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من طبعا به مخاطبان معینی می اندیشم،
نآهایی که ...در جستجوی حقیقنتد.
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سخن مؤلف
بعد از تعطیالت نوروز  97بود که یکی از دوستان ،درخواست نمود تا کتابی با
محتوای امید به آینده ،شور و نشاط اجتماعی و عشق به میهن بنویسم؛ دلیلش
را جویا شدم که پاسخ داد:
در دید و بازدید ایام سال نو ،بسیار ی از جوانان فامیل را دیدم که دچار افسردگی
و سرخوردگی از وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه شده بودند و
ً
اکثرا به مهاجرت از ایران فکر
امیدی به بهبود وضعیت و اصالح امور نداشته و
میکردند .به وی گفتم البته این موضوع طبیعی به نظر میرسد؛ وقتی که جوان
برای سرمایه عمر خود ،ازدواج ،شغل و مسکن نتواند آیندهای ترسیم نماید،
طبیعتاً گر یز از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب را دنبال می کند و پرنده
خوشبختی را در جاهای دیگر ی جستجو میکند ،به این امید که بتواند مایحتاج
خود را برآورده سازد.
بعد از این توصیه ،جرقهای در ذهنم ایجاد شد تا به موضوع فکر کنم و این
سرآغاز شروع کار بود ،در ابتدای بحث باید بگویم با تمام مشکالت و سوء
مدیر یتهای ناروا ،معتقدم نگرش و دیدگاهی که افراد به زندگی دنیایی وجهان
آخرت دارند در تعیین مسیرشان بسیار تأثیرگذار بوده به نحوی که ممکن است
جوانی با تحصیالت عالیه ،به دلیل عدم شغل ،خانهنشین و منزوی شود و بدبین
به همه چیز باشد و مدام با حرفها و صحبتهایش اعصاب خود و دیگران را
مشوش نماید و یا برعکس جوانی مثل شهید حججی به دلیل نگرش متفاوتش،
زندگی را بر اساس خدمت به خلق و آرزوی شهادت تنظیم نماید.
بر همین مبنا مردم کشور ایران با آراء و سلیقهها و نظرات مختلف ،جر یان زندگی
خود را با انحاء گوناگونی اداره میکنند و عالوه بر این ،مختصات سیاسی کشور
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ما در جهان معاصر با تمام دشمنیها و موانع و فشارها ،شرایط ویژهای را رقم
زده است و بعضی معاندین در این فضا با استفاده از تکنولوژ ی و فناور ی رسانه
ای ،با نشر اکاذیب و شایعات ،سعی دارند اعتقادات و ارزشهای اسالمی را نزد
مردم کمرنگ نمایند که تا اندازه قابل توجهی ،به مدد وضعیت اقتصادی بی
ثبات ،موفق بودهاند و لذا شعار بازگشت به ایران باستان را با بزرگنمایی بیش
از حد تار یخ کهن و داستانها و سخنان حکیمانه از کوروش که معلوم نیست از
چه منابعی نقل قول میشود ،افکار را مغشوش و مشتبه ساخته و زرتشتی گر ی
را قی میکنند .از طرف دیگر در مجامع علمی و درسی ،مطالعه تار یخ نزد بسیار ی
افراد ابهام دارد ،من جمله یکی از سؤاالتی که ذهن دانش آموزان و حتی
دانشجویان را مشغول میسازد این است که خواندن تار یخ و سرگذشت اقوام
گذشته چه فایدهای برای ما دارد؟ اینکه ما بدانیم چه خصوصیاتی داشتند یا
چگونه در برخورد با پدیدهها رفتار میکردند چه نفعی به ما میرساند؟
به فرض دانستن حماسهها ،شهامتها ،شجاعتها یا خیانتها ،جنگها و
کشتارها ،چه مشکلی از مشکالت قرن  21را برای ما حل میکند؟
وقتی دانشجویان با درس دو واحدی تار یخ اسالم روبرو میشوند شبیه چنین
سؤاالتی میپرسند که وقایع و رفتارهای حدود  1400سال قبل ،مربوط به صدر
اسالم چه ربطی به ما دارد؟!
حقیقت آنست که با وجود فاصله زمانی چند قرن و تفاوت شرایط آن زمان با
زمان حال ،قیاسها و آمارهای بعضاً نادرستی نقل میگردد و مطالعه چنین
احتماال برای تعداد کثیر ی از اقشار جامعه ،جالب و ّ
جذاب نباشد!
موضوعاتی
ً
اما در پاسخ به این سؤاالت و شبهات باید گفت؛ تار یخ ،پل ارتباطی میان
نسلهاست و هر نسل مانند حلقه زنجیر ی میماند که به حلقه قبلی متصل شده
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و مجموع حلقههاست که زنجیر ی استوار را بنا نهاده و این روند همچنان ادامه
دارد؛ به عبارت دیگر ،زندگی امروز ما از زندگی گذشتگان جدا نبوده و زندگی
آیندگان هم از زندگانی ما جدا نخواهد بود .تار یخ در زمان ما ،به یک رشته علمی
و مهم تبدیل گشته که در برنامهر یز ی و آینده ما نقش خواهد داشت و ترغیب
میکند تا فلسفه تار یخ و سایر گرایشهای وابسته در معرض کنکاش جدی قرار
گیرد؛ اما موضوع مهم دیگر ی که در جهان معاصر ما ،میبایست مورد توجه
ملّ تهای مسلمان قرار گیرد ،پیشینه مسلمانان است که دولتهای استکبار ی و
عزت و
دشمنان ملّ تهای مسلمان در تالشند تا آگاهی ،عظمت و قدرتّ ،
ایستادگی و نهراسیدن از توطئهها و محاصرهها را از حافظه تار یخی مسلمانان
پاک نموده؛ و با تحقیر و توهین و تلقین ناتوانی به دنبال از بین بردن امید و
کشتن خالقیت و به ز یر سلطه بردن تمام ملّ تهای جهان باشند .البته نخبگانی از
مسلمانان را در پروژهها و اهدافشان به استخدام خود درمیآورند و با دادن
بورسیهها و امکانات و تسهیالت رفاهی به آنان ،وابستگی مادی ایجاد نموده و
به تدر یج استحاله درونی را آغاز مینمایند که بطور خواسته یا ناخواسته ،نخبگان
مسلمان به مهرههایی تبدیل میشوند که نقشهای مهمی برای اربابان و استکبار
جهانی ایفا میکنند .الزم به ذکر است بگویم ؛ منظور این نیست که تمام نخبگان
مهاجر ،جاسوس یا مأموران اطالعاتی چنین دولتهایی هستند؛ اما معتقدم چه
بخواهند چه نخواهند استحاله فرهنگی و اعتقادی ،چالش بسیار بسیار بزرگی
برای آنها میباشد و نهاد خانواده نخبگان مهاجر باید با این دشمن بزرگ پنجه
در پنجه بیفکنند و غلبه بر آن ،کار آسانی نیست؛ اما سخن از خودباختگی برخی
از افراد و اقشار مختلف است؛ از استاد دانشگاه تا مدیر دولتی ،پزشک و مهندس
و کارمند تا سایر مشاغل با رتبهها و ِس َمتهای گوناگون که کشور را در برابر تمام
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نامالیمات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،ذلیل و خوار ،تلقی نموده و
مدام با رفتار و گفتارشان در زمین دشمن باز ی میکنند و نه تنها کمکی نکرده؛
بلکه بارقههای امید و پیشرفت را با سیاه نماییهای مکرر از بین میبرند و
جلوههای خمودگی و کسالت و نا امیدی را فر یاد میزنند.
از اینها که بگذر یم شاید برای خوانندگان ،این پرسش مطرح باشد که نام این
کتاب از کجا و بر چه اساسی "خودباخته" نام گرفته است؟
در پاسخ ،باید اینگونه بگویم که؛ دالیل و عواملی که باعث میشود افراد،
احساس حقارت و خودکمبینی داشته باشند را احصاء نموده و اگر حروف اول
این عوامل نام برده را کنار یکدیگر قرار دهید به کلمه "خودباخته" خواهید رسید.
در پایان الزم میدانم از زحمات آقایان علی ادر یسی و مسعود خلیفه محمودی
و خانم زهرا یعقوبی که تایپ متن را بعهده داشتند و نیز سرکارخانم صبا خلیلی
که در بازخوانی و رفع اشکاالت تایپی مساعدت نمودند و همچنین آقایان حامد
و محمد کمال ،مدیران انتشارات سیمای فلق اصفهان و تمام کسانی که در چاپ
و نشر این اثر نقشی داشتند ،تشکر و قدردانی نموده و توفیق الهی و مدد اهل
بیت عصمت و طهارت  را برای آنان خواستارم.

دکتر سید محمدحسین امامی
مهر 1397

11

بخش اول:
دالیل و عوامل ایجاد کننده سرخوردگی،
نا امیدی و خودباختگی
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اکنون به بررسی عواملی میپرداز یم که شکلگیر ی هر کدام از آنها میتواند
جامعه را یک گام به پرتگاه تسلیم و وادادگی در برابر دشمن نزدیک کرده و یک
پیش بازنده سرافکنده بسازد .بدین ترتیب به بررسی هر کدام از آنها میپرداز یم.

 .1خود فراموشی
از بین تمام موجودات ،فقط انسان میتواند هویت خود را متحول کند و آن را
به عرش یا برعکس به فرش برساند؛ به عبارت دیگر؛ انسان میتواند با قدرت
عقلی که خداوند متعال در اختیارش قرار داده ،آگاهانه هویت خود را باز یابی
کند و ترقی بخشد یا اینکه دچار غفلت گشته و خود را فراموش کند .شاید برای
خوانندگان و مخاطبان محترم این سؤال مطرح باشد که خود فراموشی چه
ارتباطی با موضوع و اسم کتاب دارد؟!
در پاسخ باید بگویم وقتی انسان دچار غفلت از هویت واقعی خویش شود
آنوقت است که تحت سیطره بیگانه و نیروی غیرخودی قرار میگیرد؛ یعنی روح
انسانی خود را پایمال کرده و به موجودی پست تبدیل میگردد.
در کتاب آسمانی قرآن کر یم ،معجزه جاوید پیامبر اکرم  ،موارد متعددی از
غفلت و سرسپردگی انسان به غیر خدا را تبیین و هشدار داده و پیروی از شیطان،
هوای نفس و تقلید کورکورانه را نکوهش کرده است .در روایات هم به این
موضوع پرداخته شده و شهید مطهر ی در کتاب "مسیر ی در نهج البالغه" به بحث
و بررسی آن روایات پرداخته است.
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مگر میشود انسان از خود غافل شود و خود را فراموش کند یا آنکه خود را
بفروشد؟ مگر خود ز یانی هم ممکن است؟ چگونه انسان در ذات خویش دچار
ز یان میشود؟
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اگر به آیات قرآن در این زمینه توجه کنیم نکات ارزشمندی نصیب ما میشود:
«وال تکونوا کالذین نسوا اهلل فأنساهم أنفسهم» (حشر)19 :
ترجمه :و همانند آنان نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا هم آنان را نسبت
به خودشان دچار فراموشی کرد.
مرحوم کافی (ره) در منابر خود ،این آیه شر یفه را با نقل یکی از داستانهای
بنیاسرائیل ،به این مضمون ذکر میکرد که خداوند تبارک و تعالی به حضرت
موسی  خطاب فرمود :موسی برو به فالن شخص از بنیاسرائیل بگو که خدا
بدتر ین درد را به تو میدهد؟! موسی عرض کرد خدایا بدتر ین دردی که به یک
بنده میدهی چیست؟ خطاب فرمود :موسی بدتر ین درد آن است که کار ی
میکنم دیگر نتواند با من حرف بزند ،نتواند عرض حاجت کند ،کار ی میکنم که
خودش را هم فراموش کند؛ و این واقعاً بدتر ین درد است که خدا ،انسان را به
حال خویش رها کرده و از یار ی و حفاظتش محروم سازد .انسانی که سرسپرده
غیر خدا میشود ،غالم حلقه به گوش شیطان شده و به دنبال انجام فرامین
شیطانی است ،اگر به دید سیاسی اجتماعی به این انسان نظر شود؛ او موجودی
است که حاضر است حتی برخالف مصالح جامعه و کشورش دست به هر کار ی
بزند ،در سالهای اخیر ،ترور دانشمندان هستهای کشورمان به دست مزدورانی
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داخلی ،نمونه بارز چنین انسانی را نشان داد .در این زمینه به آیات ز یر از قرآن
کر یم اشاره می کنیم:
« ِب ْئسما ْ
اشتر ْوا ِب ِه أنْ فسه ْم» (بقره)90 :
ترجمه :آنچه خود را به آن فروختند بد چیزی است.
«الَّ ِذین خ ِسروا أنْ فسه ْم فه ْم ال ی ْؤ ِمنون» (انعام)12 :
ترجمه :آنان که دچار خودزیانی شدند ،پس آنان ایمان نمیآورند.
آنچه از این کالم نورانی برداشت میشود؛ آن است که تا انسان به سوی خدا
حرکت نکند خود را نمییابد و گرفتار از خود بیگانگی و خود فراموشی میشود؛
اصال متوجه
یعنی سقوط مادی خود را درک میکند ولی سقوط معنویاش را
ً
نخواهد بود.

 .2وادادگی و تسلیم در برابر غرب
از مباحث خود فراموشی ،به این نتیجه میرسیم که چقدر بد است جامعهای که
از خود بیگانه شود و هویت خویش را به فراموشی سپارد .کسانی که در گذشته
میگفتند راه پیشرفت جامعه ایرانی آن است که سراپا فرنگی شویم؛ به جامعه
غرب اصالت داده و درد جامعه غربی را درد جامعه خود دانسته و درمان غرب را
درمان جامعه خود تلقی نموده و در اینصورت چه خطرناک است آن وقتی که
غرب مسئلهای را درد به شمار نیاورد ،مسلماً اینان هم به پیروی غربی ها برای
جامعه خود درد به حساب نیاورده و این را نشان از پیشرفت و تمدن
میدانستند!! با این توصیف ،چنین جامعهای به دنبال راهحلهای غربی میرود
و آنها را به طور کامل میپذیرد و تفاوت جوامع را در نظر نمیگیرد و ارزشها،
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سنت دینی و ملّ ی را در شناخت و حل مسائل اجتماعی و فرهنگی نادیده
باورهاّ ،
میگیرد .هضم در فرهنگ غربی میشود و به فرهنگ خودی پشت پا میزند و
خودباخته میشود!

1

یکی از کارهای جوامع استکبار ی همین است که یک جامعه را از خود بیگانه
نمایند .در این حالت دیگر نیاز به تهاجم فرهنگی نیست؛ بلکه در حالت تفاهم
فرهنگی هم ،فرهنگ غربی و استعمار ی کپی میشود ،آنچه میبایست با تهاجم
فرهنگی عملی میشد ،اینک به دست افراد آن جامعه ،خود به خود جامه عمل
میپوشد و از فرهنگ و ارزشهای کشور مورد حمله ،چیز ی باقی نمیماند ،در
عین حال که افراد وجود دارند اما جامعه با هویت جمعیاش وجود ندارد ز یرا
مسخ گردیده است .باید گفت علمزدگی ،انسانمدار ی و اصالت ماده در شکل
جدید آن و خالصه کردن پیشرفت و توسعه در رشد و پیشرفت تکنولوژ یک ،از
مظاهر نوین از خود بیگانگی جوامع ،در جهان امروز است.

2

خالصه آنکه یکی از عوامل دیگر سرسپردگی و خودباختگی ،تسلیم و وادادگی در
برابر غرب است؛ چنان مدینه فاضلهای را برخی افراد تصور می کنند که همه چیز
آنجا را بی عیب و نقص دانسته ،اصطالحا رؤیای شبهای لسآنجلس را در سر
پرورانده که گویی غرب ،بهشت است و حور یان منتظرند تا شراب طهور را
تعارفشان نمایند.

 .1همان ،صفحات  83-82با اندکی تغییر
 .2همان ،با اندکی تغییر
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 .3دشمن داخلی
به جرأت میتوان گفت دشمن داخلی از دشمن خارجی خطرناکتر و ضربهای که
دشمن داخلی میزند به مراتب مهلکتر از دشمن خارجی خواهد بود؛ لذا قرآن
کر یم بر مسئله دشمنشناسی تأکید ویژهای دارد ،ز یرا تا دشمن را نشناسیم و
ندانیم با چه روش و تاکتیکی به ما هجوم برده ،نمیتوانیم با او مقابله کنیم .از
آنجایی که دعوت پیامبران الهی و دین اسالم ،دعوت فکر ی در حوزه بینشها و
اندیشههاست ،قطعاً دشمن نیز توجه خاصی به این حوزه دارد و بیش از آنکه
به جنگ فیز یکی و سخت توجه کند به جنگ نرم توجه دارد .هرچند که دشمن
اصلی و ظاهر ی اسالم از حضرت آدم  تا خاتم  ،کافران و مشرکین بودند،
ولی در زمانی که قدرت و توان پیامبران افزایش مییافت و بر جامعه تسلّ ط
مییافتند و گفتمان آنها گفتمان غالب جامعه درمیآمد یا حکومت و دولتی را
ایجاد میکردند ،دشمنان هم در شکل دیگر ی ظهور و بروز نموده که در تعبیر
قرآن کر یم از آنان به منافقان یاد شده است .منافقان دشمنانی هوشیارتر و
بیدارتر و ز یرکتر هستند .ز یر پوست شهر زندگی میکنند و به عنوان شهروند،
عضوی از جامعه هستند و برای همین است که آنان دشمنانی بسیار
خطرناکترند و قرآن مجید به آنان پستتر ین مکان دوزخ را وعده داده است.
این دشمن بیشتر در زمینه جنگ نرم عمل میکند ،لذا شناخت و تحلیل روشهای
آنان ضرور ی میباشد.
انسان برای رسیدن به هدف آفر ینش یعنی ّربانی شدن و دستیابی به خالفت
سنت ابتالء و امتحان است و در این مسیر باید با دشمنان ز یادی
الهی ،گرفتار ّ
دست و پنجه نرم کند و بر آنها غلبه نماید .اگر آدمی دشمن توانای خود را
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نشناسد ،نمیتواند در مسیر هدف و فلسفه آفر ینش به درستی گام بردارد؛ به
ویژه که دشمن سوگند خورده انسان ،ابلیس و شیاطین جنی هستند که دیده
نمیشوند و اهل وسوسه میباشند ،اینها به عالوه شیاطین انسی میتوانند
ضربات مهلکی وارد سازند .از ابزارهای اصلی ابلیس ،اولیای شیاطین هستند که
انسانهای کافر و منافق از جمله این ابزارها میباشند .خداوند متعال در آیات
بسیار ی از قرآن کر یم به معرفی کافران و مشرکین و منافقان پرداخته 1که توجه
ویژه قرآن به منافقان به خاطر آن است که اینان بیشتر در حوزه جنگ نرم و در
جهت تسلط و هدایت بر اذهان و قلوب کار میکنند و با مشابه و متشابه ساز ی
از حقیقت و یا تمسخر اهل حق برآنند تا افراد را از راه حق و مسیر درست و نیز
گرایش و استقامت بر مدار حق باز دارند .این منافقان و مزدوران داخلی به عنوان
شهروند در همه جا حضور دارند و از اسرار جامعه و جزئیات آن باخبرند و راههای
تسلط را میشناسند و ضعف و سستیهای خودی را میدانند .خطر این دشمنان
داخلی از آنجا بیشتر است که همراه و همگام بقیه مردم حرکت میکنند؛ لذا
شناخت و شناسایی آنها بسیار سخت و دشوار است .اینان چشم و گوش
دشمنان خارجیاند و اسرار خودی و محرمانه داخلی را به خارجیها منتقل
میکنند و در جبهه داخلی اختالف و تفرقه میافکنند و روحیه مردم را تضعیف و
روانشان را تخر یب میکنند.

2

در جنگ نرم ،نشانهشناسی مسئله اساسی و مهم است؛ ز یرا دشمن با حرکتهای
خزنده و مخفی ،فتنهها را سامان میدهد و شناخت حق از باطل را دشوار

 .1از جمله میتوان به آیات سوره بقره ،انفال ،توبه و منافقون اشاره کرد.
Kayhan.ir/135872 .2
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میسازد .اگر به آیات قرآن درباره منافقان توجه کنیم ،درمییابیم که قرآن کر یم
هم به نشانهشناسی اهمیت داده است 1.برای اینکه امت مسلمان منافقان را
بشناسند و خودی از غیرخودی در جامعه اسالمی تبیین شود به چند نمونه از
نشانهشناسی منافقان توسط قرآن کر یم اشاره میکنیم:
منافقان از نظر روانشناختی مردمان بیمار روحی و روانی هستند و دلهایشان
بیمار است و به همین دلیل است که قدرت تشخیص حق از باطل را ندارند و در
چارچوب محسوسات و معیارهای عقل مادی حساب و کتاب میکنند و در افکار
و اندیشه اینان عنصر توکل بر خدا توسط مؤمنان هرگز جایگاهی ندارد.

2

از خصوصیات دیگر منافقان ،دنیادوستی و دنیاپرستی است و از کفر علنی به کفر
مخفی روی میآورند و اعتقادات درونی و باطنی خویش را آشکار نمیکنند تا
بتوانند از مواهب جامعه اسالمی بدون هیچ هز ینهای بهره ببرند.

3

متأسفانه در کشور عز یز ما ایران ،به خصوص بعد از انقالب که برخی جر یانها
منافعشان با انقالب تأمین نشد به جرگه منافقان پیوستند ،همانهایی که در
همین آب و خاک پرورش یافته ،از امکانات و تسهیالت و محصوالت خوراکی و
غیر خوراکی همین کشور استفاده نموده و حتی در مدرسه و دانشگاههای همین
سرزمین به تحصیل پرداخته اما در یک کالم نمک خورده و نمکدان را شکستند.
به نحوی که خودشان را در جبهه خودی جا زده اما به نفع دشمن بیگانه قدم
برمیدارند .در جایی که باید بار ی از دوش بردارند بار ی را اضافه میکنند و با

 .1سوره محمد ،آیه 30
 .2سوره انفال ،آیه 49
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رفتار و گفتار نادرست و خلط مباحث حق و ناحق ،به تشویش اذهان عمومی
دامن میزنند و هز ینههای ز یادی را بر کشور تحمیل مینمایند .این افراد خود
فروخته در قبال در یافت پول ناچیز ،ضربهها و هز ینههای کمرشکنی به کشور و
اجتماع وارد میسازند و به هر گونهای حاضر به اتالف بیتالمال هستند و همه
چیز را در رودخانه ویرانی ،غرق مینمایند .همانند غالمانی حلقه به گوش،
فرمانبردار دستگاههای جاسوسی کشورهای بیگانهاند و به تحر یک و فرمان
آنها از هیچ آشوب و خرابکار ی فروگذار نمیکنند و با وعدههای اربابان خود،
فر یب خورده و سرمایههای انسانی و نخبگان را از بین میبرند.
به عنوان شاهد گفتار عالوه بر ترورهای انجام شده در اوایل انقالب اسالمی ،هنوز
ترور دانشمندان هستهای کشورمان از یاد و خاطره ملّ ت ایران پاک نشده است.
شخصیتها و افرادی به خاک و خون کشیده شدند که بعضاً جایگز ین این
مهرههای وز ین و سرمایههای گرانبها کار آسانی نیست و شاید همانندی سراغ
نداشته باشیم 1.افراد خود فروختهای که هیچ ِعرق ملی نداشته و حتی هیچ اِ بایی
عزت و اتحاد است به آتش بکشند .به تمام معنا،
ندارند پرچم کشور را که نماد ّ
ضد وطن و ضد میهن و ضد دین بوده و شاد کننده بیگانگان و دشمنان
خارجیاند .حال توجه داشته باشید ،اگر چنین افرادی در مراکز حساس نظامی و
امنیتی حضور یابند چه خطراتی کشور را تهدید مینماید؛ یعنی عوامل فتنه و
جاسوسی میشوند و اجازه نمیدهند مسائل شفاف و روشن باشد و به هر نحوی
از اتخاذ تصمیم درست جلوگیر ی نموده و مانعتراشی میکنند .اخبار حساس را

مثال شهید بهشتی ،شهید مطهری و شهید شهریاری نمونههایی از خیل عظیم این سرمایههای
.1
ً
انسانی بودند.
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به دشمنان منتقل نموده و سعی در برهم زدن آرامش و آسایش جامعه دارند و
در پی فتنهگر ی و آتش برافروز ی و ایجاد آشوب در جامعه هستند.

1

برای اثبات این ادعا و شناساندن بیشتر دشمنان داخلی و منافقان ،بد نیست
بدانید که اگر ملّ ت و حاکمیت ،موفقیتهایی در عرصههای سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی یا نظامی کسب کند اینان ناراحت میشوند و این ناراحتی را حتی در
رسانههای خود بروز میدهند و برعکس از گرفتار ی ملّ ت و دولت خوشحال شده
و به شادمانی میپردازند 2.از خصوصیات دیگر این دشمنان داخلی ،میتوان به
این موضوع اشاره نمود که گاهی به اصطالح از پاپ ،کاتولیکتر میشوند و به
هر کار رهبر جامعه خرده و ایراد میگیرند و متهم به سوءاستفاده از قدرت و
ثروت میکنند و بعضی وقتها همه را خائن شمرده و متهم میسازند!

3

هر سختگیری نسبت به خودشان را به دیکتاتوری تعبیر نموده و خیانتکار
میشمارند.

4

نکته مهمتر آنکه قرآن میفرماید ،اینان مردمان هنجارشکن هستند و ارزشها را
به باز ی میگیرند و گرایش به ضد ارزش و نابهنجار ی داشته و حتی دیگران را به
قانونشکنی و منکرات و زشتیها تشویق مینمایند و از کارهای خوب و نیک
بازمیدارند.

5
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رهبر فرزانه و فهیم کشورمان ،مطالب جالبی در بیانات خود در نماز جمعه مورخ
 1378/9/26درباره دشمنان ابراز داشتند .ایشان سه هدف مهم دشمن را اینگونه
تشر یح نمودند:
اول -تخر یب وحدت ملی و شکستن یکپارچگی ملّ ت ایران « :بنابر نظر مؤلف در
حال حاضر این موضوع به خوبی نمایان گشته و دشمن با اختالفافکنی و دامن
زدن به قومیت گرایی و ایجاد تفرقه بین اقوام ترک ،کرد ،بلوچ ،فارس ،عرب،
ترکمن و ...قصد تکه تکه کردن کشور ایران را به قطعات کوچکتر دارد و مقیاسی
کوچکتر به معنای لقمه راحتالحلقوم برای بیگانگان است» .
دوم -تخر یب ایمان و باورهای کارساز و مقاومت بخش :یعنی نابود کردن
باورهایی که ملّ ت عقب افتاده و توسر یخور را به یک ملّ ت پیشرو و شجاع و
میداندار تبدیل میکند.
سوم -تخر یب روح امید و ایجاد یأس از آینده در ذهن مردم :به عبارتی مردم را
به طور کل از آینده نا امید کرده و مشکالت را الینحل جلوه می دهند.
ایشان همچنین تصر یح نمودند :اسم این تخر یبها را «اصالح» میگذارند .در
داخل مرزها کسانی که اساس کار دست آنهاست جزو دشمناناند مثل
"قاسطین" ،من سال گذشته در مورد امیرالمؤمنین  عرض کردم در مقابل
حکومت علوی سه جبهه وجود داشت :قاسطین و مارقین و ناکثین .مارقین و
ناکثین خودی بودند منتهی فر یب خورده و به دام افتاده ،یا به دام ثروت طلبی
و مقامخواهی و عقدههای خودشان ،یا به دام جهالتها و حماقتها و
تعصبهای خودشان؛ اما قاسطین جبهه دشمن خارجی و غیرخودی بود .جبهه
آشتیناپذیر که با جبهه علوی نمیساخت ،در هیچ شرایطی هم نمیساخت چرا
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که نقطه تالقی با هم نداشتند .جبهه دشمن غیر از آن آدم غافلی است که خودی
هم هست منتهی بیچاره دچار غفلت و اشتباه و فر یب میشود ،بر اثر حادثهای
عقده و کینهای پیدا میکند و در مقابل نظام میایستد ،در مقابل سخن حق
میایستد ،این دشمن اصلی نیست ،این یک آدم فر یب خورده است.
دشمن اصلی آن کسی است که پشت سر این آدم قرار میگیرد اما خودش را
نشان نمیدهد ،در داخل کشور خودش را نشان نمیدهد ،آن دنبالههای چنین
دشمنی که داخل کشور است خود را دم چک اقتدار حکومت قرار نمیدهد،
خودشان را جلو نمیاندازند ،حرفشان را با یک واسطه ،با دو واسطه ،با سه
واسطه از زبان آدمهای غافل میزنند.

1

 .4بیحوصلگی و راحتطلبی
یکی از مشکالت اساسی امروز کشور ما آن است که افراد تمایل دارند بدون
زحمت و بیدردسر به خیلی از خواستهها و آرزوهایشان برسند و به اصطالح
عامیانه تن به کار ندهند .بی زحمت ،امکانات و تسهیالت را در اختیار بگیرند و
زرق و برق زندگی را با اجناس لوکس و الکچری ،بیشتر و پر رنگتر نمایند.
بدون شک ،فکر و خیال درباره به دست آوردن فالن خودروی شاسیبلند ،فالن
خانه اکازیون ،فالن سیر و سفر به کشورهای خارجی یا اروپایی و سایر آرزوهای
طویل و عریض ،دیگر حال و حوصلهای برای کار کردن باقی نمیگذارد و به دنبال
راهی میگردد که یک شبه ره صد ساله را طی نماید.
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از لحاظ روحی و روانی در این شرایط ،بیصبری ،دلزدگی ،بیحوصلگی حادث
میشود .در روایات و فرهنگ دینی ما به مسلمانان هشدار داده شده از تنبلی،
راحتطلبی و کمحوصلگی در کارها اجتناب نمایند؛ زیرا مانع از رسیدن انسان به
موفقیت میشود یا مانع از رسیدن به هدف از طریق قانونی ،مشروع و صحیح
میشود .این ویژگی باعث میشود که انسان یک کار را که متناسب با استعداد
اوست ادامه نداده ،در نتیجه همه کارها را ناتمام میگذارد و دائم از این شاخه
به آن شاخه میپرد و از این کار به آن کار رو میآورد.
معموال انسانهای کمحوصله و تنبل به دلیل اینکه حوصله انجام کار را تا پایان
ً
ندارند و دوست دارند زودتر به نتیجه دست یابند ،هیچ کاری را به درستی انجام
معموال انجام کار با نواقص و معایبی روبرو خواهد بود .آنها از این
نمی دهند و
ً
نکته غافل هستند که اگر کمی در کارهای خود حوصله به خرج دهند و از تنبلی
دوری کنند باالخره به نتیجه دلخواه خود دست پیدا خواهند کرد.
حضرت علی  در حکمت  153نهج البالغه میفرمایند:
«انسان شکیبا پیروزی را از دست نمیدهد هر چند زمان آن طوالنی شود».
کسی که در زندگی بیحوصله و سست اراده باشد ،پایداری و شکیبایی را از دست
داده و در نتیجه در مسیر پیشرفت قرار نمیگیرد .یکی از بدترین دشمنان انسان
که از درون خود او سرمنشأ میگیرد ،تنبلی و بیکارگی ،تن و دل به کار ندادن
است .در قرآن کریم از کسالت و تنبلی به خصوص در کارهای نیک و عبادت
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حضرت حق به زشتی یاد نموده و آن را از صفات و ویژگیهای منافقان برشمرده
شده است.

1

به فرمایش امام باقر  کلید همه شکستها و بدبختیهای دنیا و آخرت،
کسالت و بیحوصلگی است.
الضجر فإنَّ هما ِمفتاح ک ِّل شر»
« ِإیاك و الْ كسل و َّ

2

از کسالت و بیحوصلگی بپرهیز ،زیرا این دو کلید تمام بدیهاست.
امام صادق  در حدیثی مشابه فرمودهاند:
الدنْ یا و ْاْل ِخرة»
« ِإیاك و الْ كسل و َّ
یمنعانِ ك ِم ْن ح ِّظك ِمن ُّ
الضجر ف ِإنَّ هما ْ

3

از تنبلی و بیحوصلگی بپرهیز ،زیرا که این دو خصلت تو را از بهره دنیا و آخرت
باز میدارند.
مخرب شاید در نگاه اول برای مخاطب دشوار باشد؛ ولی احادیث
باور این آثار
ّ
نقل شده به خوبی نشان میدهد که این دو صفت مهلک ،تا چه حد در پیدایش
مشکالت و بدبختیهای انسان نقش دارند .به عبارت بهتر باعث میشوند که
کاری شروع نشود یا به سرانجام نرسد .این دو صفت در شکستهای اقتصادی،
شغلی ،اجتماعی و ...فاجعه درست میکنند .در مسائل آخرتی هم روشن است
که پشیمانی و حسرت به دنبال دارد .برای نمونه ،مادری میگفت پسرم فوق
لیسانس دارد ولی شغل ندارد تا ظهر میخوابد ،به خودم میگویم بیدارش کنم
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یا نه؟! ّاما بعد فکر میکنم کاری که ندارد بگذار بخوابد!!! شما فکر میکنید این
طرز دید و نگاه این شکلی به دنیا چه عواقبی به دنبال دارد؟
رابطه دنیا با آخرت مانند رابطه َر ِحم مادر است با دنیا ،جنین از زمان بسته شدن
نطفه تا هنگام تولد ،زمانی را سپری میکند که آمادگی ورود به دنیا را پیدا کرده
و جوارح مورد نیاز را کسب نماید .دنیا علت آخرت و به عبارتی میوه دنیا ،آخرت
است .اگر ما جاودانگیمان را باور کنیم متوجه گرانبهایی عمر دنیا میشویم که
میتوان با یک ساعت از وقت دنیا ،هزاران سال آخرت را خریداری کرد.
انسان بیحوصله ،کم کم به سمت توجیه اعمال خود روی میآورد .این توجیهها
به تدریج اصول اعتقادی را متزلزل نموده و آنها را به سستی دچار مینماید تا
جایی که حتی عدالت خداوند را زیر سؤال میبرد.
فرزند ساالری در نزد والدین امروز ی ،آمار ابتالء به کسالت ،سستی و بیحوصلگی
را در خانوادهها به طور چشمگیری افزایش داده است .به عنوان نمونه میتوان
به تسویف اشاره کرد؛ یعنی کار را به زمان بعد موکول نمودن .همچنین عصبانیت،
تخیلهای جنسی ،آرزوهای دور و دراز ،انرژی زیادی از انسان میگیرد و توان او
را برای انجام کار با کیفیت از بین میبرد .در نتیجه نرسیدن به خواستهها و
آرزوها منجر به بیحوصلگی و دلزدگی میشود و نهایتاً کمظرفیتی ،بیمنطقی و
نپذیرفتن حقیقت را در وجود انسان پدید میآورد.

1
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در همین زمینه رسول گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی  میفرمایند:
النش ِ
الضج ِر
« ْامن ْن عل ْینا ِب َّ
الضر ِر و َّ
ج ِز و الْ ِعل ِل و َّ
اط و أ ِع ْذنا ِمن الْ فش ِل و الْ کس ِل و الْ ع ْ
و الْ مل ِل»

1

خدایا نعمت سر زندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی ،تنبلی ،ناتوانی،
بهانه آوری ،زیان ،دلمردگی و مالل محفوظمان دار.

 .5اعتماد به بیگانه
اعتماد و اطمینان به دیگران چه خودی و چه غیرخودی باید بر اساس اصول و
تعقل و بیمحابا به هر کسی اعتماد کرد ،چه برسد به
منطق باشد و نباید بدون ّ
اینکه طرف غیرخودی و بیگانه باشد و چه بدتر که طرف دشمن باشد! ّاما جای
تعجب است که سالهاست در کشور ما ،تعدادی از افراد ،اعتماد به بیگانه را
سرلوحه کار خود قرار داده اند ،به خصوص در  10سال اخیر که ابزار رسانهای
دشمنان ایران ،بسیار قویتر و با امکانات بیشتری هجمه را ادامه میدهند و از
طریق تلویزیون ،ماهواره ،فضای مجازی و شبکههای اجتماعی هر ادعا و عقیده
باطل و نادرست را به خورد مخاطبان خود میدهند .البته ناگفته نماند برای اینکه
افراد اخبار و اطالعات آنها را باور کنند و اطمینان نمایند ،درست و غلط را ترکیب
کرده و به گونهای چینش میشود که اثر منفی در ذهن مخاطب مینشیند و
حرفها و ادعاهای آنان را صحیح ،بی چون و چرا قبول مینماید و در یک کالم،
باور میکند.
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بله درست فهمیدید در کشور ما اعتماد به فضاسازی رسانهای بیگانه زیاد است
و هزینه این اعتماد ،اینست که خسارتهای زیادی از لحاظ فشار روانی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی بر کل کشور تحمیل میکند و در آخر هم ،این
مردم هستند که باید تاوان رفتار برخی دیگر را بپردازند .به عنوان نمونه بعد از
خرداد ماه  1397و پایان تب و تاب جام جهانی  2018فوتبال ،وضعیت دالر هر
روز تحت فضاسازی روانی و رسانهای دشمن داخلی و خارجی به گونهای پیش
رفت که اقتصاد کشور را فلج کرد و متأسفانه بسیاری از افراد با قرار گرفتن در
صفهای طوالنی برای تقاضای دالر و خرید آن به این وضعیت دامن زدند؛ در
حالی که خیلی ها در زندگی شخصی خود هیچ احتیاجی به دالر نداشتند و فقط
برای اینکه در آینده ،گرانتر بفروشند چه صدماتی را به کل مردم کشور تحمیل
نمودند؛ اما بد نیست یادآوری کنم در فاصله کمی در همین ایام ،کشور همسایه
ما یعنی ترکیه با آمریکا مجادله تجاری پیدا کرده و قیمت دالر در آنجا نیز رو به
افزایش گذاشت اما واقعبینانه باید گفت مردم ترکیه به جای اینکه تقاضای دالر
داشته باشند و از ارزش پول کشورشان بکاهند ،هوشمندانه رفتار کردند و جلوی
دوربینهای تلویزیونی ،دالرهای آمریکایی را پاره کرده و آتش زدند.
شما این رفتار را در سایر حوزههای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی تصور کنید و
مخرب بیبیسی ،صدای
نتیجه بگیرید چه اتفاقی میافتد! اخبار سیاسی و
ّ
آمریکا ،رادیو فردا ،ایران اینترنشنال و آمد نیوز ،چقدر مخاطب دارد و چه تأثیری
بر افکار مخاطبان خود میگذارند .وارونه جلوه دادن اخبار و سیاسی کردن تمام
موضوعات به نحوی که از تصاویر منتشر شده به خوبی مشخص است شخصی
نیروهای انتظامی را با اتوبوس زیر میگیرد و به یقین قاتل است ،ولی در آن
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سوی آبها ،رسانههای دیداری و شنیداری ،وی را بیگناه جلوه داده و اعدام او
را زیر سؤال برده و برایش اشک تمساح میریزند .مسلماً در هر مقیاسی این
رذالت و خیانت رسانهای انجام میگیرد.
ابزار رسانه همانطور که برای خود فضاسازی و اعتمادسازی میکند ،هر وقت
ً
عمدا به فراموشی میسپارد .به
بخواهد اخباری را بزرگنمایی و برعکس خبری را
طور مثال در اوایل مهر ماه  1397یک روزنامهنگار منتقد سعودی به نام "جمال
خاشقچی" در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه به قتل رسید ،چند روز قبل
ً
ظاهرا محل
از آن یک طلبه جوان مشهدی هنگام خروج از کتابخانه که
مطالعهاش بوده توسط شخصی ناشناس با چاقو به قتل میرسد؛ ّاما در رسانه
ملی ما هر شب پیگیر خبر وضعیت "خاشقچی" بوده و اخبار مربوط به وی را هر
شب گزارش میکند ،ولی از آن طلبه جوان مشهدی ،خانوادهاش و سه فرزند
کوچکش هیچ اثری نیست و اخباری منتشر نمی شود فقط در حدود چند ثانیه
زمان مرگش در بیمارستان ،در بخش خبری  20:30گزارش میشود؛ اما خبر
خاشقچی هر شب در کنداکتور اخبار صدا و سیماست ،البته ناگفته نماند رسانه
ملی ما رسانه خودی است و این موضوع را غفلت رسانهای و عدم توجه میدانیم؛
و صد البته باید غفلت رفع گردد .کاش مردم کشور ما اهل مطالعه و کتابخوان
به معنای واقعی بودند و می دانستند غربی ها چقدر درباره سرزمین و میهن ما
از فرهنگ گرفته تا اقتصاد و تاریخ و سیاست و سایر مواردی که حتی فکرش را
نمی کنیم ،تجسس و کنکاش نموده و تمام موضوعات را به ثبت رسانده و
بصورت کتاب منتشر کرده اند .مثال ویلسون در کتابش با عنوان "سفرنامه
ویلسون" به خصوصیات اخالقی همسر خشایارشاه پرداخته که به نظر می رسد
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در کشور ما تا بحال به چنین موضوعی فکر هم نکرده اند! پس معلوم است
دشمنان ،ما را تا چه حدی رصد نموده و برای افکار عمومی چگونه برنامه ریزی
می کنند .لذا می بایست مردم بدانند اعتماد به فضای رسانهای که توسط دشمن
داخلی یا خارجی مدیریت و هدایت میشود ،به طور یقین خسارت و هزینه
هنگفتی برای مملکت در بر دارد.
در پایان این مقوله حیف دانستم به یادداشت جالب آقای "محمد کاظم
انبارلوئی" که درباره اعتماد به بیگانه ،در سایت مشرق نیوز در اسفند  1396منتشر
شده اشارهای نکنم و از خوانندگان محترم دعوت می نمایم به این یادداشت
توجه فرمایند .وی اینگونه نوشته:
«اعتماد به بیگانه یکی از سه آفت بزرگ انقالب اسالمی است که در دل خود ،دو
آفت دیگر یعنی اشرافیگری و بیتوجهی به مستضعفان را دارد .اعتماد به بیگانه
یعنی اعتماد به تئوریهای آنها در اداره حکومت؛ اعتماد به بیگانه یعنی متابعت
از راهحلهای آنها در مناقشات؛ اعتماد به بیگانه یعنی اعتماد به قول و قرارها
و پیمانهای آنها؛ اعتماد به بیگانه یعنی نفی اقتدار ملّ ی و مصادره امنیت ملی
به نفع دشمن» .

1

 .1استاد رحیم پور ازغدی در برنامه مستند بدون توقف در سری اول آن که از رسانه ملی پخش
شد خاطرهای تعریف نمود که جای تأمل بسیار دارد .ایشان اظهار کرد برای سخنرانی به یکی از

دانشگاههای ژاپن در توکیو دعوت شدم ،اتفاقاً آن روز مصادف بود با سالروز حمله اتمی آمریکا

به هیروشیما و ناکازاکی ،ابتدا مجری جلسه از حاضران خواست به مدت یک دقیقه به مناسبت
قربانیان حادثه مذکور سکوت کرده و سپس مرا به جایگاه دعوت نمود .بنده در ابتدای
صحبتهایم گفتم برای این حادثه فجیع فقط یک دقیقه سکوت!! چرا هیچ حرفی ،اعتراضی،

بیانیهای نسبت به موضوع مطرح نمیشود که دیدم حاضران جوری وانمود کردند که انگار
ً
عمدا خود را به بی توجهی
حرفی نشنیده اند و همه به موبایلهای خود سرگرم و مشغول شده و

زدهاند و بعد از اصرار من ،مجری خواست این موضوع را رها کرده چون شاید آن زمان الزم
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اعتماد به بیگانه یعنی خودی انگاشتن آنها و غیرخودی تلقی کردن نیروهای
اصیل اسالمی و ملّ ی .اعتماد به بیگانه یعنی اعتماد به اتباع دوتابعیتی و سه
تابعیتی در اداره کشور!
ّ
معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی به مناسبت سالگرد حادثه
مقام
عظیم  29بهمن سال  1356از «اعتماد به بیگانه» به عنوان یکی از سه آفت و سه
خطر بزرگ انقالب یاد کردند.
دانش حکمرانی ،در ُبعد سیاست خارجی و نظام بینالملل در رشتههای علوم
اوال سکوالر
سیاسی ،حقوق بینالملل و ...در دانشگاهها به متونی برمیگردد که ً
است ثانیاً مدام تشویق به پذیرش نظم ناعادالنه فعلی نظام بینالملل میکند و
توصیه به قفل شدن (وصل شدن) به اقتصاد جهانی مینماید! ریشه هر دو
رویکرد در اعتماد به بیگانه و سلب اعتماد از سیاست ورزی مستقل متکی به
متون دینی و الهی است.
توصیهها و رهنمودهای دکتر ...در سمینار بررسی چشمانداز اقتصاد ایران و جهان
در سال  1397در باب سیاست خارجی از این دست است .بر اساس این توصیهها
بود که مسئولین کشور به آمریکا اعتماد کردند و محصول این اعتماد شد تقریباً
هیچ! حاال که تجربه برجام را پشت سر گذاشتهایم وی نسخه اعتماد به اروپا را
میپیچد و صیانت از منافع ملّ ی را به ناکجاآباد حواله میدهد...

بوده که آمریکا چنین اقدامی انجام دهد!! فهمیدم حتی در مجامع دانشگاهی ژاپن جرأت
اعتراض ندارند و ترس از موضوع ،باعث میشود فقط به یک دقیقه سکوت اکتفا کنند (نقل

خاطره به مضمون است و دقیقاً عین عبارات گفته شده توسط ایشان در برنامه نیست ولی
مفهوم و غرض را میرساند).
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او میگوید با تانک و جنگنده نمیتوان قاعده نظم بینالملل ساخت .این حرف
درستی است اما چرا آمریکاییها و اروپاییها بیش از  2قرن است ساختهاند و
دور تا دور آبها و خشکیهای جهان پر است از ناوگان دریایی با ظرفیتهای
پرتاب موشکی و هواپیمابر و ...کافی است او چشم باز کند و اطراف مرزهای
ایران را ببیند .آمریکاییها و ناتو مغز خر نخوردهاند که هزینههای میلیاردی این
لشکرکشی را تحمل کنند و ندانند با تانک و ناو و جنگنده نمیتوان قاعده در نظم
بینالملل ساخت ...آنها اگر در توانایی ثروت ،خورشید را در دست راست و ماه
را در دست چپ ما هم قرار دهند که هرگز قرار نخواهند داد پاسخ ما یک چیز
بیش نیست «لَ كُ م ِدینُ كُ م َولِ ی ِدی ِن» این پاسخ پیامبر  به زیاده خواهان مشرک
و کافر مکه بود 1.ما گریزی از این پاسخ نداریم 2.شاید خوانندگان موافق باشند
که در اعتماد به دشمن از هر جهت و با هر نیت ،شاعر متعهد "محمدمهدی
سیاری" زیبا اشاره کرده است « :من به لبخند گرگ بدبینم» .

 .6خودکمبینی ،یأس و عدم اعتماد به نفس
اگر مردم یک کشور احساس ناتوانی و یأس از حل مشکالت خود داشته باشند
و این مسئله طوالنی و مزمن شود به صورت عقده حقارت درمیآید و باعث
ایجاد ناهنجاریهای بسیاری از لحاظ فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی حتی
اقتصادی میشود؛ به عنوان نمونه از لحاظ فرهنگی وقتی پسری شرایط خود را
با سایر همکالسیهای ثروتمند مقایسه میکند و موقعیت ظاهری آنها را برتر
www.mashreghnews.ir .1
 .2تمام یادداشت مذکور در این کتاب آورده نشده ولی متن کامل آن قابل دسترسی میباشد.
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از خود میبیند ممکن است به دلیل حس خودکمبینی ،سعی کند این احساس
ضعف را با یک ناهنجاری فرهنگی در آرایش مو یا نوع لباس پوشیدن و حرکات
و رفتار زننده ،رو آوردن به سیگار یا قلیان و ...نشان دهد و اگر ضعفی در تربیت
خانوادگی نیز داشته باشد؛ یعنی والدینش ارتباط صحیح و رفتار درستی با وی
نداشته و درگیر خشونتهای بیجا بوده و ضعیفالنفس پرورش یافته باشد ،این
ناهنجار یها شدت بیشتری خواهد داشت؛ ّاما در مورد جامعه باید گفت وقایع
نامطلوب و عدم تدبیر صحیح و شایسته توسط مسئولین و حکومتکنندگان و
ایجاد تلخی مشکالت و معضالت در کام مردم و طوالنی شدن ضعفها و برطرف
عزتنفس آدمها را در هم میشکند و قطع به یقین،
نشدن این نقیصهها ،کم کم ّ
شکستهای پیاپی اقتصادی در کسب و تجارت و معیشت یک ملّ ت ،احساس
عزت کشور لطمه وارد
یأس و نا امیدی را فراگیر کرده و عموم نارضایتیها به ّ
میسازد .وقتی جوانان یک کشور در پیدا کردن شغل نه چندان دلخواه نیز ناتوان
باشند و به تبع آن ،ازدواج و تشکیل زندگی مشترک را در خواب ببینند ،به احتمال
فراوان دچار دلزدگی ،خودکمبینی ،یأس و نا امیدی ،حقارت و پستی گردیده و
این میشود منشأ افزایش جرم و جنایت ،اختالس و دزدی ،کمکار ی ،وقتکشی،
گناه زیرپوستی شهر ،ازدیاد فحشا و بیحیایی ،افزایش اعتیاد و تمایل به
روانگردانها ،پار تیهای مختلط و هر آنچه که در تصور نگنجد و ما از گفتن آن
شرم داریم!
ملّ تی که احساس خودکمبینی داشته باشد برای خرید حتماً به کاالهای خارجی
رجوع میکند و خرید کاالی وطنی را ضرر و خسارت تلقی مینماید .پوشاک
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ترکیهای ،لوازم خانگی ژاپنی و کرهای ،قطعات خودروی فرانسوی و ...در اولویت
خریدهایش صف بسته و تقریباً به همه چیز پشت پا میزند.
افزایش گناه و معصیت و فشار روحی حاصل از آن ،جامعه را پلید و آلوده ساخته
عزتنفس را ضایع مینماید .کوچک شمردن خودی و
و اعتماد به خویشتن و ّ
بزرگ شمردن خارجی و تواناییهایش باعث میشود جامعه قادر به انجام کار
مهمی نباشد و استعدادهای درونی شکوفا نگردد .لذا تعجب ندارد که فرار مغزها
و نخبهها در صدر معضالت مهاجرتی کشور قرار گیرد .چنین ملّ تی و چنین مردمی
فراموش میکنند فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی را ،شجاعت و شهامت ایستادن
همتر فراموش میکند هیچ فردی بر دیگری برتری ندارد؛
در برابر ابرقدرتها را و م ّ
َ
ند ِ
تقاکُ م» را ،فراموش میکند
اّلل َأ َ
کر َمکُ م ِع َ
مگر به تقوا و فراموش میکند «ِإن أ َ
جانشین خدا بودن و خلیفة الهی را ،فراموش میکند ِعرق ملی را و میهندوستی
قوت خود را ،به جرأت میتوان
و وطنپرستی را ،فراموش میکند توانمندی و ّ
ادعا کرد یکی از بدترین بیماریها و ضعفهایی که ممکن است مردم کشوری
به آن مبتال شود همین خودکمبینی است که تالش و حرکت و انگیزه را دچار
درهمر یختگی و سستی مینماید و آنان را در برابر هر فرد و نظام استکباری و
قدرت خودکامه به تسلیم وامیدارد .مدام مزه مزه میکنند دشمنان ما
شکستناپذیرند و ما توانایی مقابله با آنها را نداریم و اگر تسلیم آنها نشویم،
آینده ما را نابود میسازند .تعالیم و رهنمودهای اسالم از طر یق یادآوری قدرت
و عظمت برتر خداوند و یادآوری آنکه منبع تمام نیرو و قدرتها ،مقام ها و
ثروتها ،دانش و فضیلتها ،در اختیار اوست ،باعث آن می شود که ما از
خودکمبینی و مأیوس بودن بر حذر باشیم.
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«و ما ِبك ْم ِم ْن نِ ْعمة ف ِمن اهللِ» (نحل)53 :
هر نعمتی دارید از طرف خداوند است.
«ید اهللِ ف ْوق أی ِدی ِه ْم» (فتح)10 :
دست خداوند باالتر از دست آنهاست.
چنانچه انسان مسلمان واقعاً ایمان داشته باشد ،هیچگاه استعداد و توانایی خود
و هم وطنان خود را نادیده نمیگیرد.
اس»(آل عمران)110 :
ت لِ َّلن ِ
«ك ْنت ْم خیر أ َّمة أ ْخ ِرج ْ
شما بهترین امتی هستید که پدید آمدهاید.
حزنوا وأنْ تم ْاْل ْعل ْون ِإ ْن ك ْنت ْم م ْؤ ِمنِ ین» (آل عمران)139 :
«وال ت ِهنوا وال ت ْ
خود را خوار نشمارید و اندوهگین نگردید اگر به راستی اهل ایمان باشید این
شمایید که برتر هستید.

 .7تسلط کفار بر مسلمانان
یکی از موضوعاتی که اگر جامعه مسلمانان گرفتار آن باشد ،میتوان آن جامعه
را ذلیل و خوار برشمرد قاعدهای است که کفّ ار و مشرکین بر مسلمانان تسلط
فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...داشته باشند .در فقه اسالمی این
موضوع به شدت نهی شده و آن را ممنوع میداند و به قاعده نفی سبیل مشهور
است به عبارت بهتر میتوان گفت این قاعده هرگونه والیت و تسلط غیرمسلمان
بر مسلمان را جایز نمیداند .اثبات این قاعده به استناد آیه  141سوره نساء است:
« ...و لن یجعل اهلل لِ لکافرین علی المؤمنین سبیال»
و هرگز خدا برای کافران راه تسلّ طی بر مؤمنان قرار نخواهد داد.
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بخش دوم:
نقد و بررسی روابط اسالم و ایران و تأثیر آن بر
وقوع انقالب اسالمی
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در این بخش به دنبال پاسخ به برخی سؤاالت مهم و اساسی دوران معاصر در
خصوص روابط متقابل ایران و اسالم و نهایتاً وقوع انقالب اسالمی هستیم.
یکی از پرسشهای اساسی دوران معاصر ،به خصوص برای نسل جوان ،مربوط
به رابطه اسالم و ایران میباشد.
 25قرن قبل که سلسله هخامنشی با تسلط و حکمرانی بر قلمرو سرزمینهایی
که اآلن قسمتهایی از آن جزو کشورهای همسایه ایران محسوب میشوند،
دوران پادشاهی و سلطنت خود را بنیان نهاد .از این  25قرن 14 ،قرن آن را مردم
سرزمین ایران قرین با اسالم بوده و بر مبانی آن روزگار را سپری نموده اند .حال
سؤال نسل حاضر این است که ورود اسالم به سرزمین ایران چه مزیتی برای ما
داشته است؟
متفکّ ر اندیشمند ،حکیم فرزانه ،استاد شهید ،مرتضی مطهری دستهبندی خاصی
در این موضوع ارائه نموده که بعد از گذشت سالها هنوز بدیع و تازه است و
تاکنون هیچ محقق و پژوهشگری اینچنین به این زمینه ،خالقانه و موشکافانه
نپرداخته است .ایشان عمده مسائل را به سه دسته تقسیم میکند:
 -1احساسات مذهبی اسالمی و احساسات میهنی ایرانی که در نگاه اول ،هر کدام
حس متضاد به دیگری را نمایان میسازد ّاما آیا واقعا این احساس تناقض وجود
دارد؟
تحوالت و دگرگونیها در سرزمین ایران شد ،از
 -2ورود اسالم که باعث ایجاد
ّ
ایران چه گرفت و به ایران چه داد؟ آیا این ورود ،برای ایران موهبت بود یا
فاجعه؟
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 -3ملل بسیاری بعد از پیوست به اسالم ،خدمات و آثاری به این دین ارائه کردند،
سهم ایران در این زمینه چقدر بوده است؟

1

درباره این موضوع و سواالت مطرح شده ،در ضمن تحقیقات و مطالعات
مشاهده میشود که همواره افراد یا گروههایی سعی در معرفی روابط خدشهدار
ً
عامدا به نحوی روابط را در آینه خسارت و زیان
ایران و اسالم داشتهاند و
دیدهاند .در حال حاضر هم کم و بیش از گوشه و کنار ،نداهای شیطانی و
تفرقهآمیز به گوش میرسد که مسئله میهنپرستی و قومیتگرایی را بر سر نیزه
کرده و از آن به عنوان اهرم فشار ضد اسالم استفاده میکنند .به قطع و یقین
این نوع تفکّ ر ،دشمن اصلی وحدت و تقریب مذاهب اسالمی است .استعمارگران
برای منافع خود از اصل "تفرقه بینداز و حکومت کن" به خوبی استفاده میکنند
و یکی از آن راههای ایجاد اختالف ،مقابل قرار دادن وطندوستی ،میهنپرستی
و نژادپرستی با مذهب و اعتقادات وحدتآفر ین است .آنچنان ملل گوناگون را
به افتخارات موهوم سرگرم مینمایند که هر قومی را به فکر جدایی از دیگران و
ایجاد قلمرو حکومتی و ایالتی نژادپرستانه تشویق مینمایند .تهییج احساسات
ملی و قومی در کشورهای اسالمی و از جمله ایران باعث تضعیف اقتدار نظامی
تفوق بیگانگان و تحمیل دستورات آنهاست؛ و
و سیاسی و در نتیجه تسلط و ّ
این همان چیزی است که دشمنان ،سالهای متمادی است به دنبال آنند.
اما سؤال اینجاست چرا اسالم را آماج حملهها و هجوم تخریب قرار دادهاند؟

 .1مطهری ،مرتضی ،خدمات متقابل اسالم و ایران ،چاپخانه اتحاد ،تهران1349 ،
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اگر انسان ،واقعبینی و بصیرت داشته باشد و در خصوص این مسائل ،مطالعه،
فکر و اندیشه کند به یک جواب روشن میرسد.
برای توضیح و تبیین بیشتر میتوان اینگونه گفت که هیچ عاملی از قبیل زبان،
ملیت ،رنگ ،جغرافیای سیاسی و تاریخی و ...نمیتواند باعث پیوند دائمی
نژادّ ،
اقوام و ملل مختلف به یکدیگر گردد؛ مگر یک عامل که به قول شهید مطهری درد
مشترک همه ملّ تهای مسلمان است و آن اسالم و اهداف ویژه آن است.

1

برای آنکه بیشتر بدانیم این درد مشترک چیست که باعث پیوند دائمی افراد و
اقوام میشود به تبیین و توضیح استاد مطهری مراجعه میکنیم.
ایشان مینویسد:
«این مردمی که در اطراف و اکناف عالم ،ارتباطات قلبی و آرمانی با یکدیگر پیدا
میکنند؛ چه چیز مشترکی دارند که آنان را به هم پیوند میدهد و یا شاید [بدلیل
اختالف عقیده آنان را از بقیه افراد و یا هموطنان 2خود] جدا کند؟ این عامل درد
مشترکی است که آنها دارند ،درد از ظلم و تجاوز و استعمار» .
ایشان در ادامه مینویسد:
«پس عامل مشترک در همه دردها و آرمانهای ملّ ی که موجد ملّ تهای جهان
شده همین احساس و اراده و نفی ظلم و طلب عدالت است ...آدمی وقتی در
برابر ظلم و جنایت و کفر و فساد قرار گرفت و از آنها رنج برد ،شوق عدالت و
حقیقت در او بیدار میشود .اینهاست که جمع کننده است و صفت وحدت
 .1خوانندگان محترم ّ
دقت نمایند که مدعی شدیم پیوند دائمی تضمین نمیشود و برای اثبات
و شرح و تفصیل بیشتر موضوع میتوانید به اثر ارزنده متفکّ ر شهید استاد مرتضی مطهری یعنی
کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران مراجعه فرمایید.
 .2با اندکی تغییر در کلمات و متن اصلی
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بخشیدن دارد ...در میان این مردم گوناگون ،یک عامل مشترک و بسیار چشمگیر
و بارز مییابیم که همان اسالم است ...اسالم به عنوان یک جهانبینی و مسلک
چه داعیههایی به آنان تعلیم و تلقین میکند» .

1

پس از تبیین این مسائل ،ایشان به آیات  42سوره یوسف و  72سوره حج و 18
سوره حجرات و  103آل عمران اشاره نموده و به استناد این آیات ،مضمون و پیام
اشاره شده در آن را گوشزد می کند یعنی اسالم به مردم این ندا را میدهد که
تن به اسارت و بندگی غیر خدا ندهید؛ همانهایی که قدرت خلق یک مگس را
هم ندارند و تالش و مجاهده در راه خدا یعنی ادای حق جهاد را بیان نموده و
همتای عالم هستی و توکّ ل بر او و امید به سرپرستی
نهایتاً حفظ ارتباط با مدبر بی ّ
و امداد حضرت حق را تاکید مینماید.
شهید مطهری میخواهد بفهماند که راه آزادی و نجات از قید اسارت استعمار،
رها شدن و عدم دلبستگی به دنیا و ایستادن در مقابل اربابان زر و زور که مانند
یخ آب شده و نابود میشوند .حال تلویحا معلوم شد که چرا اسالم مورد هجمه
وسیع دشمنان قرار میگیرد .چه مکتب و آئینی صر یحتر و روشنتر از اسالم به
عزتنفس را تعلیم
پیروان خود اصول و مبانی مقاومت و نبرد با ظالم و آزادگی و ّ
میدهد؟
جناب استاد در قسمتی دیگر از کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران مینویسد:
«اسالم به پیروان خود میگوید که اختالف رنگها و نژادها و زبانها که در
ملّ تهای روی زمین میبینی و آنها را مالک جدایی و تفرقه ساختهاند ،چیزی

 .1مطهری ،مرتضی ،خدمات متقابل اسالم و ایران ،چاپخانه اتحاد ،تهران ،1349 ،پیشگفتار
صفحات  29تا 36
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اصیل و جوهری نیست{ .بلکه} آن مردمی عزیز و شر یفترند که در راه تکامل
انسانیت قدم بردارند» .

1

پس طبق آنچه در صفحات قبل ذکر شد ،نقشه راه برای تمام کسانی که در این
آئین مشترکند ،بدون در نظر گرفتن نژاد و اقلیم و زبان ،آشکار شده که همانا
حفظ آئین الهی و متفرق نشدن است .آری به خاطر همین آموزههاست که غرب
استعمارگر وحدت مسلمانان را به عنوان خطری بزرگ برای خود تلقی مینماید و
همواره درصدد ضربه به این پیوند وحدت آفرین میباشد.
سد
نکتهای که نباید فراموش شود نقش روشنفکران غربزده است که همیشه ّ
راه ملّ تهای مسلمان بودهاند .به عبارتی هر کشوری ممکن است که افراد
دلباخته غرب و فرهنگ غربی داشته باشد که اینها میکوشند گرفتاریها،
بدبختیها ،عقبماندگیها و محرومیتها را مدام به کشور خود یادآوری کرده
سنتی
و راه برونرفت آن را توسل و جایگز ینی الگوهای غربی به جای الگوهای ّ
معرفی میکنند.
در حال حاضر در کشور ما از این دسته افراد کم نیستند که دل به فرامین و
فرهنگ غربی سپردهاند .استاد مطهری به کتاب "نفر ینشدگان زمین" اثر جاویدان
"فرانتس فانُ ن") )frantz fanonاشاره میکند که وی در کتابش ،روشنفکران
جوامع استعمارزده را مقلّ د روشنفکران جوامع استعمارگر میداند که تنها آثار اینان
را به زبان قوم و ملّ ت خود ترجمه کرده و نسخه شفابخش را هضم شدن در
مفصل به آن
الگوهای غربی میدانند( .در بحث اعتماد به بیگانه در همین کتاب
ّ
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پرداخته شده است) ّاما حیف از اتالف منابع و اتالف زمان که شاید سالها و
قرنها حوادث دردناک اتفاق افتد تا این به اصطالح روشنفکران از خواب
خرگوشی بیدار شوند و حقیقت و ارزش عقاید آنها بر مردم فریفته شده روشن
گرددّ .اما خسارت چنین افرادی به اینجا ختم نمیشود.
استاد مطهری مینویسد:
«اینچنین روشنفکران تنها در مراحل اولیه فکری خود ،بیدار کردن وجدان ملّ ی
همت خود قرار میدهند ،در اندک زمانی به دلیل ماهیت روحیات و
را وجهه ّ
افکاری که دارند ،الگوهایی از ظواهر تمدن و طرز زندگی غربی را برای خود
میسازند و این به زودی آنان را به سوی زندگانی راحت و ّ
مرفه اروپایی میکشاند
و این کشش هم در ذات خود مستلزم سکوت و احیاناً سازش با عوامل ظلم و
فساد زمانه شده ،حل شدن در دستگاه استعماری و خدمتگزاری آن را ایجاب
میکند» .

1

در ادامه ،تحلیل فانن ( )fanonدرباره گروه دیگری از روشنفکران ،نقل میشود
که چون همواره ملّ ت و مردم کشور خود را با عینک بدبینی ،یأس و نا امیدی
نگاه کرده اند؛ و مدام دم از پریشانی و جهل و عقبماندگی زده اند ،به ناچار
قسمتی از تاریخ ملّ ت خود را جستجو میکنند که در آن جالل و شکوه و مجد و
عظمتی دیده شود .شهید مطهری در کتابش به نقل از فانن مینویسد:
«بدینجهت یکباره جامعه حالیه را با تمام دلبستگیهایش رها میکند و از فراز
قرنها ...پرواز میکند و به هزاران سال قبل خیز برمیدارد و اگر در تاریخ واقعی
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ملّ ت خود چنین روزگاری را نیابد به سوی افسانههای کهن رو میآورد .ارزش کار
و اندیشه این دسته از روشنفکران نیز همانقدر است که در کتابها بماند و یا
جماعتی معدود را برای مدتی محدود دلخوش و سرگرم نگه دارد» .

1

واقعاً بیخود نیست که گفته شده تاریخ تکرار میشود و سعادت از آن کسانی
است که از درسهای تاریخ عبرت بگیرند .دسته دوم روشنفکرانی که اشاره شد
یادآور افرادی در همین ایران است که در کتابها و یادداشتهای خود دقیقاً از
این حربه استفاده کرده و روزی کوروش و داریوش را و روز دیگر فردوسی و
سعدی و حافظ را به عنوان اسطوره ایرانی در برابر اسالم معرفی میکنند.
این جریانات ،دستاویزی برای روشنفکرنماها است که در زمین بیگانگان بازی
میکنند و برای آنها و به نفع آنها عمل مینمایند و متأسفانه هستند کسانی
که با انگیزههای گوناگون در این راستا مجذوب گردیده و با نشان دادن رفتارهای
ضد دینی یا ضد حکومتی ،سعی در گسترش دیدگاه تاریخ پرستی و اجداد
پرستی بر ضد دینخواهی دارند .جریان شکل گرفته سالهای اخیر در  7آبان هر
سال در پاسارگاد نمونهای از این وقایع است .برخی نیز القاء کننده این شبهه
هستند که دین اسالم از سرزمین دیگری آمده و غیر بومی است ،دین اجداد ما
زرتشتی بوده و چرا اسالم حکمفرما باشد؟ شاید هدف از القاء این شبهه ،تحریک
احساسات ملّ ی باشد که هر چیزی محصول یک سرزمین معین یا نتیجه ابداع
فکر مردم آن سرزمین باشد ،باید ملّ ی به حساب آید و اگر از مرز و بوم دیگری
آمده باشد باید بیگانه و اجنبی به شمار آید! ّاما سوال آن است که اگر فردی یا
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گروهی از ملّ ت ،چیزی را ابداع کند ولی مردم آن را نپذیرند میتواند جنبه ملّ ی
به خود بگیرد؟ یا برعکس چیزی که ابداع کشور بیگانه باشد ولی مورد پذیرش
مردم کشور دیگری قرار گیرد؟ همانطور که "بودا" در هند ظهور کرد و در چین و
ژاپن و کره طرفداران زیادی پیدا کرد در حالی که در سرزمین مبدأ یعنی هند
اینچنین نشد .خیلی از فرمولهای ریاضی توسط بیگانگان ابداع و کشف گردیده
ّاما همه ملّ تهای جهان آن را پذیرفتهاند و تعلّ ق به قوم معینی ندارد.
به قول شهید مطهری ،دانشمندان و فیلسوفان و پیامبران به این دلیل به همه
جهان تعلّ ق دارند که عقاید و آرمانهای آنان محدود به یک قوم ،ملّ ت و کشور
معین نیست .خورشید متعلّ ق به ملّ ت خاصی نیست و هیچ کشوری نسبت به
آن احساس بیگانگی نمیکند؛ زیرا خورشید به همه عالم ،یک نسبت دارد و به
هیچ سرزمینی وابستگی مخصوص ندارد .پس معلوم شد صرف اینکه یک چیزی
از میان یک مردمی برخاسته باشد ،مالک خودی بودن آن نمیشود و صرف اینکه
چیزی از خارج آمده باشد مالک اجنبی بودن و بیگانه بودن آن نمیشود.

1

ادیسون برق را اختراع کرد ولی همه کشورها از آن استفاده میکنند و نمیگویند
به دلیل اینکه ادیسون اجنبی بوده ،برق را استفاده نمیکنیم .خیلی از مردم کشور
ما به استفاده از اجناس خارجی (ژاپنی ،کرهای ،آلمانی و ) ...عادت دارند و اقبال
عمومی زیادی برای خرید کاالها و صنایع خارجی وجود دارد! آیا کسی نمیپرسد
اینها متعلّ ق به اجنبی و غیر بومی است ،چرا اقبال عمومی دارد؟ چرا فقط برخی
دین و مذهب را مستمسک قرار داده و داعیه بومی و غیربومی دارند؟
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چرا برای امور دیگر این حساسیت وجود ندارد؟ و چه دسیسهای است که دین
همواره مورد تاخت و تاز قرار میگیرد؟
از مجموع آنچه تاکنون بیان شد شهید مطهر ی چینش خوبی از دالیل را کنار هم
قرار میدهد تا روشن کند مقیاسهای اسالمی ،مقیاسهای كلی و عمومی و
انسانی است ،نه قومی و نژادی و ملی ،اسالم به هیچ وجه خود را در محدوده
تعصبات ملی و قومی و نژادی محصور نكرده بلكه با آنها مبارزه كرده است.
اما مسئله مهم که شاید بیش از همه ،ذهن تعداد کثیر ی از جوانان را به خود
مشغول ساخته این است که آیا اسالم در ایران مورد قبول همه بوده یا نه؟ بقول
استاد مطهری پذیرش ملی داشته است یا خیر؟ در سالهای اخیر بسیاری از
مخالفان ،بخصوص ملیگرایان افراطی ،باستان پرستان و سلطنتطلبان چنین
شبهه افکنی می کنند که دین اسالم را برخالف تمایالت مردم ایران ،به آنان
تحمیل کردهاند؟

1

در جواب اینکه معلوم شود آیا اسالم ایرانیان ،در طول چهارده قرن اجبار ی بوده
یا آنها اسالم را از صمیم قلب پذیرفتهاند ،باید تار یخ ایران و اسالم را به دقت
بررسی و مطالعه کرد و خوشبختانه استاد مطهر ی (ره) بسیار دقیق ،منابع را در
این زمینه تتبع نموده و اینچنین مینویسد:

 .1شهید مطهری درباره این موضوع در کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران مینویسد :عامل
گرایش ملّ ت ها به اسالم یك سلسله مزایاست كه بعضی فكری و اعتقادی و بعضی اخالقی و
اجتماعی و سیاسی ا ست .تعلیمات اسالمی از طرفی معقول و خردپسند است و از طرف دیگر
فطری و مفهومی است .تعلیمات اسالمی ،كشش و جاذبه خاصی دارد كه به موجب همان

جاذبه ،ملل مختلف را تحت نفوذ قرار داده است .مقیاسهای كلی و عمومی و جهانی اسالم،
یكی از مزایا و یكی از جنبههایی است كه به این دین نیرو و جاذبه داده است.
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تشیع ایرانیان
اكثر یت مردم ایران از زمان صفویه به بعد شیعه شدند .البته در این جهت
تشیع ،زمین مناسبتر ی
نمیتوان تردید كرد كه ایران از هر نقطه دیگر برای بذر
ّ
تشیع به اندازهای كه در ایران تدریجاً نفوذ کرد در جای دیگر ی نفوذ
بوده است،
ّ
تشیع بیشتر شده است و
نكرد و هر چه زمان گذشته است آمادگی ایران برای
ّ
اگر چنین ر یشهای در روح ایرانی نمیبود ،صفویه موفق نمیشدند كه با در دست
گرفتن حكومت ،مردم ایران را شیعه و پیرو اهل بیت  نمایند.
تشیع ایرانیان و علت مسلمان شدنشان یك چیز
حقیقت این است كه علت
ّ
است ،ایرانی روح خود را با اسالم سازگار دید و گمگشته خویش را در اسالم
یافت .مردم ایران كه طبعاً مردمی باهوش و دارای سابقه فرهنگ و تمدن بودند،
بیش از هر ملّ ت دیگر نسبت به اسالم شیفتگی نشان دادند و به آن خدمت
كردند ،به عبارتی ایرانیان روح اسالم و معنی اسالم را در نزد خاندان رسالت
یافتند ،فقط خاندان رسالت بودند كه پاسخگوی پرسشها و نیازهای واقعی روح
ایرانیان بودند.
البته از علل اقبال و تمایل ایرانیان به اسالم نظرات جدیدی هم ارائه شده من
اهمیت دادن به تجارت در اسالم که در
جمله توجه به طبقه صنعتگر و بازرگان و
ّ
کتاب امپراتور ی ساسانی بقلم تورج در یایی استاد و صاحب کرسی دانشگاه
هاروارد آمر یکا بیان شده است .ایشان وقایع مربوط به حمله اعراب و پذیرش
اسالم توسط ایرانیان را در صفحه  24کتابش چنین شرح می دهد:
« ساسانیان در قرن چهارم ،مسیحیت را تهدیدی عمده برای آئین زرتشت
سنت دیر ین ارمنستان نیز شمرده می شد .ارمنستان
می پنداشتند که گسستی از ّ
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و سپس گرجستان به مسیحیت گرویدند و بیش از پیش به امپراتور ی روم شرقی
نزدیک شدند و از همین رو ،مسیحیان را در قلمرو ساسانی به دیده تردید
می نگر یستند» .
در یایی در تایید مطالب این کتاب (خودباخته) در صفحه  42کتاب خود از یزدگرد
سوم به عنوان شاه سرگردان ایران یاد کرده و می نویسد:
« یزدگرد سوم ]در برابر حمله اعراب[ ناگزیر بود برای جلب وفاداری ،گردآوری پول
و نیروی نظامی ،استان به استان جا به جا شود .سال  636و در نبرد قادسیه،
ساسانیان به فرماندهی رستم ]فرخزاد[ شکست خوردند و تیسفون ،بدون
مقاومت ،به دست اعراب مسلمان افتاد ...افزون بر مسائل داخلی ،سواره نظام
سنگین ساسانی نیز حریف سواره نظام سبک اعراب نشد که از مانورپذیری
بیشتری برخوردار بود...
یزدگرد سوم به پارس گریختّ ،اما عرب ها در سال  650آن سامان را نیز به
تصرف خود در آوردند و او ناگزیر شد به شرق بگریزد ،در آنجا وی با حکام محلی
رو به رو شد که تمایلی به کمک رسانی به او نداشت و سرانجام هم مغلوب
هپتالی باقدیس شد.
اتحادیه ای از مقامات محلی ،فرمانروای مرو و فرمانروای
ِ
بنا بر روایات یزدگرد در سال  651در مرو و توسط آسیابانی کشته شد که
نمی دانست او یزدگرد شاه شاهان ساسانی است» .
در نهایت تورج در یایی در صفحه  44کتابش می نویسد:
« اعراب مسلمان در برخی بخش های ایران ،با مقاومت سختی از سوی دهگانان
روحانیون زرتشتی رو به رو شدند؛ و در سرزمین های شکست خورده ،مردم
و
ّ
برای اجازه اقامت ،ناگزیر از پرداخت جزیه به حکّ ام عرب شدند .بخشی از سپاه
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ساسانی که به عرب ها پیوسته بود ،فتوحات ایشان را تا آسیای میانه ادامه داد.
این فتوحات مردم آسیا را به هم نزدیک تر کرد و اکنون ،ایرانیان ،عرب ها ،هندی
ها و چینی ها با یکدیگر در مسیر جاده ابریشم در تماس بودند و کمتر به زد و
خورد با هم می پرداختند...
در قرن نهم ،دودمان های مستقل ایرانی در ایران روی کار آمدند .حتی
فرمانروایان مسلمان ،از ایرانی گرفته تا عرب تا ترک ،همگی خود را به گونه ای
به دودمان ساسان متصل می کردند و بدین گونه ،ساسانیان هیچگاه فراموش
نشدند» .

1

ناگفته نماند روحان ّیت زرتشتی با صنعتگران و بازرگانان ،میانه خوبی نداشت و
هنگام تنظیم قوانین مرتبط با امور اجتماعی ،طبقه صنعتگر و بازرگان را آخر از
همه جای می داد .بیشتر تجار و بازرگانان ،مسیحی شده و از سخت گیر ی آئین
زرتشت به تنگ آمده بودند.
رسمی[ زرتشت در برابر صنعتگران و
جو منفی آیین ]
ِ
« در واقع مسیحیان از این ّ
بازرگانان بهره برداری ،این شکاف را در اجتماع پر کرده و بر جمعیت خود
می افزودند .دیدگاه مسیحیان در برابر تجار و صنعتگران به مراتب مثبت تر از
زرتشتیان بود و همین دلیل می تواند تقویت مسیحیت در خاور نزدیک ،پس از
فتوحات مسلمانان باشد .همین حکم برای مانویان نیز مصداق داشت ّاما
روحان ّیت زرتشتی ،کار ی با این گونه مقوالت نداشت... .

 .1در یایی ،تورج ،1392 ،امپراتور ی ساسانی ،ترجمه خشایار بهار ی ،تهران ،انتشارات فرزان روز،
صفحات 56 - 24
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این نیز می تواند دلیل گسترش سریع اسالم ،پس از ورود آن به فالت ایران
باشد ،زیرا اسالم با تجارت میانه خوبی داشت.
تجار زرتشتی ،از قرن هفتم به آن سو ،اسالم
بازرگانان سغدی ،صنعتگران مانوی و ّ
را دینی یافتند که تجارت را تایید ،و از طبقه ایشان نیز حمایت می کند (فرای،
((سرنوشت آیین زردشت در شر ق ایران)) .)1995 ،خود پیامبر اسالم  بازرگان
و ساکن مکه ای بود که یک مرکز تجاری عمده به شمار می رفت .پیامبر به
تجار در جامعه آگاه بود .به همین دلیل نیز آیین بودا در
خوبی از اهمیت طبقه ّ
ایران شرقی (شامل افغانستان) ناپدید شد ،زیرا انگیزه های اقتصادی ،جاذبه
اسالم را بیشتر کرده بود.
نکته مهم در این سناریو آن است که دولت ]ساسانی[ با آگاهی از نقش مهم
طبقه صنعتگر/بازرگان به عنوان منبع بزرگ واردات و تأمین ثروت ،کماکان بر
کشاورزی متمرکز می شود که منبع اصلی تولید ثروت بوده؛ و همزمان ،صنعتگران
ماال زمینه دینی
و بازرگانان را پایین ترین طبقه اجتماع در نظر می گیرد .احت ً
جامعه ایرانی نیز در تقویت این دیدگاه منفی در برابر پذیرش اهمیت طبقه مزبور
موثر بوده و طبیعتاً موجب شده است ایشان ابتدا به مانویت ،سپس به
مسیحیت ،و سرانجام به اسالم گرایش پیدا کند».

1

آن چیزی كه بیش از هر موضوع دیگر ،روح تشنه ایرانی را به سوی اسالم
میکشید ،عدل و مساوات اسالمی بود .ایرانی قرنها از این نظر محرومیت
كشیده بود و انتظار چنین چیز ی را داشت ،ایرانیان میدیدند دستهای كه بدون

 .1همان
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هیچگونه تعصبی ،عدل و مساوات اسالمی را اجرا میکنند و نسبت به آنها
بینهایت حساسیت دارند ،خاندان رسالتاند .خاندانی که پناهگاه عدل اسالمی،
مخصوصاً از نظر مسلمانان غیر عرب بودند.
شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران در صفحه  123می نویسد
اگر اندكی به تعصبات عربی و تبعیضاتی كه از ناحیه برخی خلفا میان عرب و
غیرعرب صورت میگرفت و دفاعی كه علی بن ابیطالب  از مساوات اسالمی
کامال این حقیقت
و عدم تبعیض میان عرب و غیر عرب می نمود توجه كنیم
ً
روشن میشود.
معاویه در نامه معروفی كه برای ز یاد بن أب ّیه والی عراق فرستاد ،نوشت :مراقب
ایرانیان مسلمان باش ،هرگز آنان را با عرب همپایه قرار نده ،عرب حق دارد از
آنها زن بگیرد و آنها حق ندارند از عرب زن بگیرند ،عرب از آنها ارث ببرد و
آنها از عرب ارث نبرند .حتیاالمکان حقوق آنها كمتر داده شود ،كارهای پست
به آنها واگذار شود ،با بودن عرب ،غیر عرب امامت جماعت نشود ،در صف اول
جماعت حاضر نشوند ،مرزبانی و قضاوت را به آنها وامگذار.
اما وقتی كه میان یك زن عرب و یك زن ایرانی ،اختالف واقع میشود و كار به
آنجا میکشد كه به حضور علی  شرفیاب میشوند ،میان آن دو هیچگونه
تفاوتی قائل نمیشود و با این رفتار مورد اعتراض زن عرب واقع میشود ،حضرت
دست میبرد و دو مشت خاك از زمین برمیدارد و به آن خاکها نظر میافکند
و آنگاه میفرماید :من هر چه تأمل میکنم میان این دو مشت خاك فرقی
نمیبینم .این است مرام امیرالمومنین علی که درود خدا بر او و خاندانش
باد .مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه ،درباره معنای کلمه «مولی» روایتی را از
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امام صادق  بدین صورت نقل نموده است :مردی به امام صادق  عرض
كرد مردم میگویند هر كس كه عربی خالص یا موالی خالص نباشد پست است...
امام صادق  سؤاالتی از مرد پرسیدند و نهایتاً فرمودند :آنكه از روی میل و
رضا ،داخل اسالم میشود بسی اشرف است از آنكه از ترس وارد اسالم شده
است .این اعراب منافق از ترس مسلمان شدند ولی ایرانیان با میل و رغبت
مسلمان شدند.

1

از این نوع جر یانها كه نشان میدهد سیاست تبعیض و تفاوت میان عرب و
غیر عرب در جهان اسالم اجرا میشد در تار یخ ز یاد دیده میشود و این ائمه
اطهار  بوده اند که همواره با این سیاستها مخالفت میکردهاند و ایرانیان
که بیش از هر قوم دیگر ،از این تبعیض و تفاوتها ز یان میدیدهاند ،بخاطر
همین رفتار ،طرفدار خاندان رسالت شدند.
شهید مطهر ی از اینجا به بعد با کنایه مباحث جالبی مطرح مینماید که لذت
خواندن دارد و پاسخی مستدل و استوار به یاوه گویان است:
" از همه عجیبتر این است كه عدهای به نام حمایت از ملیت ایرانی و نژاد
ایرانی ،بزرگتر ین توهینها را به ملّ ت ایران میکنند .گاهی میگویند ملّ ت ایران
جدیت میخواست از حكومت و آیین خودش دفاع كند ولی با آن همه
با كمال
ّ
شوكت و قدرت و جمعیت میلیونی و وسعت سرزمین در مقابل یك عده پنجاه،
شصت هزار نفر ی عرب شكست خورد .اگر این حرف راست است پس چه ننگ
بزرگی! گاهی میگویند ایرانیان از ترس ،كیش و عقیده و ایمان خویش را عوض
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كردند .واقعاً اگر چنین باشد ،ایرانیان از پستترین ملل جهانند ،ملّ تی كه نتواند
عقیده قلبی خود را در مقابل یك قوم فاتح حفظ کند ،شایسته نام انسانیت
نیست.
گاهی میگویند ایرانیان چهارده قرن است كه ز یر یوغ عرب هستند یعنی با آنكه
سیادت نظامی عرب یكصد سال بیشتر طول نكشید ،هنوز پشت ایرانیان از
ضربتی كه در چهارده قرن پیش خورده ،راست نشده است .زهی ضعف و ناتوانی
و بیلیاقتی و بیعرضگی !! ،ملّ تهای نیمه وحشی آفر یقا پس از قرنها استعمار
همه جانبه اروپایی ها ،یكی پس از دیگر ی زنجیرها را پاره کردند و خود را آزاد
ساختند ،اما ملّ تی متمدن و دارای سابقه فرهنگی كهن از قومی بیابانی شكست
میخورد و طولی نمیکشد كه قوم فاتح نیروی خود را از دست میدهد ،اما این
ملّ ت شكست خورده ،هنوز از خاطره شكست چهارده قرن پیش وحشت دارد،
[لذا] روز به روز ،فكر و آداب و رسوم و زبان قوم فاتح را علیرغم میل باطنی ،وارد
زندگی خود میکند!
تشیع معتقدات
گاهی میگویند ایرانیان از آن جهت شیعه شدند كه در ز یر پرده
ّ
و آداب كهن خویش را حفظ كنند ،در همه این مدت طوالنی از روی نفاق و دو
رویی اظهار اسالم كردند و همه ادعاهای مسلمانیشان كه تار یخشان را پر كرده
است و از هر قوم دیگر بیشتر بوده است ،دروغ محض است ،چهارده قرن است
كه دروغ میگویند و دروغ مینویسند و دروغ تظاهر میکنند ،زهی بیشرافتی و
نامردی!!!
گاهی میگویند ر یشه این همه گرایشها ،فداکار یها ،درک یك سلسله حقایق و
تشیع با روح ایرانی نبوده است ،بلكه فقط یك پیوند
معارف و سنخیت اسالم و
ّ
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زناشویی بوده است ،این ملّ ت فقط به خاطر یک پیوند زناشویی ،مسیر زندگی و
فرهنگ خویش را تغییر داد ،زهی بیاصالتی و بیریشگی!
گاهی میگویند ایرانی مایل بود از حكومت و آیین آن روز خویش دفاع كند و
حمایت نماید ،اما نكرد ،ترجیح داد خود را كنار كشد و تماشاچی باشد ،زهی
پستی و نامردی!
طبق اظهارات این بیخردان ،ملّ ت ایران از پستترین و منحطتر ین ملل جهان
است ،ز یرا ایرانی از ترس ،خط قدیم خود را رها كرد و خط عربی را به كار برد ،از
ترس به زبان عربی بیش از زبان فارسی اهمیت داد و برایش فرهنگ و قاعده و
دستور نوشت ،از ترس تألیفات خود را به زبان عربی نوشت ،از ترس به بچههای
خود زبان عربی میآموخت ،از ترس مفاهیم اسالمی را در دل ادبیات خود جای
داد ،از ترس دین قدیم خود را به دست فراموشی سپرد ،از ترس حكومت مورد
محبوب خود برنخاست.
عالقه خود را حمایت نكرد .از ترس به كمك كیش و آیین
ّ
خالصه از نظر این مدعیان ،در طول این چهارده قرن آنچه در تار یخ این ملّ ت
رخ داده بیلیاقتی ،نفاق و دورویی ،ترس و جبن ،بیاصالتی ،پستی و نامردی
بوده است[ ،اما در حقیقت] چیز ی كه وجود داشته "تشخیص" و "انتخاب" و
"ایمان" و "حقیقتخواهی" بوده است از این رو بزرگتر ین اهانتها از طرف این
نابخردان به ملّ ت شر یف و نجیب ایران وارد میشود.
همت به ایران و ایرانی است ،ایرانی هرچه كرده به
[البته که] همه اینها ت ّ
تشخیص و انتخاب خود بوده است ،ایرانی الیق بوده نه بیلیاقت ،راست و
صر یح بوده نه منافق و دروغگو ،شجاع و دلیر بوده نه جبان و ترسو ،حقیقتخواه
بوده نه چشم به راه حوادث زودگذر ،اصیل بوده نه بیبن و بیریشه ،ایرانی در
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آینده نیز اصالت خویش را حفظ و پیوند خویش را با اسالم روز به روز محکمتر
خواهد كرد".

1

نگاهی به خدمات اسالم به ایران
خدمتی كه یك كیش یا مسلك به یك ملّ ت میتواند بكند چگونه و از چه نوع
مثال در یک
است؟ بدیهی است كه به صورت برآوردن یك نیاز آنی نیست كه
ً
جنگ نیرو به كمک آنها بفرستد ،یا در یک خشكسالی آذوقه وارد كند و یا یک
كارخانه برای آنها تأسیس نماید ،خیلی اساسیتر از اینها است .خدمت به
این است كه تحولی مفید و ثمربخش در اندیشه و روح آنها به وجود آورد،
طرز تفكر آنها را در جهت واقعبینی نو كرده ،اخالق و تربیت آنها را بهبود
بخشد ،سنن و نظامات كهنه و دست و پاگیر آنها را براندازد و به جای آنها
سنن و نظاماتی زنده جایگز ین سازد ،ایمانی و ایدهای عالی به آنها الهام نماید،
شور و هیجان كار و كوشش و دانشطلبی و نیكوكار ی و از خودگذشتگی در آنها
به وجود آورد .وقتی که چنین شد بالطبع زندگی اقتصادی آنها بهبود مییابد،
نیروی انسانیشان به كار میافتد ،استعدادهای علمی ،فلسفی ،فنی ،هنر ی،
ادبیشان میشکفد و باالخره در همه شئون آن چیزی كه تمدن نامیده میشود
تكامل صورت میگیرد.
و اما خدمتی كه یك ملّ ت به یك كیش و یا مسلك میکند به این است كه در
راه تبلیغ و ترویج آن كیش ،یا تدوین و اشاعه فرهنگ آن میکوشد ،به توضیح
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همت میگمارد ،به زبان آن خدمت میکند ،ملل دیگر را با
و تفسیر مفاهیم آن ّ
آن آشنا میسازد ،با جان و مال خود از آن دفاع میکند و در راهش سرباز ی و
جانفشانی مینماید و در همه زمینهها خلوص نیت و ازخودگذشتگی نشان
میدهد .اكنون با مقیاسی كه به دست دادیم باید ببینیم آیا اسالم به ایران
خدمت كرد یا نه؟ آیا اسالم ایران را آزاد كرد و روح تازهای در پیكر ایرانی دمید
و تار یخ ایران را در مسیر بهتر ی انداخت و سبب شد استعدادهای مردم این
سرزمین بشكفد و ثمر بدهد؟ یا برعکس ایران را در اختناق فرو برد و استعدادها
را راكد كرد و تار یخ ایران را در یك مسیر انحرافی انداخت و تمدن ایرانی را ضایع
و تباه ساخت؟ آیا اسالم موجب شد كه ایرانیانی عالیقدر در جهان علم و فلسفه
و عرفان و هنر و صنعت و اخالق ظهور کنند و بلندآوازه شوند و نامشان جهانگیر
گردد؟ یا برعکس مانع ظهور چنین مردانی شد؟
آیا اسالم برای ایران موهبت بود یا فاجعه؟
آنچه قطعی و مسلم است این است كه پس از ظهور اسالم و تشكیل حكومت
اسالمی و گرد آمدن ملل گوناگون در ز یر یك پرچم به نام پرچم اسالم ،تمدنی
عظیم و شكوهمند و بسیار کمنظیر به وجود آمد که جامعهشناسی و تار یخ آن را
به نام تمدن اسالمی میشناسد .در این تمدن ،ملّ تهای گوناگون از آسیا و آفر یقا
و حتی اروپا شركت داشتند و سهیم بودند .ایرانیان جزء مللی هستند كه در این
تمدن شر یك و سهیماند و به اتفاق همه صاحبنظران سهم عمده از آن ایرانیان
است.
خوشبختانه تار یخ اسالم و همچنین تار یخ ایران مقارن ظهور اسالم روشن است،
به سهولت میتوان حقیقت را در یافت و چنانكه میدانیم در نیم قرن اخیر درباره
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این مطلب ز یاد بحث میشود ،نخستین بار اروپاییان این مسئله را طرح
قبال مردم ایران مانند همه مردم دیگر جهان عادت نداشتند درباره
کردهاند،
ً
اینگونه مسائل بیندیشند ،ولی امروزه درباره اینگونه مطالب بسیار بحث
میشود اما متأسفانه عصر ما و الاقل كشور ما هنوز مرحله"تبلیغ"را طی میکند
و كمتر به"تحقیق"میپردازد ،افرادی طوطیوار از نعمت اسالم برای ایران دم
میزنند و افرادی دیگر نیز به همین منوال نقطه مقابل آن را طرح میکنند و نفوذ
اسالم به ایران را یك فاجعه تلقی میکنند.
ما عالقهمندیم بدون تعصب و جانبدار ی و در كمال بیطرفی ،این موضوع را
رسیدگی كنیم ،معتقدیم زمینه تحقیق در این مبحث خیلی آماده است
خوشبختانه گروهی از محققان اروپایی و تنی چند از ایرانیان تا حدودی در این
مسئله تحقیق کردهاند و ما در سخنان خود به گفتههای آنان بسیار استناد
خواهیم كرد.

1

اسالم بدون شك یك نظام فكر ی و اعتقادی جدید به ایران داد؛ و همانطور كه
قبال ذكر كردیم مردم ایران به شکل بیسابقهای نظامات فكر ی و اعتقادی اسالم
ً
را پذیرفتند و افكار و معتقدات پیشین خود را دور ر یختند؛ و این پذیرش ،دفعی
و فور ی نبود ،تدر یجی بود؛ و مخصوصاً بیشتر در دوره استقالل و قدرت ایرانیان
در مقابل اعراب صورت گرفت.
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این بحث از این جهت دلكش است كه از طرفی اسالم از یك امتیاز خاص
برخوردار است كه هیچ آیینی مانند آن ،به این اندازه نتوانسته است روح مردم
مغلوب را تحت تأثیر و نفوذ معنوی خود قرار دهد.
گوستاولوبون در تار یخ تمدن اسالم و عرب ،صفحه  552مینویسد:
شر یعت و آیین اسالم در اقوامی كه آن را قبول نموده تأثیر ی به سزا بخشیده
است .در دنیا خیلی كمتر مذهبی پیدا شده كه به قدر اسالم در قلوب پیروانش
نفوذ و اقتدار داشته بلكه غیر از اسالم شاید مذهبی یافت نشود كه تا اینقدر
حكومت و اقتدارش دوام كرده باشد ،چون قرآن كه مركز اصلی است ،اثرش در
تمام افعال و عادات مسلمین از كلی و جزئی ،ظاهر و آشكار میباشد و از طرف
دیگر مردم ایران در میان همه مللی كه اسالم را پذیرفتند از یک امتیاز خاص
برخوردارند و آن اینكه هیچ ملّ تی مانند ایران به این سهولت نظام فكر ی پیشین
جدیت و عشق و عالقه ،دل خود را به روی افكار
خود را رها نكرد و آنچنان با
ّ
همتر ین قومی
و عقاید دین جدید باز نكرد و به قول "دوز ی" مستشرق معروف «م ّ
كه تغییر مذهب داد ایرانیان بودند ،ز یرا آنها اسالم را نیرومند و استوار نمودند
نه عرب» .

1

اسالم نشان داد كه تصور سابقالذکر درباره ایرانیان غلط است .اسالم استعداد و
نبوغ ایرانیان را هم به خودشان نشان داد و هم به جهانیان و به تعبیر دیگر
ایرانی به وسیله اسالم خود را كشف كرد و سپس آن را به جهانیان شناسانید.
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چرا در دوران قبل از اسالم افراد و شخصیتهایی مانند محمد بن زكر یای راز ی
و فارابی و بوعلی ظهور نكردند؟ اسالم از نظر قدرتهای سیاسی و مذهبی حاكم
بر ایران یك تهاجم بود؛ اما از نظر توده و ملّ ت ایران یک انقالب بود ،به تمام
معنای كلمه و با همه خصائصش .اسالم جهانبینی ایرانی را دگرگون ساخت،
خرافات ثنوی را با همه بدبینیهای ناشی از آن از دماغ ایرانی بیرون ر یخت ،یك
انقالب چه میکند ،جز این است كه "دید" را نسبت به جهان عوض میکند،
هدف و برنامه و ایدئولوژی میدهد ،افكار و معتقدات را دگرگون میسازد،
تشكیالت اجتماعی را ز یر و رو میکند ،میگویند شمشیر ،آر ی شمشیر ،اما شمشیر
اسالم چه كرد؟ شمشیر اسالم قدرتهای به اصطالح اهر یمنی را در هم شكست،
سایه شوم موبدها را كوتاه كرد ،اسالم از ایران ثنویت و آتشپرستی و موهوم
پرستی و آفتابپرستی را گرفت و به جای آن توحید و خداپرستی داد .خدمت
اسالم به ایران از این لحاظ بیش از خدمت این دین به عربستان است؛ ز یرا
جاهلیت عرب تنها دچار شرک در عبادت بود؛ اما جاهلیت ایران عالوه بر این،
گرفتار شرک در خالقیت بود.
اسالم ،اندیشه خدای شاخدار و بالدار ،ر یش و سبیلدار ،عصا به دست ،ردا بر
قیوم،
دوش ،مجعد موی و دارای تاج کنگرهدار را تبدیل كرد به اندیشه خدای ّ
برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم ،متعالی از توصیف كه همه جا و با همه چیز
هست و هیچ چیز با او نیست ،هم اول است و هم آخر ،هم ظاهر است و هم
باطن ،او چشمها را میبیند اما چشمها او را نمیبینند ،اسالم توحید را چه ذاتی
و چه صفاتی و چه افعالی در [رفیعترین] شكلش به ایرانی و غیر ایرانی آموخت.
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اسالم اصل توحید را پایه اصلی قرار داد كه عالوه بر اینكه مبنای فلسفی دارد،
خود محرک فکر و اندیشه است.
اسالم خرافاتی از قبیل مصاف  9هزار ساله اهورامزدا و اهر یمن ،قربانی هزار ساله
زروان برای فرزنددارشدن و زاییده شدن اهر یمن به واسطه شک در قبولی قربانی
و بجا افتادن نذر ،همچنین دعاهای دیوبند ،تشر یفات عجیب آتشپرستی ،غذا
و مشروب بردن برای مردگان بر بامها ،راندن حیوانات وحشی و مرغان در میان
آتش ،ستایش آفتاب و ماه در چهار نوبت ،جلوگیر ی از تابش نور بر آتش ،منع
دفن مردگان ،تشر یفات كمرشكن دست زدن به جسد میت یا بدن زن حائض،
منع استحمام در آب گرم ،تقدس شستشو با ادرار گاو و صدها امثال اینها را از
زندگی فكر ی و عملی ایرانی خارج ساخت.
اسالم در عبادت به جای مقابل آفتاب یا آتش ایستادن و بیهوده زمزمه كردن و
به جای آتش را بر هم زدن و به جای زانو زدن در مقابل آتش و مقدس شمردن
طشت نه سوراخه ،عباداتی در نهایت معقولیت و در اوج معنویت و در كمال
لطافت اندیشه ،برقرار كرد .اذان اسالم ،نماز اسالم ،روزه اسالم ،حج اسالم،
جماعت و جمعه اسالم ،مسجد و معبد اسالم ،اذكار و اوراد مترقی و مملو از
معارف اسالم ،ادعیه پر از حكمت و معرفت اسالم ،شاهد گویایی است بر این
مدعا.
اسالم برخالف مسیحیت و مانویت و آیین مزدكی و بر وفاق تعلیمات زرتشت،
اصل جدایی سعادت روح و بدن و تضاد كار دنیا و آخرت و فلسفههای مبنی بر
ر یاضت و تحمل اعمال شاقه ،پلیدی تناسل و تقدس تجرد برگز یدگان در كیش
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مانوی و كیش مزدكی و تجرد کاردینالها و پاپها در کیش مسیحی كه دشمن
تمدن است و در ایران در حال پیشروی بود منسوخ ساخت.
اسالم اجتماع طبقاتی آن روز را كه ر یشه بسیار كهن داشت و بر دو ركن خون و
مالكیت قائم بود و همه قوانین و رسوم و آداب و سنن بر محور این دو ركن
میگشت درهم ر یخت و اجتماعی ساخت منهای این دو ركن ،بر محور فضیلت،
علم ،سعی و عمل ،تقوا.
اسالم این فكر را كه پادشاهان آسمانی نژادند ،برای همیشه ر یشهکن ساخت
اسالم همانطور كه فكر اینكه روحانیت از مختصات یك طبقه خاص است از
دماغ ایرانی خارج كرد ،فكر حكومت اشراف و به اصطالح ار یستو كراسی را از
میان برد و فكر دیگر ی كه از لحاظ ر یشه ،دموكراسی و حكومت عامه است به
وجود آورد.
اسالم به زن شخصیت حقوقی داد ،تعدد زوجات را به شكل حرمسرادار ی و بدون
قید و شرط منسوخ ساخت ،آن را تحت شرایطی بر اساس تساوی حقوق زنان
و امكانات مرد و در حدود معینی که ناشی از یك ضرورت اجتماعی است مجاز
دانست.
عار یه دادن زن ،فرزند استلحاقی ،ازدواج نیابی ،ازدواج با محارم ،والیت شوهر
بر زن را منسوخ ساخت .اسالم نه تنها برای ایرانیانی كه مسلمان شدند خیر و
بركت بود ،در آیین زرتشتی نیز اثر گذاشت و به طور غیرمستقیم موجب
قبال از كر یستن سن نقل كردیم كه:
اصالحات عمیقی در آن گشت
ً
هنگامی كه غلبه اسالم ،دولت ساسانی را كه پشتیبان روحانیون زرتشتی بود
واژگون كرد ،موبدان در یافتند كه باید كوشش فوقالعاده ای برای حفظ شر یعت
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خود از انحالل و فروپاشی انجام دهند ،این كوشش صورت گرفت و باعث
تغییراتی در آئین زرتشتی شد من جمله عقیده به زروان و اساطیر كودكانه را كه
به آن تعلق داشت دور انداختند ،پرستش خورشید را ملغی ساختند ،بسی از
روایات دین را یا بهکلی حذف كردند یا تغییر دادند و بخشهایی از اوستای
ساسانی و تفاسیر آن را كه آلوده به افكار زروانیه شده بود در طاق نسیان نهادند
یا از میان بردند.
خدمات اسالم به ایران و ایرانی منحصر به قرون اول اسالمی نیست ،از زمانی
كه سایه اسالم بر این سرزمین گسترده شد ،هر خطر ی كه برای این مملكت پیش
آمده به وسیله اسالم دفع شده است.
اسالم بود كه مغول را در خود هضم ساخت و از بی رحمانی آدمكش ،انسانهایی
دانشدوست و دانشپرور ساخت ،از دوره چنگیز ی ،محمد خدابنده تحویل داد
و از نسل تیمور ،بایسنقر و امیرحسین بایقرا به وجود آورد .امروز نیز اسالم است
مخرب بیگانه ایستادگی كرده و باعث احساس شرف و
كه در مقابل فلسفههای
ّ
عزت و استقالل این مردم شده است .آنچه امروز ملّ ت ایران میتواند به آن
ّ
افتخار كند و به رخ دیگران بكشد ،قرآن و نهج البالغه است نه اوستا و زند.

1

قطعاً ر یشه به وجود آمدن انقالب اسالمی بعد از سلطنت پهلوی نیز احیای
آرمانهایی بوده که جوهر و ذات ایرانی ،کمال مطلوب را طلب می نموده است
و قطعا آن را در دین و آیین بینقص اسالم یافته است؛ گرچه بقول شاعر:
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اسالم هب ذات خود ندا رد عیبی  /هر عیب که هست از مسلمانی ماست
باید دانست که مهمترین عامل فروپاشی رژیم پهلوی این بود که نتوانست از
طریق جامعه پذیری سیاسی در حفظ الگوهای فرهنگی سه گانه در ایران موفق
باشد .الگوهای متضاد سه گانه ،ایران گرایی ،مذهب گرایی و غرب گرایی بودند
که نیاز به مدیریت و راهبرد ویژه داشت بخصوص که ایرانیان از تسلیم شدن به
اروپائیان خرسند نبوده و غرب گرایی با تمایالت مذهبی و افتخارات کهن و
باستانی آنها سر سازگاری نداشت و حکومت پهلوی بدنبال ایجاد هویت جدیدی
در ایران بود که دل بسته به اسالم و دین نباشد بلکه با سبک زندگی غربی و
احیای سکوالریسم بود که با نادیده گرفتن جایگاه الگوها با شکست مواجه شد.
مثال با اختصاص حدود  30درصد به چاپ عکس زنان مبتذل در مجالت و روزنامه
ها برخالف باورهای مذهبی جامعه ایران قدم برداشت .از نظر تالکوت پارسونز،
فرهنگ بعنوان سنگ بنای جامعه به حساب می آید و عدم موفقیت سیستم
اجتماعی در حفظ الگوهای فرهنگی از طریق جامعه پذیری سیاسی موجب بروز
عدم تعادل در نظام سیاسی و در نتیجه پیدایش انقالب می شود 1.البته در مسیر
انقالب اسالمی همواره سنگ اندازی از طرف دشمنان داخلی و خارجی وجود
همترین نقش را در حفظ و
داشته اما این زمامداران و مسئوالن هستند که م ّ
تداوم انقالب خواهند داشت و می توانند با خدمت رسانی و کوشش در جهت
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رفع نیازهای مادی و معنوی مردم ،در آزمون امانت داری این گنجینه سربلند و
سرافراز باشند و اقتدار این تمدن دیرینه و اصیل را حفظ نمایند.
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بخش سوم:
جهالت و بی اطالعی نسبت به تاریخ دینی مذهبی
و جایگاه اسالم و مذهب تشیّع در ایران
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در بخش سوم این كتاب به یك موضوع مهم و اساسى میپردازیم كه در جامعه
ما از افراد عامل به ظواهر اسالمی تا افراد بیاعتقاد به گوش میرسد و آن عبارت
است از تقلیدی بودن دین و آئین اسالمی که از آباء و اجداد نسل به نسل منتقل
تشیع را برگزیده است؟!!
شده و فرد نمی داند چرا مسلمان است و چرا مذهب
ّ
اظهار چنین حرف هایی که لقلقه زبان برخی هاست کم کم منجر بیعالقگی و
عدم تعلق به دین اسالم شده و مورد پسند دشمنان اسالم خواهد بود که از چنین
فضایی سوء استفاده کرده و با نشر اکاذیب و شبهه ها به تخریب بیشتر وجهه
تشیع توسط ایرانیها را تحمیلی
دین دامن می زنند ،یعنی ورود اسالم و پذیرفتن
ّ
جلوه داده و از بستر ناآگاهی و جهل خیلی از افراد نسبت به چگونگی ورود اسالم
به ایران و چگونگی مسلمان شدن ایرانیان ،بهترین استفاده را جهت ضربه زدن
به اعتقادات ملّ ت می برند و ندانستن این رویداد تاریخی بسیار چالش آفرین
شده است .این اظهار عجز ،خمودى ،خودکمبینی ،خودناباورى و بیاعتنایی در
حوزه دین باعث میشود کم کم به جایی میرسد که فرد ،اسالم را مانع خود
میبیند و نهایتاً به خودباختگى در برابر اروپا و غرب منجر می شود و این دلیلی
ندارد جز در اثر بی اطالعی از هویت واقعى اسالم و تاریخ پرافتخار و تمدن ساز
دین اسالم كه این بی خبری و جهالت توسط برخی در گفتار و رفتار عیان میگردد
و به راحتی از مشاهده وضعیت فردى ،اجتماعى و خصوصاً اخالقى و فرهنگى
كشور ما فهمیده میشود.
عالوه بر تأثیر تبلیغات سوء دشمنان ،بیتدبیری و سوء مدیریت حاكمان،
زمامداران و سالطین کشورهای اسالمى را اضافه كنید كه باعث شده مسلمانان
جهان و از جمله مسلمانان كشور ما ،اصالت دینى و هویت ملى مذهبى خویش

93
را فراموش كرده و چشم بسته ،تسلیم زرق و برق ظاهری غرب گردیده و مدام از
جلوهها و ظواهر دل فریب فرهنگ غیر خودی دم بزنند .یادم نمی رود صحنه
هایی را که در کشورهای عربی شاهد بوده ام ،بی هویتی کار را به جایی رسانده
که فرد حاضر نیست به زبان مادری و آباء و اجدادیش [عربی] صحبت کند بلکه
اصرار می ورزد با زبان انگلیسی یا فرانسوی حرف بزند و این را افتخار و پیشرفت
می داند ،برخى نیز پا را فراتر گذاشته و سعى در شبیه كردن تمام و کمال خود
به اروپائیان دارند .با این طرز تفكر ،شکی باقى نمیماند كه عقبماندگی
مسلمانان ادامه دار خواهد بود و جاى تعجب نیست كه معدودی صهیونیست
بتوانند بر تمام جهان و خصوصاً یك میلیارد و نیم مسلمان مسلط شده و هر روز
در نقطهای از جهان به بهانههای واهى ،مسلمانان را قلع و قمع نمایند.
آرى ،از طرز فكرى كه خودباختگی را به نمایش میگذارد بیش از این ،توقعی
نیست .در كتاب اسناد اسالمستیزی غرب ،به شمارى از علل عقبماندگی
مسلمانان در قرون اخیر اشاره نموده كه به چند مورد مهم آن می پردازیم و
متأسفانه در جامعه فعلى ما هم این عوامل به وضوح مشاهده میگردد:
 -1عدم شناخت اسالم و واقعیات آن
 -2بیتوجهی به دستورات و فرامین الهى و تنها بسنده كردن به نام اسالم ،نه
عمل به وظایف و دستورات
 -3عدم شناخت خاندان وحى و بیتوجهی به دستورات مادى و معنوى قرآن و
عترت كه از مبدأ وحى سرچشمه گرفتهاند
 -4سادهاندیشی ،سهلانگار ی ،خشکهمقدسی ،زودباور ی ،بیسیاستی و
بىكیاستى برخى از علماء و دانشوران دینى
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 -5فاصله گرفتن مردم از علماى دینى و محققان مذهبى آگاه ،بیدار ،دلسوز و
دشمنستیز
 -6خودباختگى و خودفروختگى برخى از اساتید و دانشوران دانشگاهى
 -7بیدارى و آمادگى دشمن و پیگیرى اهداف خود تا رسیدن به هدف نهایى
 -8ناچیز و ضعیف شمردن یا احیاناً بیتوجهی و غفلت از دشمن
 -9خط و خط بازى و پیروى کورکورانه و جریانى یا حزبى نگرى مسائل بدون
توجه به منافع كشور توسط برخى سیاسیون
 -10خود اندك بینى ،احساس ضعف و ناتوانى در قبال دشمن
 -11فریفتگى به آنچه در دست دشمن است و غفلت از اینكه خود بهتر از آن را
داریم.
 -12تقویت دشمنان بهواسطه مصرفگرایی و گرایش به رفاهیات و تجمالت و
سرگرمیهای حرامى كه براى مسلمانان ساخته و پرداخته کردهاند و استفاده
تعقل از فناور یهای ساخت دشمن ،اگرچه به سستى بنیان
تدبر و
ّ
بدون ّ
خانوادهها و سقوط از انسانیت منجر شود.

1

اما به نظر میرسد علت اصلى عقبماندگی ،بیتوجهی به دو امانت گرانسنگ
پیامبر  است كه در حدیث ثقلین به آنها اشاره فرموده اند؛ قرآن و عترت
(اهل بیت پیامبر) ،دو امانت كلیدى و با ارزش كه در مورد آنها پیامبر  چنین
میفرماید" :مواظب باشید از این دو پیشى نگیرید كه هالك خواهید شد و نیز

 .1عطائى اصفهانى ،م ع ،اسناد اسالمستیزی غرب (اعترافات ،)2قم 1390 ،صفحات 19 -15
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در پیروى از این دو كوتاهى نكنید كه شما را هالك خواهد كرد و نیز بدانید كه
الزم نیست شما دانشى به آنان بیاموزید زیرا آنان از شما آگاهتر و عالمترند" 1.
همتى براى رفع آن
پس میتوان گفت إشكال كار مسلمانان مشخص شده ولى ّ
صورت نمیگیرد؛ به عبارت دیگر ،اصالح و تغییر رفتار ،فكرها را درگیر نکرده و
برعکس ،هرچه بیشتر فرهنگ غربى مآبى ،سرلوحه كارها قرار گرفته و اسم
مسلمان روشنفکر ،گزینه ّ
جذابی شده و البته روشنفکر از نظر آنان كسى است
كه به فرامین و دستورات اسالم توجهى نداشته و به دنبال عمل نیست ،فقط
حرفى و اسمى مسلمان است ،تازه شعار عوامفر یبی هم دارد و هر جا امکانش
فراهم شود ،فریاد برمی آورد كه چرا همیشه به فرهنگ غربى ایراد میگیرید؟!
چرا از آثار مثبت فرهنگ غربى نمیگویید؟
ماهم موافقیم كه ویژگیهای مثبت در فرهنگ غربى موجود است ،مانند نظم و
انضباط كارى ،ولى آثار منفى آن تخریب حداكثرى دارد كه آثار مثبت را
حیوانیت را به
تحتالشعاع خود قرار میدهد ،به عنوان مثال ،فرهنگ غرب كه
ّ
اوج رسانده و این جرثومه فساد به اوج رسیده خود را از طریق فیلم و ماهواره و
فضاى مجازى و شبکههای اجتماعى به سایر ملل منتقل میکند و طبق آمار
خودشان که از هر پنج فرزند ،یكى نامشروع است ،آیا آثار مثبت جلوی این
ویرانگری و رسوایی را گرفته است؟!

 .1صحاح اهل سنّ ت ،کنزالعمال روایت شماره 1657
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سؤال مهم این است چرا غرب مدعی و برنامهساز اوقات فراغت ،فیلمهای مستند
و علمى درجه یک را كه نقش سازنده در باال بردن اطالعات و اكتشافات علمى
دارد ،منتشر نمیکند یا براحتی در اختیار نمی گذارد؟
چرا فقط فساد را ترویج مینماید؟
البته دلیل آن روشن است ،برای اینکه جوامع را سرگرم شهوات ساخته و در
عرصههای مختلف فرهنگى ،اجتماعى ،اقتصادى و ...عقب نگه دارد و مجالى
تعقل در راه تكامل باقى نگذارد.
براى تفكر و ّ
چرا فكر بشر را مشغول برنامههای جدیدتر با ابتذال بیشتر مینمایند؟
جالب است ،همین انسانهاى غربزده خودباخته و غافل ،همه جا فریاد میزنند
چرا ما مسلمانان در علم و صنعت عقبماندهایم؟!
با کمی مطالعه می توان دریافت بر طبق اظهارنظر بسیارى از دانشمندان و
محققان اروپایى ،اسالم خدمتى بزرگ به اروپا نمود ،ولى برعكس ،آنها جز
خسارت زدن به جوامع مسلمان به چیز دیگرى فكر نکردهاند ،اروپائیان فقط از
منابع و معادن و نیروی فکری و جسمی مسلمانان پلکانی برای ترقی و پیشرفت
خود ساخته اند و هرگز به عاقبت جوامع دیگر اهمیت نداده اند .اکنون مطلبى
از مرحوم دکتر سیدرضا پاکنژاد نقل میکنم تا با اندکی اندیشیدن و مشاهده
وضعیت جامعه ،پى ببریم كه چرا اینجانب به عنوان نگارنده ادعا دارم كه جوامع
همت و تالش شایسته و
مسلمان از جمله كشور ما در رفع اشكال عقبماندگیّ ،
بایسته نداشته اند؟
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1
رماننویس فرانسوى ،برنده جایزه نوبل
آناتول فرانس  ،شاعر ،ژورنالیست و ّ

ادبیات در سال  1921مینویسد اگر به من گفته شود یك قرن (صد سال) پس از
مرگم ،از میان چیزها یا موضوعاتى كه در دنیا همهگیر خواهد شد یكى را انتخاب
رمان یا یك كتاب تاریخ؟!
كنم ،تصور میکنید چه انتخابى خواهم كرد؟ یك ّ
من از میان آنها فقط یك ژورنال مد را برمیگزینم! تا ببینم یكصد سال بعد از
من ،زنان چه لباسى میپوشند و به چه شكل و ریختى درمیآیند ،زیرا به نظرم
همین مدپرستی آنان ،بیش از تمام فالسفه و داستان نویسان و دانشمندان ،مرا
از چگونگى زندگانى بشر آینده آگاه خواهد ساخت.
مرحوم دكتر سید رضا پاکنژاد در شرح مطلب آناتول فرانس مینویسد:
" آناتول راست میگوید ،زیرا بشر همین كه محیطى أمن و شكمى سیر یافت،
عورتش نا أمن میشود و مقدمات و مقارنات نا أمنى در سكس ،با زیر و رو كردن
لباس همزمان خواهد بود...
آناتول فرانس كه میگوید ژورنال مد را میخواهد تا مردم زمانه را بشناسد ،در
ست میگوید زیرا او تاریخ خوانده و سقوط هر ملّ ت را همزمان با پیدایش
مفسدهها كه در رأس همه ،فساد جنسیتى است مطالعه كرده و میداند ژورنال
مد ،منعكس كننده افكار ملّ ت ،روحیه ملّ ت ،در جه عظمت ملّ ت ،اوضاع و احوال
ملّ ت ،مرتبت و درجات ملّ ت است ،بنابراین اگر مطلب را تكرار كنیم ،كلمه "لباس"
خود ،زبان گویاى وجوب حجاب براى زنان است ،حداقل اگر مسلمانانى كه زن و

)1. anatole france (1844 - 1924
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فرزند بیحجاب دارند ،موافق حجاب نباشند ،آناتول فرانس فرانسوى موافق
حجاب است" 1.
حال وجدان خودتان را قاضى كنید ،چه بسیارند آدمهایى که در كشور ما آگاهانه
یا نا آگاهانه به دنبال از بین بردن نشانههای محسوس و نامحسوس مسلمانى
سنت
هستند و حجاب زن مسلمان را باعث تمسخر و استهزاء قرار داده و طبق ّ
استدراج به این نقطه رسیدهاند كه فریاد برآورند ما به زور مسلمان شدهایم ،به
زور شیعه شدهایم!!!
واقعاً جاى مالمت و سرزنش است كه به فرهنگ غنى و پربار خود پشت پا
زدهایم و به فرهنگ منحط و غلط اجانب گرویدهایم .شاید هنوز خیلیها
نمیدانند در انتخاب دین ،باید کاملّ تر ین دین را برگزید ،نه راحتتر ین را كه
بتوان از هر قید و بند ،آزاد بود.
در كتاب "از شهر پزشكان تا پزشكان شهر ،" 2نیاز بشر به دین را بدون استفاده از
آیات و روایات و صرفاً به روش عقالنى اثبات نموده و چرایی انتخاب اسالم به
نگارشی روان تبیین گشته است لذا در پاسخ به انتخاب کدامین دین؟ دوستداران
را به مطالعه آن توصیه میکنیم.
در پایان با توجه به مطالب بیان شده ،به جرأت میتوان گفت دوازده امام شیعه،
اساسیترین مشكل مخالفین است ،البته مخالفین مغرض و آگاه ،زیرا خاندان
وحی را مانعى براى رسیدن به منافع و شهوات خود میدانند.
 .1پاک نژاد ،سیدرضا ،مبحث حجاب ،مجموعه اولین دانشگاه و آخرین پیامبر ،جلد  20صفحات
212 -211

 .2اثرى دیگر از مؤلف همین كتاب كه طى داستانى آموزنده به برخى از شبهات اعتقادى پاسخ

داده است.
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در كتاب اسناد اسالمستیزی غرب در صفحه  896داستان جالبى از میرزا مهدى
پویا یكى از علماى بزرگ شیعی در كراچى نقل کرده و از زبان ایشان چنین آورده
است:
«طى برخوردى كه با یكى از مبلغین مسیحى داشتم ،او به من گفت حیف از
امامان معصوم كه در دست شما افتادهاند! پرسیدم چرا؟! گفت مثال شما (شیعه
و غیر شیعه) مانند یك جعبه انگور و یك جعبه طال است .جعبه انگور ،همه
مگسها را در اطراف خود جمع میکند ،در صورتى كه جعبه طال افراد با ِخ َرد و
باسلیقه و هوشمند را ،بعد گفت اگر این امام حسین  شما ،در دست ما
مسیحیان بود ،تمام دنیا را به دین مسیح میآوردیم» .
یعنى غیر از مذهب شیعه كه دوازده امام معصوم دارد ،سایر أدیان و مذاهب
محتواى ظاهرى و ّ
موقت دارند ،تبلیغات و جنجالهای بیمحتوا و دروغین حواله
می دهند تا عوام الناس و افراد نا آگاه و ظاهربین را دور خود جمع کرده و
تفحص
مشغول سازند ،اگر روزى [فریب خوردگان] سر عقل آیند و به تحقیق و
ّ
درباره دین و مذهبشان بپردازند لحظهای در آن عقیده و مذهب باقى نخواهند
ماند .اما شیعیان با داشتن امامان معصوم  ،آنطور كه شایسته است از وجود
آنان بهره نمیبرند .این كشیش مسیحى هم پیشرفت و رشد اسالم ناب را به
بركت وجود قرآن و عترت میداند لکن با اظهار تأسف باید اعتراف کرد ،ما از این
گنج غافلیم و بهانه میگیریم كه چرا به زور ما را مسلمان کردهاند یا چرا شیعه
شدهایم!!!
براستى چه خوب گفتهاند" :خالیق هرچه الیق"
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نتیجه
ذرهای مطالعه و تحت تبلیغات
بسیارى از افراد از روى جهل و بىاطالعى و بدون ّ
منفى و تخر یبکننده دشمن ،شبهات «چرا مسلمان شدیم؟ چرا شیعه هستیم؟»
را لقلقه زبان خود ساخته و به تشویش أذهان میپردازند ،البته دین مبین اسالم
تشیع ،هراسى ندارد از اینكه در میزان و معیار سنجش با سایر
و مكتب حق
ّ
مذاهب و أدیان قرار گیرد ،چون حق همیشه حق باقى میماند و به فرمایش
خداوند متعال در قرآن كریم:
اطل كان زه ً
اطل ِإ َّن الْ ب ِ
«وق ْل جاء الْ ح ُّق وزهق الْ ب ِ
وقا» (اسراء)٨1 :
پس نكته حائز اهمیت این است كه برخى از شیعیان ،موضوع مهمى را به دلیل
غفلت ،عنایت نداشته و آن موضوع ،نعمت بدون زحمتى است كه در سفره
اندیشه و معنویتشان قرار داده شده ولی قدر نمیدانند؛ به عبارت دیگر ،فردى
اگر بخواهد با مطالعه ،تحقیق و بررسى أدیان و مذاهب ،به حقیقت پى ببرد و
دین راستین را برگز یند ،باید مباحث و مسائل مختلفى را در حوزه دین به صورت
تطبیقى و پژوهشى كنكاش نماید تا بفهمد كدام دین بهتر ،در ست تر و کاملّ تر
است و این زحمت بسیار زیادی میطلبد 1.تازه معلوم نیست بعد از این همه
محب اهل
زحمت تحقیق ،بتواند راه درست را تشخیص دهد .حال این نعمت (
ّ
بیت بودن) در اختیار ما قرار گرفته ،البته اگر ارزش آن را بفهمیم!

ذر ،مبحثى به میان نیاوردیم لکن آن هم در این گزینش
 .1گرچه از یادآورى پیمان انسان در عالم ّ
دینى دخیل بوده است.
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نهایتاً برای حسن ختام ،این را یادآور میشوم ،تنها مكتبى میتواند کاملّ تر ین
باشد كه سه اصل مهم در آن رعایت شده باشد:
 -1رئیس آن مكتب و جانشینانش از طرف خدا منصوب شوند
مجهز باشند
 -2رهبران آن به علم خدادادی
ّ
 -3داراى باالترین درجه عصمت و طهارت باشند
حال آنهایی كه در دل تردید دارند ،خود قضاوت كنند چه مكتبى این ویژگیها
را داراست؟ کاملّ تر ین مذهب با این اوصاف چه مذهبى خواهد بود؟
از خداوند مهربان خواستارم همه ما را به راه راست هدایت نموده و عاقبت به
خیر فرماید كه همه چیز به خواست او بستگى خواهد داشت.

الن ِصیر
حسبنا اهلل ونِ ْعم الْ و ِكیل نِ ْعم الْ م ْولى ونِ ْعم َّ
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 -21عطائى اصفهانى ،م ع ،1390 ،اسناد اسالمستیز ی غرب (اعترافات ،)2قم ،انتشارات

حضرت عباس 
 -22قزوینی ،میرزا محمدخان ،1332 ،بیست مقاله ،تهران ،چاپ دوم ،چاپخانه شرق
 -23كر یستن سن ،آرتور امانوئل ،1368 ،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشیدیاسمی،
تهران ،انتشارات دنیای کتاب
 -24موسوی الخمینی ،روح اله ،1383 ،تحر یرالوسیله ترجمه علی اسالمی ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمی
 -25مطهر ی مرتضی ،1379 ،حکمت ها و اندرزها ،تهران ،انتشارات صدرا
 -26مطهر ی ،مرتضی ،1349 ،خدمات متقابل اسالم و ایران ،تهران ،چاپخانه اتحاد
 -27محمدی ر ی شهر ی محمد ،1370 ،میزان الحکمة ،قم ،مکتب االعالم االسالمی
 -28مصباح یزدی محمد تقی ،1377 ،اخالق در قرآن ،قم ،انتشارات پارسایان
 -29نور ی محدث (میرزاحسین) 1408( 1365 ،ه.ق ) ،مستدرک الوسائل ،قم ،انتشارات
مؤسسه آل البیت الحیاء التراث
 -30نیلی پور مهدی ،1391 ،بهشت عقائد ،اصفهان ،انتشارات مرغ سلیمان
 -31ویلسون ،آرنولد تالبوت ،1394 ،سفرنامه ویلسون ،ترجمه علی محمد ساکی ،خرم
آباد ،انتشارات شاپور خواست
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آثار مولف:
• اخالق در فضای مجاز ی
• تربیت دینی فرزندان ،نگرانی والدین و چالش های عصر حاضر
• نقد و بررسی نظر یات اخالقی در غرب با نگاه ویژه به مکتب کانت
• تلخیصی از جوهرالنضید ویژه دانشجویان و داوطلبان کارشناسی ارشد و دکترا
• ادبیات عرب ویژه کنکور
• از شهر پزشکان تا پزشکان شهر
• آشنایی با جر یان سلف و تکفیر
• خودباخته (همین اثر)
• فساد سخن
• مجموعه مقاالت

آثار در دست چاپ:
• شادی در اسالم
• تلخیص شواهد الربوبیة
• نقدی بر تالیفات عبدالکر یم سروش
• حکومت دار ی با فلسفه اقتصادی یا اقتصاد فلسفی

