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ﮔﻔﺘﺎر دوم _ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ
اﯾﻦ زﯾﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ  .ﺑﺎﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای را ﻣـﯽ آورﻧﺪ  ،و ﭼـﻮن ﺷﻤﺎ ﺑĤﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺶ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ  ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ
ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻤﯿﺎن آورﻧﺪ  .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﯿﮏ آزﻣﻮده اﯾﻢ و اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﯾﮑﺎﯾﮏ
ﯾﺎد ﮐﺮده ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ :

 1ـ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪﻧﺪ ﮔﻨﺎه دﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟.
ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻮن از درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯿﺮاﻧﯿﻢ ﺑﭙﺎﺳﺦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  » :اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪﻧﺪ ﮔﻨﺎه دﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟ « .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻬﺎﻧﮥ اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ .
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ  :ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪﻧﺪ و دﯾﻦ ﺑَﻬْﺮِ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪ را ﻧﯿﮏ ﮔﺮداﻧﺪ  .اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ دﯾﻨﯽ
ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﻨﯿﮑﯽ و ﺑﻬﻤﺪﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آورد ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .دﯾﻦ اﺳﻼم ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﻣﺮدم ﻋﺮب ﺑﯽ دﯾﻦ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ  .اﺳﻼم آﻧﺎن را ﺑﺨﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ آورده
از ﺑﺪی ﻫﺎ دور ﮔﺮداﻧﯿﺪ  .ﯾﮏ دﯾﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد  .ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻧﺎﻣﺶ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ در ﺗﻮی ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻫﺎ و
ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ و ﺑﺪﯾﻬﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎ زﻧﻨﺪ .
آﻧﮕﺎه زﯾﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺮدﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮد دﯾﻨﺴﺖ  .از ﺧﻮد دﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﺸﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﻤﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ  .از ﺧﻮد دﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ و ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و
ﻣﻐﺰﻫﺎی ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی ﭘﺴﺖ و ﺑﯿﭙﺎ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ  .از ﺧﻮد دﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻣﺮوزی ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد  .و اﯾﻨﺴﺖ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ آن را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ از آزادی و ﮔﺮدن ﻓﺮازی ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﻨﺪ و ﯾﺎ آن را رﻫﺎ ﮐﺮده در ﺑﻨﺪ آزادی و ﺳﺮ اﻓﺮازی ﺑﺎﺷﻨﺪ  .از ﺧﻮد دﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ درﺑﺎرۀ ﺧﺪا و ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه و
ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﮥ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺮﻣﻨﺪی از ﺧﺮﺳﻨﺪی و آﺳﺎﯾﺶ آﻣﻮزاﮐﻬﺎی ﭘﻮچ و ﺑﯽ ارﺟﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ دارد  .ﭘﺲ از
ﻫﻤﻪ  :از ﺧﻮد دﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان را وا ﻣﯿﺪارد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﯿﮑﯽ و رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺸﯽ و ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﮐﻪ ﺑﻨﺎم دﯾﻦ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﺎرﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺘﮑﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺑﺪﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ
ﺷﻤﺮدﯾﻢ دوری ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ  .ﭼﮑﺎر ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮد ؟!  .آﯾﺎ ﺟﺰ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﯿﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ و اﺳﻼم ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻨﺪ ؟!  .آﯾﺎ ﺟﺰ اﯾﻦ راه دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ؟! .
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راﺳﺘﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﮔﯿﺞ ﺳﺮی آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی دﯾﻦ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ آن
دﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و آﻧﮕﺎه زﻣﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎآﮔﺎﻫﻨﺪ  .ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﺎن در ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﯿﺶ ﭘﺮ
از ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻣﺎن در ﻣﺎﻧﺪه و ﭘﺲ اﻓﺘﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﻼم ﭘﺎک و
زﻣﺎن آن را ﺑﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از ﭘﯿﺮوان آن اﺳﻼم و در زﻣﺎن او ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ .
آن ﮔﺎه ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ دﯾﻦ را ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﭼﻮن در ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺑﻮده و ﺑﻨﯿﺎد
اﺳﺘﻮار ﻣﯿﺪاﺷﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻟﯽ اﻓﺘﺎد اﻓﺘﺎده و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ  .اﯾﻨﻬﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
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راﺳﺘﯽ ﻫﻢ دﯾـﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺷﮑـﻮه و ﺑﺰرﮔـﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﺴﯿﺴﺖ و ﻧﺘﯿﺠﮥ دﯾﮕـﺮی از آن ﺑﯿﻮﺳﯿﺪه
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺪ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .آن ﮐﺴﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﻣﯽ دارﻧﺪ  .از
آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑĤﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺑﺮای آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﮏ روﺷﻦ ﮔـﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻠﻬﺎﯾـﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ  :ﺻﻮﻓﯿﮕـﺮی ﯾﮑـﯽ از ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎی
رﯾﺸﻪ دار و ﺑﺰرﮔﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ آن دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪه  .ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻮن ﯾﺎد آن ﮐﺮده و اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﺪی ﺑﭙﺎﺳﺦ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ  » :از ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﺑﺎﺳﻼم ﭼﻪ ؟! .ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی از روم آﻣﺪه و ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﻼم
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده « .
ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ  :ﺷﻤﺎ ﮐﺪام اﺳﻼم را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ؟! .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ  » :از ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﺑﺎﺳﻼم ﭼﻪ؟!« .
ﮐﺪام اﺳﻼم را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ؟ !  .اﮔﺮ آن اﺳﻼم ﻧﺨﺴﺖ را  ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ از آن ﻧﻤـﯽ راﻧﯿﻢ  ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از آن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و
دور ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ  .اﮔﺮ اﺳﻼم اﻣﺮوزی را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ  ،اﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﺑﻬﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ دارد .
ﺻﻮﻓﯿﮕـﺮی اﮔـﺮ ﻫﻢ ﺗﺨﻤﺶ از روم آﻣﺪه در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم روﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﺑـﺮﮔﻬﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪ  .روﯾﺸﮕﺎه او ﺟﺰ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺰاران و ﺻﺪ ﻫﺰاران ﮐﺴﺎن از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و
ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﻦ از ﻗﺮآن راﻧﺪه و دﻟﯿﻞ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد از آن آورده اﻧﺪ  ،ﺑﺪ آﻣﻮزﯾﻬﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن
در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻨﺪان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ از آن ﺑﺪ آﻣﻮزﯾﻬﺎ را در ﻣﻐﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻫﻤﯿﻨﺴﺖ ﺣﺎل ﺧﺮاﺑﺎﺗﯿﮕﺮی  :اﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺰارش ﺧﯿﺎم و ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻮده اﻧﺪ ﯾﮑﺴﺮه از اﺳﻼم ﺟﺪا
ﺑﻠﮑـﻪ ﺑĤﺧﺸﯿﺞ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﻼم اﻣﺮوزی در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪآﻣﻮزﯾﻬﺎی آن ﺟﺎ در دﻟﻬﺎ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﺮده  .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﮏ دﯾﻦ ﺗﺎ ﺑﮑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﯿﮕﺮدد .
ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﺎز ﮐﻪ ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺎﯾﻬﻮی درﺑﺎرۀ ﺧﯿﺎم راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رو
ﺑﺸﻌﺮﻫﺎی ﺳﺮاﭘﺎ ﺑﺪ آﻣﻮزی او آوردﻧﺪ و رﺑﺎﻋﯿﻬﺎی او ﺑﺰﺑﺎﻧﻬﺎی ﺗﺮﮐﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه رواج ﯾﺎﻓﺖ .
اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾـﯽ از آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ  .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﯾﺎ ﺟﺎی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧـﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :
» اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪﻧﺪ ﮔﻨﺎه دﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟! « .دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن آﻟﻮده و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ و ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟ ! .
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻤﺎﻧﺪ  :ﻣﺎ اﻣﺮوز در اﯾﺮان از ﭘﯿﺮوان اﺳﻼم ﯾﮏ ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ از وﺣﺸﯿﺎن اﻓﺮﯾﮑﺎ ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻮدﯾﻤـﯽ ﺑĤﺳﺎﻧـﯽ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﯾﻤـﯽ  .در ﻧﺰد ﮔـﺮوه ﺷﯿﻌﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ » ﯾﺎ ﺳﺮ رﺷﺘﻪ داری ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮده « از آن اﻣﺎم
ﻧﺎﭘﯿﺪاﺳﺖ  ،و در ﻧﺒﻮدن او ﻣﺠﺘﻬﺪان » ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻧﺠﻒ « ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  .اﯾﻨﺴﺖ ﻫﺮ ﺷﯿﻌـﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿـﮏ
ﻣﺠﺘﻬﺪی ﺳﺮﺳﭙﺎرد و ﺟﺰ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎی او ﮔﺮدن ﻧﮕﺰارد  .زﮐﺎت و ﻣﺎل اﻣﺎم » ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده « ﺑﺎو ﭘﺮدازد .
از اﯾﻦ رو ﭘﺎدﺷﺎه و ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘـﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺸـﻮر اﺳﺖ » ﺟﺎﺋﺮ « ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻦ و ﺑﺴﺮﺑﺎزی رﻓﺘﻦ و
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎوری را ﺑĤن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﻨﺎه داﻧﺪ و ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺪ از دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ  .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ در ﺑﯿﺮون
از ﮐﺸﻮر ﻣـﯽ زﯾﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘـﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘـﯽ ﻧﻤـﯽ دارﻧﺪ  ،و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫـﯽ ﺑﺮای ﺧـﻮد
ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﮔﺮد آﯾﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺤﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ  .ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺘﻬﺪان
ﭘﺎﺳﺨـﺪه ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸـﻮر دوﻟﺖ را ﻣـﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ  ،و ﻫﻤـﺎن ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﭼـﺎره ﻫـﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪی را از دوﻟﺖ ﭼﺸـﻢ
ﻣﯽ دارﻧﺪ  .اﮔﺮ دزدی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﻧﺪک ﮐﺎﭼﺎﻟﯽ ﺑﺒﺮد ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﮑﻼﻧﺘﺮی ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪاد و
ﻓﺮﯾﺎد ﭘﺮدازد .
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ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﺎدان و ﭘﺴﺘﻨﺪ و آن ﺑﺎورﻫﺎﺷﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه زورﮔﻮﯾﯽ و
ﺑﯿﺸﺮﻣﯿﺴﺖ  .آن ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﺷﮥ دوری در ﺑﯿﺮون ﮐﺸﻮر ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﺑĤن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ
اداره ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺳﭙﺎه و ﭘﺎﺳﺒﺎن و ژاﻧﺪارم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺸﻮر را راه ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﭙﺮدازﯾﺪ  ،و ﺑﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﭘﺎﺳﺨﺪه ﻫﯿﭽﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .
ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮد را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺗﻮده ای ﺟﺎن
و داراک ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ  ،ﯾﮏ ﺗﻮده ای ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﺣﺎﻟﺶ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ؟! .آﯾﺎ ﺟﺰ از
زﺑﻮﻧﯽ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮی ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺖ ؟ ! .
ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ  :ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯽ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ رﺳﻮا ﺑﻨﯿﺎد ﮐﯿﺶ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ آن ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺴﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  » :اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪﻧﺪ ﮔﻨﺎه دﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟! « .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﺑĤﻧﺎن ﯾﺎدآوری
ﮐﺮد  .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﻼم اﻣﺮوزی اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ .

 2ـ ﻣﺮدم دﯾﻦ را ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ
ﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻨﺴﺖ  .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ در ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ  ،ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ آن ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﻨﯿﺪه اﻧﺪ ،
ﺑﯿﮑﺒﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ  » :ﻣﺮدم ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎ درﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮد « .
ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ  :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ راﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ  .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﺑﺎور ﻣﯽ دارﻧﺪ » و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺖ « ﺑﮑﺎر
ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ  :ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﮔﺰارﻧﺪ  ،روزه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  ،ﻗﺮآن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ  ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ  ،در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﮔﻨﺒﺪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ و زﯾﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺧﻤﺲ و زﮐﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ  ،ﺑﻤﮑﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ  .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده  ،از ﻫﻤﮥ
ﺳﺮﻓﺮازﯾﯿﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .
در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬـﺎی ﺟﻨﮓ و ﮔـﺮﻓﺘﺎری ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از رﻓﺘﻦ ﺑﻤـﮑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻬـﺮ دﺷﻮاری
ﻣﯽ ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺑĤﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .
ﭘﺎرﺳﺎل دوﻟﺖ اﯾﺮان آﮔﺎﻫﯽ داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻤﮑﻪ ﻧﺮوﻧﺪ و ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﭙﺲ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﺶ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻗﺎﭼﺎق و ﭘﻨﻬﺎن رﻓﺘﻪ  ،و ﺑﺎ دﺷﻮارﯾﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮد را ﺑﻤﮑﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .
در اﯾﺮان ﺷﯿﻌﯿﺎن از روی ﺑﺎورﻫﺎی ﺧـﻮد روﺿـﻪ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧﺎﻧﻨﺪ  ،ﺳﺮ ﻣـﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ  ،ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ  ،زﻧﺠﯿﺮ
ﻣﯽ زﻧﻨﺪ  ،ﻣﺮده ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﮔﻮر ﺑﯿﺮون آورده ﺑﺮای ﻗﻢ و ﻋﺮاق ﺑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺧﻮد را در دﯾﺪه ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن رﺳﻮا
ﮔﺮداﻧﯿﺪه  ،دﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ  .ﺣﺎﺟﯿﻬﺎ و ﻣﺸﻬﺪﯾﻬﺎ ﭼﻮن از روی ﮐﯿﺶ ﺧﻮد دوﻟﺖ را » ﻏﺎﺻﺐ «
داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪ ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﺑﺪوﻟﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ آن دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دادن ﻣﺎﻟﯿﺎت و از
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺴﺮﺑﺎزی ﺑﺎز ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻘﺎﻧﻮن ارج ﻧﮕﺰارده ﺷﮑﺴﺘﻦ آن را ﻣﺎﯾﮥ ﺳﺮﻓﺮازی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را از روی دﺳﺘﻮر دﯾﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ  » :ﻣﺮدم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ «؟!.
آری از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾـﯽ رواج ﭘﯿﺪا ﮐـﺮده در ﻫـﺮ ﮐﺠﺎ دﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾـﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از دﯾﻦ رو
ﮔـﺮداﻧﯿﺪه اﻧﺪ و ﺑﺪﺳﺘﻮرﻫﺎی آن ﮐﺎر ﻧﻤـﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ  ،و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧـﯽ دﯾﻦ و دﻟﯿﻞ راﺳﺖ ﺑﻮدن ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﺎﺳﺖ  .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده  ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل
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ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺴﺘﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻋﻨﻮاﻧﯽ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮد  .زﯾﺮا دﯾﮕﺮان ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺑﺪﺗﺮ و آﻟﻮده ﺗﺮ
از اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ  ،و زﯾﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻤﺮدﯾﻢ ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﺎﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﯾﻦ و ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
اﯾﻦ ﺧﻮد داﺳﺘﺎن ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺸﺎن از ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ و ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﮐﯿﺸﻬﺎ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،و از
ﺑﺪﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﯿﻢ  ،آﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻨﺎﻓﻬﻤﯿﺪن زده ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  » :ﻣﺮدم ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ  .اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎ درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد «  .اﯾﻦ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﺮادﻫﺎی
ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ  .ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ و ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ از ﺧﻮد ﮐﯿﺸﻬﺎ و در ﺧﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ  ،ﻣﺮدم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮑﺎر
ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و زﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﺰوﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .
ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ  :ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ آن دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ درﺑﺎرۀ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و درﺳﺘﮑﺎری و
ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮداری داده  .آن دﺳﺘﻮرﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ ﻣﺮدم ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ و از آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﻢ .
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ  :ﻣﮕﺮ دﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎﺳﺖ ؟! .ﮐﯿﺸﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دارﯾﺪ و اﺳﻼم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎد آﻧﻬﺎ
ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ  .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻧﺎداﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﻨﯿﺎد اﺳﻼم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪه  ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﻧﺎداﻧﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﺸﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ دارد  .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮدم دﯾﻦ را ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ را ﺑﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ » و اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ « .
آﻧﮕﺎه ﻣﮕﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و درﺳﺘﮑﺎری و ﻧﯿﮑﻮﮐﺮداری راه اﻓﺘﺪ ؟! .ﻣﮕﺮ ﺑﺪﺳﺘﻮرﻫﺎ ﯾﺎ داﻧﺎﮐﻬﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟! .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را دﺳﺖ دارﻧﺪه در ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ  ،و ﺧﺪا را ﻫﻤﭽﻮن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧـﻮدﮐﺎﻣﻪ زود رﻧﺠـﯽ در ﺑﺎﻻی آﺳﻤﺎن ﻣـﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ  ،و آﯾﯿﻦ ﺧﺪا را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺟﻬﺎن را ﺑﻬﺘﺮ از
آﯾﻨﺪه اش ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ  ،ﺑﺮای ﻧﯿﮑﯽ ﺟﻬﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﺮاه ﻓﺮود آﻣﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻣﻬﺪی ﻣﯽ دوزﻧﺪ  ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
آﻟﻮدۀ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و درﺳﺘﮑﺎری و ﻧﯿﮑﻮﮐﺮداری ﺑﭽﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺳﯿﺪ ؟ ! .
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮔﺮ ﻫﻢ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و درﺳﺘﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ داﺳﺘﺎﻧﺸﺎن داﺳﺘﺎن آن ﺑﺮدﮔﺎن زﯾﺮدﺳﺖ و زﺑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد راﺳﺘﮕﻮ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در دﺳﺘﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﭘﺲ از ﻫﻤـﻪ اﯾﻨﻬﺎ  ،ﻣـﻦ ﻣـﯽ ﭘﺮﺳﻢ  :ﭼـﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن راﺳﺘﮕﻮﯾـﯽ و درﺳﺘﮑﺎری و ﻧﯿﮑـﻮﮐﺮداری را ﺑﮑﺎر
ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ؟! .ﭼﺮا ﭘﺎﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ؟! .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ راز اﯾﻦ را ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ  ،ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ  .در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
اﺳﻼم ﻧﺎم ﺑﺮاﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و درﺳﺘﮑﺎری و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ارج ﮔﺰارده ﻧﺸﺪه و ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  ،و اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺨﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ از آﻧﻬﺎ ﺑﻤﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ  .ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ اﺳﻼم  ،در ﻫﺮ ﮐﯿﺸﯽ از آن  ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن را از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .
در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑِﺒِﻬِﺸﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز و ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه و رﻓﺘﻦ ﺑﻤﮑﻪ ﯾﺎ
ﮐﺮﺑﻼ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮﻓﺖ  ،ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﺮاﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و درﺳﺘﮑﺎری ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ؟!.
روﺷﻨﺘﺮ ﮔﻮﯾﻢ  :اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﻦ را ﺑﺮای ﻧﯿﮑﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻓﺮازی در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻫﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮاﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ارج ﮔﺰارﻧﺪ  .ﺑﻠﮑﻪ در اﻧﺪﯾﺸﮥ آﻧﺎن دﯾﻦ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎﻫﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻬﺮ ﭘﺴﺘﯽ و
ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮدن ﮔﺰارده آن را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ  .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ  :آﻧﺎن دﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  .ﻣﺮدم را
ﺑﺮای دﯾﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ .
ﺷﻨﯿﺪﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزی ﺑﺎ ﻣﻼﯾﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﻦ ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ و ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﯿﺸﻤﺎردم و
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه  .ﻣﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ را آورده ﭘﺎﺳﺦ داد  » :ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ  .ﻣﺮدم
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! «  .ﮔﻔﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ؟! دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﺪام ﯾﮑﯽ را ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺪام ﯾﮑﯽ را
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ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ ؟! .ﮔﻔﺖ  » :ﻫـﺮ ﮐﺲ در ﻫـﺮ ﻋﻘﯿﺪه ای ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ « ﮔﻔﺘﻢ  :ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﺑﺎور ﻣﯽ دارد ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد  .وﻟﯽ اﯾﻦ  ،دﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد  .دﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﺑﺎز رﻫﺎﻧﺪ و ﺑﯿﮏ راه آورد  .اﮔﺮ ﮐﺎر اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪد ﭘﺲ
ﺑﺪﯾﻦ ﭼـﻪ ﻧﯿﺎز ﻣـﯽ ﺑﻮده؟! .آن ﮔﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن دْژﻓﻬﻢ آﻓـﺮﯾﮑﺎ ﭼﻪ اﯾﺮادﯾﺴﺖ ؟! .ﭼـﺮا آﻧﺎن را
ﺑﯽ دﯾﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ؟! .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آﻧﺎن ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ؟ ! .

 3ـ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ در اﺻﻞ دﯾﻦ ﻧﺒﻮده
اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ آورﻧﺪ  .ﻣﺜﻼً ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ  ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از
ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ درﻣﺎﻧﺪﻧﺪ  ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﺮ ﻋﻮض ﮐﺮده ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ  »:اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ در اﺻﻞ دﯾﻦ ﻧﺒﻮده«  .ﯾﺎ » اﺻﻞ دﯾﻦ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده « .
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ  :ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﮔﻮﻫﺮ دﯾﻦ ﭼﮑﺎر اﺳﺖ ؟! .ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ و ﮔﻮﻫﺮ دﯾﻦ ﮐﺠﺎ ؟! .دﯾﻦ ﻫﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ  .دﯾﻦ رﺧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دو دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ  :ﯾﮑﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮐﻪ در ﺑﻐﭽﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و دﯾﮕﺮی
ﭼﺮک آﻟﻮده ﮐﻪ ﺑﺘﻦ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﺎﻓﻬﻤﯽ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﻨﺴﺖ  .اﯾﻨﺎن دﯾﻦ را ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و از آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ای در زﻣﯿﻨﮥ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﻃﻠﺒﻨﺪ  .اﯾﻨﺴﺖ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی دﯾﻦ و زﯾﺎﻧﻬﺎی آﻧﺮا
ﺑﺪﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .
داﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺘﯿﺴﺖ  :دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪه  ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﻤﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ اﻓﺘﺎده  ،ﺻﺪ
ﺧﻮاری و ﭘﺴﺘﯽ رخ داده  ،ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﻫﯿﭻ ﻣـﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺨﻮد دﻟﺨﻮﺷـﯽ ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻫـﺮ دﯾﻦ ﭘﺎﮐﯿـﺰه
ﺑﻮده  .اﯾﻦ ﺑĤن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ای در ﯾﮏ ﮐﺎخ وﯾﺮاﻧﻪ و در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ای ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎر و رﺗﯿﻞ و ﺑﺎ
ﺧﺎک و زﺑﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ روز ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺨﻮد دﻟﺨﻮﺷﯽ داده ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ  » :در ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎخ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﻮده « .
ﺷﮕﻔﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ  :ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺗﻮدۀ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ،
درﺑﺎرۀ » اﻣﺎﻣﺖ « ) ﯾﺎ ﺧﻼﻓﺖ ( راه دﯾﮕـﺮی ﭘﯿﺶ ﮔـﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ  .و ﺑﺎ ﺗﻮدۀ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻨﮕﻬـﺎ ﮐـﺮده اﻧﺪ و ﺧﻮﻧﻬﺎ
رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﻫﺮ ﺳﻮ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ  .زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ آوﯾﺰاﻧﺴﺖ  ،ﺷﺐ و روز ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﺮاه اﻣﺎم ﻧﺎﭘﯿﺪا
ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،در ﺟﻬـﺎن دﯾﮕـﺮ رﺳﺘـﮕﺎری را ﺟـﺰ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿـﮕـﺮی اﻣﺎﻣـﺎن ﻧﺸﺪﻧـﯽ ﻣـﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ  ،و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤـﻪ از
» ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ « اﺳﺖ و ﺻﺪ ﻫﺰار ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ ﭘﺲ از ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺦ
درﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﮑـﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮد راه ﻧﺪﻫﻨﺪ  ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  » :اﯾﻨﻬﺎ در اﺻﻞ دﯾـﻦ ﻧﺒﻮده « آدم در ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎﯾﻨﺎن ﮔﻮﯾﺪ ! در ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯽ دﻫﺪ ! .
ﯾﮑـﯽ ﻧﻤـﯽ ﭘﺮﺳﺪ  :اﮔـﺮ اﯾﻨﻬﺎ در ﮔـﻮﻫﺮ دﯾـﻦ ﻧﻤـﯽ ﺑﻮده ﭘﺲ ﺷﻤـﺎ ﭼﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ؟! .ﭼﺮا آن ﻫﻤﻪ ﺧﻮﻧﻬﺎ
رﯾﺨﺘﻪ اﯾﺪ ؟! .ﭼﺮا آن ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ ؟!.
داﺳﺘﺎن اﯾﻨﺎن داﺳﺘﺎن آن ﭼﯿﺖ ﻓﺮوﺷﺴﺖ ﮐﻪ دو ﻧﯿﻢ ﮔﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﯽ  :ﯾﮑﯽ درﺳﺖ در زﯾﺮ دوﺷﮑﭽﻪ
ﮔﺰاردی و دﯾﮕﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺖ ﻓﺮوﺧﺘﯽ  ،و اﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺮﻧﺪه ای ﮐﻢ ﺑﻮدن ﭼﯿﺖ را
ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪی آن ﻧﯿﻢ ﮔﺰ درﺳﺖ را از زﯾﺮ دوﺷﮑﭽﻪ در آورده ﻧﺸﺎن دادی و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﯽ  » :ﺑﺒﯿﻦ اﯾﻦ
ﻧﯿﻢ ﮔﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ « .
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ﺷﻨﯿﺪﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزی در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺳﺨﻦ از اﻣﺎم ﻧﺎﭘﯿﺪا ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻣﻼﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  » :اﯾﻦ از
ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻨﺴﺖ  .ﻫﺮ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه  ،ﻣﻦ ﻣﺎت و ﻟﻢ ﯾﻌﺮف اﻣﺎم زﻣﺎﻧﻪ ﻣـﺎت ﻣﯿﺘﻪّ اﻟﺠﺎﻫﻠﯿـﻪ « .1ﺳﭙﺲ
ﮔﻔﺘﮕﻮی دﯾﮕـﺮی ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪ و ﻣﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ  » :ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﻧﮕﯿﻬﺎ ﭼﺮا ﺑﺎﺳﻼم ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ ؟! « .ﯾﮑﯽ
از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﯾﺮاد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد  » :ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻧﮕﯿﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﺳﻼم ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ  ،وﻟﯽ درﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺳﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺷﯿﺨﯽ ﮔﺮدﻧﺪ  ،ﯾﺎ ﻣﺘﺸﺮع ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﭼﻪ رﻓﺘﺎری ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ … اﯾﻨﻬﺎ
ﺟﻠﻮﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ « ﻣﻼ ﺷﺘﺎب زده ﮔﻔﺖ  » :ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ  .اﺻﻞ اﺳﻼم را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ «  .ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪه ﮔﻔﺖ  » :ﭘﺲ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ اﺳﻼم ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﯿﺸﻬﺎﺳﺖ  ،و ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ آن در ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟! .آن ﮔﺎه ﭘﺲ
ﭼﺮا ﺧﻮد ﺷﻤﺎ آن را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ؟! .ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﺪ داﺳﺘﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن از ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻨﺴﺖ و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮد ﻣﺮﺗﺪ از ﺟﻬﺎن رﻓﺘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ  .ﭘﺲ ﮐﻨﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن اﺻﻞ اﺳﻼم را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ؟! .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد وﻟﯽ اﻣﺎم ﻧﺎﭘﯿﺪا را ﻧﭙﺬﯾﺮد آﯾﺎ ﺷﻤﺎ او را ﻣﺴﻠﻤﺎن
درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ؟ !  « .ﺑﯿﭽﺎره ﻣﻼ از ﭘﺎﺳﺦ درﻣﺎﻧﺪ و ﺑﯿﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﭼﺮﻧﺪ ﺑﺎﻓﯽ ﺷﻤﺮده
ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .
روزی ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻢ  :اﮔﺮ ﮐﺎر اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻫﺮش ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻟﯽ اﻓﺘﺎد ﺑﯿﻔﺘﺪ
و ﻫﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ  ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﯾﺮادی ﺑﺪﯾﻨﻬﺎی زرﺗﺸﺘﯽ و ﺟﻬﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽ دارﯾﺪ ؟! .ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎ
ﮔﻮﻫﺮﺷﺎن ﭘﺎک ﻧﺒﻮده ؟! .ﭼﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﮥ اﺳﻼم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻮان ﮔﺬاﺷﺖ؟! .ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﻬﺎ آﻟﻮده ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮوﻧﺪ  ،و اﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺟﺎی اﯾﺮاد ﻧﺒﺎﺷﺪ ؟ ! .

 4ـ دﯾﻦ را ﺑﺎﺻﻠﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﻢ
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺰارده ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ  » :دﯾﻦ را ﺑﺎﺻﻠﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﻢ « ﯾﺎ » دﯾﻦ را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ «
اﯾﻦ ﻫﻢ ﺳﺨﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪ آﺑﺎدی ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﺰﺑﺎﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎده  .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮی در
دﺳﺖ آﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪه .
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :
ﻧﺨﺴﺖ  :اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺴﯽ از ﻣﻼﯾﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ از ﮐﯿﺶ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﺪ و در
ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪن ﮔﻮﻫﺮ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ  .وﻫﺎﺑﯿﺎن ﮐﻪ در آن راه ﮔﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﯾﻨﺎن آﻧﺎن را ﺑﯿﺮون از
دﯾﻦ ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ .
دوم  :ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن دﯾﻦ ﺑﮕﻮﻫﺮش ﻧﮑﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  .ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ  :دﯾﻦ را ﮐﻪ ازﮔﻮﻫﺮش
ﺑﯿﺮون ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ ؟  .ﺷﻤﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﺎﯾﻦ » دﯾﻦ ﻓﺮﻋﯽ « ﯾﺎ » ﻓﺮع دﯾﻦ « ﺑﺪﻟﺨﻮاه آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪﻟﺨﻮاه ﺑﯿﺮون روﯾﺪ و » اﺻﻞ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ؟! «  .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ اﺻﻞ دﯾﻦ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺘﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﺮا از ﻧﺨﺴﺖ
 ] -1ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﺮد و اﻣﺎم زﻣﺎﻧﺶ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎدان از ﺟﻬﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ [ .
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آﻧﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ؟!  .آﯾﺎ ﻧﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﺧﻮد دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ؟!  .و اﯾﻦ ﭘﺲ از
ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﯽ داﻧﯿﺪ ﮔﻤـﺮاه ﺑﻮده اﯾﺪ ؟ !  .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﺻﻞ دﯾﻦ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ؟ !  .ﻣﮕﺮ
ﻓﻬﻢ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮده اﯾﺪ ؟! .
ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  » :دﯾﻦ را ﺑﺎﺻﻠﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﻢ « ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺨﻦ از آب ﺧﻮردن ﻣﯽ راﻧﻨﺪ .
ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ دو ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ اﯾﺴﺘﺎده  :ﯾﮑﯽ اﺻﻞ دﯾﻦ و دﯾﮕﺮی ﻓﺮع آن  ،و اﯾﻨﺎن ﭼﻮن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻓﺮع دﯾﻦ
را ﮐﻪ ﮔـﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ راﺳﺖ در ﻧﯿﺎﻣـﺪه  ،ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻧـﺮا رﻫﺎ ﮐﺮده اﯾﻦ ﺑﺎر اﺻﻠﺶ را ﮔـﯿﺮﻧﺪ  .ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ از
ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪه اﻧﺪ و » ﺑﺪل « در آﻣﺪه و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﯾﮑﯽ را ﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ  » :ﻓﻼن ﮐﻮه را ﺑﺮدارم و ﺑﮑﻨﺎر ﮔﺰارم « ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰاﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﺎن » دﯾﻦ را
ﺑﺎﺻﻠﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﻢ « .
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از زﻣﺎن ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﮥ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﯽ اﻧﺪازه در ﮐﺎر
دﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه  .از ﯾﮑﺴﻮ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮی در دﺳﺖ ﭘﯿﺮوان ﮐﯿﺸﻬﺎ ﺷﺪه  ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮوی ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎی ﺧﻮد
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽ آورﻧﺪ  .اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﭼﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾـﺮادی در ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﮔـﺮدن ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮔﺰارﻧﺪ و ﺑﯿﭙﺎﯾﯽ ﮐﯿﺶ ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ  ،ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  » :اﯾﻨﮑﻪ از
اﺻﻞ دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻦ را ﺑﺎﺻﻠﺶ ﺑﺎز ﮔـﺮداﻧﯿﻢ  .اﮔـﺮ دﯾﻦ را ﺑﺎﺻﻠﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﻢ ﻫﻤـﮥ اﯾﻦ اﯾﺮادﻫﺎ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ « .
از ﯾﮑﺴﻮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﯽ اﯾﻦ را دﺳﺘﺎوﯾﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ  ،و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﺪﺳﺘﻪ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﻧﺪک آﮔﺎﻫﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺮد آورده اﻧﺪ  .واژه » ﻣﺼﻠﺢ « ﻟﻘﺒﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻼﯾﺎن ﻫﻮﺳﺒﺎز ﺑﺮوی ﺧﻮد ﮔﺰارده اﻧﺪ .
در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﮔﺎه ﮐﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ،در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ و آن ﮔﻮﺷﻪ  ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ و » راه اﺻﻼح « ﮐﻪ
آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :
ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﺮ اﯾﺮادی ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ از اﺻﻞ دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ  .ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺗﺎ اﯾﺮاد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از
دﯾﻨﺴﺖ  ،وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﻪ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ از دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .
دﯾﮕﺮی آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﯽ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ در اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﯾﮏ آﯾﻪ ای ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐـﺮده ﺑﺎ زور ﮔـﺰارش ﺑﺎ آن ﺳـﺎزش دﻫﻨﺪ  .اﯾﻨﺎن ﻫـﺮ ﺳﺨﻨـﯽ را از ﻗـﺮآن ﻣـﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﺑﺸﺮط آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ آﻧﺮا ﯾﮑﺒﺎر
ﺑﮕﻮﯾﺪ .
دﯾﮕـﺮی آﻧﮑـﻪ داﻧﺸﻬـﺎی ﻧﻮ را ﺑﺎ ﻗـﺮآن و ﺣﺪﯾـﺚ ﺳـﺎزش دﻫﻨـﺪ و ﭼﻨﯿـﻦ وا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒـﺮ اﺳـﻼم
» و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ « ﻫﻤﮥ داﻧﺸﻬﺎ را ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .
اﯾﻨﺴﺖ راه » اﺻﻼح « دﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ » ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ « ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ  .و ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﻧﯿﮏ ﻧﮕﺮﯾﺪ دﯾﻦ در دﺳﺖ
آﻧﺎن ﺑﺎزﯾﭽﻪ ای ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن رﻧﮓ دﯾﮕﺮی ﺑĤن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﭘﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﺑĤن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ  .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ از
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ  » :آن اﺻﻞ دﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﮐﺪاﻣﺴﺖ ؟  .آﻧﺮا ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮕﻮ «  ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ .
زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻬﻢ و آﮔﺎﻫﯽ در ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﮏ ﭼﯿﺰی ﺗﺎ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﯽ ﺗﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﻧﮕﺮدد آﻧﺎن ﺑﯿﺮون از دﯾﻦ ﯾﺎ در درون دﯾﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ .
ﯾﮑـﯽ از اﯾﻨـﺎن در ﻋـﺮاق اﺳـﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑـﯽ ﻧﻮﺷﺘـﻪ و ﭼﻨﯿـﻦ وا ﻧﻤـﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و دوازده اﻣﺎم
ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ و ﮐﭙﻠﺮ و ﻧﯿﻮﺗﻦ و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺻﺪ رﻧﺞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ آﻧﺎن
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ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  ،اﯾﻦ را ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺷﺘﮥ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺸﯿﺪه و آﯾﻪ ﻫﺎ و ﺣﺪﯾﺜﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎد ﮐﺮده و ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
آﻗﺎی » ﻣﺼﻠﺢ « اﯾﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ای از داﻧﺸﻬﺎ آن داﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن اوﺳﺖ و آن ﻧﯿﺮوی
ﺧﺪاﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﺶ ﺟﺰ در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .
اﯾﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﮔـﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳـﻼم ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ را ﻣـﯽ داﻧﺴﺖ  ،ﺻﺪ دﺷﻮاری در زﻣﯿﻨﮥ ﻗﺮآن
و آﯾﻪ ﻫﺎی آن ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .
1
ﺷﻨﯿﺪﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن در داﺳﺘﺎن ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ زﻣﯿﻦ را ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﻤﻮار ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  » ،و آن روز
داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد «  ،و اﯾﻦ آﻗﺎی ﻣﺼﻠﺢ از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه آﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮد ﺑﻮدن
زﻣﯿﻦ و ﮔﺮدش آن را ﺑﮕﺮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯽ دﻫﯿﻢ .
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ در ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﻮد  .اﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻨﯿﺪی در اﺳﻼم ﺟﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﮐﺮدی  .ﭼﻮن روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺑﻮرزش ارج ﺑﯽ اﻧﺪازه ﮔﺰارده ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ  ،او ﻧﯿﺰ در ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺴﺘﺎﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﺎز را ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ از
ورزش ﻣﯽ ﺷﻤﺮد  .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﺎﯾﻬﻮی ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎزی در ﮔﺮﻓﺖ او ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﺸﺎن داده
ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﺳﻌﺪی و ﺣﺎﻓﻆ و ﺧﯿﺎم و ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯿﻨﻤﻮد و آﯾﻪ از ﻗﺮآن درﺑﺎره ﺷﺎن ﻣﯽ ﺳﺮود 2ﭼﻮن از ﺳﺎﻟﯿﺎن
دراز در ﻣﺼﺮ و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﺳﺨﻦ از ﻣﺮده ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﻼم ﺑĤﺧﺸﯿﺞ آﻧﺴﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در » ﭘﯿﻤﺎن « ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در آن زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ  ،او ﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎم » ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ « ﺑﭽﺎپ رﺳﺎﻧﯿﺪ  .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﺑﺎره اﻣـﺎم ﻧﺎﭘﯿﺪا ﻧـﻮﺷﺘﯿﻢ او ﻧﯿﺰ ﺑﻬـﻮس اﻓﺘﺎده و در ﭘﯿﺶ ﺑﺴﯿـﺎری از ﭘﯿـﺮوان ﺧـﻮد او را
اﻧـﮑﺎر ﮐﺮد  .اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی آن ﻣﺼﻠﺢ .
ﺷﮕﻔﺘﺮ آﻧﮑﻪ اﯾﻨﺎن ﻫﯿﭻ ﯾﮑﯽ از ﮐﯿﺶ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ دارد و ﮐﺴﯽ را از ﺧﻮد رﻧﺠﺎﻧﯿﺪن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .
ﻣﺜﻼً ﻫﻤﺎن ﻣﺮد ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را » اﻟﻤﺼﻠﺢ اﻟﮑﺒﯿﺮ « ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺎﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن
را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ از او ﺳﺮ ﻧﺰده  .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ  .از ﯾﮑﺴﻮ
ﮐﺘﺎب » ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ « ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وا ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺑﻨﯿﺎد اﺳﻼم آﮔﺎﻫﺴﺖ و ﯾﮏ دﺳﺘﻪ را ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮداﻧﺪ ،
از ﯾﮑﺴﻮ ﮐﯿﺶ ﺷﯿﻌﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدش » ﺑﺼﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ « اﺳﺖ رﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد  .ﭘﯿﺮواﻧﺶ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻘﻢ و ﻣﺸﻬﺪ و
ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮای ﮔﻨﺒﺪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ  .ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد او ﺑﺰﯾﺎرت ﻣﯽ رﻓﺖ  .اﻣﺎم ﻧﺎﭘﯿﺪا را در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ دﺳﺘﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﺮد و
در ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺮدن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ  » :ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ام  ،ﻣﻦ ﺷﯿﻌﻪ ام « .
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان » اﺻﻼح « ) ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن دﯾﻦ ﺑﮕﻮﻫﺮش ( دو ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد :
ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﮐﯿﺸﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺳﭙﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﮐﯿﺸﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ درﺳﺖ داﺳﺘﺎن آن ﭼﯿﺖ
ﻓﺮوش و ﻧﯿﻢ ﮔﺰﻫﺎی دو ﮔﺎﻧﻪ اوﺳﺖ و ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﭘﯽ ﺑﺎﻧﺪازه ﻧﺎداﻧﯽ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ آﻧﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ .

 -1در آن داﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد» :ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﺑﺪرآﻣﺪﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﺳﯿﺪ« و » ﺑﻔﺮودﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﺳﯿﺪ«  ) ،ﺑﻠﻎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ  ،ﺑﻠﻎ
ﻣﻐﺮب اﻟﺸﻤﺲ ( و اﯾﻦ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻮار ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ .زﻣﯿﻦ اﮔﺮ ﮔﺮد اﺳﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻓﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و از ﻫﯿﭻ
ﺟﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ  ،و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻔﺮودﮔﺎه ﯾﺎ درآﻣﺪﮔﺎه او ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪ  ،اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ اﮔﺮ ﮔﺮد زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺮدد در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﺑﻔﺮودﮔﺎه ﯾﺎ
درآﻣﺪﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .
 -2اﯾﻨﻬﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﭼﺎپ ﺷﺪه .
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دﯾﮕﺮی اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﯾﮏ دﺳﺘﻪ را دﻟﺨﻮش ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺴﺮ ﺧﻮد ﮔﺮد ﻣﯽ آورﻧﺪ .
ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  :دﮐﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﮐﺎﻻی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﮔﺮم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .
ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز از ﻓﺮع دﯾﻦ ﻧﺎن ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ  ،اﮐﻨﻮن از اﺻﻞ دﯾﻦ ﻧﺎن ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ .
داﺳﺘﺎن اﯾﻨﺎن داﺳﺘﺎن آن ﺷﯿﺮ ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آب ﺑﺸﯿﺮ رﯾﺨﺘﯽ و ﻓﺮوﺧﺘﯽ و ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎی دروغ ﺧﻮردی و
ﭼﻮن زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﻤﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ و او رﺳﻮا ﮔﺮدﯾﺪ  ،اﯾﻦ ﺑﺎر آوازه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده ام و از اﯾﻦ
ﭘﺲ ﺟﺰ ﺷﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮوﺧﺖ و ﭘﻮل ﮔﺮد آورده ﺑﮑﺮﺑﻼ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ  .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎز ﺑﺸﯿﺮ آب ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ و ﺑﺎز
دﻏﻠﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد  ،و ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﯿﮕﻔﺖ  » :ﺷﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ  .ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺪ
ﮔﻤﺎن ﺷﺪه اﯾﺪ « .

 5ـ ﺗﺎ ﻗﺮآن در ﻣﯿﺎﻧﺴﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺖ
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺷﺎن اﯾﻨﺴﺖ  .ﭼﻮن ﺑﯿﮑﺎﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﺷﺎن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ آن زﻣﺎن اﯾﻦ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﻨﺪ و
ﭼﻨﯿﻦ ﮔـﻮﯾﻨﺪ  » :ﮐﺘﺎب اﺳﻼم ﻗﺮآﻧﺴﺖ و ﺗﺎ آن در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺖ «  ،و ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ  » :اﺻﻞ اﺳﻼم
را از روی ﻗﺮآن ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ « .
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ  :ﮐﺘﺎب ﮐﺪام اﺳﻼم ﻗﺮآن اﺳﺖ ؟! .اﮔﺮ اﺳﻼم ﻧﺨﺴﺖ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ از آن ﺑﺸﻤﺎ ﭼﻪ؟! .ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ
و آن اﺳﻼم ﮐﺠﺎ ؟! .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﯿﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و درﻫﻢ اﻣﺮوزی را ﮐﻪ اﺳﻼم ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻨﻬﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ  ،ﻗﺮآن
ﮐﺘﺎب اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ و ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه  .اﮔﺮ ﻗﺮآن ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺟﻠﻮ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ
را ﮔﯿﺮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدی  .ﺷﻤﺎ از ﻗﺮآن ﭼﻪ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﯿﺸﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از
ﻗﺮآن دﻟﯿﻞ ﻣﯽ آورد و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺧﻮد را از روی ﻗﺮآن ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد ؟!.
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  » :اﺻﻞ اﺳﻼم را از روی ﻗﺮآن ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ «  ،ﭘﺎﺳﺨﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺪﺳﺖ
ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﯾﺪ ؟! .ﭼﺮا ﺑﺎ ﺑﻮدن ﻗﺮآن اﺻﻞ را ﮐﻨﺎر ﮔﺰارده ﻓﺮع را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ؟!.
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮی ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ و آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎ ﻣﯽ زﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﻨﺪ  ،و
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﭘﺎﮐﯽ اﺳﻼم ﻧﺨﺴﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺨﺴﺖ را ﻣﯽ دارﻧﺪ  .درﺑﺎرۀ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر را
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑĤن ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﻧﺎزﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه دوری ﺧﻮد را از آن ﺑﯿﺎد ﻧﻤﯿĤورﻧﺪ  .دﺷﻮارﯾﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﯿﺸﻬﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫَﻨﺎﯾﺶ آن ﮐﺘﺎب ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﺪﯾﺪه ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ  :ﻣﮕﺮ در ﻗﺮآن ﻧﮕﻔﺘﻪ  » :وﻻ ﺗﺸﺮﮐﻮا ﺑﺎﷲ اﺣﺪا « ؟! 1.ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ  :در
ﻗﺮآن ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻪ ای ﻫﺴﺖ  .ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ  » :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺸﺮﮐﻨﺪ ؟! «  .آدم در ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﻪ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎداﻧـﯽ اﯾﻨﺎن را ﺑﺨﻮدﺷﺎن ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ  ،اﻣﺮوز اﻧﺒﻮه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در » ﺷﺮک « ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﻧﺪ  ،و
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﻨﺪه از اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ  ،ﺑﻨﯿﺎد ﮐﯿﺸﺸﺎن ﺑﻤﺮده ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺧﺪا ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯿﺴﺖ  .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﭘﯿﺮو
درﺳﺖ ﻗﺮآن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و » ﻻ ﺗﺸﺮﮐﻮا ﺑﺎﷲ اﺣﺪا « را دﻟﯿﻞ ﻣﯽ آورﻧﺪ .

 -1ﮐﺴﯽ را ﻫﻨﺒﺎز ﺧﺪا ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .
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ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ  :راﺳﺘﺴﺖ  .ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻪ ای در ﻗﺮآن ﻫﺴﺖ  .وﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن در ﮐﯿﺶ ﺷﻤﺎ » ﻣﻦ زار
اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻓﯽ ﮐﺮﺑﻼ ﮐﺎن ﮐﻤﻦ زار اﷲ ﻓﯽ ﻋﺮﺷﻪ « 1ﻫﺴﺖ  » ،ﻧﺤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ رﺑﻨﺎ و اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﻨﺎ « 2ﻫﺴﺖ » ،
ﺑﻮﺟﻮده ﺛﺒﺘﺖ اﻻرض و اﻟﺴﻤﺎء ﺑﯿﻤﻨﻪ رزق اﻟﻮری « 3ﻫﺴﺖ  .در ﺑﺮاﺑﺮ آن  ،ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ و ﻗﻢ و ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ و
ﺑﻐﺪاد و ﺳﺎﻣﺮه و ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ و ﺑﻘﯿﻊ و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﺻﺪﻫﺎ ﻓﺮﺳﻨﮓ راه آﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در
ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﮔﺮدن ﮐﺞ ﮔﺮداﻧﯿﺪه آﻣﺮزش ﮔﻨﺎه و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮐﺎر ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ .
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  » :ﻣﮕﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺴﺖ ؟! « .
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ  » :اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺮک ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺷﺮک ﭼﯿﺴﺖ ؟! « .
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻧﺠﺪی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺟﻨﮕﻬﺎی وﻫﺎﺑﯿﺎن و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺸﺎن
رخ داده  ،ﺗﮑﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه  ،و در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻮادار ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب
ﺑﻮده اﻧﺪ و در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ دﺳﺘﻪ ای ﺑﻨﺎم » ﻗﺮآﻧﯿﺎن « ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ  .از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه .
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺮون ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽ دارد  .وﻟﯽ دروﻧﺶ ﻧﺎﺧﻮﺷﺴﺖ و ﺟﺰ ﻫﻮده ﻫﺎی
ﻧﺎﺳﺘﻮده از آن ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه  ،و اﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :
(1اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﻗﺮآن آن رﻓﺘﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺰاران ﮐﯿﺸﻬﺎ و آﻣﻮزاک ﻫﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ  .ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺰاران
ﮐﯿﺸﻬﺎ و آﻣﻮزاﮐﻬﺎ آﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﺮآن را ﺑﺪﻟﺨﻮاه ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده و ﻫﺮ آﯾﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﮕﺰارش ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ  ،اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﺷﯿﻌﯽ ﭼﻮن ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ
ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﺴﻨﺠﺪ ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ  ،ﻣﺜﻼً در ﻗﺮآن ﮐﻪ در دو ﺟﺎ آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
» ﻻ اﻋﻠﻢ اﻟﻐﯿﺐ «4ﺳﺮ دﺳﺘﻪ ﻗﺮآﻧﯿﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  » :ای ﻣﻦ ﻋﻨﺪی «.5
(2ﻗﺮآن ﭘﺎﺳﺨﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎی اﯾﻦ زﻣﺎن ـ از ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی و ﺧﺮاﺑﺎﺗﯿﮕﺮی و ﺟﺒﺮﯾﮕﺮی و ﻣﺎدﯾﮕﺮی و
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ـ ﻧﯿﺴﺖ  ،و آﻧﺎن ﮐﻪ دﻟﻬﺎﺷﺎن ﭘﺮ از اﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن و از ﺳﺮ ﺳﭙﺎردن ﺑĤن ،
ﻫﻮده ای در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ و دو دل و ﮔﯿﺠﺴﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .
(3ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﻮرﻫﺎی ارﺟﺪار ﻗﺮآن ـ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻫﻤﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ،ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﺑﯽ دﯾﻨﺎن ،
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدن از اوﻟﻮاﻻﻣﺮ  ،و ﭘﺮداﺧﺘﻦ زﮐﺎت و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ـ ﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪه  .اﯾﻨﺴﺖ از ﺧﻮاﻧﺪن آﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ
اﯾﻨﻬﺎ و از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدن  ،ﺟﺰ دور ﺷﺪن از زﻣﺎن و از ﺧﻮاﻫﺎﮐﻬﺎﯾĤن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ .
(4از دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﺮآن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ارﺟﺪاری ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻫﺮ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ در زﯾﺮ
آﯾﻪ ﻫﺎی آن ﺟﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  ،و اﯾﻦ را ﮐﻪ ﺟﺰ ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﺎﻓﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯿﭙﻨﺪارﻧﺪ .
(5ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﺎوﯾـﺰی ﮔـﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺧـﻮد را رﺳﺘﮕﺎر ﻣـﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﺑﻬﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ  ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﮔﻮش ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻬﯿﭻ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدن ﻧﻤﯽ ﮔﺰارﻧﺪ  .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﻤﯿﻦ دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺑﻬﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ .
 -1ﻫﺮﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ را در ﮐﺮﺑﻼ زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮوی ﻋﺮش زﯾﺎرت ﮐﺮده .
 -2ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺪاﯾﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .
 -3ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ اوﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﭙﺎس اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺮدم روزی ﻣﯿﺮﺳﺪ .
 -4ﻧﺎﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ .
 -5از ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ـ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻧﺎﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ« ﺧﻮاﺳﺘﺶ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ وﮔﺮﻧﻪ از ﭘﯿﺶ
ﺧﺪا ﻣﯿﺪاﻧﻢ .
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روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ ﺑﺠﺎی ﺳﻮد ﺑﺮدن زﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺠﺎی ﻧﯿﮏ ﺷﺪن ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ  .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﮏ
آزﻣﻮده اﯾﻢ  .آری وﻫﺎﺑﯿﺎن از رو آوردن ﺑﻘﺮآن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﯿﮑﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  ،و اﯾﻦ در ﺳﺎﯾﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻣﺮدی داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﻮده و ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮآن را ﺑﻬﺘﺮ
از دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه  ،و از ﯾﮑﺴﻮ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺸﯿﻦ ﻋﺮب ﮐﺴﺎن ﺳﺎده ای ﻣﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و دﻟﻬﺎﺷﺎن ﺑﺎﻧﺪازۀ دﯾﮕﺮان
آﻟﻮده ﻧﻤﯽ ﺑﻮده .
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ  :ﻗﺮآن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎ در دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﺴﺖ  ،و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ روزی ﻣﺎﯾﮥ رﺳﺘﮕﺎری ﺗﻮده ﻫﺎ
ﺑﻮده اﻣﺮوز دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﭘﺎﻓﺸﺎری در ﮔﻤﺮاﻫﯽ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﺘﮕﺎری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
درﺑﺎره ﻗﺮآن ﮔﯿﺠﺴﺮﯾﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﺴﺖ و ﻣﻦ ﺑﺮای روﺷﻨﯽ ﺳﺨﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ را در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ :
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻨﺰد ﻣـﻦ آﻣﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ  » :ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﻘﺮآن دﻋﻮت ﻣـﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻮد «  .ﮔﻔﺘﻢ  :آن دﻋﻮت را ﺷﻤﺎ ﮐﻨﯿﺪ  .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان آﺳﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺧﻮاﻫﺶ
اﯾﻦ و آن را ﻫﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮد  ،ﺷﻤﺎ ﮔﺎم ﭘﯿﺶ ﮔﺰارﯾﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻘﺮآن ﺧﻮاﻧﯿﺪ  .دﯾﮕﺮ ﭼﺮا ﺑﻤﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ؟!.
اﯾﻦ ﮐﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﻮﺷﻨﺪه ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪه ﯾﮑﯽ ؟!.
ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪم  :آﯾﺎ ﻗﺮآن اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن ﻗﺮآﻧﯿﺎن رواﻧﺴﺖ ؟ !  .از ﭘﺎﺳﺦ درﻣﺎﻧﺪه ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﺪ  .ﮔﻔﺘﻢ :
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ روان ﻧﯿﺴﺖ  .اﻣﺮوز ﮐﻤﺘﺮ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻗﺮآﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻣﺜﻼً ﻗﺮآن
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ  » :ﻗﺎﺗﻠﻮا اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻠﻮﻧﮑﻢ ﻣﻦ اﻟﮑﻔﺎر … « ، 1دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
آﻧﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ  ،در آرزوی ﺟﺪاﺳﺮی و آزادی
ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪی و ﺧﺸﻨﻮدی در زﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﯿﺰﯾﻨﺪ  .ﻗﺮآن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  » :اﻃﯿﻌﻮا اﷲ و اﻃﯿﻌﻮا
اﻟﺮﺳﻮل و اوﻟﯽ اﻻﻣﺮ ﻣﻨﮑﻢ «  ،ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒـﺮداری از ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑِﻬَﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد  .اﻣـﺮوز در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﺧﻠﯿﻔﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ  ،آن روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺑﻮد ﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑـﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ وی ﭼﻪ رﻓﺘﺎری ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﺎﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﺪ و ﻣﺮاﮐﺶ ﺗﻔﻨﮕﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﭙﺎه
ﺧﻠﯿﻔﻪ » ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ « ﻣﯿﺠﻨﮕﯿﺪﻧﺪ  ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺑﺨﻠﯿﻔﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن او ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﮐـﺮده ﺑﺠﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺑﻮد ارﺟـﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن » ﺑﺎوﻟﻮاﻻﻣـﺮ « ﻣﯿﮕـﺰاردﻧﺪ  .ﻗﺮآن از ﺷﻌـﺮ ﮔﻮﯾـﯽ ﻧﮑـﻮﻫﺶ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ـ ﺑﻮﯾﮋه درس
ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ـ ﺷﻌـﺮ را ﯾﮑـﯽ از ﺳﺘﻮدﮔﯿﻬـﺎی ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ  .ﻗﺮآن از ﺑﺎده ﺧﻮاری ﻧﻬﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺎده را ﺑﺠﺎی آب ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ  .ﺑﺴﺨﻦ دراز ﭼﻪ ﻧﯿﺎز  :ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻘﺮآن و
دﺳﺘﻮرﻫﺎی آن ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و از اروﭘﺎ » ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ « آورده ﺑﺠﺎی آن روان ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ  .ﭘﺲ ﺑﯿﮕﻔﺘﮕﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن
در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻗﺮآﻧﯿﺎن روان ﻧﯿﺴﺖ  .ﻣﻦ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ  :ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه ؟! .ﭼﺮا ﻗﺮآن ﺑﺨﻮد ﻗﺮآﻧﯿﺎن اﺛﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ؟!.
ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .
ﮔﻔﺖ  » :ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺎ ﺳﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪه  ،ﻣﺮدم ﺑﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ « .
ﮔﻔﺘﻢ  :ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺳﺴﺖ ﺑﺎور ﯾﺎ ﺑﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ؟ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در ﺟﻬﺎن ﺷﻮﻧﺪی دارد  .آﯾﺎ
ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟! .دوم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ  :ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪﻧﺪ و اﯾﻦ دﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را از ﺑﺪی ﺑﯿﺮون آورد .

 -1ﺑﺎ ﺑﯿﺪﯾﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪ ﺑﺠﻨﮓ ﭘﺮدازﯾﺪ .
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ﻗـﺮآن آن روزی ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﻣـﺪ ﻣـﺮدم ﺑﺪﺗﺮ از اﮐﻨﻮن ﻣـﯽ ﺑﻮدﻧﺪ  .ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺑﺖ ﻣـﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ  ،دﺧﺘـﺮﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻣﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ  ،داﺷﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺎراج ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .وﻟﯽ ﻗﺮآن آﻧﺎن را از ﺑﺪﯾﻬﺎ ﺑﯿﺮون آورده از ﻣﺮدم ﻧﺎﻓﻬﻢ و
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺮدان ﭘﺎﮐﺪل و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻠﯽ و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﻤﺎر و اﺑﺎذر و ﻋﺒﺪاﷲ رواﺣﻪ و ﺧﺎﻟﺪ
وﻟﯿﺪ و دﯾﮕﺮان ﭘﺪﯾﺪ آورد  .اﯾﻦ ﻫﻨﺎﯾﺶ آن روزی ﻗﺮآن ﺑﻮد وﻟﯽ اﻣﺮوز ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﻨﺎﯾﺸﯽ ﻧﻤﯽ دارد و ﻣﻼﯾﺎن ﻗﺮآن را
از اﯾﻦ ﺳﺮ ﺗﺎ آن ﺳﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮواﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .اﯾﻦ از ﭼﻪ روﺳﺖ ؟!.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ  :ﭼﺮا ﻣﺮدم را ﺑﻘﺮآن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ  .ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ  :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ؟! .آن ﻫﻤﻪ
ﻣﻼﯾﺎن و دﯾﮕـﺮان ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮕـﯽ ﺷﺎن ﻣـﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ  ،و آن ﻫﻤـﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ درﺑﺎرۀ اﺳﻼم و ﻗـﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ و
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ آﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﺎ از دﯾﮕﺮان ﺑﻘﺮآن ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﻨﺪ ؟ !  .ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ و
آﻣﺪﻧﺪ  ،آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮد ﻗﺮآﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ؟ !  .ﺷﻤﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯽ ﭘﺮواﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻘﺮآن و دﺳﺘﻮرﻫﺎی
آن روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد .
اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻢ و ﺧﺎﻣـﻮش اﯾﺴﺘﺎدم ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨـﯽ ﺷﻨﻮم و او ﭼﻮن دﯾﺪ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :
» ﻣﺮدم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ « .
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ دادی  .آﺧﺮ ﭼﺮا ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟ !  .ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ آن ﺑﺎوری ﮐﻪ درﺑﺎرۀ
ﻗﺮآن ﻣﯿﺪارﻧﺪ و آن را ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ  ،ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ؟! .آﯾﺎ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ؟  .ﻣﻦ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ را از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ .
از آن ﺳــﻮی ﺑِﭽِــﻪ ﭼﯿــﺰ ﻋﻤــﻞ ﮐﻨﻨــﺪ ؟  .ﻣﺜــﻼً ﺷﻤﺸﯿــﺮﻫﺎ را ﮐﺸﯿـﺪه ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻧـﺎن را ﺑﮑﺸﻨـــﺪ ؟!.
» ﺑﺎوﻟﻮاﻻﻣﺮی « ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ؟! ..اداره ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ را ﺑﻬﻢ زده ﺑﮕﺮﻓﺘﻦ ﺧﻤﺲ و زﮐﺎت
ﭘﺮدازﻧﺪ ؟! ..داﻧﺸﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺮآن ﺳﺎزﺷﯽ ﻧﻤﯽ دارد ﺑﮑﻨﺎر ﮔﺰارﻧﺪ ؟! ..ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ
ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮد ﺗﻮ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻗﺮآن را ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪی ؟!.
ﭼﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺴﺨﻦ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﺎﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻔﺘﮕﻮ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻧﺪادم  ،زﯾﺮا آﻧﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪن و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﻓﻬﻢ و ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻤﯿﺪارﻧﺪ  .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺮآن را دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﮔﯿﺞ ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺴﺖ ﺑﺎوری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ،و ﺑﯽ ﭘﺮواﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﻘﺮآن و دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ  ،اﯾﻨﺴﺖ ﺑﭙﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ
از آن ﻣﻼ ﮐﺮدم و درﻣﺎﻧﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ :
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺰار اﺳﻼم از ﻣﯿﺎن ﻋﺮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد  .ﻗﺮآن ﺑĤن
ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺑُﺮّﻧﺪه ای داد  » :اﺗﻌﺒﺪون ﻣﺎﺗﻨﺤﺘﻮن « » ، 1اﺗﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون اﷲ ﻣﺎﻻ ﯾﻨﻔﻌﮑﻢ ﺷﯿﺌﺎً
و ﻻﯾﻀﺮﮐﻢ « ، 2و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ … ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﺮآن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .از اﯾﻦ رو ﻣﺮدم ﺳﺎده ﻋﺮب از
ﮔﻤﺮاﻫﯽ رﻫﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ دﻟﻬﺎی ﭘﺎک و ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﺘﻮار ﺑﮑﻮﺷﺶ و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  .در آن روز در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﺰ ﻗﺮآن ﻧﻤﯽ ﺑﻮد و آﻣﻮزاﮐﻬﺎﯾﯽ ﺟﺰ آﻣﻮزاﮐﻬﺎی ﻗﺮآن رواج ﻧﻤـﯽ داﺷﺖ  .ﻣﺴﻠﻤـﺎﻧﺎن ﺑﺎ دﻟﻬﺎی ﺳـﺎدۀ ﭘﺎک
ﻗـﺮآن را ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و از دﺳﺘـﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿـﺎر ارﺟـﺪار آن ﻣﯽ ﺳﻬﯿﺪﻧﺪ .
ﻟﯿﮑﻦ ﺳﭙﺲ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ رخ ﻧﻤﻮد و ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺸﻪ دار و زﻫﺮ آﻟﻮدی  ،ﯾﮑﯽ
ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی  ،ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ  .ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ  ،ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم درﭼﯿﺪﻧﺪ  ،و
 -1آﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ﺑﭽﯿﺰﯾﮑﻪ ﺧﻮد ﺗﺮاﺷﯿﺪه اﯾﺪ ؟!
 -2آﯾﺎ ﺧﺪا را ﮔﺰارده ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ﺑﭽﯿﺰﯾﮑﻪ ﻧﻪ ﺳﻮدی ﺑﺸﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺪ داد و ﻧﻪ زﯾﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ ؟
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اﯾﻨﺎن ﻗﺮآن را اﻓﺰاری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑĤﯾﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺪﻟﺨﻮاه ﻣﻌﻨﯽ دادﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺑﮕﺰارش ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ  .ﻫﻤﮕﺎم اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻃﻨﯿﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ  ،و اﯾﻨﺎن راه ﺑﺪﺗﺮی را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ  » :ﻗﺮآن را
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺴﺖ و دروﻧﯽ ﻫﺴﺖ و درون آن را ﺟﺰ ﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺪ «  .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﯿﮑﺒﺎره آن ﮐﺘﺎب ورﺟﺎوﻧﺪ را از ارج و
ﻫﻨﺎﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ  ،و اﻓﺰار دﺳﺖ ﺑﺪآﻣﻮزان و ﻓـﺮﯾﺒﮑﺎران ﮔـﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ  .ﭘﺲ از آن ﻓﻠﺴﻔـﮥ ﯾﻮﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
رواج ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ از رﯾﺸﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑĤن ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪ دﯾﻦ را ﺧﺮد و ﺑﯽ ارج ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ رو
ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﮐﻪ از روم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﻫﺮ ﺑﺎره ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﻧﺴﺎزﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﻮد  ،در
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪ  .ﭘﺲ از آن در ﻣﯿـﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾـﺮان ﺧﺮاﺑﺎﺗﯿﮕـﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و اﯾﻦ زﻫـﺮآﻟﻮدﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺪآﻣﻮزی ﻫﺎ را در دﻟﻬﺎی ﻣـﺮدﻣﺎن ﺟﺎ ﻣﯽ داد و آﻧﺎن را از دﯾﻦ ﺑﯿﺰار ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻫﺎ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻘﺮآن ﭼﯿﺮه در آﻣﺪه از ﻫﻨﺎﯾﺶ آن ﮐﺎﺳﺘﻨﺪ  ،و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ
اﺳﻼم ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﻮرﻫﺎی آن از ﮐﺎر اﻓﺘﺎد .
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺮآن را ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻤﺎردﻧﺪ  ،ﺑﺪﺳﺘﻮرﻫﺎی آن ﺑﺎور اﺳﺘﻮاری
ﻧﻤﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ  ،و دﻟﻬﺎﺷﺎن ﭘﺮ از آﻣﻮزاﮐﻬﺎﯾﯽ ﺑĤﺧﺸﯿﺞ ﻗﺮآن ﻣﯽ ﺑﻮد  .اﯾﻨﺴﺖ ﭘﯿﺮوی درﺳﺘﯽ از آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺮد و دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﺖ .
اﯾﻦ درﺑﺎرۀ زﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺶ اﺳﺖ  .در زﻣﺎن ﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑĤﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه  .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﯿﻞ
ﻣﺎدﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و رﯾﺸﻪ دارﺗﺮﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﺴﺖ و اﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻤﮥ دﯾﻨﻬﺎ را از رﯾﺸﻪ
ﺑﺘﮑﺎن آورده  .از آﻧﺴﻮی در ﺳﺎﯾﮥ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﻬﺎ  ،درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﯿﺘﯽ » آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن و
ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎی اﯾﻨﻬﺎ «  ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری در ﻣﯿﺎن ﻗﺮآن و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺎ آن داﻧﺶ ﻫﺎ ﻧﻤـﻮدار ﮔـﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ اﮔـﺮ
ﻫﻢ اﯾﺮادی ﺑĤن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﭼﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ارﺟﺸﺎن ﺑﮑﺎﻫﺪ  .از آﻧﺴﻮ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺰاری ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﻼم ﺑﯿﮑﺒﺎر ﺑﻬﻢ ﺧﻮرده و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻗﺮآن ﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪه  .اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺸﻮﻧﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪه و اﯾﻨﺴﺖ ﺑﯿﮑﺒﺎر ﻗﺮآن را از ﻫَﻨﺎﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ .
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  » :ﺗﺎ ﻗﺮآن ﻫﺴﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺖ «  ،ﺑﯿﮑﺒﺎر از اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﻨﺪ .
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ  :اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ دارﻧﺪ  ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﺎزﻧﻤﻮدﯾﻢ
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯽ ارج و ﺑﯿﭙﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،و از ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﺧﺮداﻧﻪ ﺗﺮ و ﺑﯿﭙﺎ ﺗﺮ دﻋﻮی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن دﯾﻦ ﺑﮕﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

در آن ﺑﺎره ﺳﭙﺲ ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ راﻧﺪ .
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) THAMAS KOULIKAN ( Sophi de Perse
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ﯾﮑﺪﺳﺘﻪ از زﻧﺠﯿﺮ زﻧﺎن ﺗﻬﺮان

رﺿﺎﺷﺎه
» رﺿـﺎﺷﺎه ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﺤﺮﻣـﯽ و از دﯾﮕﺮ
ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ  ،ﺟﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻌﯿﮕﺮی ﺑﺮای ﺧـﻮد ﺑﺎز ﮐﺮده «

