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 اسماعیل نوری عال

 ؟ کدام دشمنی،کدام اسالم، کدام ايران

 
ـ در صورت وجود شـرايط  » می تواند«که مورد نفرت پیامبر بود امروز نیز      » آن ايران «دشمنی با   

ھمان ايران «الزم برای احیاء اين ويژگی ھای کھنه اما موجود ـ نخست به صورت دشمنی مسلمانان با  
» ايـران امـروز و ايرانـی امـروز    «در » آن ايـران «س ـ بـه دشـمنی بـا بقايـای      در آيـد و ـ سـپ   » زمان پیـامبر 

 .بیانجامد
 

esmail@nooriala.com 

ريشه ھای دشمنی «نظر می رسد آنچه من، دو ھفته ای پیش، با عنوان ه ب
 اينکه ھر بچه  توضیح ھمیننخست.  نوشتم احتیاج به توضیح دارد،»اسالم با ايران

 يک پديدهء پنداشتن )monolithic ( می داند که يکپارچهمدرسه ای علوم اجتماعی
  ھمیشه، و تصور اينکه فراگیر جھان، به طول و عرض يکی از چند دين، آن ھماجتماعی

خطای  وجود داشته، تغییرناپذير» اسالم« يک ،در ھمهء زمان ھا و در ھمهء مکان ھا
  .سازد ديد علمی را مخدوش می صالبتمھلکی است که قبل از ھر چیز 

.  بسیار نوشته ام، سالهء اخیر30 در ، در اين مورد شايد تنھا کسی باشم کهمن
در  1978 در سال که گزارش مختصری از آن( موضوع تحقیق من در دانشگاه لندن حتی

 و گزارش ،»جامعه شناسی سیاسی تشیع اثنی عشری«به فارسی در کتاب تھران و 
 در نشريهء چند زبانهء  ای به زبان انگلیسیدر مقاله 1980در سال مختصرتری از آن 

 منتشر شده و خواننده می تواند ھر دوی اين مطالب را در ، چاپ پاريس،»زمان«
نشان دادن گوناگونی ) د، بخواندر آدرسی که در زير مقاله خواھد آمسايت من، و د

وان کلی اسالم جمع بندی می شوند، بطوريکه ھای بسیاری است که در زير عن
ھمین که . سًا ممکن نیست امر واحدی را به نام اسالم نشانه کرد و نشان داداسا

و ) با چھار مکتب حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی(می توانیم از اسالم سنی 
 امامی و مکاتب فقھی 12 امامی و 7با سه فرقهء پنج امامی و (اسالم شیعی 

ی  ھا و شقاق ھای عمده ا نشانهء شکاف، خودنام ببريم) گوناگون ھر يک از آنان
اما اخیرًا .  به نام اسالم بوجود آمده استکلیتیدر معنا و مفھوم بمرور ايام است که 
با ديدی  ايشان «: نوشتهناشناسی، که پشت چند حرف الفبا مخفی است،نويسندهء 

که دينی ترين  دينی و غیر تاريخی به نقد اسالم و نقد تاريخ اسالمی می پردازند، چرا
ريشه "  وقتی نوشته می شود.آن است که پديده ھا را مطلق ببینیم" ديدن "شکل

 يعنی اسالم را به عنوان پیکره ای واحد و مشخص" ھای دشمنی اسالم با ايران
در صورتیکه دين متشکل . پذيرفته ايم، پیکره ای که می تواند نمود عینی داشته باشد

دی که برداشت ھای متفاوت در تا ح. مفاھیمی نامشخص و اجزايی متکثر است از
 . » ايمان آورگان باشدءبه تعداد ھمه دين می تواند

  من از روی نوشته ھای خودگوئی  را نويسنده اين سخنانبراستی که می بینم
در و جزو ھمین يادداشت ھای ھفتگی   مقاله ای کهاز مثًال، کرده باشدرونويسی 

 و باطنی  ظاھری جنگنده: امامیتشیع «ھمین فروردين ماه سال جاری با عنوان 
:  که آمده بودبرای نمونه می توانم به جائی اشاراه کنم. نوشته بودم ،»فرصت طلب

 اساسی رد شده و در ءتشیع دوازده امامی در تاريخ دراز خود از مسیر سه حادثه«
 .»خود گرفته استه جريان ھر حادثه شکل و رنگ و ماھیتی تازه ب
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در مورد پديده ھای اجتماعی ھنگامی می تواند » ه انگاریيکپارچ«اما مبارزه با 
در علوم ط ديگری نیز بپردازيم که غلکه در کنار آن به رويکرد بکلی  دباشکامل درست و 
 ساده ترين شکل اين .ندخوانمی ) essentialism(» ذات مداری«آن را اجتماعی 

م ذاتًا دينی اسال«: گرايش آنجا متظاھر می شود که می شنويم کسی می گويد
حال آنکه، از نظر علوم . است» تشیع ذاتًا جويای عدالت اجتماعی«، يا »خشن است

وجود ندارد و » ماھیت ذاتی«اجتماعی و در مورد پديده ھای اجتماعی چیزی به نام 
 گرايش ھا و ،صورت آينه ایه  ب،پديده ھای گستردهء تاريخی ـ اجتماعی ھمواره

اسالم گاه دين . لط زمانه را در خود منعکس می کنندگفتمان ھا و ضرورت ھای مس
می سلم و صلح و تساھل شناخته می شود و گاه جز با شمشیر با کسی سخن ن

فیھا بی مظفر را؛ گاه به دنیا و مامبارزالدين آل  امیر و گاهگويد؛ گاه حافظ را می آفريند 
 . می شود»  ستمذھب ما عین سیاست ما«است و گاه اعتن

 1980تالش من بود در حاصل ورد آن مقالهء به زبان انگلیسی که گفتم در اين م
برای ھشدار دادن نسبت به اينکه ، يک سال و خرده ی نگذشته از پیروزی دينکاران 

 کسی ھوس کند که ويژگی ھای تشیع پیروز شده مکن است، م57 امامی بر انقالب
نام مقاله خود گويای .  بداندی امام12  تشیع و انقالبیرا ناشی از بالقوگی ھای ذاتی

 در مورد برخی مالحظات دربارهء لزوم يک تحلیل غیر ذات مدار«: اين موضع است
: باشد مفید  نیزترجمهء پاراگراف اول اين مقالهشايد . »تحوالت مذھبی اخیر ايران

 ايران به رھبری يکی از مقامات عالی مذھبی، آيت اهللا خمینی، فصلی 1979انقالب «
مت حداقل نیم قرن را در بحث ھای شرقشناسی پیرامون نقش سیاسی به قد

مقامات مذھبی در ايران فرو می بندد، تنھا بدين منظور که فصل تازه ای را در اين مورد 
صاحب قدرت در يگانه اکنون که انقالب به پیروزی رسیده و آيت اهللا خمینی . بگشايد

صورت مھمترين وظیفهء ه ن پديده بايران محسوب می شود، تحلیل جامعه شناختی اي
منابع در دسترس اندک اند و يقینًا ما دير يا زود . دانش پژوھان تاريخ ايران در آمده است

 پیش از ،اما. انگیز خواھیم بودیف گسترده ای از نوشته ھای بحث شاھد انتشار ط
افات آنکه چنین امری تحقق يابد، بنظر می رسد که الزم است نسبت به خطرات انحر

اصر را مخدوش ناشی از ذاتمداری، که ممکن است میراث تحلیل ھای نظری مع
 .»سازند، ھشدار دھیم

نقالب  انامیده شدن» اسالمی« به اين نکته می پردازد که به خاطر ، آنگاه،مقاله
 و شرکت دينکاران امامی در آن نمی توان نتیجه گرفت که مذھب دوازده امامی 57

 و رزمنده بوده است بلکه، برعکس، تاريخ نشان می دھد که ھمیشه مذھبی انقالبی
 ھمین تشیع ، به مدت شش قرن، آن ھم»سیاست زدائی شده«تنھا فرقهء شیعی 

خود نمی توانسته برای قدرت » رھبری «امامی بوده است که به علت غیاب يا غیبت
 وازله با،  ارائه دھد و، در نتیجه، ھمواره سرگرم مغرا» یمشروع «حاکم بديل مشخص

امت «نظريهء   فرصت طلبانهءمطرح کردن  از، قدرت حاکم بوده است تا اينکه باائیبردل
از جانب آيت اهللا » واليت فقیه«از جانب دکتر علی شريعتی و نظريهء » و امامت

 .خمینی، ديگرباره خواستی معطوف به احراز قدرت يافته است

اگر اسالم يکی نیست «ا پاسخ گويد که اما آيا آنچه که گفتم می تواند اين ايراد ر
و ايران ھم ھمیشه يکی نبوده، تو چگونه از ريشه ھای دشمنی اسالم با ايران سخن 

 »می گوئی؟

اساسًا اعتقاد به . پرسش محکمی است که پاسخی محکم را می طلبد
ھای گوناگون به دين نبايد اين تصور ) approach(» نزديگشت«ھای مختلف و » قرائت«

آنچه که ھر می تواند چیزی را در واقعیت تاريخی یوجود آورد که ھر قرائت جديدرا ب
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 سلم و صلح اگر ما اعالم داشتیم که اسالم دين، مثًال. واقعًا اتفاق افتاده تغییر دھد
است و در اين مورد نشانه ھای متعددی را ھم ارائه کرديم، اين امر بدان معنا نیست 

خود اھل شمشیر کشی و عدم تساھل و خونريزی اسالم در گذشتهء تاريخی که 
اساسًا ھمینکه پیامبر اسالم تا در مدينه بود ھنوز در جنگی در گیر نشده . نبوده است

 و در بود ولی چون پا به مدينه گذاشت و کمر به نابودی خطوط تجاری مکیان نامسلمان
و خدای  ( به مردی جنگاور تبديل شد وبستيثرب  ھم شکستن يھوديان ساکن شھر

جبار و «ش را کناری نھاد تا با نام ھای قرآنی مکی ا» ن و رحیمارحم« او نیز صورت
در ھمان  است که اسالم آن ء نشانه، ھمهصادر کند» قتلوا« ظاھر شود و فرمان »مکار
 سال زندگی پیامبرش دارای بالقوگی ھای گوناگونی بوده که ھر يک در لحظه ای 23

 .ی آن لحظات، به صورت بالفعل در می آمده اندخاص، و بنا بر ضرورت ھا

يخی نتیجه ای که می خواھم بگیرم آن است که ھر دينی ـ بخاطر داشتن تار
ی آن زمان  واکنشی در خور نیازھا،نگاهبلند ـ از گذر حوادث گوناگون گذشته و، در ھر بز

بخشیده و گاه ربان بوده است؛ گاه جان ن داده است؛ گاه مھربان و گاه نامھاز خود نشا
. ، به انبانی از امکانات متضاد و گوناگون تبديل شده استالجرم و، ستانده استجان 

 را دارند، بنا بر  در ھر شرايطیداشت دينھحال، در ھر زمان، کسانی که دغدغهء نگ
 رو کرده  ـندقوگی ھا ـ که پاسخگوی نیاز آنان از بالآن بخش به ،ضرورت ھای زمانهء خود

ه می خواھد کفار را قتل عام کند به سراغ آيات نازله در مدينه که از اغلب کسی ک. اند
آنھا خون می چکد می رود و آنکه می خواھد ثابت کند که اسالم دينی است برای 

 . به آيات لطیف مکی می پردازد، سفرش به آخرتبرایآماده ساختن انسان 

در  (»دين تاريخی«اين، در واقع، مشکلی است که بشريت ھمواره با پديدهء 
 داشته است ـ آنجا که ايمان به خدا و عالم غیب، يکباره ھمنیشن )ھمهء اديان

نیازھای روزمره و پاسخگوئی ھای زمانمند می شود و، از آنجا که مفروضات دينی 
 آلوده شده به ايمانآن اموری بی تاريخ و بی زمان و بی مکان محسوب می شوند، 

/ به احکامی ازلی  می انجامد و، در ظل آن، احکام روز مره به تحجر دينی روزمرگی ھم
 .ابدی مبدل می شوند

يکی اينکه . آنچه در رابطه با اسالم و ايران مطرح است دو جنبه دارددر واقع، 
در درونمايهء طبیعی صورتی ه  زمان حیات پیامبر اسالم ب دردشمنی با ايران و ايرانی

پیامبر اسالم در خانواده ای رشد کرده که . تنگاه محمد بن عبداهللا مخمر شده اس
ھمگی کاروانساالران رومیان دشمن ايران بوده اند و با خانواده ای وصلت کرده که 

من و شما ھم که . بزرگترين کاروانداران دست نشانده رومیان محسوب می شده اند
 می کرديم جای مسلمانان اولیه بوديم و از راه خدمت به يک طرف از دعوائی بزرگ کار

و نان می خودريم، طرف مخدوم خويش را می گرفتین و با دشمن او دشمن می 
سخن می گويم و داستان را » ی دشمنیريشه ھا« از  منوقتیدر واقع، . شديم

 دقیقًا به اين ، نمی کشانم ھمحتی به دوران ده سالهء زندگی پیامبر اسالم در مدينه
 .  سخن می گويم»المکدام اس«خاطر است که نشان دھم من از 

ض اينکه، به داليل کامًال فھمیدنی، دشمنی با ايران آن زمان پیامبر و  به مح،اما
، اين  شده و يادکردن آن حتی به درون قرآن کشیده می شودمسجلامری اصحابش 

  ـ عطف به، از سوی ديگر،صورت واقعیتی تاريخی در می آيد وه دشمنی از يکسو ب
منی  از خواص نگاه دينی است ـ اين دشخودائی از واقعیت که  تاريخ زدکارکرد روند

 کجا که ضرورت  ھرتا،افظهء مذھبی باقی می ماند بصورت عاملی بالقوه در داخل ح
 . دھدد، سر باز کرده و خود را ديگرباره نشان ھای زمانه اقتضا کن
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واقعیت مسلم وجود جنبهء ديگر کار آن است که حتی اگر مسلمانان به 
در آگاھانه نداشته باشند، » نسبت به ايران در روزگار شکل گیری اسالمنی دشم«

نمی يابند و ايران پطش از برای دوست داشتن ايران ی حافظهء مذھبی خود ھم دلیل
  .اسالم برايشان چیزی جز کشتزار کفر و زندقه نیست

یم مقايسه  با مورد فلسطین و اورشل، مثًال،در اين باره بد نیست که مورد ايران را
بوجود آمد اما ـ ) قبلهء اعراب شبه جزيرهاين (می دانیم که اسالم اگرچه در مکه . کنیم

 سالی 16 – 15تنھا . از ھمان آغاز ـ پشت به کعبه و رو به اورشلیم کرد و نماز گذاشت
پس از آغاز اسالم بود که، در پی قلع و قمع يھوديان مدينه و احساس نزديک شدن 

ھنگام نماز ه  مسلمانان مدينه ب،فرمان اهللانزول  یان، و در پیدر افتادن مکروزگار از پا 
تا آن زمان اورشلیم قبلهء آنان، . به اورشلیم پشت کردند تا رو به مکه نماز بگذارند

می » قدس« بود و به ھمین دلیل آن را نه اورشلیم که  شانخانهء خدا و ارض مقدس
 ای تاريخی وجود ه لحاظ وجود سابقه اسالم بدر» قدس«بدينسان، عشق به . خواندند

 برای مدت ھا به دست فراموشی سپرده می شود و اما اين عشق. داشته است
اورشلیم جنگجويان صلیبی پنج قرن بعد  که اما وقتی. اھمیت خود را از دست می دھد

آن يھوديان از چھارده قرن پس از آن،  ،را از دست مسلمانان به در می آورند و يارا 
، اين عشق بعنوان ارض موعود خود ياد کرده و در آن دولت اسرائیل را بنیاد می نھند

دارای  مسلمان متجاوزان عرببرای   اما ھیچگاهايران. ديگرباره شعله ور می شود
» اماکن متبرکه«خاطره و حادثه و مکان مقدسی نبوده است و اکنون نیز ھرآنچه از 

 ارزشواجد ی  کس امامی برای12غیرشیعی  در عالم اسالم دارد ـ مثل مشھد و قم ـ
 نشانهء کفر و در نزد آن مسلمانان ھمه» اماکن متبرکه«ھمین ی نیست و خاص

ھمچون قبر چھار امام چھارم تا ھفتم (اند که می شد آنھا را نیز قرمطی گری و غلو 
ه شدن، گلی بود در واقع ايران، با شیع. ويران ساخت) شیعه در قبرستان بقیع مدينه

 !که به سبزه ھم آراسته شد

ھم دچار يکپارچه پنداری » ايران« مبادا در مورد کهاما ھمین جا بايد توجه کرد 
 از جانب پیامبر و صحابه اش نسبت به ايران  چھارده قرن پیش آن دشمنی که.ويمش

ونی  کاری به ايران اسالمی، يا شیعی يا کنهنشان داده می شد عقًال نمی توانست
پس اگر از پیدايش دشمنی در زمان خاصی از تاريخ اسالم نسبت به . داشته باشد

ايران سخن می گوئیم آشکار است که ايران مورد دشمنی قرار گرفته ھم به ھمان 
باشد، بالفاصله » کدام ايران؟«يعنی، اگر کسی در جستجوی . دوران مربوط می شود

ه مسلمانان عرب آن را مورد تجاوز قرار ايران، پیش از آنک«پاسخ خواھد گرفت که 
ايرانی که از ديد آنان سرزمین مردمی گبر و «، يا »پیش از اسالمايران «، يا »دھند

طبیعت ثروت بسیار، «و، در عین حال، » و، در نتیجه، کافر بودمجوس و آتش پرست 
ای  ايران جائی بود که ھمهء جذابیت ھای الزم بر. ھم داشت»بھشتی و زنان زيبا

 .متجاوزين را با خود داشت

صورت عناصری بالقوه در ضمیر ناخودآگاه ه واقعیات تاريخی بم که باری، گفت
 می توان اما ھر لحظه  می مانند»کمون« و ساکت و در باقی) يا مذھبیون(مذاھب 

، به ھمین دلیل. به کار وا داشت ، به سود مقصودی نو،وکرد به تلنگری بیدار را آنھا 
 وجود در صورتـ  »می تواند«نیز امروز بود  پیامبر مورد نفرت که »آن ايران« دشمنی با

صورت دشمنی ه بنخست شرايط الزم برای احیاء اين ويژگی ھای کھنه اما موجود ـ 
آن « ـ به دشمنی با بقايای سپسدر آيد و ـ » ھمان ايران زمان پیامبر«مسلمانان با 

 .  بیانجامد»وز و ايرانی امرامروزايران « در »ايران
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اگر آن دشمنی اولیه و سپس بصورت بالقوه در آمده نبود، چرا بالفاصله براستی، 
نسبت به تخريب تخت  به سرعت آنھا 57پس از پیروزی دينکاران امامی بر انقالب 

ند تا چھارشنبه سوری را یدکوش يا  يا منکر اھمیت نوروز شوند وجمشید اقدام کردند
اين . ظاھر آن ايرانند که اسالم نخستین دشمنش می داشت ھا ماينممنوع کنند؟ 

اکنش ايران پیش از اسالم ھم و مظاھر کھن نسبت به ھمهء که کھن است دشمنی
يعنی، تا آن مظاھر وجود دارند و تا چشم آگاه مسلمانان به آنھا می . نشان می دھد

 می افتد، و غلیان مبه جوشافتد، خونی که در حمله به ايران جاری شد ھمچنان 
ايرانی مخالف خوان ھمان ايرانی گبر و آتش پرست می شود که می شود جانش را 

 57ستاند، به دخترش تجاوز کرد و مالش را به غارت برد ـ کاری که اسالمیون انقالب 
 . بالفاصله به انجام آن دست زدند

اگر اسالم يکی نیست و ايران ھم «باری، برگردم به آن پرسش محکم که 
ه يکی نبوده، تو چگونه از ريشه ھای دشمنی اسالم با ايران سخن می ھمیش
در اين . چیست» حضور پايدار آن دشمنی« و توضیح دھم که منظورم از  »گوئی؟
 ديرينه ه شده ون نھادي از اين دشمنیی بسیار جالبھفتهء گذشته به موردراستا، 

  .در اين زمینه به پرسشی باشد زنده و روشنی می تواند پاسخبرخوردم که 

ھمانطور که می دانیم، يکی از گفتمان ھای رايج کنونی در بین برخی از 
کوشش  (»تقريب« گفتمان ديگرباره احیاء شدهء )و از جمله ايران( جھان مسلمانان

صورت ضرورتی فوری برای مبارزه با غرب ه  که ب است)برای نزديکی بین مذاھب
 ، از يکسو و انگلیس ھا بوسیلهء آمريکائی ھاتجاوز به عراق. سکوالر مطرح شده است

چه اين امر  (، شیعه و سنی، از سوی ديگر خونینباال گرفتن شعلهء اختالفاتو 
 دامن زده شود و چه جريانی محتوم و خودجوش  يا انگلیسی ھابوسیلهء آمريکائی ھا

رشته  نه تنھا ايران را به وحشت انداخته و می رود تا  شیعهءرھبرانبخصوص  )باشد
 پنبه کند،  رھبری جھان اسالم ـ راھای خوش خیالی شان ـ از بابت به دست گرفتن

پس، رھبران  .و فعال وا دارد عالم تسنن را در برابر آن به دشمنی يک پارچه  کلکه
 نسبت به سنی ھا اظھار عالقه و برادری کرده اند و ، يکباره،حکومت شیعی ايران

ضرورت روزگار موجب شده که آقای در اين راستا، . را پیش کشیده اند» تقريب«بحث 
 رئیس مجمع تشخیص ، به عنوانھاشمی رفسنجانی در تلويزيون الجزيره حاضر شود و

شیخ یوسف قرضاوی، رییس اتحاد جھانی ، با م شیعی ايران اسالمصلحت نظام
 .به گفتگو بنشیند» تقريب«در بحثی پیرامون ) ھای سنی  از گروه(علمای مسلمین 

با توجه به شرایط «  نیز اعالم می دارد کهو مجری برنامهگوينده  جالب است که
رده تأکید کدو طرف بر ضرورت وحدت و ھمبستگی مسلمانان جھان «است که » فعلی

 »!اند

 بی پرده و صريح سخن شیخ قرضاویھرچقدر . روال گفتگو بسیار جالب است
لیز می خورد و ر و آن در زدن ه اين د و ب دادنچ و تابپیرفسنجانی با شیخ می گويد، 

می گويد که انتظار داشته به اعتراض ، بطوری که در يک جا شیخ قرضاوی فرار می کند
الف بین اخت ء»ھشت گانه!) بخوانید نکات(نقاط « بجای کلی گوئی به شیخ رفسنجان
 .  بپردازند)که خود البته بحثی بلند را طلب می کند (شیعه و سنی

 اختالفات ،ر کجا که بحث تند می شود ھ، طرفین می کوشند،در عین حال
اختالف به » علماء« و بگويند که در سطح بیاندازند» عوام«گردن شیعه و سنی را به 
رفسنجانی حتی به .  و برای اثبات حرف خود ھم داليلی می آورند؛آن شدت ھا نیست

کارھایی که از سوی عوام به اعتقاد من «: گفتن دروغ آشکار نیز می پردازد و می گويد
نجر به ایجاد تفرقه میان ما گیرد نباید بر ما تاثیر بگذارد و نباید م و افراط گرایان انجام می
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 در حال حاضر خطر بزرگتر خطر اسراییل و آمریکا است، استکبار درصدد ایجاد ...شود
به این ھایمان است و امت اسالمی باید نسبت   فتنه و به اشغال در آوردن سرزمین

ھای خاصی را به عھده دارد و با توجه به  امر ھوشیار باشد؛ زیرا این امت مسوولیت
تواند در برابر این دشمن ایستادگی کند؛ لذا این حق  دارا بودن منابع غنی انرژی می

نباید به . امت اسالمی است که یک قدرت تشکیل دھد و از اسالم محافظت کند
در تمامی ) ما(گیری کنیم؛  اس آن ارزیابی یا موضعسخنان عوام گوش دھیم و بر اس

 . » محمد و آل محمد و اصحاب محمدگوییم صلوات بر ای جمعه میه ھخطب

»  محمداصحابصلوات بر  «عبارت یکس ھمین جا حق است که تقاضا کنم اگر
ھای جمعه در مراسم نماز را ـ که خلفای سه گانهء اول اسالم در زمرهء آنان ھستند ـ 

 تا ھمگی به مراتب روحانیت تشیع  را خبر کندھمگان است ر ايران شنیدهسراس
جالب است استفادهء مکرر در اينجا  نیز آنچه .نسبت به خلفای راشد اسالم پی ببريم

 که در آن شیعه و سنی و است» ما«و ضمیر » امت مسلمان«رفسنجانی از ترکیب 
 . عرب و عجم با ھم جمع بسته می شوند

مستقیمًا می گويد که  سخنی سخت شنیدنی شیخ قرضاوی میان، در ايناما، 
ممکن نیست که ما دست در دست «: ايشان می گويد. به بحث ما مربوط می شود

. ابوبکر، عمر و عایشه براهللا    شما ھمچنان بگویید لعنت)در حالی که( بگذاریم يکديگر
 آنھا احترام بگذاریم؛ هبو نزدیکان وی ھستند و الزم است اینان شاگردان رسول اکرم 

 صریح و ء  که در قرآن کریم نیز اشاره ـ پیامبرء صحابهء این احترام گذاشتن برای ھمه
چه کسی ایران را از پرستش .  الزم و ضروری است ـمستقیمی به آنھا شده است

ھا نسبت  حرمتی الزم است تمامی این بی. ..ی پیامبر ساخت؟ ھمین صحابهآتش آزاد 
 .»توقف شودبه خلفا م

» نجات آن از پرستش آتش« و »فتح ايران«بطوری که می بینید، شیخ قرضاوی 
د و می کوب» رفسنجانی ايرانی« را ھمچون يک منت بر سر »صحابهء پیامبر«به دست 

معنای ديگر سخن شیخ . متشکر باشند» خلفا «ازتوقع دارد که ايرانیان از اين بابت 
تو اگر می خواھی بعنوان «ی اين نکته است که قرضاوی به شیخ رفسنجانی يادآور

 شاکر الزم استايرانی جزئی از امت اسالمی محسوب شوی، بايد يادت باشد که 
مردمش را از به زور شمشیر کسانی باشی که ايران آتش پرست را تسخیر کردند و 

 و موجب شدند که حکومتش به دست شما شر اين بیماری مھلک نجات دادند
 .»بیافتددستاربندان 

به سادگی از کنار اين سخن می گذرد و حتی تالش نمی کند  آقای رفسنجانی
 :تا نشان دھد که

ايرانیان ھرگز آتش پرست نبوده اند و اطالق اين صفت به آنان جھالت از صدر ) 1
 را می رساند؛» آقايان نجات دھنده«تا ذيل 

 الاقل ستی را آفريده اند ـه مفھوم يکتاپرايرانیان از نخستین مردمی بوده اند ک) 2
 و يکی از منابع الھام يکتاپرستی اسالمی ھم  ـسه ھزار سال قبل از پیدايش اسالم

 تأثیر آموزه ھای دينی ايرانیان بوده است؛

 »کتاب مقدس «شوند دارای» کتاب« خیلی قبل از آنکه اعراب صاحب ايرانیان) 3
 .بوده اند

، از مذاھب مجاز محسوب می شودزرتشتی گری در ايران امروزه ھم و ) 4
 اين  و حتی در مجلس شورای اسالمیبشمار می روند» اھل کتاب«پیروانش جزو 
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  به آنان و، در نتیجه، اطالق صفت آتش پرست دارای نماينده ھستندحکومت ھم
ه معتقدان امروزی اين دين می شود و آقای قرضاوی بايد بابت اين اھانتی است که ب

 !ود و دھانش را آب بکشدبه آنان براھانت 

اين موارد خود نشانهء ھمهء  سکوت آقای رفسنجانی در واقعیت آن است کهاما، 
اختالفی ھم اگر ھست در آن شیخ قرضاوی است و نظر نظر ايشان با » ھمريشگی«

» مسلمحق «اسالم  اول ء سه خلیفه آقای رفسنجانی شیعه اعتقاد دارد کهاست که
 فتح ايران و قتل عام مردم شھرھايش و. ايران غصب کرده اند چھارم را در فتح ءخلیفه

برای رھاندن آنان از آتش پرستی مورد اختالف نیست و دعوا بر سر اين است که چه 
 ھم به ھمان »ريشه«اين  ھمچنین می بینیم که. کسی حق داشته اين کار را بکند

شیخ قرضاوی  اشاراتبر می گردد و ھمهء دشمنی دوران مکهء مسلمانان با ايرانیان 
، چنانکه شیخ قرضاوی گفته باشد که ايرانیان امروز، مربوط می شود به ھمان مبداء نیز

 را از آتش پرستی نجات داده آنان  پدران و مادرانحتی اگر بخاطر اينکه عمر بن خطاب
 .بدانند اين مرحمت و موھبت را قدرھم که شده، بايد 

ی بسیار اسالمزدگان هء آن ھیاھوھمدر عین حال، ھمین سخنان کوتاه، 
و اين شاھان شیعی  در مورد اينکه ايرانیان وامدار تشیع صفوی ھستند کشورمان را،

استقالل کشورشان را، برای اولین بار پس از ھجوم اعراب نومسلمان به بودند که 
ن ايران  و در اينجا نیز ايکند می  توخالی، تبديل به آواز دھلندايران، به آنھا باز گرداند

شیعه و سنی » تقريب«است که وجه المصالحهء ) ايران منھای مذھب اسالمھمان (
احترام ھم بجای آوردن » امت اسالمی«قرار می گیرد و شرط بازگشتن آقايان به داخل 

 اين لحاظ که آنان صحابهء محترم پیامبر اسالمند، به صرفًامی شود، نه اعالم به خلفا 
رشان،  صحابهء محترم، به محض چشم فروبستن پیامببلکه به آن لحاظ که اين

اين سرزمین را  نجات مردم ايران از خطر آتش پرستی شمشیر از نیام برکشیده و برای
 . را ختنه کرده اندمردمش و مورد ھجوم قرار داده

من، در سلسله مقاالت مربوط به دينکاران جبل عاملی در ايران، کوشیدم توضیح 
به ايران، ھیچ   شان جستن)يا پناه ( و استقالل، از تسنن»آقايان«اين  دھم که جدائی

ربطی به مستقل شدن ايران و احیاء روزگار خودگردانی آن ندارد، و حتی اگر اين امر از 
رھگذر آن اقدام حاصل شده باشد، آن را بايد نتیجه ای فرعی دانست که ھرگاه الزم 

 . شود می توان آن را منحل کرد

 ايم؛ چرا تدريجی بوده» انحالل« شاھد اين ، ما سالهء اخیر28، در به اعتقاد من
 ايران ـ اگر در گذشته ، جبل عامل و مکهھای ريشهآب خورده از ن که از نظر اين دينکارا

 مسلمان نبوده و اگر در آينده نخواھد باشد ـ ھرگز ارزش حفظ کردن ندارد و می توان
برای جلوگیری از  ،ه کورشش را به آب بست و آرامگابرای امحاء گذشتهء آتش پرستانه

 . شھرھای کنونی اش را در خطر بمباران ھای اتمی قرار دادارتداد و بازگشت، 

 . يک ايرانی ممکن نیست چنین بیانديشد،بنظر منو، 
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