارزیابی می خصمانه
مقررات براي حجاب  .ها تضمین شود قید و شرط آن گیرد تا بدین گونه وفاداري بی می

دوستی پیش از آن که زاده شود در نطفه خفه  شود و دانش فیزیکی و فکري نوشته می
هر چه . شود ها دامن زده می با آن  در جامعه ترس از مرتدان و بیگانگان و دشمنی. گردد می

کنند، به همان  این جوامع بسته اسالمی تأثیر جهان خارج را بیشتر بر خود احساس می
ي خود و به ویژه کسانی که از صف خارج  گیري نسبت به اعضاي جامعه ازه سختاند
جامعه منزوي با همبستگی، مراقبت و خاموشی خود را حفظ . گردد شوند، بیشتر می می
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اعمال ننگین از سوي . کند کند و سرانجام با تجاوز فرهنگی به خویشتن گور خود را می می
هاي روانی  شود و رعایا هم به نوبه خود این آسیب وشی میپ ي بزرگ پرده رؤساي این خانواده

هر کس این منطق را زیر پرسش ببرد، مرگ یا . رانند هاي قلب خود می خانه را به تاریک
گران دینی که براي دگرگونی  در جهان اسالم اغلبِ اصالح. تبعید را به جان خریده است

ها نیز به غار بازگشتند و داوطلبانه  از آني جانی پرداختند،  بسیاري  اند هزینه تالش کرده
  . ها دوختند هاي خود را به سایه خود را به زنجیر کشیدند و نگاه




