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ﺳﻼم اﺳﺘﺎد :ﺧﺪا رﺳﻮل ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺤﺮف از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
ﻧﻪ دﯾﻦ .اﻻن اﯾﻦ ادﯾﺎن ﺑﺠﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﻇﻼﻟﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺗﺒﺎﻫﯽ .اﯾﻦ ادﯾﺎن از ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻻن ﭼﻪ ﮐﻤﮏ و راه ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ؟ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﺎﻟﯽ را ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺮون
وﺳﻄﺎ را دارﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم أروﭘﺎ آورد و ﺑﺪﺑﺨﺘﺸﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﺪه آﯾﯽ ﺑﻔﮑﺮ اﻓﺘﺎدن و
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺮع ﮐﺮدن ،ﭘﺸﺖ آﻧﮑﻪ ﺷﺪ أروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ
ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺴﺎد از ﻫﻤﻪ اﻧﻮاﻋﺶ .ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در اﺳﻼم ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ اﻻن اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ و روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﭼﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪن؟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﻧﺴﺎﻧﺲ دارن ﺗﺎ ازﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم و
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﺠﺎت ﺑﺪن و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﯾﺎ ﻣﺜﻞ أروﭘﺎ ﯾﻪ ﺷﻬﺮﻣﺸﺎﺑﻪ واﺗﯿﮑﺎن درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ واﯾﻦ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم را روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻮﻓﺖ ﺧﻮر و ﻣﺘﺤﺠﺮ و ﻓﺎﺳﺪ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺜﻼً ﻗﻢ را ﯾﺎ ﻧﺠﻒ ﯾﺎ ﮐﺮﺑﻼ را ﺑﻪ آن
ﻫﺎ ﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺄن ﺑﺮﺳﻦ و ﻣﺮدم را رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .راز ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از زﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪ
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ »ﺑﻐﺪاد ﻫﺮ روز ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ از دزدی ،ﻗﺘﻞ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن در ﺑﻼد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد .روزی ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ﻣﯽ داﻧﯽ از ﺑﻬﺮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻫﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ آن ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺰرگ ﻣﻨﺶ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺰرﮔﻮارا ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﺗﻮام و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ اﮔﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ای را
ﺑﺪاﻧﻢ .ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮد :در اﺧﻼق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،آن ﻓﺮﻣﺎن "اﻣّ ﺎ" و
"اﮔﺮ" دارد .در اﺳﻼم ﺗﻮ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :دروغ ﻧﮕﻮ ،اﻣّ ﺎ دروغ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم را ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻏﯿﺒﺖ ﻣﮑﻦ،
اﻣّ ﺎ ﻏﯿﺒﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺪﮐﺎر را ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ ،اﻣّ ﺎ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺠﺎوز ﻣﮑﻦ ،اﻣّ ﺎ
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...و اﯾﻦ "اﻣّ ﺎ" ﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده و ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
ﺧﻮد دﯾﮕﺮی را ﻧﺎﺑﮑﺎر و ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻫﺮ ﭘﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺧﺪا را ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد
راﺿﯽ و ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ! اﯾﻦ اﺳﺖ راز ﻧﺎﺑﺨﺮدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺒﯿﺎی اﻟﻬﯽ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ درﺳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭘﻮﭼﯽ و ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﻧﮕﺮدد و در آن
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﻀﻮر اﺑﺪﯾﺖاش ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪﺳﺮ ﺑﺒﺮد؛ راﻫﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺸﺮ ﮔﺬاردهاﻧﺪ و در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺒﯿﺎء ﺧﻮد را در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و در آن

دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮدی ﺑﻪﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آری! اﺳﻼم ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﻋﻠﯽﺑﻦاﺑﯿﻄﺎﻟﺐ »ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم« ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎل اﮔﺮ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎنﻫﺎ از اﺳﻼم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺿﺮری ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﭘﻮﭼﯽ و ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای
اﺻﻞ اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺧﻮرد و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن،
ِ

راه اﻧﺒﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ؟ ﻣﺎﺋﯿﻢ و راﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎی
آزادﺷﺪن از اﯾﻦ ورﻃﻪﻫﺎی ﺑﺴﯽ آزاردﻫﻨﺪه ،ﺟﺰ ِ

اﻟﻬﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮﻃﻮر ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

