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  عالیاسماعیل نور

 خدمات اسالم به ايران؟

امــا .  وجــود نــداردی دھنــد ترديــدی تشــکیل مــیدر اينکــه اکثريــت مــردم ايــران را مســلمانان ايرانــ
ناسیونالیسم ھمیشه وجه فارق اسـت  .  باشدی اسالمی ھويتی تواند لزومًا دارای نمیناسیونالیسم ايران 

ھستیم نه به اين خاطر که اکثريتمان مسلمان ھستند بلکه، درسـت بـرعکس،    ی ما ايران .و نه وجه تشابه 
 . کندی اسالمیت، ما را از ديگر ملت ھا جدا و مستقل می فراسویبخاطر اينکه چیز
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 یلملل، رئیس موسسهء بین ایھفتهء گذشته، حجه االسالم محمد خاتم
 یکه در انتخابات اخیر شوراھا» یاصالح طلبان« در جمع ی تمدن ھا، در سخنانیگفتگو
 ی اسالمی جدا کردن خود از ساير رھبران جمھوری پیروز شده اند، و ضمن آنکه برایشھر

 یکنم که بعد از ھشت سال حضور در جايگاه رياست جمھور یامروز افتخار م«: گفتند
» خدمات متقابل اسالم و ايران«کتاب ، با ياد کردن از »ندارم کارم ی يک دفتر برایحت

ه  کردیاسالم به ايران خدمات بزرگ، بر اين نکته تأکید کردند که ی مطھرنوشتهء آيت اهللا
 ی را در بازتاباندن مفاھیم اسالمیايران ھم به اسالم خدمات بزرگ«: و افزودند که. است

 مواجه ی افراطیشايد در قرون اخیر با حرکت«: هو سپس ادامه دادند ک. »انجام داده است
 ی حرکت، در مقابل آن،کردند و ی را دنبال میبوديم که به نام اسالم تحقیر ملت ايران

 یدانسته و سع ی عظمت ايران را در اسالم نمء را شاھد بوديم که منشایتفريط
 ،ی به نوع، ندارد و بداند که ديگر وجودیا  ايران را در گذشتهیھا  عظمت ء کرده ھمه یم

 .»داده است یناسیونالیسم کاذب را رواج م

 ی ام، من نیز يکی تلويزيونیاز آنجا که، به استناد نوشته ھا و گفتارھا و برنامه ھا
خدمات بزرگ اسالم به  «ی خاتمی شوم، و از آنجا که آقایمحسوب م» تفريطیون«از اين 

بازتاباندن مفاھیم « اسالم را ھم در حد را تشريح نکرده اند و خدمات ايران به» ايران
تقلیل داده اند، فکر کردم شايد بشود از طريق اين يادداشت چند پرسش را با » یاسالم

که يقین دارم نخواھد ( از جانب ايشان نیامد ی اگر پاسخیايشان در میان گذاشت؛ و حت
 دل خوش کرد که باالخره به اين)  ايشان خواھد تراويدیآمد و اگر بیايد ھم از خامهء پادوھا

 در اين زمینه مطرح شده اند که شايد ديگران به دادن پاسخ به آنھا، و نیز یپرسش ھائ
 . در مورد آنھا، ھمت گمارندیروشن کردن ابھامات

 من بر ی که پرسش ھایاما، قبل از طرح پرسش ھا، الزم است در مورد زمینه ا
 را که از نظر من ی ديگر، مفروضاتیکالم توضیح دھم و، به ی شوند کمیمتن آن مطرح م

 : جزو مسلمات تاريخند بیان کنم

 یروبرو» موجود« من، دو ی و ھم در پرسش ھای خاتمیھم در سخنان آقا. 1
خود بخود روشن است که . »اسالم «ینام دارد و يک» ايران «ی گیرند که يکیھم قرار م

 شد آن را با يک کلیت یت وگرنه نم نیسیيک کلیت جغرافیائ» ايران«در اينجا منظور از 
 و ھم ی خاتمیدر اينجا ـ ھم در سخنان آقا. مقايسه کرد» اسالم« به نام یغیرجغرافیائ

 يک فرھنگ و تمدن مطرح است و اسالم ھم به یبه معنا» ايران« من ـ یدر پرسش ھا
 .  ديگری آمده از سرزمینی دينیمعنا
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 سال پیش، اين دو موجوديت یفرض بر اين است که، ھزار و چھار صد و اند. 2
 به يکديگر ی ھم قرار گرفته و گويا مشغول ارائهء خدماتیرو در رو» ی و تمدنیفرھنگ«

خدمات «ِ  آغازين، اين ی سال پس از آن روياروئیشده اند که اکنون، ھزار و چھار صد و اند
 حکومت ی تمدن ھای گفتگویموسسهء بین المللمورد توجه و تذکر رئیس » متقابل
 . قرار گرفته استیاسالم

 سال تاريخ مکتوب بود و در پس 1500 ی با اسالم دارایايران در لحظهء روياروئ. 3
 سال تاريخ پنھان شده در اسطوره ھايش وجود 2500 پشت اين تاريخ ھم بسا بیشتر از 

 . داشت

 سال ماقبل پیدايش اسالم، ايران 2500ز  اين بیش ای، در طیاز جنبهء فرھنگ. 4
، ی، آئین مھریپنج آئین عمده را به دنیا عرضه داشته بود که عبارت بودند از آئین میترائ

 بزرگ، از چین یاين آئین ھا در سراسر منطقه ا. ی و آئین مزدکی، آئین مانویآئین زرتشت
ود را تحت تأثیر قرار داده  معاصر خیگرفته تا ايتالیا، پخش شده و ھمهء جريانات فرھنگ

 رومیان، تورات ی میترائی در باورھای توان بروشنی آنھا را می که رد پایبودند، بطور
 . مسیحیان نشان دادیيھوديان، و کل باورھا

 سال ماقبل پیدايش اسالم، ايرانیان 2500، در ھمین بیش از یاز جنبهء تمدن. 5
 ی از نوآوریا ايجاد کرده بودند، و بسیار بزرگ ری عمده و سه امپراطوریچھار پادشاھ

 ی مادی، و زيرساخت ھای شھری اداری، نھادھای، ھمچون شھرنشینی تمدنیھا
 . به ابتکار آنان به جھان عرضه شده بودی اجتماعیزندگ

 ی سال پیش بود که اسالم در شبه جزيرهء عربستان در محیط1450تنھا در . 6
نامیدند و ارزش اسالم را در » عھد جاھلیت« آن را زاده شد که خود سردمدارانش گذشتهء

 عربستان پايان داده، بت ی پوسیدهء قبايل بدویآن دانستند که آمده بود تا به سنت ھا
 ھم که ظھور یبراست.  آنان به ارمغان آوردیرا برا» یمدن «ی را بر انداخته و زندگیپرست

 آشکار ی بود که ضرورت ھای شگرفیاسالم در شبه جزيرهء عربستان انقالب اجتماع
 خود ی کارل مارکس، در نامه ھایتوجه کنیم که وقت.  ظھور آن را ممکن کرده بودیتاريخ

 گويد، نگاھش درست معطوف به ھمین جنبه یسخن م» انقالب محمد«به انگلس، از 
 به ی بدويان عرب بوده و کاری در درون زندگی ويرانگر و سازندهء تحول اجتماعیھا

 . جھان اسالم نداشته استی بعدیگسترش ھا

 دانست و ی و نظم و نسق جامعه نمی از کشورداری مدينه چیزیحکومت نوپا. 7
 خلق شده بدست ی با ساختار ديوانساالریعمر، خلیفهء دوم اسالم، تنھا پس از آشنائ

  . پیچیده را اداره کرده و سازمان و سامان دھدیايرانیان بود که دانست و توانست جامعه ا

 آيد، تا زمان عثمان، ی به شمار می اسالمی جھان بینیقرآن، که منبع اصل. 8
 ی از اھل مدينه کسی نشده بود و جز معدودی و مدون و ويراستاریخلیفهء سوم، گردآور

حال آنکه دوران خالفت ھمین عثمان مصادف بود .  نداشتی آن اطالعیاز جزئیات و محتوا
توانسته بودند خود را از مدائن در عراق امروز به بخارا و  که که شمشیرزنان عرب یبا زمان

 اين سخن آن است که اعراب یمعنا. اسالم را کامل کنند» فتوحات«بلخ برسانند و دورهء 
» یاسالم مدون بعد«حمله ور شده به ايران، جز چند شعار و چند بلند و راست شدن، از 

 . به ايران آمده بودندیبرده گیر و ی غارت و کنیزبری نداشتند و تنھا برایاطالع
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 به زبان یبه عبارت ديگر، مسلمانان فاتح ايران جز با زبان شمشیر و زورگوئ. 9
کر  «ی گفتند و عجمان يعنی شدند، سخن نمیخوانده م» عجمان« با ايرانیان، که یديگر

مان  با مھاجی به ھمسخنی دانستند يا شايد رغبتی نمی، چرا که ايرانیان عرب»و الل ھا
 ارائه ی برایپس، تا پايان خالفت اسالم و پايان عصر فتوحات، اسالم ھنوز چیز. نداشتند

 .آن بکوشند» بازتاباندن مفاھیم«، در ی خاتمیبه ايرانیان نداشت تا ايرانیان، به قول آقا

 : پردازمی خود می، به طرح پرسش ھا»زمینه ھا«حال، بر اساس اين 

 شروع شده باشد؟ یل اسالم و ايران از چه زمان کنید خدمات متقابیفکر م . 1
توانسته باشند مشغول » در بدو ورود« رسد که مسلمانان فاتح ايران یبنظر نم

 را صرف فتح ايران و کشتار ايرانیان کردند یآنھا بیش از ربع قرن.  به ايران شوندیخدمتگذار
 مختلف مردم یام ھاو، پس از آن ھم، در تمام دوران حکومت امويان مشغول سرکوب قی

 . ايران بودند

 ی مفروض، کدامیک از اعراب آمده به ايران، با کوشش در راستایجدا از دين آور. 2
 ی و عمران اين کشور در خدمت به آن کوشیدند؟ کدامشان از گرفتن مالیات ھایآبادان

) رب دارند که موال و ارباب عی کسانیيعن(» یموال«دوال و پھنا دست کشیدند، ايرانیان را 
  نداشتند؟ی خود کنیز و غالم ايرانینخواندند و در حرمسرا

 داشتند و به یکدامیک از مسلمان عرب به ستون قائمهء فرھنگ ايران اعتنائ. 3
 ی و فردوسی چون رودکیرشد زبان و ادب ايران کمک کردند؟ و مگر نه اينکه ايرانیان

را به لقايش » خدمت« اين ی، عطایربکوشیدند که، در برابر ھجوم ھويت برانداز زبان ع
 از ی کنند؟ و، در عین حال، مگر ديگرانیببخشند و زبان خود را محفوظ بدارند و نوساز

 قاعده يافتند کوشیدند آن را منظم ی را ناقص و بیھمین ايرانیان نبودند که چون زبان عرب
 و توانا کنند؟

ايرانیان به ھديه آورد که آنان خود نداشتند و مجبور به  ی را برایاسالم چه چیز. 4
 است که اسالم ی تاريخیشدند؟ اين يک نکتهء بديھ» بازتاباندن مفاھیم آمده با اسالم«

» یدنیا گريز« اعتنا بود چرا که اين یب» یاين دنیائ «ی به ارزش ھای و مدنیاز نظر ماد
 ی آن مخمر بود و، از نظر معنوی سامی و ھم در سرچشمه ھای عربیھم در ريشه ھا

 رفت که، ی بشمار می موحدين ايرانی از باورھای گرده برداری اسالم نوعیھم، آموزه ھا
آيا آنھا بودند . چه مستقیم و چه از طريق يھوديت و مسیحیت، به اسالم راه يافته بودند

ديه آوردند؟ آيا آنھا  ايرانیان ھیکه اعتقاد به وحدانیت خدا و اعتقاد به روز رستاخیز را برا
 کردند؟ و آيا نه اينکه ھمهء اينھا در ی چندگانه و روزه و ذکات را به ايرانیان معرفینماز ھا

 که خود یجريان( آفريده شدند ی بزرگ زرتشت به مذھب زرتشتیدوران تبديل آموزه ھا
 رفته بودند؟  ی ايران کنونیو پیش از پیدايش اسالم به فراسوھا)  ايرانیان بودیآغاز بدبخت

آيا، اخالق تحمیل شده به زور شمشیر اعراب مسلمان، از کدام لحاظ بر اخالق . 5
 ايرانیان، از باورشان به نیک و بد، به اھورمزدا و اھريمن، به وظیفهء انسان در یسنت
  يکتا، بھتر و باالتر بود؟ی فرامین خدایاجرا

 از ايرانیان ی، برخیم اسالیچگونه است که در غیاب ھرگونه شريعت تفصیل. 6
نواسالم، بیشترين سھم را در ايجاد شرايع و »  سابقیروحان «یوابسته به خانواده ھا

 کردند و در اين میان بیشترين برداشت ھا از شريعت و فقه ی بازیمذاھب اسالم
   را به داخل اسالم آوردند؟ یزرتشت
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 از آب درآمدند و ینچگونه است که مھمترين مفسران و شارحان قرآن ھم ايرا. 7
 ايرانیان پیش ی زد که در آن ھمهء باورھای دست به نوشتن تفسیری ھمچون طبریکس

، از پل صراط گرفته تا معراج ی زرتشتی بخود گرفتند و داستان ھائیاز اسالم رنگ اسالم
  نفوذ کردند؟ ی اسالمی از بھشت و دوزخ، به داخل باورھایو تصور تفصیل

 را ی نیز ايرانیان شدند و سنن مانویيه گزاران عرفان اسالمچگونه است که پا. 8
 از اين طريق به داخل اسالم آوردند؟

 بودند ھم از یآيا نه اينکه اعراب شبه جزيرهء عربستان، قبل از فتح ايران، مردم. 9
 دچار فقر فلسفه و حکمت و ی دست و ھم از نظر معنوی بسیار فقیر و تھینظر ماد

و نه اينکه چون بر ايران دست يافتند، عالوه بر تاراج ثروت و ناموس و ؟ یانديشهء تحلیل
  آنان نیز شدند؟ی معنویکشتار غیرت و ھمیت ايرانیان، صاحب ھمهء ثروت ھا

 یآيا نه اينکه ھديهء بلند مدت اسالم به ايران شکستن غرور و استقالل خواھ. 10
 و ی و دروغگوئی و کنیزی آنان به بردگايرانیان و گستردن فساد در میان آنان، و عادت دادن

  و نان به نرخ روز خوردن بود؟یظاھر ساز

تمام »  شدهیموال« بود که ايرانیان ی اخالقیآيا نه اينکه در ظل اين تباھ. 11
 ی خود را در اختیار اسالم گذاشتند، به مسلمانان راه و رسم کشورداریسواد و فکر تاريخ

 دربار ی را در اختیار گرفتند، و رونق علمیهء ديوانساالرآموختند، در دربار عباسیان ھم
  ھمچون ھارون الرشید و مأمون ھمه به ھمت آنان ممکن شد؟ی عباسیخلفا

 جز سوختن کتابخانه ھا و یآيا نه اينکه نصیب ايرانیان از آمدن اسالم چیز. 12
 ھمچون یانشمندانبستن دانشگاه ھا و به تنور افکندن ابن مقفع ھا و از بین بردن آثار د

  نبود؟یراز

 تحت نظر داشتن و سرکوب ی مسلمان، غالمان ترک را برایآيا نه اينکه خلفا. 13
 از یکردن ايرانیان برکشیدند و به مقامات رساندند و ھمین موجب شد که بخش مھم

 تاريخ تسلط ترکان بر ايرانیان ھم باشد؟ و اساسًا آيا جز اين بود که یتاريخ ايران اسالم
ھمیشه با دشمنان ايران راحت تر و اخت تر بودند تا )  امامان شیعهیحت(رھبران اسالم 

 با ايرانیان؟

 ی گاه خواسته و گاه با اکراه ايرانیان نمی ھایآيا نه اينکه اسالم بدون ھمکار. 14
  حکومت کند؟ی درآيد که بتواند بر جھان، بیش از ھزاره ایتوانست بصورت دين

 ايرانیان چه بوده است جز شکستن دين و آئین آنان، منحل دھش اسالم به. 15
 ی از آنان، و گستردن اخالقی و کنیز خواھیکردن تشکیالت خودگردان شان، باج گیر

 ؟ی قبايل عربی بدوی بر باورھایمبتن

 نبود یچرا از عقل به دور است اگر بگوئیم که اسالم جز آئینهء موج دار و معوج. 16
 درھمريخته و مغلوط در خود منعکس ساخته و خود در ی را بصورتیانکه چھرهء فرھنگ اير

، آيا اين سخن دروغ است که دھش یپس و پشت اين نقاب دلشکن پنھان شد؟ يعن
 خود ی آداب و ترتیب باورھا و آئین ھای نبوده است جز پذيرش بیاسالم به ايرانیان چیز

  فرانکشتین؟ ی قواره ھمچون ھیوالی بیايرانیان و بازگرداندن آنھا به آنان در شکل ھائ
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 باشد  کردهیدانسته و سعن عظمت ايران را در اسالم ءمنشا «یچرا اگر کس. 17
راه تفريط را پیش »  بداند که ديگر وجود نداردیا  ايران را در گذشتهیھا  عظمت ء  ھمهتا

 گرفته است؟ مگر عظمت ايران، پس از شکسته شدنش به دست اعراب مسلمان، در چه
 یبدانیم؟ آيا نه اينکه ھمهء دست آوردھا» یايران«بوده است که بتوانیم آن را اختصاصًا 
 اسالم نوشته شده است و نه ايران؟ و کار تاراج به یايرانیان مسلمان شده ھمیشه به پا

 کنند و خودش را ھم ی میآنجا کشیده که در روزگار ما ھم ديگران خلیج فارسش را عرب
 ی بر نمی صدائی خاتمی خوانند و از ھمکاران و ھمفکران آقایم» ان ايری عربیجمھور«

 خیزد؟

 ايران یھا عظمت « به اين فکر کرده اند که چرا ی لحظه ای خاتمیآيا آقا. 18
 آن عظمت ھا را در ھم شکسته و بر آن گرد مرده یچه کس» ند؟ ديگر وجود ندار گذشته

 وجود عظمت گذشته ی جز ھمین نفیرپاشیده است؟ آيا دھش اسالم به ايران چیز ديگ
 و کوشش در از میان برداشتن آثار آن بوده است؟

در رابطهء بین اسالم و ايران کدام داد و ستد متقابل صورت گرفته است؟ آيا نه . 19
اينکه ايران ھرچه را داشته تسلیم کرده و بخشیده است و اسالم ھمواره ـ چه با زور، چه 

 تسلیم و رضا ـ دست گرفتن داشته است؟با اکراه، و چه بر اساس 

 تبلیغ ی ايران پیش از اسالم را بايد نوعی داستان عظمت ھایچرا بازگوئ. 20          
 ی ھا دروغ است؟ آيا آقایدانست؟ کدام سخن در اين بازگوئ» ناسیونالیسم کاذب«

ورد  میرا سراغ دارند که اسالم و حکومت اسالم» ناسیونالیسم صادق «ی نوعیخاتم
 کاذب تر از یآن را بپذيرد و نخواھد از آن ملغمه ا)  که باشدیبه ھر شکل(عالقهء ايشان 

کاذب، که در آن مفاھیم ملت و امت، با سفسطه و تزوير، در ھم آمیخته اند، بسازد؟ و آيا 
 ی دادن ملت بر امت، و منافع ملی، به مفھوم برتر»ناسیونالیسم«اساسًا خود ايشان به 

 ، اعتقاد دارند؟یمنافع جامعهء گستردهء اسالمايران بر 

 کنم ی توان بسیار ادامه داد يا به تفصیل کشید، اما فکر می اين پرسش ھا را م         
اما، قبل از بستن دفتر اين پرسش ھا، الزم .  باشندی رساندن مقصود ھمین ھا کافیبرا

 : ھم اشاره کنمیاست به چند نکتهء حاشیه ا

 ی چھارده قرن ريشه کرده و در اعماق جان فرھنگیدر اينکه اسالم در ايران برا. 1          
 یدر اينکه اکثريت مردم ايران را مسلمانان ايران.  نیستیايرانیان نشسته است شک

 ی تواند لزومًا دارای نمیاما ناسیونالیسم ايران.  وجود نداردی دھند نیز ترديدیتشکیل م
ما  . لیسم ھمیشه وجه فارق است و نه وجه تشابهناسیونا.  باشدی اسالمیھويت
 ھستیم نه به اين خاطر که اکثريتمان مسلمان ھستند بلکه، درست برعکس، یايران

 کند و ـ چه ی اسالمیت، ما را از ديگر ملت ھا جدا و مستقل می فراسویبخاطر اينکه چیز
 آيند؛ یاز اسالم ما مبخواھیم و چه نه ـ بیشترين اجزاء اين وجه تفارق از سابقهء پیش 

 و چه یچه عرب (ی را از اسالم غیر ايرانی اسالم ايرانی که توانسته است حتیسابقه ا
 . متمايز کند) یمالزيائ

 یاسالم ھیچ خدمت. ايران و اسالم وجود ندارد» متقابل« به نام خدمات یچیز. 2          
 شدن، خود را جانشین یمبه ايرانیان نکرده است جز اينکه، با شکل عوض کردن و بو

 ی کند که ھم از آن سابقه دار تر، کار شده تر، و فکر شده تر بوده اند و ھم مبنایاديان
 در وجه یحت( قرار داشته است، حال آنکه اسالم در ايران یآنھا بر عشق و تساھل و آزاد
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 کردن، ی و غیرخودیھمواره منشاء خود)  اش که قرار است مبشر عشق باشدیعرفان
 .ذر نفرت و کین پاشیدن، عدم تحمل عقايد غیر و توسل به خشونت و کشتار بوده استب

 ھم به ايران کرده باشد اين خدمت، در مرحلهء اول، به یپس اگر اسالم خدمت. 3
.  داشته استی، بیشتر جنبهء سلبیدست خود ايرانیان صورت گرفته و، در مرحلهء بعد

 شود که یخود ايرانیان ـ آن بوده که تبديل به چیز خدمت اسالم به ايران ـ به ھمت یيعن
کمتر کنیز و غالم و جزيه و مالیات بگیرد و کمتر از کشته ھا پشته بسازد و، به عبارت 

به عبارت ديگر، اسالم در مدينه .  شودی بخود بگیرد و مدنی آدمی خویديگر، تا حدود
 نھاد توانست مزهء مدنیت را  به ايرانی پای مدنیت بخود گرفت و تنھا وقتینبود که خو

 اش قادر یشود، آنقدر که امروز حجه االسالم خاتم» متمدن«بچشد و در حد مقدور خود 
 ی تاريخیھا یويژگجدا از «: را بر عھده بگیرد و بگويد»  تمدن ھایگفتگو«شود مسئولیت 

 اين ی بزرگ تبديل کرده، مھمترين عامل بزرگی که آن را به کشور، ايرانیو جغرافیاي
 آفريدند، ی بزرگیھا در تاريخ بشر  که قرنیکشور ملت ايران ھستند، ملت بزرگوار

ملت ...  را تحمل کردند اما ھیچگاه در زير اين مشکالت کمر خم نکردندیمشکالت بزرگ
ھا از  ھا و تمدن  فرھنگیوگو  گفت ی است و به ھمین جھت اگر صدایايران ملت بزرگ
 اين ی از بزرگی در جھان نداشت و اين طنین ناشیین طنینخاست چن یغیر از ايران برم

  .»ملت است

 ی گفتم از جانب ھمین آقای چرا اگر من درست ھمین سخنان را میو براست. 4          
کنم  ی اينکه فکر نمی شدم؟ آيا فقط برایمتھم م» ناسیونالیسم کاذب« به تبلیغ یخاتم

 ی آن در آمده باشد، سھمی بومیاسالم، جز آنکه از اين ملت گرفته باشد و به رنگ ھا
 کند ی درک نمی خاتمینداشته است؟ و چگونه است که آقا» عظمت«در پیدايش اين 

 ی رسیدن به آينده ای خوانند فقط برایم» عظمت گذشته«که نگاه ما به آنچه ايشان 
 کنند ی پر دروغ و فريب پالوده شده باشد؟ چرا توجه نماست که از چرک و خون اين تاريخ

 در مورد خدمات اسالم به ايران ادامه داشته باشد راه ما به یکه تا اشاعهء دروغ و فريبکار
    آينده نیز در ھمین بن بست تاريخ بسته است؟یسو

ن بنظر من، اگر اسالم از طريق ايرانیان مسلمان شده به ايرا: حرفم را خالصه کنم
 شکست یاين ايران.  توان اين خدمات را از آن اسالم دانستی کرده باشد نمیخدمت

 و مدنیت و ی مابین فقر و سیرابی و فرسايشی طوالنیخورده بوده است که در جنگ
 وحشیانھئ فاتحان ی کاستن از فشارھای ادامهء بقا، برای آسايش خود، برایبدويت، برا

 بنیان برانداز جامعهء خوطش مجبور شده است یريختگ از درھم ی جلوگیریخونريز، و برا
 قابل تحمل بسازد ـ ھمان یاسالم را بپذيرد و آن را از درون متحول سازد تا از آن چیز

 پنبه کردند و ی و سپس انقالب اسالمی که رشته ھايش را نخست صوفیان صفویتحول
 . اش باز گرداندندی و غیر مدنی خشن، وحشیآن را به سرچشمه ھا

 : اسماعیل نوری عالآثارآدرس آرشیو 
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