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ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ ـ اﺳﻼم و ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ
درﺑﺎرۀ اﺳﻼم آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﯿﻢ  ،و ﭼﻮن از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﮑﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎم ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻬﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮥ آن ﺑﺎ اﺳﻼم اﺳﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ :
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﻤﮥ دﯾﻨﻬﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯿﺴﺖ  ،و ﺗﻨﻬﺎ راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺶ زﻣﺎن و ﯾﺎ
ﺑﺸﻮﻧﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ  ،در ﻫﺮ دﯾﻨﯽ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ  .از اﯾﻦ رو ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﻨﯿﺎدﺷﺎن ﯾﮑﯿﺴﺖ  ،ﮐﻮﺷﺸﻬﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺎم
ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ راﺳﺘﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺳﺘﻬﺎی اﺳﻼم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎد آﻧﺮا زﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﯿﻢ .
اﺳﻼم راﻫﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد  .وﻟﯽ آن راه ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﻮده و اﮐﻨﻮن ﻣﺎ آن ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ را  ،از راه
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ .
اﯾﻨﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ  :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺘﯽ دﯾﻨﺪار ﺑﻮدﻧﺪی و ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﺳﻼم را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اﯾﻦ
ﮐﻮﺷﺸﻬـﺎی ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺧﺸﻨـﻮدﻧﺪ و ﺑﺠﺎی ﻫﻤﺪﺳﺘـﯽ ﺑﮑﺎرﺷﮑﻨـﯽ
ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﯽ دﯾﻨﯽ و اﺳﻼم ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ .
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮑﺘﻪ ارﺟﺪار دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ  ،و آن اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻨﯽ ﭼﻮن از ﻣﯿﺎن دﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪ
آﻧﺮا ﮔﯿﺮد  .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﮐﻪ آن دﯾﻦ را ﺑﮕﻮﻫﺮش ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ و اﺳﺘﻮاری ﺑﻨﯿﺎد آن را ﺑﻤﺮدﻣﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧﮕﺎه راه ﺧﻮد
را آﻏﺎزد و ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .
ﺧﻮد اﺳﻼم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﺮده  :آن دﯾﻦ ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن ﻋﺮب ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از دﯾﺮ زﻣﺎن
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻨﺎم » ﺣﻨﻔﺎء « ﺧﺪاﺷﻨﺎس و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و » ﺗﺤﻨّﻒ « ﺧﻮد دﯾﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﻋﺮب ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ ،
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺰار اﺳﻼم در ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺎد آن ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﺮب را ﺑِﭙﯿﺮوی از آن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ  ،و ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﮐﺮد  ،اﺳﻼم را ﺑﺮوی آن ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺰاﺷﺖ .
درﺑﺎرۀ ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺮده ﺷﺪه  .ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪ اﺳﻼﻣﺴﺖ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺟﺰ ﺑﻨﯿﺎد آن دﯾﻦ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ در زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و از اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ اﺳﻼم ﺟﺪاﺳﺖ  ،وﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎدش ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳﻼم و دﯾﮕﺮ دﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﮥ اﺳﻼم و ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ ﺑﻬﻤﺎن اﻧﺪازه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﮥ اﺳﻼم و
» ﺗﺤﻨّﻒ « را ﺑﻮده اﺳﺖ .
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻤﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮان ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﻐﺰﻫﺎی آﮐﻨﺪه اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ  .در ﭘﻨﺪار اﯾﺸﺎن ﻣﺎ اﺳﻼم را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﯾﻢ  .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﯾﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی آن را از ﯾﮑﺮاه ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .
آﻧﭽﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﻣﺎﺳﺖ  ،و ﻣﻦ اﯾﻨﮏ آن را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮑﻮﺗﺎﻫﯽ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ :
ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﻣﺎ از ﺳﺎل  1312آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ  .در آن ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻬﻨﺎﻣﮥ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ در اﯾﺮان
و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻫﯿﺎﻫﻮی اروﭘﺎﮔﺮی ﺑﺎوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻮاﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد .
اروﭘﺎﮔﺮی ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﻮد ؟ ...ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎد ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎدﺷﺎن آورﯾﻢ :
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ از ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﺎ و ﻋﺮاق و اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﻬﺎ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و ﻣﺮدﻣﺎن
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﮑﺎن ﺧﻮرده و ﭼﺸﻢ ﮔﺸﺎده اروﭘﺎﯾﯿﺎن را ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ  :ﺑﺎ داﻧﺸﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر  ،ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ  ،ﺑﺎ
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آراﺳﺘﮕﯿﻬﺎی ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺮه ﮐﻦ  ،ﺑﺎ اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎﻧﻨﺪ  ،ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﻧﯿﺮوی ﻓﺮاوان  ،و از دﯾﺪن آن ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﯿﮏ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮی اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺳﺮاﭘﺎ آﺳﺎﯾﺶ و ﺧﻮﺷﯿﺴﺖ و ﮐﺮدار و
رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺳﺮاﭘﺎ ﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺎﮐﯽ  .از اﯾﻦ رو ﺑﺠﻨﺐ و ﺟﻮش اﻓﺘﺎده ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎروﭘﺎﯾﯿﺎن
رﺳﺎﻧﻨﺪ و از ﻫﺮﺑﺎره ﭘﯿﺮوی ﺑﺎﯾﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪ  .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺷﻬﺮﯾﮕﺮی » ﯾﺎ ﺗﻤﺪّن « ﺟﺰ ﻫﻤﯿﻦ را
ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن آﺷﮑﺎره ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ  » :ﺑﺎﯾﺪ از درون و ﺑﯿﺮون اروﭘﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ «  .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎروﭘﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ و
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﺳﺘﺎﯾﺸﻬﺎی ﮔﺰاﻓﻪ آﻣﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد و ﻫﻤﺎن ﯾﮑﺴﻔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻨﺎزد
و ﺑﺨﻮد ﺑﺎﻟﺪ  ،و در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ و آن ﻧﺸﺴﺖ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از اروﭘﺎ ﮔﻮﯾﺪ و ﮔﺮدن ﻓﺮازد .
ﺧﺮدﻫﺎ از داوری اﻓﺘﺎده و ﺑﺮای ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ  ،ﺗﺮازوﯾﯽ ﺟﺰ ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدن در اروﭘﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد  ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ دﻟﯿﻞ از ﺳﺨﻦ ﻓﻼن ﻣﺴﯿﻮ و ﺑﻬﻤﺎن ﻣﺎدام ﺑﯿﺎورد وﮔﺮﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ .
اﯾﻦ ﺑﻮد اروﭘﺎﮔﺮی  ،و ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ آن رواج ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد  .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻢ
از دﯾﺮ ﺑﺎز در اروﭘﺎ ﻣﺎدﯾﮕﺮی رواج ﮔﺮﻓﺘﻪ رﯾﺸﮥ دﯾﻦ را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد  ،و اﯾﻦ زﻣﺎن در ﺷﺮق ﻫﺎﯾﻬﻮی آن ـ آری
ﻫﺎﯾﻬـﻮی آن ـ ﻟـﺮزه ﺑِﺒُﻨﯿﺎد دﯾﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ  ،اﻧﺒﻮﻫـﯽ از ﻣﺮدم ﺑﯿﺪﯾﻨـﯽ را ﻣﺎﯾﮥ ﺳﺮﻓـﺮازی ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ از دﯾـﻦ ﺑﯿـﺰاری
ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ داﻧﺸﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ رﯾﺸﮥ دﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻨﺪه و ﺑﯿﭙﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه .
ﺑﺴﯿﺎری آﺷﮑﺎره ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ  » :در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﺰﯾﺮ ﺑﺎر دﯾﻦ ﻣﯽ رود ؟! «  .ﻧﺎم داروﯾﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اش ﺑﺰﺑﺎﻧﻬﺎ
اﻓﺘﺎده ﮔﺮوه اﻧﺒﻮﻫﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ داروﯾﻦ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ و ﭼﻪ اﯾﺮادی ﺑﺪﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺑﻨﺎم ﭘﯿﺮوی از ﻓﻠﺴﻔﮥ او ﺑﯽ دﯾﻨـﯽ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ  .ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی » زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﺒﺮد اﺳﺖ « و » ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮراک ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ « و » ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻨﺪ
ﺧﻮﺷﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ «  ،ﺑﺰﺑﺎﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎده و ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﮕﻮﺷﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮرد .
در ﭼﻨﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺑﺰرﮔﯽ از اروﭘﺎﮔﺮی و ﺑﯽ دﯾﻨﯽ و ﻫﻮا داری از ﺧﯿﺎم و ﺣﺎﻓﻆ و
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺸﻌﺮ و ادﺑﯿﺎت و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ  ،درﮔﺮﻓﺘﻪ و دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻫﺎ ﺑﻬﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد  ،ﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ و ﭼﻮن
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ راه را ﮔﺎم ﺑﮕﺎم ﭘﯿﻤﺎﯾﯿﻢ  ،در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎروﭘﺎﮔﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎ آن ﺑِﻨَﺒَﺮد ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ  ،و ﯾﮑﺴﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺧﻮد راه زﻧﺪﮔﯽ را ﮔﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی
ﺳﺨﺘﯽ روﺑﺮو ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  ،و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﻣﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﻗﯿﺎن دﻧﺒﺎل آﻧﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ  .ﭘﺲ از ﮐﺸﺎﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
درس ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن درﮔﺮﻓﺖ ﺑﯿﺎوری ﺧﺪا آن ﻫﯿﺎﻫﻮ را ﺷﮑﺴﺘﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدﯾﻢ .
اﯾﻦ ﮔﺎم ﯾﮑﻢ ﻣﯽ ﺑﻮد  .در ﮔﺎم دوم ﺑِﭙُﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ داﻧﺸﻬﺎ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را از
دﯾﻦ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯿﮕﺮداﻧﺪ  .ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺟﻬﺎن و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑĤﺳﺎﯾﺶ و ﺧﺮﺳﻨﺪی
ﯾﮑﺮﺷﺘﻪ آﻣﯿﻐﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ارﺟﺪاری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﻤﺮدﻣﺎن ﯾﺎد داده اﻧﺪ  .ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﭽـﻪ
ﻣﺎدﯾﺎن درﺑﺎرۀ دﯾﻨﻬـﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﯿﭙﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎآﮔﺎﻫـﯽ اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ و ﺧـﻮد ﭘﻨـﺪار ﺑﯿﭙﺎﯾﯽ
ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﮔﻔﺘﺎرﻫـﺎ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ از » ﺧﺮد « ) ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ
ﮔﻮﯾﻢ  :از ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ داور راﺳﺖ و ﮐﺞ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺪۀ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ( ﺑﺴﺨﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻤﺎدﯾﺎن و دﯾﮕﺮان ﮐﻪ از
ﺑﻮدن ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوﯾﯽ در آدﻣﯽ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی اﺳﺘﻮاری ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ  ،و ﭼﻮن ﻣﺎ در ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ،
ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ داوری ﺧـﺮد را ﭘﯿﺶ ﻣـﯽ ﮐﺸﯿﻢ » و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺸﯿﻢ « در زﻣﯿﻨﮥ آن ﺑﮕﻔﺘﺎرﻫﺎی ارﺟﺪار ﺑﺴﯿﺎری
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .
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ﺳﭙﺲ در ﮔﺎم ﺳﻮم ﺑﺪﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﺎز ﭘﺴﯿﻦ از دﯾﻨﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺧﻮد دﯾﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان و در
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﺎی آن رواج ﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ از ﯾﮑﺴﻮ درﺑﺎرۀ راﺳﺘﯽ و اﺳﺘﻮاری آن ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ و از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﻨﯿﺎد
آن دﯾﻦ را ﻧﺸﺎن داده  ،ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﮕﻮﻫﺮش ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ .
ﮔﻮﻫﺮ اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ ؟ ...ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﺑﺨﺪا  ،ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ او  ،دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﮐﺴﯽ ،
ﭘﺎﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑِﻨﯿﮑﯽ و ﭘﺎﮐﯽ  ،ﮐﻮﺷﯿﺪن در راه زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ  ،دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﻤﺮاﻫﺎن و ﺑﯽ دﯾﻨﺎن  ،ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﺑﺠﻬﺎن ﭘﺎداش و
ﮐﯿﻔﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ  .اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی اﺳﻼم  .اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن دﯾﻦ .
اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺳﻼم ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه ﺟﺰ ﮐﻮره راﻫﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻧﺸﺎن
دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺮاه از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﻮره راﻫﻬﺎی ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎی آﻧﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﯾﮑﺴﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ .
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  » :اﺳﻼم را ﺑﺎﺻﻠﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﻢ « و اﯾﻦ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آن ﮐﺎر را ﮐﺮده ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه اﯾﻢ  .آﻧﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﻦ را ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ از ﻣﻌﻨﯽ » ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪن
دﯾﻦ ﺑﮕﻮﻫﺮش « ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ  ،اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑِﺒَﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺮدازﯾﻢ  .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
» ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ « را ﺑﺮوی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺳﻼم ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺰارﯾﻢ  .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی اﺳﻼم و دﯾﮕﺮ دﯾﻨﻬﺎ را  ،از ﯾﮏ
راﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ و واﻻﺗﺮی  ،از ﯾﮏ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻨﺪه زﻣﺎﻧﺴﺖ  ،روان ﮔﺮداﻧﯿﻢ .
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﯾﮑﺴﻮ آﻣﯿﻐﻬﺎی دﯾﻨﯽ  ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ در اﺳﻼم ﺑﻮده ﻧﻤﻮده ﺷﻮد و
دﻟﯿﻠﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻮارﺗﺮ آورده ﮔﺮدد  .اﺳﻼم در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻋﺮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و زﺑﺎن ﺳﺎده ای ﺑﮑﺎر ﺑﺮده و در ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﻧﺪﯾﺪه  .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ روزﮔﺎر داﻧﺸﻬﺎﺳﺖ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد و ﺑﻬﺮ ﮔﻔﺘﻪ ای
دﻟﯿﻠﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﻨﮓ داﻧﺸﻬﺎ ﯾﺎد ﮔﺮدد .
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻣﺎن ﺑﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی در راه ﻧﯿﮑﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .
ﭘﺲ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در دو ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺶ و اﻓﺰار ﺳﺎزی رخ داده  ،دﯾﻦ را
ﺑﺎﯾﺎی ﺑﺲ ﮔﺮاﻧـﯽ در ﮔـﺮدن ﻣـﯽ ﺑﻮد  .و ﭼﻨﯿﻦ ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑِﺒُﻨﯿﺎد ﮔﺰاری ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻮاری
ﭘﺮدازد .
اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﻧﺎروﺷﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و آن ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ روﺷﻦ
ﮔﺮداﻧﯿﻢ ﻧﻤﯿﺪارﯾﻢ  .ﮐﺴﺎﻧﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ را ﻧﯿﮏ داﻧﻨﺪ و از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﯿﮏ آﮔﺎه ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .
از ﯾﮑﺴﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮕﻤﺮاﻫﯽ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﯾﮑﺎﯾﮏ آﻧﻬﺎ
ﻧﺒﺮد رود  .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ اﺳﻼم ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺰرگ ﻋﺮب ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯿﺒﻮد  .از اﯾﻦ رو ﻗﺮآن
ﺑﻨﮑﻮﻫﺸﻬﺎ از آن ﭘﺮداﺧﺖ و آن را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ  .وﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮی ـ از
ﺷﯿﻌﯿﮕﺮی  ،ﺑﺎﻃﻨﯿﮕﺮی  ،ﺧﺮاﺑﺎﺗﯿﮕﺮی  ،ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی  ،ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻬﯿﮕﺮی  ،ﺑﻬﺎﯾﯿﮕﺮی  ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ـ در
ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﮔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻻت و ﻫﺒﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و زﯾﺎﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎﺳﻼم ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪه از ﻗﺮآن دﻟﯿﻠﻬﺎ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ  ،و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻬﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ درﺑﺎرۀ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺑﯿﭙﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﯿﻢ .
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از آﻧﺴﻮی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺎدﯾﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﭘﺮدازﯾﻢ .
ﻣﺎدﯾﮕﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و رﯾﺸﻪ دارﺗﺮﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺨﻮد دﯾﺪه  .اﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده ﺧﻮد
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد  ،و ﻫﻤﮥ داﻧﺸﻬﺎ » ﺑﺎ روﯾﮥ آﺷﮑﺎر ﺧﻮد « ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آن ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺰاراﻧﺶ ﻫﻤﮕﯽ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ .
از آﻧﺴﻮ اﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻬﺮ رﺷﺘﻪ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه و ﺑﻬﺮ ﺑﺨﺸﯽ ازﮐﺎرﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ  .ﻣﺎدﯾﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﯽ را ﺟﺰ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺳﺘﺮﺳﺎی ﻣﺎدی ﻧﻤﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺨﺪا و روان و ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎوری
ﻧﻤﯿﺪارﻧﺪ  ،آدﻣﯽ را ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﯿﮑﺮﺷﺘﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﯿﮑﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ  ،ﺧﺮد را ﮐﻪ داور راﺳﺖ و ﮐﺞ و ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ
اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ  ،زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﻧﺒﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑِﻬَﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺰا ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﺑﻨﺪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭘﺮوای ﮐﺴﯽ
و ﭼﯿﺰی را ﻧﮑﻨﺪ  ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن را ﺧﻮراک ﺗﻮاﻧﺎﯾﺎن ﺷﻤﺎرده ﻫﻤﮥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ و آﯾﯿﻨﻬﺎ را ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ  .ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﻤﺮاﻫﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺘﯿﺰش ﺑﺎ دﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺷﺪه و اﯾﻨﺴﺖ از ﻫﺮ ﺑﺎره ﺑﺎ آن روﺑﺮو
ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑĤن ﻣﯽ رزﻣﺪ و ﺑِﺒَﺮاﻧﺪاﺧﺘﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ .
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎﯾﻦ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ دﻫﯿﻢ و ﻫﺮ زﻣﺎن از ﮔﻮﺷﮥ دﯾﮕﺮی در آﻣﺪه ﺑﺴﺨﻨﺎن دﯾﮕﺮی
ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ .
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ  :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﯾﻦ راه ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﻦ را دوﺑﺎره ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮداﻧﯿﻢ و اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺸﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز در آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ  .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ دﻧﺒﺎﻟﮥ اﺳﻼم را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی آﻧﺮا ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ  .اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪار اﺳﺖ در روﯾﮥ ﮐﺎر » ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﯾﻢ در راه دﯾﻦ « اﺳﺖ  .در ﺑﻨﯿﺎد ﻫﯿﭻ ﺟﺪاﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .دوﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ  :ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎر را ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ »ﺣﻨﻔﯿّﺖ« ) ﯾﺎ ﺗﺤﻨّﻒ (
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ آﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮد اﺳﻼم ﺑِﯿِﮑﺒﺎر دورﻧﺪ و در
ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﭼﻨﺪان ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از آﻣﯿﻐﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﮑﺒﺎر ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ از اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎآﮔﺎﻫﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﮐﻪ از دﯾﻦ در ﻣﯿﺎﻧﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .
اﯾﻨﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری ﺟﻬﺎﻧﯿﺎﻧﺴﺖ  .اﯾﻨﺴﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺮﺳﺘﮕﺎری رﺳﺎﻧﺪ و از ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎ ﺑﺎز دارد از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﺸﻤﺎر اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ آﻧﺮا ارﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .از
آﻧﺴﻮی راه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﺎن ارج را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺟﺎی ﮔﻠﻪ و دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
در روزﻫﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ از اﺳﻼم و آﻣﯿﻐﻬﺎی آن ﻣﯿﺮاﻧﺪﯾﻢ و ﮔﻮﻫﺮ آن دﯾﻦ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و دﯾﺪه ﻫﺎ را
ﺑﺴﻮی آن ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﻣﺎ ﺟﺰ در زﻣﯿﻨﮥ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪن اﺳﻼم ﻧﺨﺴﺖ » ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
راﻫﯿﮑـﻪ ﻣﯿﺪاﺷﺘـﻪ « ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧـﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن  ،ﺧﻮد ﯾﺎران ﻣﺎ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ  .زﯾﺮا ﺗﺎ آن
روز اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﮐﻪ » ﻫﺮ دﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﻨﯿﺎدی دارد و ﯾﮏ راﻫﯽ « روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد و از اﯾﻨﮑﻪ » زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺴﺖ و دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوای آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ « آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﻮد  .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ  » :دﯾﻦ
ﻧﭽﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻬﻦ و ﻧﻮ ﮔﺮدد  .ﻫﻤﺎن دﯾﻦ ﮐﻬﻨﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ راه را از ﺳﺮﮔﺮﻓﺖ «  .وﻟﯽ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در آن روز
داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺘﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ـ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﯾﻢ  :ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻬﯿﺎن و ﺷﯿﺨﯿﺎن و
ﮐﺮﯾﻤﺨﺎﻧﯿﺎن و آﻗﺎﺧﺎﻧﯿﺎن ـ ﺑﻨﺎم ﻫـﻮاداری از اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻤﻨـﯽ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﮑﻮﺷﺸﻬـﺎی ﺧﻮد ﻧﺎم »
ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ « ﮔﺰارده اﯾﻢ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را دﯾﮕﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﯾﻢ ﺑﻬﺎﯾﻬﻮی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ  .ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺘﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
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آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻨﯿـﺎد دﯾـﻦ را ﺑﯿﮑﺒﺎر ﺑﻬﻤـﺰده و ﻫﻤـﮥ ﺧﻮاﺳﺘﻬـﺎی دﯾﻦ را از ﻣﯿﺎن ﺑـﺮده اﻧﺪ در ﮐﺎر ﺧـﻮد ﺟﺎی اﯾـﺮاد
ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ  ،ﺑﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد دﯾﻦ را زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪه و اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮای آن ﮔﺰارده اﯾﻢ اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  .آری
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺘﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻼم ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ را ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺴﺖ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
آن دﯾﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑĤن دﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ از راه زﺑﺎﻧﺪرازی ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .
در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ  :ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ  ،دﻧﺒﺎﻟﮥ آﻧﺴﺖ  .در
ﮔﻮﻫﺮ و ﺑﻨﯿﺎد ﺟﺪاﯾﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ  .ﺟﺪاﯾﯽ در راه و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰارﯾﻬﺎﺳﺖ  ،و اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺒﻮده  ،آﯾﯿﻦ او اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
]

ﺷﯿﺮ و ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮ در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ

زَﻋْﻔَﺮ ﺟِﻨّﯽ در ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ در ﮐﺮﺑﻼ ) روز ﻋﺎﺷﻮرا

ﮔﺮگ در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
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واژه ﻫﺎی ﻧﻮی ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود :
واژه

ﻣﻌﻨﯽ

واژه

ﻣﻌﻨﯽ

آﻓﺮش

آﻓﺮﯾﻨﺶ

دژآﮔﺎه

وﺣﺸﯽ

آﻫﻨﮓ

ﻗﺼﺪ

دژرﻓﺘﺎر

درﺷﺖ رﻓﺘﺎر

آﻫﯿﺨﺘﻪ

ﮐﺸﯿﺪه

رﺳﺪ

ﺣﺼﻪ

آﯾﻔﺖ

ﺣﺎﺟﺖ

روﯾﻪ

ﺻﻮرت

آﻣﯿﻎ

ﺣﻘﯿﻘﺖ

رزم

ﺣﻤﻠﻪ

آﺧﺸﯿﺞ

ﺿﺪ

رزﻣﯿﺪن

ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدن

آک

ﻋﯿﺐ

روزﺑﻪ

ﻋﯿﺪ

اﻧﮕﯿﺰه

ﺑﺎﻋﺚ  ،ﻣﺤﺮک

ﺳﭙﻬﺮ

ﻃﺒﯿﻌﺖ

ارج

ﻗﺪر

ﺳﺮرﺷﺘﻪ داری

ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺑﺎﻟﯿﺪن

ﺑﺰرگ ﺷﺪن

ﺳﮑﺎﻟﺶ

ﺷﻮر

ﺑﺎﻟﺶ

ﺑﺰرﮔﯽ

ﺳﮑﺎﻟﯿﺪن

ﺷﻮر ﮐﺮدن

ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻦ

ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن

ﺳﻤﺮد

ﺧﯿﺎل  ،وﻫﻢ

ﺑﯿﻮﺳﯿﺪن

اﻧﺘﻈﺎرداﺷﺘﻦ

ﺳﻬﺶ

اﺣﺴﺎس  ،ﺣﺲ

ﺑﺮآﻏﺎﻻﻧﯿﺪن

ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدن

ﺳﻬﯿﺪن

اﺣﺴﺎﺳﺶ ﺟﻨﺒﯿﺪن

ﺑﺎﯾﺎ

وﻇﯿﻔﻪ  ،واﺟﺐ

ﺷﺪﺳﯿﺪن

درﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاس

ﭘﺎﺳﺪاﺷﺘﻦ

اﺣﺘﺮام ﮐﺮدن

ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﺎﻋﺚ

ﭘﺮوا

ﺗﻮﺟﻪ

ﺻﺪه = ﺳﺪه

ﻗﺮن

ﭘﺘﯿﺎره

ﺑﻼ

ﻓﺮﺟﺎد

وﺟﺪان  ،ﺿﻤﯿﺮ

ﭘﯿﮑﺮه

ﻋﮑﺲ

ﻓﻬﻠﯿﺪن

ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪن

ﭘﺮگ

اذن  ،اﺟﺎزه

ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ

ﭘﺮﮔﯿﺪن

اذن دادن

ﮔﻠﮑﺎر

ﺑﻨﺎء

ﭘﻠﺸﺖ

ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ

ﮔﺰﯾﺮ

ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﭘﻠﺸﺘﯿﺪن

ﻧﺎﭘﺎک ﮔﺮدﯾﺪن

ﮔﺰﯾﺮﯾﺪن

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﭼﺨﺶ

ﻣﺠﺎدﻟﻪ

ﻣﺮز

ﺳﺮﺣﺪ

ﭼﺨﯿﺪن

ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن

ﻧﯿﺎﯾﺶ

اﻟﺘﻤﺎس  ،ﺗﻀﺮع

ﭼﯿﺴﺘﺎن

ﻣﻌﻤﺎ

ﻫﻨﺎﯾﺶ

ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﺧﻮی

ﻋﺎدت

ﻫﻨﺎﯾﯿﺪن

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮدن

ﺧﯿﻢ

ﺧﻠﻖ  ،اﺧﻼق

ﻫﻤﺎﻧﺎ

ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ

ﺧﺴﺘﻮﯾﺪن

اﻗﺮارﮐﺮدن

ﻫﻮده

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ

ﻣﺴﺘﺒﺪ

ﯾﻮغ

ﭼﻮﺑﯿﮑﻪ ﺑﮕﺮدن ﮔﺎو ﮔﺰارﻧﺪ

ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ

اﺳﺘﺒﺪاد

