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ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم _ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﻤﻪ دﯾﻨﻬﺎ ﯾﮑﯿﺴﺖ
درﺑﺎرۀ دﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ  .دﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ارﺟﺪارﯾﺴﺖ و رازﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ دارد .
داﺳﺘﺎن دﯾﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آدﻣﯿﺎن ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و رو ﺑِﺒِﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  ،در ﻫﺮ زﻣﺎن
ﯾﮑﺒﺎر ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﮕﻤﺮاﻫﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﻮده ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺪور ﮔﺮداﻧﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪه  ،و آﻣﯿﻐﻬﺎﯾﯽ را
درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده  ،و دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻤﺮدﻣﺎن درﺑﺎرۀ ﺑﺎ ﻫﻢ زﯾﺴﺘﻦ داده  ،و ﺗﮑﺎﻧﯽ در ﺧﺮدﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورده و
آدﻣﯿﺎن را ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده .
اﯾﻨﺴﺖ داﺳﺘﺎن دﯾﻦ  ،و ﯾﮑﯽ از رازﻫﺎی داﻧﺴﺘﻨﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺰﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﺷﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺒﻮده و
ﺑﻨﯿﺎد ﻫﻤﮥ دﯾﻨﻬﺎ ﯾﮑﯿﺴﺖ  ،و اﯾﻦ دﻟﯿﻠﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﻬﺎ ﺑﻬﻮس و ﺧﻮد ﺳﺮی ﻧﺒﻮده ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
دﯾﻦ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﮏ آﻧﻬﺎ را ﻓﻬﺮﺳﺖ وار ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﯾﻢ :
 (1ﺟﻬﺎن را آﻓﺮﻧﺪه و دارﻧﺪه ای ﻫﺴﺖ و ﺟﺰ او ﮐﺴﯽ را در ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻬﺎن دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از
ﻟﻐﺰﺷﮕﺎﻫﻬﺎی آدﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﺨﺴﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﻮده  .آدﻣﯿﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﺪا ﮐﺮده
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از ﭘﻨﺪار ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ آورده و ﺑﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﻧﺪ  .ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﺎن در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﻧﺪ :
ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎﻫﺴﺖ و آﻓﺮﻧﺪه و دارﻧﺪۀ آن ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
دوم آﻧﮑﻪ آن آﻓﺮﻧﺪه و دارﻧﺪه ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺳﺘﺮﺳﺎی ﻣﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﻮم آﻧﮑﻪ ﺟﺰ او ﮐﺴـﯽ را در ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎن دﺳﺘـﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد و ﺟﺰ او ﺑﮑﺴـﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺒﺎﯾﺪ
داﺷﺖ .
 (2اﯾﻦ ﺟﻬﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در ﭼﯿﺪه و ﺑﺴﺎﻣﺎﻧﺴﺖ و ﮔﺮدش آن از روی آﯾﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،و اﯾﻦ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﯽ از آن در ﻣﯿﺎﻧﺴﺖ .
 (3آدﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎﻧﺴﺖ  .آدﻣﯿﺎن اﮔﺮ ﻫﻢ از ﺟﻨﺲ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ  .در اﯾﻨﺎن ﮔﻮﻫﺮی
ﺑﻨﺎم روان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪاﯾﯿﺴﺖ .
 (4در ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺎﻟﺒَﺪ آدﻣﯽ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺗﻮأم اﺳﺖ و آدﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺎی ﻧﯿﮑﯿﻬﺎ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﯾﻬﺎ در ﻧﺒﺮدد .
 (5در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ و ﮐﺠﺮوﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﻦ ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﮐﺸﺎﮐﺸﻬﺎ و ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﯾﮏ رﺷﺘﻪ آﻣﯿﻐﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ارﺟﺪاری ﻫﺴﺖ و ﺷﺎﻫﺮاﻫﯽ ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ و آﺳﻮدﮔﯽ ﮔﺸﺎده
ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،واز اﯾﻦ ﺳﻮ در ﮐﺎﻟﺒﺪ آدﻣـﯽ ﻧﯿﺮوﯾـﯽ ﺑﻨﺎم ﺧِﺮَد  ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آن آﻣﯿﻐﻬﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﺷﺎﻫﺮاه ﻧﻬﺎده
ﺷﺪه  .آدﻣﯿﺎن ﺑﺮای ﺧﻮش زﯾﺴﺘﻦ و ﺑﻬﺮه از آﺳﺎﯾﺶ و ﺧﺮﺳﻨﺪی ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﯿﺎزی ﺑِﻨَﺒَﺮد و
ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ .
 (6روان ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺗﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﮕﺮدد و در ﭘﯽ آن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد  ،زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ و
ارﺟﺪارﺗﺮ از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻫﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ » ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ « ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﭘﯽ ﮐﻨﺪ  ،اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
از اﯾﻨﺮو در ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻫﺎ ﮐﻪ دﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷﻮد  .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ  » :دﯾﻦ
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ﻧﭽﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻬﻦ و ﻧﻮ ﮔﺮدد « ﻫﻤﯿﻨﻬﺎ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ  .اﯾﻦ آﻣﯿﻐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﻮه ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ .
وﻟﯽ در ﺧﻮر ﻫﯿﭻ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻧﯿﺴﺖ .
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ـ ﺑﺨﻮاﻫﺶ زﻣﺎن ـ راﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد و
ﺑﻨﯿﺎدی ﮔﺰارد  ،و در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد :
ﻧﺨﺴﺖ  :ﻫﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ و ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎی زﻣﺎن ﺧﻮد ﭘﺮدازد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑِﻨﺒﺮد ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ دﻟﻬﺎ را ﭘﺎک
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺟﺎ ﺑﺮای آﻣﯿﻐﻬﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ  ،و ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ و ﻧﺎداﻧﯿﻬﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .
داﺳﺘﺎن دﯾـﻦ از اﯾﻦ ﺑﺎره داﺳﺘﺎن ﭘﺰﺷﮕﯿﺴﺖ  .ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮓ ﮐﻪ ﺑﺒﺎﻻی ﺳـﺮ ﺑﯿﻤﺎری رﺳﯿﺪه ﺑﺎ دو ﭼﯿﺰ ﮐﺎر
دارد  :ﯾﮑﯽ آن ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮد  .دﯾﮕﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﺘﻦ او ﭼﯿﺮه ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﮔﺮدد  .ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ  .ﺧﻮش ﺧﻮردن و ﺧﻮش ﺧﻔﺘﻦ و آﺳﻮده ﺑﻮدن ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ
اﺳﺖ  .وﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺴﺖ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .
ﺑﺮای ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ  :در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺮدﻣﺎن از ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺟﻬﺎن را ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ در ﮔﺮدش
آن دﺳﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرده اﻧﺪ و اﯾﻨﺴﺖ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻨﺪار ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻬﺮ ﯾﮑﯽ
ﺗﻨﺪﯾﺴﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑِﭙَﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﻧﺪ  .وﻟﯽ اﻣﺮوز آن ﻧﺎداﻧﯽ از ﻣﯿﺎن
رﻓﺘـﻪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﺎداﻧـﯽ ﻫﺎی رﯾﺸﻪ دارﺗـﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه  .ﻣﺜﻼً ﯾﮑـﺪﺳﺘﻪ ﺑﻨﺎم ﺧَـﺮاﺑﺎﺗﯿﺎن ﺑـﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ  :اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﯿﭽﺴﺖ و ﭘﻮﭼﺴﺖ و ﺑĤن ﻧﺸﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و اﻧﺪﯾﺸﮥ آﯾﻨﺪه ﻧﮑﺮد
و دﻣﯽ را ﮐﻪ در آﻧﯿﻢ ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﻤﺮده ﺑﺨﻮﺷﯽ و ﻣﺴﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ  ،و ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد روﯾﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ داده در
ﻣﻐﺰﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﻧﺪ  .ﯾﮑﺪﺳﺘﻪ ﺑﻨﺎم ﺻﻮﻓﯿﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ  :ﻣﺎ از ﺧﺪاﯾﯿﻢ و ﺑﺨﺪا ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﺸﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﺎ را از ﺧﺪا دور ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎدﯾﺴﺖ  ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻬﺎن داﻣﻦ درﭼﯿﺪ و ﺑĤن ﻧﭙﺮداﺧﺖ و
ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺨﺪا رﺳﺎﻧﯿﺪ  ،و اﯾﻦ ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﯿﻬﺎی ﺧﻮد را » ﻋﺮﻓﺎن « ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﺎ ﺻﺪ آب و رﻧﮓ در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ  .ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺎم ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﻣﺮدﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﺰ ﻧﺎم ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﮕﺰارده اﻧﺪ  ،دﺳﺖ دارﻧﺪه در
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻨﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن و ﺗﺎزه ﮔﺮداﻧﯿﺪن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺷﺎن و رﻓﺘﻦ ﺑﺰﯾﺎرت
ﮔﻨﺒﺪﻫﺎﺷﺎن وا داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  ،و ﺑﺎﯾـﻦ ﮔﻤﺮاﻫـﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﯽ ﺧـﺮداﻧﮥ ﺧـﻮد ﻧﺎم دﯾـﻦ ﻧﻬﺎده اﻧﺪ و ﺑـﺮوﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎدﮔـﯽ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﭼﺎر ﻟﻐﺰﺷﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ آدﻣﯽ را
ﺑﭙﺎی ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮده ﻫﻤﭽﻮن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺸﻤﺎرده اﻧﺪ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﻧﺒﺮد  ،و ﺟﻬﺎن را ﻧﺒﺮدﮔﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ  ،و
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻐﺰﺷﻬﺎی ﺧﻮد اﻧﺒﻮه ﻣﺮدﻣﺎن را ـ ﺑﻮﯾﮋه در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ـ از راه درﺑﺮده  ،زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را دﭼﺎر دﺷﻮاری ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﻧﺪ .
اﻣﺮوز دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی داﻣﻨﻪ دار ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻨﺒﺮد ﭘﺮدازد و دﻟﻬﺎ
را از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﯿﺮاﯾﺪ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﻨﯿﺎدﮔﺰاری ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورد  .اﮔﺮ راﺳﺘﯽ را
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ  ،اﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﺷﺎن راه دﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻮده ﺑﻬﻢ زده و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺰاری ﻫﺎی آﻧﺮا از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده ،
اﯾﻨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ راه دﯾﮕﺮی ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻮی ﮔﺰارده ﮔﺮدد .
دوم  :ﺟﻬﺎن در ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺴﺖ و آدﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑِﻨﯿﮑﯽ ﭘﺬﯾﺮی آﻣﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﯿﮑﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻮد و در آن زﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد  ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺪﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘـﯽ ﺑﻮد در آن زﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد  .از اﯾﻦ رو ﻫـﺮ دﯾﻨـﯽ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺧـﻮد ﮔﺎﻣﻬﺎی دﯾﮕـﺮی در ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮدارد .
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ﻣﺜﻼً در زﻣﺎن اﺳﻼم ﺳﺮرﺷﺘﻪ داری » ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ « روﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﺷﺖ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯿﺒﻮد و
ﺑﺮای ﺳﺮﺷﺘﻪ داری ﺗﻮده » ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ « ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﯾﻪ در ﺳﺮرﺷﺘﻪ دارﯾﺴﺖ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎده ﻧﻤﯽ ﺑﻮد .
از اﯾﻨﺮو اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ از ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎ دادﮔﺮی و ﻧﯿﮑﺨﻮاﻫﯽ ﺗﻮأﻣﺶ ﮔﺮداﻧﺪ .
وﻟﯽ اﻣﺮوز ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﮥ ﺑﻠﻨﺪی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺮرﺷﺘﻪ داری ﺗﻮده آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ آن را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻦ اﯾﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻧﯿﮑﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑĤن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .
در زﻣﺎن اﺳﻼم ﺑﺠﻠﻮﮔﯿـﺮی از ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺎر زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯿﺴﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤـﯽ ﺑﻮده و اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ
روﯾﻪ اش را دﯾﮕﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه  .وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﮑﺒﺎر از آن ﺟﻠﻮ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﺮد  ،ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪن ﺳﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺨﺪا
ﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ و از ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮان رﺳﺖ ؟ !...
ﺳﻮم  :داﻧﺸﻬﺎ و آﮔﺎﻫﯿﻬﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  .از اﯾﻦ رو دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻨﯿﺎد ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺗﺮی
ﺑĤن داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ زﺑﺎن روﺷﻦ ﺗﺮ و اﺳﺘﻮارﺗﺮی ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ﺷﻮد و آﻣﯿﻐﻬﺎی واﻻﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮ دارد .
ﻣﺜﻼً در زﻣﺎن اﺳﻼم داﻧﺸﻬﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﺮدم ﻋﺮب ﺟﺰ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺳﺎده ای ﻧﻤﯿﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .
از اﯾﻨﺮو اﺳﻼم زﺑﺎن ﺳﺎده ای را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه  ،و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ در زﻣﯿﻨﮥ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪه ﻫﺎی آن
از داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده  .ﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ آن زﺑﺎن ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آن
ﭘﯿﺮوی ﮐﻪ اﺳﻼم از داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی زﻣﺎن ﺧﻮد ﮐﺮده ﺟﺰ ﻣﺎﯾﮥ رﻣﯿﺪﮔﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .
اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ  .ﻫﻤﯿﻦ راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ دﯾﻦ ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﻢ  .ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ  » :اﺳﻼم ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﮕﺮی ﯾﺎ زرﺗﺸﺘﯿﮕﺮی ﮐﻬﻦ ﮔﺮدﯾﺪه «  ،ﯾﺎ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ  » :از آن 1اﯾﻨﺰﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ « .
اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻧﺒﻮه ﻣﺮدﻣﺎن ـ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ـ آﮔﺎه ﻧﺒﻮده اﻧﺪ  .در اﻧﺪﯾﺸﮥ آﻧﺎن ﯾﮏ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﯾﺎ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺰار دﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻨﺰدش آﯾﺪ و ﭘﯿﺎﭘﯽ ﭘﯿﺎم از ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ آوَرَد  ،و او ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻤﺮدﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ » ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﯾﻢ  :ﭘﻨﺪار « ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎم و ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ  ،و از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر دور اﺳﺖ .
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ  ،دﯾﮕﺮی ﺑﺠﺎﯾﺶ آﯾﺪ ﺑﺪو ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ :
ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ دﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﺪ و ﺧﻮد ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
دﯾﮕﺮی اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺎی راه دﯾﮕﺮی ﮔﺮدد .
ﺑﺎﯾﻦ دو ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد و ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ در ﺟﻬﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺪاﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و راه ﻧﻮی
آﻏﺎز ﮔﺮدد  .اﯾﻦ از آﯾﯿﻦ ﺧﺪاﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺑﺎﯾﻨﺪۀ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻬﺎﻧﺴﺖ .
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  :اﺳﻼم ﺑﺎز ﭘﺴﯿﻦ دﯾﻦ ﺑﻮده  ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺖ و ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﺧﺪا و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻧﺴﺎزﻧﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .آﻧﮕﺎه در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻨﯽ ﻫﺴﺖ  .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ  :ﮐﺪام اﺳﻼم را ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ ؟! .اﮔﺮ آن اﺳﻼم
ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺑﺎز ﭘﺴﯿﻦ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﮔﺮ اﺳﻼم اﻣﺮوزی را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﺰ ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
اﯾﻦ دروغ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺨﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﭼﺎق و ﺑﯽ ارج را ﺑﺎز ﭘﺴﯿﻦ دﯾﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه  .دروغ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺨﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﯿﻌﯿﮕﺮی و ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی و ﻋﻠﯽ اﻟﻬﯿﮕﺮی و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .

 -2ﭼﺎپ دوﻣﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﻢ اﯾﻦ دو واژۀ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﺪ ﭼﺎپ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان » آن ازآنِ « ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪ  .ﭼﺎپ ﯾﮑﻢ ﻫﻤﺎن دو واژۀ
ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ آورده ﺷﺪه [
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ﻣﯽ داﻧﻢ آﯾﻪ » و ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ « را در ﻗﺮآن ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ  .اﯾﻨﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ  :ﺑﯽ ﮔﻤﺎن اﯾﻦ دو
واژه ﺑĤن ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد  ،ﺑﭽﻨﺪ دﻟﯿﻞ :
 (1ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ آن ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﺧﺪا ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ  .آن ﮔﺎه ﺣﺎل ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﻼم ﺑﻨﺎراﺳﺖ
ﺑﻮدن آن ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﻨﯽ راﺳﺖ آن را ﻧﺪاﻧﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎراﺳﺖ ﮔﺮدن ﮔﺰارﯾﻢ .
 (2اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻗﺮآن ﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ آﻣﻮزاﮐﻬﺎی ارﺟﺪار ﺧﻮد را  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر  ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻤﯿﺎن آورده و
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده  ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ آن ﭘﺎﮐﻤﺮد ﺑﻮدی ﭼﻮن در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺰرگ و ارﺟﺪارﯾﺴﺖ ﺑﯿﮑﺒﺎر » آن
ﻫﻢ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎروﺷﻦ « ﺑﺲ ﻧﮑﺮدی .
 (3در ﺧﻮد ﻗﺮآن آﺧﺸﯿﺞ ﻫﺎی آن ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺴﺖ  .ﻣﺜﻼً » و ﻣﺎ ﻧﺮﺳﻞ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ اﻻﻣﺒﺸﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺬرﯾﻦ «، 1
ﯾﺎ » ﯾﻠﻘﯽ اﻟﺮوح ﻣﻦ اﻣﺮه ﻋﻠﯽ ﻣﻦ ﯾﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎده ﻟﯿﻨﺬر ﯾﻮم اﻟﺘﻼق « ، 2اﯾﻨﮑﻪ » و ﻣﺎ ارﺳﻠﻨﺎ « ﯾﺎ » اﻟﻘﯽ اﻟﺮوح «
ﻧﮕﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺶ از آن دو واژه اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮده .

 -1و ﻣﺎ ﻧﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن را ﻣﮕـﺮ ﻣﮋده دﻫﺎن و ﺑﯿﻢ دﻫﺎن .
 -2اﻧﺪازد روان را از ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﻬﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ او ﻣﺮدﻣﺎن را از روز دﯾﺪار ﺑﯿﻢ دﻫﺪ .

