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ﭘﺮوا 1ﺷﻮد :
ا ـ در ﻧـﻮﺷﺘـﻪ ﻫﺎی ﺷـﺎدروان ﮐﺴـﺮوی ؛ ﻫﻤﯿﺸـﻪ » ﻣﻦ « ﺧـﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨـﺪه اﺳـﺖ و » ﻣﺎ « ﺑﻤﻌﻨـﯽ ﮔـﺮوه
» آزادﮔﺎن « ﯾﺎ » ﻫﻤﺒﺎوران « ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی آن ﺷﺎدروان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ب ـ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﺎدروان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ » ب « ﺑﻮاژه ﭘﺴﯿﻦ ﻣﯿﭽﺴﺒﺪ  .ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﺑﻤﻦ  ،ﺑﺒﺎزار  ،ﺑﺮﻓﺖ ،
ﺑﺪرود  ،ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن  .ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎل 3ﺳﺎﺗﻬﺎی  580ﺗﺎ  » 584ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ « و » ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺴﺮوی در زﻣﯿﻨﮥ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ« ﺑﮑﻮﺷﺶ ﺷﺎدروان ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺰداﻧﯿﺎن ﺳﺎﺗﻬﺎی  238و  239ﮔﻔﺘﺎر  :ﭘِﺪرود  ،دﯾﺪه ﺷﻮد .
پ ـ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ » زﻣـﺎن ﻫﺎی « زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺷﺎدروان در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ از» ی « ﺳﻮد
ﻣﯿﺒﺮد  ،ﮐﺘﺎب » زﺑﺎن ﭘﺎک « ﻧﻮﺷﺘﻪ آن ﺷﺎدروان دﯾﺪه ﺷﻮد .
ت ـ ﭘﯿﻤﺎن  » :ﻣﻬﻨﺎﻣﻪ « و ﭘﺮﭼﻢ  »] :روزﻧﺎﻣﻪ «  »،ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎﻫﻪ « و » ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻧﺎﻣﻪ « [ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺎدروان
از ﺳﺎل  1312ﺗﺎ 1323ﭼﺎپ و ﻣﯿﭙﺮاﮐﻨﺪ .
ج -اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و )ﭘﻮﯾﺎ( ﻧﯿﺰ ) ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻓﻨّﯽ ( ﻧﺎﭼﺎرﮔﺮدﯾﺪه آﻧﺮا در ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ارﻣﻐﺎن
ﮔﺮداﻧﺪ  .ﺑﺎ ) ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ( ﺑﺨﺶ ﻫﺎ  ،ﺑﻬﻤﮥ ﮐﺘﺎب » در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم « دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .
چ -ﻣﻌﻨﯽ» ﻫـﺮ واژۀ ﻧﻮ « در زﯾﺮﻧـﻮﯾﺲ ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎت ﺑﺨﺎﻣﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﻣﺪه  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﻨـﯽ واژه ای ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،واژه ﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب دﯾﺪه ﺷﻮد .
د ـ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮده و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎﯾﻦ ﭼﺎپ دارﻧﺪ اﻧﺪﯾﺸﮥ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﻨﺪ ﺗﺎ در ﭼﺎﭘﻬﺎی ﭘﺴﯿﻦ ﺑﺪﯾﺪه ﮔﯿﺮﯾﻢ  .ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﭘﺎﮐﺪﻟﯽ ﺷﻤﺎ .
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] ﻣـﺮا ﺑﺎ ﺧﺪا ﭘﯿﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎ
ﻧﻨﺸﯿﻨﻢ و اﯾﻦ راه را ﺑﺴﺮ ﺑﺮم .

دارﻧﺪۀ ﭘﯿﻤﺎن در ﺳﺎل 1308

دﯾـﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧِـﺮَد ﺑﺴﺎزد ،
ﺧﻮد آﻣــﻮزﮔﺎر ﺧِـــﺮَدﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﺎت ﯾﮑﻢ ﮐﺘﺎب » ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و داوری ﮐﻨﻨﺪ « ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺎدروان ﮐﺴﺮوی ﺳﺎل [ 1323
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] ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﭼﺎپ ﯾﮑﻢ ﮐﺘﺎب » در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم «  ،ﺳﺎل [ 1322
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ﺧﻮاﻫﺶ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
از ﮔﻔﺘﻦ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﺟُﺴﺘﺎر 1ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ارﺟﺪاری اﺳﺖ  .اﺳﻼم ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
آﻏﺎزش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻫﻨﺎﯾﻨﺪه ﺑﻮده و ﺷﺮق را ﺑﺘﮑﺎن آورده اﻣﺮوز در ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان و ﻫﻨﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ و در
ﺳﺮآﻣﺪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﮐﺘﺎب در ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎت ﺑﭽﺎپ رﺳﺪ و ﻣﻦ از ﮐﻤﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ
در ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﺳﺎت ﺑﺲ ﮐﺮده ام .
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﮔﻔﺘﻨﯿﻬﺎ را ﮔﻔﺘﻪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺰﺑﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد آورده ام ،
اﯾﻨﺴﺖ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن دو ﭼﯿﺰ را ﺧﻮاﺳﺘﺎرم :
(1اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯿﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ زود ﻧﺮﻧﺠﻨﺪ و رو
ﻧﮕﺮداﻧﻨﺪ  .ﺧﺮد و ﻓﻬﻢ را ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ دﻟﯿﻠﻬﺎ را ﺑﺪﯾﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ  .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﮔﺮ اﯾﺮادی ﺑﺎﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ
ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﻤﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ  .ﻣﺎ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﯾﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺳﺨﻨﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و آﻣﯿﻐﻬﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻦ
ﮔﺮدد .
ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﯿﺮون دادﯾﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﻼﯾﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎﯾﻬﻮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ  .ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻫﻮده ای ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻮد .
(2اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺧﻮر آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ـ از ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﮐﯽ و ﭘﺸﺘﻮ و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ـ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﻮد  .اﯾﻨﺴﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﯿﮑﯽ از آن زﺑﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮداﻧﺪ ﺑﯿﮏ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .
ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ را ﮐﻪ ﺑﯿﺮون داده ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺰﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  .وﻟﯽ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﭼﺎپ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه ،
ﭘﺲ از اﻓﺰودن اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺘﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﺰ  ،آن را ﺑﭽﺎپ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .

دﻓﺘﺮ ﭘﺮﭼﻢ

] ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎب » در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم «  ،ﺳﺎل [ 1323
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ﺑﻨﺎم ﭘﺎک آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎرﻫﺎ از اﺳﻼم ﺳﺨﻦ راﻧﺪه ام و اﯾﻨﮏ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ راﻧﻢ  ،و اﻣﯿﺪﻣﻨﺪم اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻦ در
آن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ را ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪ .
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ دﯾﮕـﺮ ﻣﺎ را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻣﺎ و اﯾﺸﺎن داوری ﮐﻨﺪ .

دﯾﺒﺎﭼﻪ ﺳﺨﻦ
 1ـ اﺳﻼم دوﺗﺎﺳﺖ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ اﺳﻼم دوﺗﺎﺳﺖ  :ﯾﮑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﻤﺮد ﻋﺮب ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻨﯿﺎد
ﻧﻬﺎد و ﺗﺎ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﺒﻮد  ،و دﯾﮕﺮی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ و ﺑﺮﻧﮓ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﯽ و
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻬﯽ و ﺷﯿﺨﯽ و ﮐﺮﯾﻤﺨﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدﯾﺪه  .اﯾﻦ دو را اﺳﻼم ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ  .وﻟﯽ ﯾﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﮑﺒﺎره از ﻫﻢ ﺟﺪاﯾﻨﺪ  ،و ﺑﻠﮑﻪ آﺧﺸﯿﺞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ  ،ﺑﺪو دﻟﯿﻞ :
(1دﻟﯿﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ  :ﻣﺎ از آن اﺳﻼم آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ  ،ﻧﯿﮏ ﻣـﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮده  .آن ﯾﮏ دﯾﻦ ﭘﺎک
ﺑﺖ ﺷﮑﻦ ﻣﯿﺒﻮده و اﯾﻦ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﯿﺸﻬﺎی ﺳﺮاﭘﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ و آﻟﻮدﮔﯿﺴﺖ .
(2دﻟﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ  :آن اﺳﻼم  ،ﻣﺮدم ﭘﺮاﮐﻨﺪه و زﺑﻮن ﻋﺮب را ﯾﮏ ﺗﻮده ﮔﺮداﻧﯿﺪه  ،ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻬﺎن
رﺳﺎﻧﯿﺪ  .اﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﻮده ﻫﺎ را از ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪ و زﺑﻮن و زﯾﺮدﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ  .اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺧﻮارﺗﺮﯾﻦ و
زﺑﻮﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ و در زﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن زﯾﺴﺘﻪ آن را ﮐﻤﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﭙﻨﺪارﻧﺪ  .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ  :درﺧﺖ را از ﻣﯿﻮه اش ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ  ،ﯾﮏ درﺧﺘﯽ آن ﻣﯿﻮه ﺷﯿﺮﯾﻦ را داده و دﯾﮕﺮی اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺗﻠﺦ را ﻣﯿﺪﻫﺪ  ،آﯾﺎ
ﻫﺮ دو را ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﻨﺪاﺷﺖ ؟!.

 2ـ از آن اﺳﻼم ﭼﯿﺰی ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪه
ﺑﺎﯾﺪ آﺷﮑﺎره ﮔﻔﺖ  :از آن اﺳﻼم ﭼﯿﺰی ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪه  .دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﻤﺮد ﻋﺮب ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺰاﺷﺖ  ،دو روﯾﻪ
ﻣﯿﺪاﺷﺖ  :ﯾﮑﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻬﺎی ﺑﺎوری و دﯾﮕﺮی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺰارﯾﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ » ﺗﺸﮑﯿﻼت «  .ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ  :آن ﭘﺎﮐﻤﺮد از
ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدم را ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑĤﻧﺎن ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﺎد داد و ﯾﮏ رﺷﺘﻪ از آﻣﯿﻐﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ را
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آﻣﻮﺧﺖ  ،و از ﯾﮑﺴﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎم اﺳﻼم ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﯾﮏ ﺟﺎ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻨﺪ  ،و از
ﯾﮏ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ  ،و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺴﺘﻨﺪ  ،و زﮐﺎت و ﺧﻤﺲ ﻣﯿﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ  ،و
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﯿﺪﯾﻨﺎن » ﮐﻔّﺎر « ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﭙﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼم ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .
اﻣﺮوز ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻬﻢ ﺧﻮرده و از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ  .آﻧﮑﻪ ﺑﺎورﻫﺎﺳﺖ اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻐﺰﻫﺎﺷﺎن آﮐﻨﺪه از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻤﺮاﻫﯿﺴﺖ  .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺮده ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ رﻧﮕﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
رواج ﺑﯽ اﻧﺪازه ﻣﯿﺪارد  ،ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ـ از ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﭘﻮچ ﺻﻮﻓﯿﺎن  ،و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎن ،
و ﺑﺪآﻣﻮزﯾﻬﺎی ﺑﺎﻃﻨﯿﺎن  ،و ﯾﺎوه ﺳﺮاﯾﯿﻬﺎی ﺧَﺮاﺑﺎﺗﯿﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ـ در ﻣﯿﺎﻧﺴﺖ  .ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧﺮ
ﺑﺪآﻣﻮزﯾﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮوی آن ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ  .اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آﻣﯿﻐﻬﺎی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯿﺪارﻧﺪ  .ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ  ،آن ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻊ ازﻫﺮ و ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻧﺠﻒ در ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ دﯾﻦ واﻻﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﺳﺖ  .دﯾﻨﺪاران ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺟﻬﺎن  ،و ﭼـﻪ درﺑﺎره داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ  ،و ﭼـﻪ از روی ﺧﻮی و ﺧﯿﻢ  ،ﺑﺮﺗـﺮی ﺑِﺒﯿﺪﯾﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
» ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺒﻮده «  .وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوز از ﻫﺮ ﺑﺎره ﭘﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎورﻫﺎی اﻣﺮوزی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮد  ،از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻠﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻫﺮ ﺗﻮده ای ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ روﻧﺪ
ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ اﺳﻼم را ﺑﮑﻨﺎر ﮔﺰارﻧﺪ .
اﻣﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺰارﯾﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم  ،آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮑﺒﺎر ﺑﻬﻢ ﺧﻮرده  .اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻨﺎم ﮐﺸﻮر اﺳﻼم
ﻧﯿﺴﺖ  .زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ ﺗﯿﺮه ای ﮐﺸﻮری ﺑﻨﺎم ﺗﺒﺎر ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ آورده  .ﻣﺜﻼً ﺗﺮﮐﻬﺎ
ﮐﺸﻮری ﺑﻨﺎم ﺗﺒﺎر ﺧﻮد ﻣﯿﺪارﻧﺪ  .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟﺰ ﺑﻨﺎم اﯾﺮاﻧﯿﮕﺮی ﻧﻤﯿﺰﯾﻨﺪ  .اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل را ﻣﯿﺪارﻧﺪ  .ﺧﻮد ﻋﺮﺑﻬﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺎم ﻧﮋاد ﻋﺮب ﻣﯿﺰﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻨﺎم اﺳﻼم  ،ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از
دﯾﮕﺮی ﺟﺪاﺳﺖ  .در ﻫﻤﺎن ﻋـﺮاق ﯾﺎ ﻣﺼـﺮ ﯾﺎ ﮐـﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺟﻬـﻮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤـﯽ ﻋﺮب ﮐﻪ از ﺑﻮﻣﯿﺎﻧﺴﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﻮد  .وﻟﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺮب ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ  .در
ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺮان ارﻣﻨﯽ و آﺳﻮری و زردﺷﺘﯽ و ﺟﻬﻮد  ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﯾﮑﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  .وﻟﯽ اﮔﺮ
ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺮب از ﻋﺮاق و ﯾﺎ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺟﺰ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﻮد .
ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣـﯽ از ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﻬﻢ ﺧﻮرده  ،و آن روز ﮐﻪ ﻣﯿﺒﻮد ﺟﺰ ﻣﺎﯾﮥ ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔـﯽ ﻧﻤﯿﺒﻮد  .زﯾﺮا
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﻣﺮاﮐﺶ و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ  ،ﺑﺎ دﺳﺘﻮر دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ اروﭘﺎ  ،ﺗﻔﻨﮕﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺑﺠﻨﮓ ﻫﻤﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ  .ﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان
ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ  ،ﭼﻮن ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ  ،و ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑĤن در آﻣﺪﻧﺪ  ،اﺳﻼم آن اﻧﺪازه ﻫَﻨﺎﯾﺶ ﻧﻤﯿﺪاﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﺪ و ﻣﺮاﮐﺶ را از ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎز دارد  .وﻟﯽ واروﻧﻪ آن رخ داد  ،و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻋﺮﺑﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن را از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺟﺪا ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﺪﺷﻤﻨﯽ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه او وادارﻧﺪ  .اﯾﻦ ﻣﯿﺒﻮد اﻧﺪازه ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻼﻓﺖ
و ﺑﯽ ارﺟﯽ آن  ،و ﺑﻬﻤﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن آن را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ .
اﻣﺎ ﻓﻘﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی اﺳﻼم  ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﻣﺮوز در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺎر ﮔﺰارده ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  .ﺧﻮد ﻋﺮﺑﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر را ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ  .در اﯾﺮان دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ
ﺧﻮد ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺸﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ زور ﺗﻔﻨﮓ  ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد روان ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ .
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آﻣﺪﯾﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﯿﺪﯾﻨﺎن  .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوز در ﯾﮏ ﺣﺎل ﭘﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﮕﯿﺸﺎن ﺟﺰ از
ﺗﺮﮐﻬﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در زﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  ،آن ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ زﯾﺮ دﺳﺘـﯽ را ﮐﻤـﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ
وﺑĤن ﮔﺮدن ﻧﻬﺎده اﻧﺪ .
آن ﮔﺎه ﺟﻨﮓ » ﯾﺎ ﺟﻬﺎد « ﺑَﻬْﺮ آن ﻣﯿﺒﻮده ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮدﻣﺎن را از ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ و ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ و ﺑﯿﮏ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و واﻻﺗﺮی رﺳﺎﻧﻨﺪ  ،و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد در ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ از دﯾﮕﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺴﺘﺮﻧﺪ ﺑﺠﻨﮓ ﯾﺎ ﺟﻬﺎد ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮان داد ؟!.
ﺑﺎﻫﻤﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی از ﺧﻠﯿﻔﻪ » اوﻟﻮاﻻﻣﺮ «  ،ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﯿﺪﯾﻨﺎن » ﺟﻬﺎد «  ،ﺳﻪ ﭘﺎﯾﮥ
اﺳﺘﻮار اﺳﻼم ﻣﯿﺒﻮد  ،و اﻣﺮوز ﻫﺮ ﺳﮥ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ اﻓﺘﺎده و از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ .
از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ  :از آن اﺳﻼم ﭼﯿﺰی ﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه .
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ﮔﻔﺘﺎر ﯾﮑﻢ ـ زﯾﺎﻧﻬﺎی اﺳﻼم
ﺳﺨﻦ از اﺳﻼم اﻣﺮوزی اﺳﺖ  .اﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﺎم  ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻼﯾﺎن ﻣﯿﮕﺮدد  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮدی
ﻧﻤﯿﺪارد زﯾﺎﻧﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .ﺷﺮﻗﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر و درﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ  ،ﻣﺎ اﮔﺮ
ﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری را ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎرﯾﻢ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ  .ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ زﯾﺎﻧﻬﺎی اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺸﻤﺎرم ﺑﺴﺨﻨﯽ ﺑﺲ دراز ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و اﯾﻨﺴﺖ ﺑﭽﻨﺪ زﯾﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺲ ﮐﺮده آﻧﻬﺎ را ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﺎز
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ :

1ـ اﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺎﯾﮥ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﻧﺎداﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﯿﺶ ﮐﻪ ﻣﯿﺪارﻧﺪ در ﺗﻮی ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ و ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﻧﺪ  .ﻣﻦ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺸﻤﺎرم ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﺮدازم  .در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ وار ﯾﮏ رﺷﺘﻪ از آﻧﻬﺎ را ﯾﺎد
ﻣﯿﮑﻨﻢ :
ا ـ ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻤﺮاﻫﯿﺸﺎن ﻫﻤﯿﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﻦ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ و از آن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  .آری  ،ﺑﺎ آن
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ راﺳﺖ آن را ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ  .دﯾﻦ» ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎن و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑĤﻣﯿﻐﻬﺎی
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و زﯾﺴﺘﻦ ﺑĤﯾﯿﻦ ﺧﺮد اﺳﺖ « وﻟﯽ آﻧﺎن اﯾﻦ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ  ،دﯾﻦ را ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﺑﯿﭙﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﯿﻬﻮده ای ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ  .در ﻧﺰد آﻧﺎن دﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی در ﮐﻨﺎرۀ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ .
ﻣﺜﻼً ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﮋادی ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ و ﻋﺎدﺗﻬﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  ،و داﻧﺸﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﺸﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺎزش ﻧﻤﯿﺪارد درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﮐﯿﺸﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘﺎﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑĤﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ  .زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای در ﮐﻨﺎرۀ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ  ،و ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﺧﻮﺷﯽ و روﺳﻔﯿﺪی در آن ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ ﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻼﯾﺎﻧﯽ در ﻧﺠﻒ و ﮐﺮﺑﻼ و ﺟﺎﻣﻊ ازﻫﺮ و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ درس ﻓﻘﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی
ﻓﻘﻬﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ  .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ؟!.
ب ـ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﭘﺎﯾﻪ ای از دﯾﻦ اﺳﺖ  .وﻟﯽ اﯾﻨﺎن او را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ  .ﺧﺪاﯾﯽ از ﭘﻨﺪار ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن راه ﻣﯿﺒﺮد  .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ  ،ﭼﻮن از ﻣﺮدم اﻧﺪک ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ دﯾﺪ ﺑﺨﺸﻢ آﯾﺪ و ﺑﯿﻤﺎری و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻓـﺮﺳﺘﺪ ،
وﻟـﯽ ﺳﭙﺲ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم رو ﺑﺴـﻮﯾﺶ آوردﻧـﺪ و ﺑﻼﺑﻪ و زاری ﭘـﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺧﺸﻤﺶ ﻓـﺮو ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﭘﺘﯿﺎره ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ،
اﯾﻨﺴﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﭙﻨﺪارﻧﺪ .
ﺧﺪاﯾﯿﮑﻪ ﺟﻬـﺎن را ﺑﭙﺎس ﻫﺴﺘـﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ آﻓـﺮﯾﺪه  .ﺧﺪاﯾـﯽ ﮐﻪ ﻣﻬـﺮ ورزد  ،ﻣﯿﺎﻧﺠـﯽ ﭘﺬﯾﺮد  ،ﺑﺎ زﺑﺎن
داﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﺒﯿﺢ و آﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ » اﺳﺘﺨﺎره « .
ج ـ ﺧﺮد ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﺮﯾﻦ دادۀ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ آن را ﻧﯿﮏ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و راﺳﺘﯽ آﻧﺴﺖ
ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺧﺮدﻫﺎﺳﺖ  ،وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ارﺟﯽ ﻧﻤﯿﮕﺰارﻧﺪ  .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن
ﺑﺎورﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎﺷﺎن ﺑﯿﺨﺮداﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺮد دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و از ارج آن ﻣﯿﮑﺎﻫﻨﺪ  .ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﺎ
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ﻣﺎ ﺑﮑﺸﺎﮐﺶ ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺮد ارج ﻣﯿﮕﺰارﯾﻢ  .ﯾﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ  » :ﻋﻘﻠﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف
دارد « .
د ـ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ » ﯾﺎ ﺑﮕﻔﺘﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی « ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮥ از دﯾﻦ و ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از رازﻫﺎی ﺳﭙﻬﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
اﯾﻨﺎن ﻣﻌﻨﯽ راﺳﺖ آن را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ  ،و ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﯽ را در آن زﻣﯿﻨﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  .ﺑﮕﻤﺎن
آﻧﺎن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎو ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدد  ،و ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ راﻧﺪ  ،و از ﻣﯿﺎﻧﮥ او و ﺧﺪا ﭘﺮده ﺑﺮﺧﯿﺰد  ،و
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﺰد او در آﻣﺪ و رﻓﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺰد ﻣﺮدم » دﻋﻮی « ﮐﻨﺪ  ،و آﻧﺎن ﺑﺮای
آزﻣﺎﯾﺶ  » ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﯽ « )ﻣﻌﺠﺰه( از او ﻃﻠﺒﻨﺪ  ،و ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺖ » اﯾﻤﺎن « آورﻧﺪ  .و ﭘﺲ از آن ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ  .اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن درﺑﺎره ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  :ﺳﺮاﭘﺎ ﭘﻮﭼﺴﺖ .
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮ اﺳﺖ از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﭘﺎﮐﻤﺮد اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ  :ﻣﺎه را دو ﻧﯿﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪه  ،ﺑĤﺳﻤﺎن ﺑﺮای دﯾﺪار ﺧﺪا رﻓﺘﻪ  ،آﻓﺘﺎب را ﭘﺲ از ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪه  ،از ﻣﯿﺎن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭼﺸﻤﻪ روان
ﮔﺮداﻧﯿﺪه  ،ﺑﺎ ﺳﻮﺳﻤﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ .
اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ  :دﻟﯿﻞ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﭼﻪ ﺑﻮده ؟ ﺑﯽ درﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ  » :ﻣﻌﺠﺰه
ﻧﺸﺎن داد  ،ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﮐﺮد  ،از ﻏﯿﺐ ﺧﺒﺮ داد … « اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻫﺮ زﻣﺎن
ﻣﻌﺠﺰه ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻤﻮده و آﺷﮑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺸﺎن داد ؟! .
ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﻫﻤﻪ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ؟! .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ .
ﻫـ ـ درﺑﺎره آن ﺟﻬﺎن ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻮﭼﯽ را در ﻣﻐﺰﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﺎ داده اﻧﺪ  .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد در ﮔﻮر
دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮔﺮدد  ،و دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ » ﻧﮑﯿﺮ « و دﯾﮕﺮی » ﻣﻨﮑﺮ « ﺑﺎﮔﺮزﻫﺎی آﺗﺸﯿﻨﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺴﺮ او آﯾﻨﺪ و
ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ  » :ﻣﻦ رﺑﮏ ؟ .ﻣﻦ ﻧﺒﯿﮏ ؟ « .ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ  ،وﮔﺮﻧﻪ ﮔﺮزﻫﺎی
آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺴﺮش ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ  .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ ﮔﻮر او را ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺸﺮد  .روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ از ﮔﻮر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﯾﮏ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ  ،ﺧﺪا ﺑﺮوی ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ  ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان از اﯾﻦ ﺳﻮ و آن
ﺳﻮ ﺻﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ  .ﮔﻨﺎه و ﺻﻮاب ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺗﺮازو ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﻫﺮ ﯾﮑﯽ » ﺑِﺎﻣﺖ « ﺧﻮد
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﺳﭙﺲ از روی ﭘﻞ ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﺮﻧﺪه » ﺻﺮاط « ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﯾﮏ
دﺳﺘﻪ ﺑﺪوزخ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد .
و ـ در دﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪا را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﯾﯿﻦ او را » درﺑﺎرۀ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺟﻬﺎن « ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﺪا ﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آﯾﯿﻦ او ﺳﻮدی ﻧﺪارد  .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آﯾﯿﻦ ﺧﺪا ﻧﺎآﮔﺎﻫﻨﺪ  ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎورﻫﺎ و
ﮐﺎرﻫﺎﺷﺎن ﺑĤﺧﺸﯿﺞ آن آﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ :
(1اﯾﻦ ﺟﻬﺎن از روی ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﺮ ﮐﺎری در آن  ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی
ﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد  .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭘﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺮون از آﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻣﺜﻼً ﺑِﺒﯿﻤﺎری ﺑﺎ دﻋﺎ درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺧﻮد » ﻣﻌﺠﺰه « ﯾﺎ » ﮐﺮاﻣﺖ « ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،
ﺑِﺒﺎزﮔﺸﺖ ﻋﯿﺴـﯽ  ،و ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻣـﺎم ﻧﺎﭘﯿﺪا  ،و زﻧﺪﮔﺎﻧـﯽ ﺟﺎوﯾﺪ ﺧﻀـﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺮون از آﯾﯿﻦ ﺟﻬـﺎن اﺳﺖ ﺑﺎور
ﻣﯿﺪارﻧﺪ  ،و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﺮادی ﮔﯿﺮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ  » :از ﻗﺪرت ﺧﺪا ﭼﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ «  .از ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺮزی  ،و ﺑَﻬْﺮِ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ آﯾﯿﻨﯽ ﮔﺰارده اﺳﺖ  » .ﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد « .
(2اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ  .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای از آﯾﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ
زﻣﺎن ﻧﯿﮑﯿﻬﺎی دﯾﮕﺮی در آن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد  .وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واروﻧﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در ﻧﺰد آﻧﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﮐﻨﻮن
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و آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﻮده  .در ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻓﻬﻤﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺰﻣﺎن ﺧﻮد ارج ﻧﻤﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  ،و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﻮﻧﺪﻫﺎی ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪن اﯾﺸﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
(3اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺪاﯾﯽ رخ دﻫﺪ و ﯾﮏ راه رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺮوی
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎز ﮔﺮدد و ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ از ﻣﯿﺎن رود  .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺮا ﺑﺎ اﺳﻼم ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﯿﺨﺮداﻧﻪ دﺳﺖ
ﺧﺪا را ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ  .اﮔﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬرد دﯾﮕﺮ ﺧﺪا ﺑﺠﻬﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .
(4در ﺣﺎل آﻧﮑﻪ درﺑﺎرۀ زﻣﺎن آن ﺑﺎور را ﻣﯽ دارﻧﺪ و درﺑﺎرۀ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ،
ﻣﯽ ﺑﯿﻮﺳﻨﺪ در آﺧﺮ زﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود آﯾﺪ  ،و ﯾﺎ ﻣﻬﺪی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﺟﻬﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮﻧﮓ دﯾﮕﺮی اﻓﺘﺪ .
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و از ﭘﻨﺪار ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﻧﺪ .
اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺶ رﺷﺘﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﺴﺖ  .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺰرگ و رﯾﺸﻪ دار دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺪﺗﺮ و زﯾﺎن آورﺗﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻻت و ﻫﺒﻞ اﺳﺖ .
اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ وﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎن و ﭘﺴﺘﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد  .دﯾﻦ ﮐﻪ آدﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻨﻬﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ .
از آن ﺳﻮی اﻧﺒﻮه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﻨﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ  .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎی ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺟﺎﻣﻊ ازﻫﺮ و ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﺑﻤﺎﻧﺪ آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎی ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی دﭼﺎرﻧﺪ  .ﺑﻤﺎﻧﺪ آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺑﺪآﻣﻮزﯾﻬﺎ و ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎی
ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ـ از ﺷﯿﻌﯿﮕﺮی  ،ﺑﺎﻃﻨﯿﮕﺮی  ،ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی  ،ﺧﺮاﺑﺎﺗﯿﮕﺮی  ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎن  ،ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻬﯿﮕﺮی  ،ﺑﻬﺎﯾﯿﮕﺮی ـ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن رواج ﻣﯽ دارد و ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﮐﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .
ﺑﻤﺎﻧﺪ آﻧﮑـﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧـﺮ ﻣﺎدّﯾﮕـﺮی از اروﭘﺎ رو ﺑﺸﺮق آورده و در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻣـﺮوز اﻧﺒﻮه
درس ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن » از ﻣﯿﺎن ﻣﻼﯾﺎن ﻧﯿـﺰ « ﺑﯽ دﯾﻦ و ﻣﺎدی ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﭼﯿـﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﭘﺎره ای از آﻧﺎن آﺷﮑﺎره
ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ دﯾﻨﯽ از دﯾﻦ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﺴﺘﯽ
دو دل و درﻣﺎﻧﺪه روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺰارﻧﺪ .

 2ـ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻦ ﺑﺰﺑﻮﻧﯽ داده اﻧﺪ
ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ زﺑﻮﻧﯽ و ﺧﻮاری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﺴﺖ  .اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ » ﺟﺰ از ﺗﺮﮐﯿﻪ « در
زﯾﺮ دﺳﺖ اروﭘﺎﯾﯿﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﻦ ﺧﻮاری و زﺑﻮﻧﯽ ﺗﻦ در داده اﻧﺪ و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن در اﻧﺪﯾﺸﮥ آزادی ﻧﯿﺴﺖ  .روﺷﻨﺘﺮ
ﮔﻮﯾﻢ  :اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر آزادی ﺑﻨﺎم اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ  ،و ﭼﻨﺎن آرزوﯾﯽ را ﻫﺮﮔﺰ در
دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﻤـﯽ دارﻧﺪ  .ﺑﻠﮑﻪ راﺳﺘـﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻣـﺮوز ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧـﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑĤزادی ﺟﺪاﯾـﯽ اﻓﺘﺎده و
ﻣﺴﻠﻤـﺎﻧﺎن در ﻫـﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪو دﺳﺘـﻪ اﻧﺪ  :ﯾﮏ دﺳﺘـﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ در آرزوی آزادی ﮐﺸـﻮر و ﺳـﺮﻓﺮازی
ﺗـﻮدۀ ﺧـﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  ،و در آن راه ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ  ،وﻟﯽ اﯾﻨﺎن از دﯾﻦ رو ﮔﺮداﻧﻨﺪ  ،دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮی آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ دارﻧﺪ » ﯾﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «  ،وﻟﯽ دﻟﻬﺎﺷﺎن از آرزوی آزادی و ﺳﺮﻓﺮازی ﺗﻬﯿﺴﺖ و ﺑﺎ آن دﺳﺘﻪ آزادﯾﺨﻮاه
دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ؟ ...اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺗﺎﻫﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ  :در ﭘﻨﺠﺎه ﯾﺎ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﮐﻪ داﻧﺸﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اروﭘﺎﯾﯿﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رواج ﯾﺎﻓﺖ و در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﺑﻨﺎم ﻣﯿﻬـﻦ ﭘﺮﺳﺘـﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫـﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ  ،ﻣﻼﯾﺎن ﯾﺎ ﭘﯿﺸـﺮوان اﺳﻼم در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آن
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اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ آن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ  ،و در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻤﯿﺎﻧﻪ دﯾﻨﺪاری و آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ و ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﻓﺘﺎد  ،و ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺮای آﻧﮑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑĤن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را » ﮐﻪ دﯾﻦ داران ﻫﻤﺎﻧﺎﻧﻨﺪ « از دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﮑﺸﻮر و ﺗﻮده و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﮑﻨﺎر ﮔﺮداﻧﻨﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﺷﻤﻨﯽ وا دارﻧﺪ  ،اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن ﺟﺪاﯾﯽ .
راﺳﺘـﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺣﺎل اﻣـﺮوزی ﺟﻬﺎن ﻧﻪ ﺷﺎﯾﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧـﻮد دارای ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ آزادی ﺑﻨﺎم
» ﺟﻬﺎن اﺳﻼم « ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﻧﻪ ﺷﺎﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯿﮑﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ دارﻧﺪ آن دﯾﻦ را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑĤﯾﯿﻦ آن آزاداﻧﻪ راه ﺑﺮﻧﺪ  .ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺰارﯾﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم » ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آن « ﺑﺮای اﻣﺮوز
ﻧﻤﯽ ﺑﻮده و اﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮری را ﺑﺎ آن راه ﻧﺘﻮان ﺑﺮد  ،از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻤﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ  .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﻨﯽ آزادی و ﺟﺪا ﺳﺮی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ارج آن را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻏﯿﺮت و ﻣﺮداﻧﮕﯽ از ﮔﺮدن ﮔﺰاردن ﺑﯿﻮغ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن
ﺑﺎزﺷﺎن ﻣـﯽ دارد ﺧﻮاه و ﻧﺎﺧﻮاه از دﯾﻦ روی ﻣـﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ  ،و از آن ﺳﻮی ﻣﻼﯾﺎن و دﯾﮕﺮان ﮐﻪ از دﯾﻦ روﮔﺮداﻧـﯽ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از آزادی و ﺟﺪاﺳﺮی و ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻨﺪ .
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﺑﺰﯾﺮ دﺳﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺧﻮرﺳﻨﺪی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن » دﯾﻨﺪاران اﯾﺸﺎن « در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ
ﻧﮋاد ﮐﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ  ،آرﻣﺎﻧﺸﺎن آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺴﺠﺪﻫﺎی آﻧﺎن ﭘﺎس ﮔﺰارده ﺷﻮد  ،راه ﻣﮑﻪ ﺑﺮوی آﻧﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺮدد ،
ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ » ﯾﺎ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ « ﺑﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ  ،ﺑﺮوز آدﯾﻨﻪ و ﻋﯿﺪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ارج ﮔﺰارده ﮔﺮدد  ،در رادﯾﻮ ﺷﺐ ﯾﺎ ﺑﺎﻣﺪاد ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد  ،ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ از اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺘﺎﯾﺶ
اﺳﻼم و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺰار آن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ  .ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آرﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﻨﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ
ﺷﺮط ﻫﻤﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﺰﯾﺮ دﺳﺘﯽ ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ از اروﭘﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎر ﮐﻪ
درﺑﺎره اش ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ راﻧﺪ .

3ـ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻨﺎداﻧﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﺎزﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوزی ﻣﯽ دارﻧﺪ و دﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ » ﭼﻪ درﺑﺎرۀ ﺧﺪا و ﭼﻪ
درﺑﺎرۀ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ  ،و ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﮥ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ  ،و ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﮥ آن ﺟﻬﺎن « ﻫﻤﻪ ﮐﺞ و ﻫﻤﻪ ﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ  ،و ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎزﺷﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺧﻮار و زﺑﻮﻧﺸﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه  .از آﻧﺴﻮی ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻣﺎن  ،اﺳﻼم و دﯾﮕﺮ دﯾﻨﻬﺎ را در ﭘﺲ ﮔﺰارده اﺳﺖ  .وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ  .ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﺎﻓﻬﻤﯽ
ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﺎزﻧﺪ و ﺧﻮد را در رﺳﺘﮕﺎری ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ آرزو ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎﺳﻼم ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ  .اﯾﻨﺎن
ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﭼـﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣـﺮدم دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑĤن دﯾﻦ ﮔﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ  ،ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻮد  ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻧﻪ اﺳـﻼم آن اﺳـﻼﻣﺴﺖ و ﻧﻪ زﻣـﺎن آن زﻣـﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه ﻣـﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﺧﻮﻧﺪ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺳﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﻦ آرزو اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎروﭘﺎ رﻓﺘﻪ در آﻧﺠﺎ » ﺑِﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم « ﭘﺮدازﻧﺪ  .ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻓﺴﻮﺳﻨﺎﮐﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ  » :آﺧﺮ اﯾﻦ اروﭘﺎﯾﯿﻬﺎ ﭼﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟!… « .
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺸﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﯿﺪﻣﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود  ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﺑﺎﺳﻼم رواج ﺧﻮاﻫﺪ داد  .در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﯿﺼﺮ آﻟﻤﺎن ـ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ـ
اﺳﻼﻣﺨﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد  ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ روی ﺧﻨﺪان و ﮔﺸﺎده ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﮋده ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻮاداری
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از آﻟﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ  .ﺳﭙﺲ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ و ﻫﯿﺘﻠﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﯿﺪﺷﺎن را ﺑﺎﯾﻨﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ  .در اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﮐﺎر اﺳﺖ و در آﻏﺎز آن آﻟﻤﺎﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ  ،ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن
» ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺳﺘﺎﯾﯽ « ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ  » :ﺧﺪا او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ « .
روزی ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﺴﺖ و در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و روﺳﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮده ﺑﻨﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ  ،و در ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺳﺘﺎﯾﺸﻬﺎ از ﻫﯿﺘﻠﺮ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ  » :ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﺪه و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد و اﺳﻼم را ﺑﺎوج
ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ «  .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮔﻮﯾﻢ  .ﺳﺰای اﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯽ ﺟﺰ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد  .وﻟﯽ
ﭼﻮن رﺷﺘﻪ را رﻫﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺴﺨﻨﺎن ﭘﻮﭼﺘﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ  ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی ﮔﻔﺘﻢ  » :ﻫﯿﺘﻠـﺮ ﭼﮕـﻮﻧﻪ اﺳﻼم را
ﺑﺎوج ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ؟!… « ﮔﻔﺖ  » :ﻗـﻮّه دارد  ،ﻫﺮ ﮐﺎری ﺗﻮاﻧﺪ ﮐـﺮد «  .دﯾﺪم ﺑﺪﺗﺮ ﮔـﺮدﯾﺪ  .ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻢ :
» اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﮑﻨﺎر ﮔﺰارﯾﺪ « .
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﯿﻦ را ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ  .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ
ﻧﺎﻓﻬﻤﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ :
(1از ﻫﯿﺘﻠﺮ ﭼﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ اﻣﯿﺪ ﺑﯽ ﺟﺎ و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﯽ از اﯾﻦ راه دور ﺑĤن ﻣﯿﮕﺮود و او را ﯾﮏ
ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد .
(2رواج دﯾﻦ را ﺟﺰ در ﺳﺎﯾﻪ زور ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و اﯾﻨﺴﺖ آن را از ﻫﯿﺘﻠﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ دارد .
 (3در ﮐﯿﺶ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﭘﺎ ﮔﻤﺮاﻫﯿﺴﺖ ﮐﻤﯽ ﺳﺮاغ ﻧﻤﯽ دارد و آرزوی رواج آن را در اروﭘﺎ ﻣﯽ دارد .
(4از دﺷﻮارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم و دﯾﮕﺮ دﯾﻨﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﯿﮑﺒﺎر ﻧﺎآﮔﺎﻫﺴﺖ  .ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﻮن درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و از داﻧﺶ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯽ دﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ  ،و اﯾﻦ آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎ ﺑﺪﯾﻦ اﺳﻼم آﯾﻨﺪ .
(5در ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و در ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮑﻨﺎر ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺎ زور
ﺷﻮرش و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی  ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اروﭘﺎﯾﯿﺎن را روان ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﻧﺪ  ،وﻟﯽ اﯾﻦ آرزو ﻣﯿﮑﻨﺪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن
اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی آن را ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ .
روز دﯾﮕﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﯾﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻦ را درﺑﺎرۀ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و ﻫﻤﺎن آرزو را درﺑﺎره اﺳﻼم از ﺳﻮی او
ﻣﯿﻨﻤﻮد  .ﮔﻔﺘﻢ  :ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ در آﻏﺎز اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﻮد ؟ ...ﮔﻔﺖ  » :اﻣﺮوز ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
آن زﻣﺎﻧﺴﺖ « .ﮔﻔﺘﻢ  :ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آن روز ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز زﺑﻮن و زﯾﺮدﺳﺖ
دﯾﮕﺮاﻧﻨﺪ ؟ ...ﮔﻔﺖ  :اﻣﺮوز اﺳﻼم ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ  .ﮔﻔﺘﻢ  :ﭼﺮا ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ؟!  .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن روز ﺑﺎ
ﮐﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﯿﺸﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ؟! ...راز اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ...از ﭘﺎﺳﺦ درﻣﺎﻧﺪ  .ﮔﻔﺘﻢ  :ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را
ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯿﺘﺎن ﺑﮕﻔﺘﮕﻮ ﻧﭙﺮدازﯾﺪ  .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻢ  :ﺷﻤﺎ اﮔﺮ راز ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ  .آن روز ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ اﺳﻼم ﺻﺎف ﻣﯽ ﺑﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺰ
ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮوی آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑĤن ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯿﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﻤﯽ
ﺷﻤﺎره  ،ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯿﮕﺸﺎدﻧﺪ  .وﻟﯽ اﻣﺮوز ﭼﺸﻤﮥ اﺳﻼم ﺗﯿﺮه و ﮔﻞ آﻟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎداﻧﯽ و
ﮔﻤﺮاﻫﯽ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﺴﺘﯽ ﺑﺎورﻫﺎﺷﺎن از ﻫﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﭘﺮﯾﺸﺎن اﻧﺪ  ،و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ
ﺑﯿﺸﯽ ﺷﻤﺎره ﺷﺎن ﺑﻬﯿﭻ ﮐﺎری ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در زﯾﺮدﺳﺖ دﯾﮕﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
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ﭘﺲ ﻋﯿﺐ در ﺧﻮد اﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ  ،در ﺧﻮد ﺑﺎورﻫﺎ و آﻣﻮزاﮐﻬﺎﺳﺖ  .آﯾﺎ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﺎﯾﻨﻬﺎ ﭼﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ؟!..
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ از دﺳﺖ او ﺑﺮآﯾﺪ ؟!..
اﯾﻨﻬﺎ راﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ  ،و دﯾﮕﺮ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و رﻓﺖ  .اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی از ﻧﺎﻓﻬﻤﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ،و از ﻧﺎزﺷﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻤﺮاﻫﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ دارﻧﺪ  .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎزش  ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﺎداﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ
زﯾﺎن را در ﭘـﯽ ﻣـﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮد را در ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺠﺴﺘﺠﻮی رﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﯽ اﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻬﻤﺎن
ﻧﺎزش  ،ﺧﻮاری و زﺑﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

 4ـ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﯿﮑﯽ و ﻫﺮ رﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺎﯾﮥ ﺧﻮش ﮔﻤﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺖ ﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻤﺮاﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ دارﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﯿﮑﯽ و ﻫﺮ
رﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ و دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
در اﯾﻦ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل دﯾﺪه ﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﯾﺎ ﺳﺮرﺷﺘﻪ داری ﺗﻮده ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺟﻬﺎن و ﻧﺸﺎن واﻻﺗﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ـ ﭼﻪ در اﯾﺮان و ﭼﻪ در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﭼﻪ در دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ ـ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﺎر را ﺑﺨﻮﻧﺮﯾﺰی رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ  .دﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ  ،ﺑﺎ آن ﻫﻢ ﺑﺪﺧﻮاﻫﯽ و
ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺻﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  .اداره ﻫﺎی ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﻨﯿﺎد ﯾﺎﻓﺖ  ،ﺑﺒﺪﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ  .ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮔﺰارده ﺷﺪ  ،ﮔﺮدن ﻧﮕﺰاردﻧﺪ و ﺑﺪﺷﻤﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  .از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺮدن ﻧﯿﺎﯾﺪ .
ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ اﺳﺖ  :اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺎدﯾﮕﺮی ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ رﯾﺸﮥ دﯾﻦ و
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺎﮐﯽ و آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽ ﮐَﻨﺪ  .ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ژرﻓﯽ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه  ،ﺟﻬﺎن را ﺟﺰ ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺘﺮﺳﺎی ﻣﺎدی ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ  ،ﺑﺨﺪا و روان و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ و ﺧﺮد ﮐﻪ از
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی دﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎوری ﻧﻤﯽ دارد  ،آدﻣﯽ را ﺑﭙﺎی ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮده ﻧﯿﮑﯽ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻤﺎرد  ،زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﻧﺒﺮد و
ﺟﻬﺎن را ﻧﺒﺮدﮔﺎه داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﺴﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﺑﻨﺪ ﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯿﻢ آورﺗﺮﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺨﻮد دﯾﺪه و از ﻫﺮ ﺑﺎره ﺑﺎ دﯾﻦ و ﺧﻮاﺳﺖ آن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﻣﺎ
درﻓﺶ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﻢ و از ﻫﺮ ﺑﺎره ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ﺑĤن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ  ،و در ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﮐﻨﻨﺪ از در دﺷﻤﻨـﯽ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﻬﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺷﮑﻨـﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ .
ﭼﺮا ؟ !  .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻨﺎم » اﺳﻼم « ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺟﺰ از ﺑﺎورﻫﺎی ﺑﯽ ﺧﺮداﻧﻪ اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ .
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ  :ﮐﺎر ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﮑﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿﺮوان آن ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در راه ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﺪﯾﻨﯽ
ﻣﯿﺮود ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﻮد ﺳﺰا ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺷﻤﻨﯽ و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﮐﻪ از آن در ﻣﯿﺎﻧﺴﺖ ﻧﺪاﻧﻨﺪ  ،اﯾﻨﺴﺖ آن را
روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻢ :
در اروﭘﺎ ﭼﻮن از دوﯾﺴﺖ و ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺶ ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ  ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎی آن ﺷﮑﺴﺖ
دﯾﻨﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﻮد :
(1ﻣﯿﺎﻧﮥ داﻧﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی دﯾﻨﯽ درﺑﺎره زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن و ﺳﺘﺎره ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻫﻮﯾﺪا ﮔﺮدﯾﺪ .
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(2از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ ﻫﺎ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺎدی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﻫﻤﮕﺎم آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رواج ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﻣﺎدﯾﮕﺮی
دﺷﻤﻦ روﯾﺎروی دﯾﻦ و از ﻫﺮﺑﺎره آﺧﺸﯿﺞ آن اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﻬﺎن را ﺟﺰ ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺘﺮﺳﺎی ﻣﺎدی
ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﺪ و آدﻣﯽ را ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﯿﮑﺮﺷﺘﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﯿﮑﯽ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﺟﺰ ﻧﺒﺮد زﻧﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻤﺎرد .
(3در ﻧﺘﯿﺠﮥ رواج داﻧﺶ ﻫﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و در ﺳﺎﯾﮥ اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ  ،زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آدﻣﯿﺎن رﻧﮓ دﯾﮕﺮ
ﮔﺮﻓﺖ  ،و اﯾﻦ ﺑﻮد دﯾﻨﻬﺎ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪ و آﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .
از روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ اﯾﻨﻬﺎ آن ﻫﻮده ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺧﻮار ﮔﺮدﯾﺪ و اﻧﺒﻮه ﻣﺮدﻣﺎن از آن
روﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺪﯾﻨﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ و آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ » ﺟﺰ از ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺮه زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻧﺎﻓﻬﻢ« ﺳﺴﺖ ﺑﺎور و دو دل
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ  .ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻦ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﻧﺎﺗﻮان ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺟﻠﻮ ﻧﺎﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ  .ﺑﻠﮑﻪ راه آن را ﺑﺎز ﮔﺰارده ﺧﻮد را ﺑﮑﻨﺎر
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ  .آﺷﮑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  :دﯾﻦ » ﻗﺎﭼﺎق « ﮔﺮدﯾﺪه دﯾﻨﺪاران ﺑﺎﯾﻦ ﺑﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ و آن ﮔﻮﺷﻪ
ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﻧـﯽ روز ﮔـﺰارﻧﺪ  ،و ﺑﺼﺪ اﯾﺮاد ﮐﻪ ﺑﮑﺘﺎﺑﻬﺎی دﯾﻨـﯽ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد دﯾﻦ  ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ
ﺷﻨﯿﺪن زده ﺑﭙﺎﺳﺨﯽ ﻧﭙﺮدازﻧﺪ  .ﺑĤن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﻬﺎ در ﻣﯿﺎﻧﺴﺖ ارﺟﯽ ﻧﮕﺰارﻧﺪ .
از ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﺎز دﯾﻨﻬﺎ ـ ﭼﻪ ﺟﻬﻮدﯾﮕﺮی و ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﮕﺮی و ﭼﻪ اﺳﻼم و ﭼﻪ دﯾﮕﺮ دﯾﻨﻬﺎ ـ در اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮوان آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﺧﺮﺳﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ـ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺻﺪ ﺧﻮاری و زﺑﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ـ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎ  ،و
ﮔﺮوﻫـﯽ از ﺳﺎده دروﻧﺎن و ﭘﯿـﺮه زﻧﺎن  ،و ﯾﺎ از ﻧﯿـﺮﻧﮓ ﺑﺎزان و ﺗﯿـﺮه دﻻن ﮐﻪ از دﯾﻦ ﺳـﻮد ﻣـﯽ ﺑـﺮدﻧﺪ رو ﺑĤﻧﺎن
ﻣﯽ دارﻧﺪ .
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ در اروﭘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﯿﺸﺎن  ،و در آﺳﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻼﯾﺎن  ،ﭼﻮن ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺎدﯾﮕﺮی
را ﺧﻮاﻧﺪه و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدﯾﺎن را ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﯽ دﯾﻦ و ﯾﺎ ﺳﺴﺖ ﺑﺎورﻧﺪ  .ﮐﺸﯿﺸﺎن و ﻣﻼﯾﺎن و ﺧﺎﺧﺎﻣﺎن و
دﯾﮕﺮان ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ آﻧﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ،و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﺴﺖ ﺑﺎور  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯽ دﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ  ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻮن ﻗﺎﭼﺎق و زﺑﻮﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺪﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و
داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن آن داﻧﺸﻬﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .
در اروﭘـﺎ ﻧﯿﺘﭽﻪ و ﺑﺎﺧﻨـﺮ و دﯾﮕـﺮ درﻓﺸﺪاران ﺑﯽ دﯾﻨـﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ و آن ﻫﻤـﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ در ﻣﺎدﯾﮕـﺮی و
ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﮐﻨـﻮن ﭘﺎﺳﺨـﯽ از ﺳﻮی ﮐﺸﯿﺸﺎن ـ ﭘﺎﺳﺨـﯽ ﮐﻪ ارزش داﻧﺸـﯽ دارد و در ﺧﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺎﺷﺪ  ،داده ﻧﺸﺪه  .در آﺳﯿﺎ  ،در ﻣﺼﺮ  ،ﺷﺒﻠﯽ و ﺳﻼﻣﻪ ﻣﻮﺳﯽ و دﯾﮕﺮان آن ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﭽﺎپ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺗﯿﺸﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮﯾﺸﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و دﯾﻦ داری زدﻧﺪ  ،ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ ازﻫﺮ و ﻣﻼﯾﺎن ﻧﺠﻒ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎﺷﻨﯿﺪن
زﻧﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ازﻫﺮ  ،و ﻫﻤﺎن ﻧﺠﻒ و ﮐﺮﺑﻼ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ  ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﮑﯽ
از آﻧﺠﺎﻫﺎ رود و ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﻼﯾﺎن ﺑﮕﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮدازد ﻫﺮ اﯾﺮادی ﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ  .اﯾﻨﺴﺖ
ﻣﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ  :دﯾﻨﻬﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮔﺮدﯾﺪه .
ﮐﺎر ﺧﻮاری و ﺑﯽ ارﺟﯽ دﯾﻨﻬﺎ ﺑﺠﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﻧﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻬﺎن  ،از ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و
دﯾﮕﺮان  ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺰﯾﺎن ﺟﻬﺎن ﺷﻤﺎرده ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺒﺮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  .در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﯾﻦ
ﻧﯿﮑﺨﻮاﻫﺎن دﯾﻨﻬﺎ ﯾﺎدﮔﺎر دوره ﻫﺎی ﻧﺎداﻧﯽ آدﻣﯿﺎن و ﺧﻮد دﻧﺒﺎﻟﮥ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯿﻬﺎ و ﭘﻨﺪار ﭘﺮﺳﺘﯿﻬﺎﺳﺖ  .در اﻧﺪﯾﺸﮥ آﻧﺎن
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﺎن ﻣﺮدان ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻣـﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺎداﻧـﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ ﯾﮑﺮﺷﺘﻪ ﭘﻨﺪارﻫﺎﯾـﯽ را ﺑĤﻧﺎن ﯾﺎد
داده اﻧﺪ  .اﯾﻨﺎن ﯾﮑﯽ از دﻟﯿﻠﻬﺎ ﺑﺴﺨﻦ ﺧﻮد اﯾﻦ را ﺷﻤﺎرده اﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ روزﮔﺎر داﻧﺶ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ
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ﮐﺴﯽ ﺑـﺮ ﻧﻤﯿﺨﯿﺰد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ  ،دﯾﮕـﺮ ﮐﺴـﯽ ﻧﺎﻣـﯽ از ﺧـﺪا و از دﺳﺖ داﺷﺘﻦ او در ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮد .
ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ دﯾﻦ و داﻧﺶ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
داﻧﺶ ﻓﯿﺮوز در آﻣﺪ و ﻫﻤﺎورد ﺧﻮد را ﺑﯿﮑﺒﺎره از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد .
در ﻫﻤﯿﻦ اﯾـﺮان ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ درﺑﺎره آﻧﮑـﻪ اروﭘﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ و ﺧـﺮد اﺳﺖ وﻟﯽ از آﺳﯿﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
» دﯾﻦ و ﺧﺮاﻓﺎت و اوﻫﺎم « ﺑﺮﺧﯿﺰد  .ﻧﺎم دﯾﻦ ﭼﻨﺪان ﺧﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﺎﻓﻬﻢ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﻮﻧﺪ ،
ﺑﯽ دﯾﻨﯽ از ﺧﻮد ﺑĤﺷﮑﺎر ﻣﯽ آوردﻧﺪ  .ﺟﺪاﯾﯽ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری در ﻣﯿﺎﻧﮥ دﯾﻦ ﺑﺎ داﻧﺸﻬﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﻣﯿﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را
ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ » دﯾﻦ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻫﻤﺪوش اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ « در دل ﻧﻤﯿﺒﻮد .
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ  :در ﭼﻨﺎن ﻫﻨﮕﺎم زﺑﻮﻧﯽ دﯾﻦ  ،ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﺳﺖ ﺧﺪا درﻓﺶ اﻓﺮاﺷﺘﯿﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎدﯾﮕﺮی اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﯿﮑﺎﯾﮏ ﺑﺪآﻣﻮزﯾﻬﺎی آن ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی اﺳﺘﻮار دادﯾﻢ و ﯾﮏ رﺷﺘﻪ آﻣﯿﻐﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ارﺟﺪاری را روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﯾﻦ
ﺑﺎزﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از داﻧﺸﻬﺎﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻧﺎم ﭘﺎک آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر را ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪه زﺑﺎن
ﺑﯿﻔﺮﻫﻨﮕﺎن ﺑﺴﺘﯿﻢ و ده ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﻢ و ﺑﯿﺎری ﺧﺪا ﺑﻬﻤﮥ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ ﻓﯿﺮوز در آﻣﺪﯾﻢ .
وﻟﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ـ آن ﺗﻮدۀ درﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺎدان ـ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ از اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎ و ﻓﯿﺮوزﯾﻬﺎی
ﻣﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮدﻧﺪ  ،ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻬﺮﮔﻮﻧﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮﻣﯿﺨﯿﺰﻧﺪ  .آن ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﺎ
ﮐﺮده اﯾﻢ  ،و اﯾﻦ ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮕﯿﺰش ﻧﺎداﻧﯽ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ اﯾﻨﺎن ﻣﻌﻨﯽ دﯾﻦ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و آن را ﺑﻤﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎ از
آن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  ،در اﻧﺪﯾﺸﮥ آﻧﺎن دﯾﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺷﮑﻮه و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم
و ﺧﺎﻧﺪان اوﺳﺖ .
اﯾﻨﺎن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺪارﻧﺪ  » :ﻟﻮﻻک ﻟﻮﻻک ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻻﻓﻼک « . 1ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده اﻧﺪ  » :و ﻟﻮﻻ ﻋﻠﯽ
ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻘﺘﮏ« . 2ﺑﮕﻤﺎن اﯾﻨﺎن ﺧﺪا ﺟﻬﺎن را ﺑﭙﺎس ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم و اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و ﺧﺎﻧﺪان اﯾﺸﺎن آﻓﺮﯾﺪه  ،و
دﯾﻦ ﺟﺰ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎﺷﺎن  ،و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑĤﻧﺎن و ﺑﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ  ،و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی آﻧﺎن در روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و رﻓﺘﻦ ﺑِﺒِﻬِﺸﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
اﯾﻨﺴﺖ در اﻧﺪﯾﺸﮥ آﻧﺎن اﺳﻼم ﺑﻬﺮﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ  ،ﺟﺎوﯾﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ  ،و آن ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ و ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ
ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ زﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ،و از اﯾﻦ زﺑﻮﻧﯽ و ﺧﻮاری ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
اﯾﻦ ﺧﻮد ﺟُﺴﺘﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ دﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮای دﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  .ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ  :دﯾﻦ ﺑﺮای
ﻣﺮدﻣﺴﺖ  .وﻟﯽ آﻧﺎن اﯾﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای دﯾﻦ ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ  .ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ دﯾﻦ ﺑَﻬْﺮِ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺮدﻣﺎن
ﺷﺎﻫﺮاه زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و از آﻣﯿﻐﻬﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﮔﺎه ﮔﺮداﻧﺪ و از ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن دارد  ،و
اﯾﻨﺴﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ  :دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺧﻮد ﺑﺎ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ و ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ در آﻣﯿﺨﺘﻪ  ،از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ
ﺑﺸﻤﺎر اﺳﺖ  .وﻟﯽ آﻧﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ  :دﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن » ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﮕﺎن « ﺧﺪا را ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم و
ﺧﺎﻧﺪان اوﺳﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ  ،و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی آﻧﺎن را ﺑﺰﺑﺎن راﻧﺪه ﻣﻬﺮ و
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻬﺎی آﻧﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻧﮕﺰارﻧﺪ ﮐﻬﻦ ﮔﺮدد  ،و ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی آﻧﺎن را ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه
ﮔﺮداﻧﯿﺪه از دور و ﻧﺰدﯾﮏ آﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻨﺴﺖ دﯾﻦ وﻧﺘﯿﺠﮥ آن و ﺑﺲ .
 ] -1اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی ) ای ﻣﺤﻤﺪ ( آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ آﻓﺮﯾﺪم .
 -2و اﮔﺮ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﺗﻮ را ) ای ﻣﺤﻤﺪ ( ﻧﻤﯽ آﻓﺮﯾﺪم .
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از ﺳﺨﻦ ﺧﻮد دور ﻧﯿﻔﺘﯿﻢ  .اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﯿﮑﯽ و رﺳﺘﮕﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺧﻮد زﯾﺎن
ﺑﺰرﮔﯽ از زﯾﺎﻧﻬﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻼم ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ،و از آن ﺳﻮی اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﯾﺸﺎن
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﺑﯽ رﯾﺸﻪ و ﺳﺮﺳﺮی ﻧﯿﺴﺖ  .در ﻧﺰد آﻧﺎن  ،ﺟﻬﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎدا ﺑﺎد  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺰارﻧﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
آﻟﻮده از ﻣﯿﺎن رود  ،ﻧﮕﺰارﻧﺪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮورزی ﺧﺪا ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﻬﻢ ﺧﻮرد .

 5ـ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮان اﯾﻦ را اﻓﺰاری ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ
زﯾﺎن دﯾﮕـﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻼم ﻧﺎم آﻧﺴﺖ ﮐـﻪ دوﻟﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ در آرزوی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿـﺮی ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﺘﻮده ﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮان و درﻣﺎﻧﺪه اﺳﻼﻣـﯽ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ اﻧﺪ  ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را اﻓﺰاری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﺨﻦ درازی ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ » ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﯿﻬﺎ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﯿﮏ ﮐﺘﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد «  ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯽ دارم ﺑﮑﻮﺗﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ .
اﯾﻦ دوﻟﺘﻬﺎ ﮐﻪ در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺘﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ و ﺗﺎﻧﮏ ﺑﺲ ﻧﮑﺮده از ﻫﺮ راﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ و
ﻫﺮ اﻓﺰاری را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺸﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رواج ﻣﯽ دارد و اﻣﺮوز
اﺳﻼم ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﺴﺖ  ،و روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺴﻮد آﻧﻬﺎ در
ﺑﺮ ﻣﯽ دارد زﯾﺮا :
(1ﺗﻮده ﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺠﺎی ﯾﮕﺎﻧﮕـﯽ و ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ  ،ﮐﺸﺎﮐﺶ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻤﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯿﺎﻧﺪازد .
(2اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺴﺖ ﮔـﺮداﻧﯿﺪه ﻣﺴﻠﻤـﺎﻧﺎن را از ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑﺰﻧﺪﮔﺎﻧـﯽ و ﻫﻤﭙﺎﯾﮕـﯽ ﺑﺎ اروﭘﺎﯾﯿﺎن
ﺑﺎزﻣﯿﺪارد .
(3داﻧﺶ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾـﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨـﺪی ﮐﻪ در ﻣﯿـﺎن اروﭘﺎﯾﯿـﺎن ﭘﯿـﺪا ﺷـﺪه » ﻫﻤﭽـﻮن
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ و ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ « ﮐﻪ ﺑﺸﺮق ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﺸﻬﺎ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از ﻫَﻨﺎﯾﺶ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .
ﭼﻮن اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﮐﯿﺸﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ،و ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺟﺎ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺴﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ  ،و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮوان ﮐﯿﺸﻬﺎ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﭼﻮن آن
دوﻟﺘﻬﺎ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﯿﺶ ﻫﺎی ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ رو ﺑﺴـﻮی آﻧﺎن ﻣـﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﺰﯾﺮدﺳﺘـﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﺨـﻮاه ﮔـﺮدن
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ  » .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ را ﺑﺎرﻫﺎ در اﯾﺮان دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻼﯾﺎن و ﭘﯿﺮوان
اﯾﺸﺎن ﺑﺸﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ « .
ﺑﻬﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﯿﺸﻬﺎ آزادی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑِﭙﯿﺸﻮاﯾﺎن آﻧﻬﺎ
ارج ﻣﯽ ﮔﺰارﻧﺪ و در ﻧﻬﺎن و آﺷﮑﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .از آن ﺳﻮی ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺘﻬﺎﯾﻨﺪ ﭘﯿﺎﭘﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﯿﺸﻬﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﭽﺎپ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  ،و در رﺧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی
ﺑﯽ ﯾﮑﺴﻮﯾﺎﻧﻪ و داورﯾﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺳﺘﻮاری ﭘﺎﯾﮥ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ  .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر را درﺑﺎرۀ دﯾﮕﺮ
ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎی ﺷﺮﻗﯿﺎن  ،از ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی و ﺧﺮاﺑﺎﺗﯿﮕﺮی و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ  ،ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯿﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻣﺜﻼً درﺑﺎره ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ وا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺮدان ژرف اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯿﺒﻮده اﻧﺪ و
آﻣﯿﻐﻬﺎﯾﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯿﻬﺎ ﺑﻮده  ،و آﻧﮕﺎه
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آﻣﻮزاک ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻮده ـ ﺑﻮﯾﮋه در ﭼﻨﯿﻦ روزﮔﺎری ـ زﻫﺮ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ  .ﺷﮕﻔﺖ ﺗﺮ آﻧﮑﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﭘﺎﯾﮥ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮوی ﮐﻮﺷﺶ و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﮔﺰارده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺠﻨﮓ و
ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ  ،و در راه ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺪﯾﮕﺮان ﻫﺰاران و ﺻﺪ ﻫﺰاران ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺘﻦ داده اﻓﺴﻮس ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .
وﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮﻗﯿﺎن ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﺎﺗﯿﮕﺮی را ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮥ آﻧﻬﺎ ﺧﻮار داﺷﺘﻦ ﺟﻬﺎن و ﺑﯽ ﭘﺮواﯾﯽ ﺑﺰﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﺳﺴﺘﯽ
و ﺗﻨﺒﻠﯿﺴﺖ ﺑﻨﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ  .و ﯾﺎ ﺑﮑﯿﺸﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺟﺰ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻮاداری
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاز درون اﯾﺸﺎن ﭘﯽ ﺑﺮﯾﺪ .
درﺑﺎرۀ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ  .راﺳﺘﯽ را اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻼم ﻧﺎم از ﻫﺮ ﺑﺎره ﺑﺴﻮد دوﻟﺘﻬﺎی آزﻣﻨﺪ و ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .و ﮔﺬﺷﺘﻪ از دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎنِ دﯾﻨﺪار ﺑﺰﯾﺴﺘﻦ در زﯾﺮدﺳﺖ ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ آﻣﺎده اﻧﺪ  .و
ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در دﯾﻦ ﺧـﻮد » ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮔـﻮﯾﻢ  .در ﮐﯿﺸﻬﺎی ﺧﻮدﺷﺎن « آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ
ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آرزوی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑِﺒﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﺷﺖ ﺧﻮد را ﻫﻮادار
اﺳﻼم ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  :ﻣﺸﻖ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه را ﻣﯽ ﮐﺮد  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ژاﭘـﻮن ،
ﭼـﻮن از ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در آرزوی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻣﻪ و ﺟﺎوه و ﻫﻨﺪوﭼﯿﻦ و ﻫﻨـﺪوﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﻮد  ،ﺧﻮد را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
اﺳﻼم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد  ،او ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻖ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ژاﭘﻮن ﻓﺮاواﻧﻨﺪ  .وﻟﯽ دوﻟﺖ ژاﭘﻮن ﺟﺰ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ داﺷﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺸﺪﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
روزی ژاﭘﻮن ﯾﮏ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 6ـ اﯾﻦ اﺳﻼم  ،ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺧﻮار ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ زﯾﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻼم ﻧﺎم » ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ دﯾﻨﻬﺎ و ﮐﯿﺸﻬﺎ « آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﺎک ﺧﺪا را ﺧﻮار
ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ  .ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﺑﯿﭙﺎ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده را ـ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﻮدی
ﻣﯽ دارد ـ ﺑﻨﺎم » دﯾﻦ « ﯾﺎ » راه ﺧﺪا « ﻧﺎﻣﯿﺪه زﺑﺎن ﺑﯽ دﯾﻨﺎن و ﺑﯿﻔﺮﻫﻨﮕﺎن را ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮداﻧﻨﺪ .
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟُﺴﺘﺎر ﺑﺰرﮔﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ راﺳﺘﯽ را ﺧﺪا ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﭙﺮدازد؟ .آﯾﺎ ﺑﻤﺮدﻣﺎن راﻫﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ؟..
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻬﺎ  ،ﭼـﻮن ﺑﻨﯿﺎدﺷﺎن ﻣﺎدﯾﮕـﺮﯾﺴﺖ  ،اﯾﻨﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﻦ ﺑﺎ دﯾﺪۀ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕـﯽ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ .
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻣﺮوز اﻧﺒﻮه ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﯽ دﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺴﺘﯽ ﺧﺪا ﮔﺮدن ﻧﻤﯿﮕﺰارﻧﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﺪاﺳﺘﺎن
راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻬﺎﯾﺶ  .وﻟﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ  ،ﺑﺎﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎدی ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی اﺳﺘﻮار داده اﯾﻦ
ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ زﻣﺎن ﯾﮑﺒﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺪاﯾﯽ در ﺟﻬﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و ﺷﺎﻫﺮاﻫﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮوی
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﮔﺸﺎده ﺷﻮد  .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺮاه ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺮد و داﻧﺶ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﻮد
واﻻﺗﺮ از داﻧﺶ ﺑﻮده آﻣﻮزﮔﺎری ﺑﺨﺮدﻫﺎ ﮐﻨﺪ  ،و آﻧﮕﺎه آﯾﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻤﺮدﻣﺎن آﻣﻮزد و ﻣﺎﯾﮥ آﺳﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن وآﺑﺎدی
ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ  .ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ » راه ﺧﺪا « ﯾﺎ » دﯾﻦ « ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪ  .اﮔﺮ دﯾﻦ از ﺳﻮی ﺧﺪا
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ واﻻﺗﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .
آﯾﺎ آﻣﻮزاﮐﻬﺎی ﮐﯿﺸﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑĤﺧﺸﯿﺞ داﻧﺸﻬﺎ و ﺧﺮد ﻫﺎﺳﺖ  ،و از آﻧﺴﻮی ﺑﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ،و روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ آﻧﻬﺎ  ،ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﭘﻮچ و ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده و ﺑﯿﺨﺮداﻧﻪ اﺳﺖ  ،ﺳﺰاﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﮔﺮدد؟!  .آﯾﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه زﺑﻮن و ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد؟!.
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آﯾﺎ دﯾﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪن اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎﯾﮥ روﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺮدﻣﺎن از دﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮد ؟! .آﯾﺎ ﺑﺨﺪا ﺑﺴﺘﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺰ ﺧﻮاری ﻧﺎم
ﭘﺎک او ﻫﻮده ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ داد ؟!.
اﯾﻨﺴﺖ زﯾﺎﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻼم ﻧﺎم ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ وار ﺷﻤﺎردﯾﻢ  .اﯾﻨﻬﺎ زﯾﺎﻧﻬﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﯾﮑﺎﯾﮏ
ﮐﯿﺸﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ  .ﮔﺬﺷﺘﻪ از زﯾﺎﻧﻬﺎی ﺑﺪﺗﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﯿﺸﻬﺎ ﺑِﺘﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺪارﻧﺪ  .ﻣﺜﻼً ﮐﯿﺶ ﺷﯿﻌﯽ  ،ﮐﻪ اﺳﻼم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ زﯾﺎﻧﻬﺎی وﯾﮋه ای ﻣﯽ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ ﺧﻮد داﺳﺘﺎن
درازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  1.در اﯾﻦ ﮐﯿﺶ ﮐﺎر ﻧﺎداﻧﯽ ﺑĤﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ » ﺟﺎﺋﺮ « ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ
و ﻣﺎﻟﯿﺎت دادن و ﺑِﺴﺮﺑﺎزی رﻓﺘﻦ را ﺣﺮام ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد  .از آن ﺳﻮی
ﭘﻮﻟﻬﺎ ﺑﻨﺎم زﮐﺎت و ﻣﺎل اﻣﺎم ﺑﻤﻼﯾﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺎره ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .در اﯾﻦ ﮐﯿﺶ ﺑﺎور ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺰﯾﺎرت ﮐﺮﺑﻼ ﯾﺎ ﻧﺠﻒ ﯾﺎ ﻣﺸﻬﺪ رود  ،ﯾﺎ در روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ اﺷﮏ از دﯾﺪه ﺑﺎرد  ،ﮔﻨﺎﻫﺎن او آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮد  .اﯾﻨﺴﺖ
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﻨﺪاران ﮐﺴﺎﻧﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ و اﻧﺒﺎرداری و ﭘﺸﺖ ﭘﺎ زدن ﺑﻘﺎﻧﻮن و ﺑﯽ ﭘﺮواﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر
آﻟـﻮده اﻧﺪ  .ﺑﻠﮑـﻪ ﮐﺴﺎﻧـﯽ از آﻧﺎن دزد و ﺳﺘﻤﮕـﺮ و ﮐﻼه ﺑـﺮدار ﻧﯿـﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،و در ﺳﺎﯾﮥ آﻧﮑﻪ ﺑﮑـﺮﺑﻼ ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﯾﺎ
روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎز و دل آﺳﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ  .از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﯾﺎﻧﻬﺎ از آن ﮐﯿﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻮان ﺷﻤﺮد .

دو ﺗﻦ ﻗﻔﻞ ﺑﺘﻦ

 -2در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺘﺎب » ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و داوری ﮐﻨﻨﺪ « دﯾﺪه ﺷﻮد .
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ﯾﮑﺘﻦ ﻗﻤﻪ زن

ﯾﮑﺘﻦ ﻗﻔﻞ ﺑﺘﻦ

اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﺎر ﮐﺮده ﺑﮑﺮﺑﻼ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ

