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  نفرين شاه

ن و« د   وا ی  ان باد او م  م خا اش و   »و
  رضاپھلوی

  حقوقدان - اميرفيض

که درھمين ماه جاری انتشار  ،بيانيه  منتسب به اعليحضرت بمناسبت نام خليج فارس ومالکيت ايران برجزايرخليج فارس
> ازجمله جديد الورد ی ايران باد خداوند نگھدارشنای <آ، بجای شعارباسابقه و، وواجد مطالبی حقه وتاريخی استيافت

   .ن نفرين استآمتن  ومفعوم استفاده شده که 

ن و« د   وا ی  ان باد او م  م خا اش و   »و
ونفرين نشانه ای ازضعف ودرماندگی نفرين کننده  ،نه کارسياسی ونه اخالقی است ،لعن است که نفرين وازواضحات 

ودرفرھنک عاميانه مامردم نفرين واکنشی است که پيرزنان ومادران بی عقل وعصبی درحق کودکان وعزيزان  ،است

ان بادحضور نفرين <و >نھاآچالق بشی وامثال  –به زمين گرم بخوری بچه <: خود بکارميبرند مانند > درزيرپيام خا اش و

معھذا نقد وبحث درباره  ،منشيان ومشاوران اعليحضرت است مغزی ومفتضح ترين تراوشات اعليحضرت ازعجيب ترين
   .جه مــــــــا شده شايد بی مورد نباشدماھيت نفرين اعليحضرت بويژه انگيزه نفرين که متو

  موقعيت نفرين كننده درحقوق اسالمي

ن آولی قر ،نکه  اخالق وانسانيت ومردمی بودن مانع نفرين کردن است ومعموال دعای ھدايت جايگزين نفرين ميگرددآبا
    .شناخته شده استسزاوارنفرين ميداند جايز  را نھاآنفرين کننده درحق کسانی که       ِ نفرين   و روايات  اسالم و

نفرين که به معنای راندن ونفی دوستی ديگری است نوعی شروبدی خواستن برای ديگران است واگر ازناحيه خداباشد 
خرت است واگرازجانب بنده خدا نسبت به اشخاص باشد آکه به معنای قطع رحمت خدا دراين دنيا وعذاب وشکنجه در

   .گران استتمنای شروبدبختی وذلت ومرگ ازخدا برای دي

به انواع مختلف بندگان خود رانفرين  ھم خدا دخو مواردی که خداوند لعن ونفرين رابه بندگان خود جايز دانسته وبکرات
 دروغگويان و –ران گستم –دھندگان خدا ورسول  زارآ ،به سياق زيرمورد تائيد مفسرين اسالمی قرارگرفته است کرده

   .نھاآفساد گران وامثال 

نھا ھمچنان به آنجا که روش نطق وخطابه واستالل درمورد کافران ومعاندين بی تاثيربوده وآن است که آاسالم بر 
نھا آواکنش معاندت خود ادامه ميدھند وکارشکنی دردين ميکنند برمسلمان واجب ميشود که عکس العمل نشان بدھد و

   ١ .فرين شده رابه مطلوب نفرين کننده برساندنھاراحواله خداوند داده تاخداوند نآبصورت نفرين است که 

                                               
گر اين شنيع تر از نفرين باشد. زيرا با خدا معامله می کند که اکردن. که » نذر«در تطبيق موضوع ھمان موضوع است روشن کردن شمع ويا  - ١

يل نداد گر خدا آن مورد را تحو. ابچه ام زبان باز کرد سفره ابوالفضل می اندازم..مکه يا کربال رفتم سالمت برگشتم صد نفر را بارعام ميدھم. اگر 
 ک- (سفره ابوالفضل) و صد تا شمع در سقا خانه ھم خبری نيست.. ح» باج«پس از 
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> است که نفرين خدا ابولھبنھا نفرين <آآيات بسياری درقران ازباب نفرين بندگان خدا وجود دارد که معروفترين 
  >ابولھب بريده باد ھردودستاينجوری است که <

ن سبب سرگردانی ند که نفرين پدرومادرويامظلوميوعقيده دار نفرين رامقيد به اجراميدانند ،مسلمانان جھان ونيز ايرانيان
ی تاريخی ھم ھمراه اين باورخوددارند وازجمله اينکه ميگويند دعای موسی بود که قوم بنی وداستانھا نفرين شده ميشود

  .اسرائيل سرگردان شد

  نفرين اعليحضرت درحقوق اسالمي 

 اعلحيضرت به گروھی از يقی مشخص است که نفريناين نتيجه تطب ،وحقوق اسالمی عرض شد نچه درباره نفرينآ با
موعظه وخطابه وبيانيه موفق  نکه سی سال باآجا ومقام معتبری دراسالم دارد به اين توضيح که ايشان پس ازايرانيان 

به ھمبستگی گرگ وميش نشده اند به نفرين گرگھا متوسل شده اند يعنی درست يک کاراسالمی کرده اند چنانکه  ديگران 
خانه ات ويران شود که خانه ماويران نی عمل کرده اند ازجمله شعرطوالنی ومعروفی که باتيتر (آبه ھمين سياق قرھم 

   .)  خطاب به خمينی سروده شده استکردی

  درسنت مشروطيت ايران  »مــــــا«عد       واما ب 

   >ــــا بشويممن وتو مــاعليحضرت متوجه کسانی است که بنظرايشان مانع ھستند که < مرحمتی نفرين

****  

نکه حضوری کھن وھزاران ساله عملی درايران وفلسفه شاھنشاھی ايران آ مشروطيت ايران به مھمی پرداخت که با
  ن مھم ھم تامين گردد.آ، حضور ذھنی ن عالمتآداشت ولی عالمت مشخصه ومدونی نداشت  که بابکاربردن 

ح اينکه  درحاليکه درفرھنگ وباورھای تاريخی ملت ما سلطنت وپادشاه مظھر وحدت وھمبستگی افراد ملت ايران توضي
ی ابرازنشده است ولی اين پيوستگی وحدت خدراين واقعيت کوچکتری ترديدی ازناحيه ھيچ مور شناخته شده است

انقالب مشروطيت  .القاب فردی معرفی ميشدند وھمبستگی ملی فاقد عالمت بود  وپادشاھان تاقبل ازانقالب مشروطيت با
عناوين فردی وشخصی  ،ن درفرھنگ وتاريخ وادبيات ايرانآبه اعتبارپيوند ناگسستنی شاه وملت وريشه ھای عميق 

  .تبديل کرد مـــــا به  را > بودتصل به  <منپادشاه راکه م

  .واين تحول تاريخی برای اولين باردرفرمان مشروطيت پياده شد

  به متن فرما ن مشروطيت رجوع ميكنيم 

نجاکه حضرت باری تعالی جل شانه سررشته ترقی وسعادت ممالک محروسه ايران رابکف آجناب اشرف صدراعظم از«

را حافظ حقوق اھالی ورعايای صديق خود قرارداده لھذا دراين  مـــــــاايون سپرده است وشخص ھم مـــــــــا

   » براين تعلق گرفت که ............ مــاکه اراده ھمايون  عموق

 مـــــــــا«ازباب نمونه چنانکه ازبعد ازانقالب مشروطيت تمام فرامين شاھان مشروطيت باعنوان زيربوده است 

  »١٣٣٨بتاريخ محرم سال  سلطان احمدشاه قاجارشاھنشاه کل ممالک ايران ............ 

****  

قای ابراھيم حکيمی آفرمان انتصاب  ١٣٢۴ارديبھشت پھلوی شاھنشاه ايران  (  مـــــــــاباتائيدات خداوند متعال  

  .وصدھا نمونه ديگر )به نخست وزيری



  حقوقدان -ض

مانند  ،ست
ت متعلق به 

ملت راترک 
به کرات از 
لی ايرانيان 

واره آربدر و

باشد بازھم 

ه وميباشند 
ه خراب به 

جای  سياسی
 از رموده و

اميرفيض »ا پھلوی

مده اسآدخواھی 
سنت مشروطيت

ت وھمبستگی م
 ومصاحبه ھا ب
ت وھمبستگی مل

ر،  مايوس ودر

درکنارش نب دد

.   

شاه وايران بوده
 اند  نفرين خانه

درمبارزه س ،يم
رت مرحمت فر

 

رضا - ش ويران باد

 به معنای خود
وق سياسی وس

رمعنوی دروحدت
ا وسخنرانی ھا
رتطبيقی  وحدت

رگردان وبی پدر

 است که اگرعد

رساند شاه است

  بی جان بود

گی ملت به ش
درا حافظ بوده

زه ميکنيت مبار
دوارم اعليحضر

 شد وکينه خواه

و ما نشويم خانه اش

وگاھی ھم ست
> ولی درحقوت
.   

 سياسی واقتدار
نکه دربيانيه ھا

ودرتفسيريدانند

سر  هائي من

انند صفرھائی

مير کی و

وم بی رھبر تن ب

گسيختن ھمبستگ
ی ملی خودگبست

نه حقيقی ماست
اميد ،اخود دارد

پيمان شکن باش

 می خواھد من وتو

 جمع مفرد اس
بان افتادن است

تگی ملی استس

طبيعی موقعيت
چنان ، فرمودند

ھروند عادی مي

،تبديل فرمودند

مان ھا من ھم

وحدت ويکپارچک

   .ت

سروربود      قو

وثری کامل درگ
طريق شاه ھمبس
ت ايران که خان
ی خانه راھم با

 

   :شته است

ج وگاه      که پي

چه کسی« -ن شاه

فارسی معنای
بدعاقبت زين نر
مبستگی وپيوس

سلطنت، بطور ط
نزول اجاللــن
راھم يک شھ ن

ت  مـــنی از

ليونيھستند وم

ت وملت رابه و

ورده استآچنين

شگربی گمان سر

 خود بانی ومو
سنت ايرانی ازط
ضرت برای نجات
 است که معنای
 .شان بازايستند

شاھان ايران داش

نفرين کند تاجه

فرينن                  

 ودستورزبان ف
ومن است   ع
ت مظھريت وھم

ول از سوگند س
مــ به  مــــــا  

رمايند وخودشان

رانی رابه کثيری

  .رتگر

ھ من، ن ھريک

ه افراد رابه ملت

عيت رادربيتی چ

اصل لش

ليحضرت کهع
که بافرھنگ وس
وخاصه اعليحض

راوطن گرفته 
رزيربيانيه ھايش

رخواست راازش

ن شاهآبر

    ٣برگ  ١۴/ ٠۵

ما اگردرادبيات
ن خلق اين ماو
 پادشاه وعالمت

پس ازعدو ضرت
ن ازآوپيوست 

من استفاده ميفر

تند وجامعه ايرس

رھربيگانه غار

فراد ملت ايران

ی کهزچي نآ ست

مولوی اين واقع

نه نيست که اع
ان خودشان راک

ھمه ما و ،ھند
وملک شخصی
ه ازاين شعاردر

وسی ھم اين در

        

 ٢٠١٢ /۵

واژه م
نردبان<

شخص

اعليحض
کردند و
واژه من

سگس را

شکار و

تمام اف

صفراس

حکيم م

منصفان
ھموطنا

نھا بدآ
خانه و
استفاده

که فردو

  

       

       

 


