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  ل َـ ـم ِه  ُـ دو م
  نادقوقح - اميرفيض

ر ومرافعه احمدی نژاد وصادق  ياجهانی  بودن اسالم مورد اظهارنظراخيرا مسئله ايرانی بودن و بطوريکه استحضارداريد
پذيرفتن «ياد کرد ومدعی شد که >  اسالم ايراني<ازاسالم باعنوان  به اين توضيح که احمدی نژاد. الريجانی قرارگرفته است
  »ازکسانی بود که ا سالم رابه آنهاعرضه کردند اين ملت دليل متمدن تروپيشروتربودن اسالم توسط ايرانيان به

  ل اول  َـ هم ُـ م

  :مهمل اول خود شامل دومهمل است

صف  است که ذات وريشه وتولد آن شخص ويافلسفه ـ                                     ّ صفت ايرانی به انسان وياحيوان هنگامی مت  –مهمل اسالم ايرانی 
ن آ اين صفت ايرانی بودن شير بدانجهت به> شيرايران  وياايرانی<وقتی گفته ميشود  –ويافکر ودين ايرانی باشد ازباب  مثال 

ِ شيراختصاص يافته که نسل  ِ قبل ازنسل                        ن ريشه اش درايران آن درايران متولد شده است بنابراين ازآنجاکه اسالم وفلسفه آ         
د ايرانی شناخته شود واگر بخواهيم به اين نبوده ودرعربستان بوده وپيامبراسالم هم درعربستان بوده اسالم نميتوان

ن ايرانی آجستجوبرويم که دين ايرانی کدام است شرائط ايرانی بودن دين ايرانی متوجه دين زرتشت است که هم پيامبر 
  .رده وهم ريشه دينش درايران کاشته ورشد کرده استکودرايران متولد شده وزندگی 

  نهاآرف ايرانيان است بعلت متمدن بودن ل ديگر متوجه ادعاي قبول اسالم ازط  هم  م  

اين ادعا عالوه براينکه مهمل بزرگی است دليل نادانی گوينده هم هست زيرا نشان ميدهد که گوينده ازتاريخ ايران ومقاومت  
پذيرفتند هيچ مدرک  قابل قبولی که نشان بدهد ايرانيان باميل ورغبت اسالم را  ايرانيان درمقابل اعراب مسلمان نااگاه است

 ،که نشان ميدهد خشونتی که درفلسفه جهادی اسالم وجودداشته تاريخ مملو ازگواهان واسنادی است ،وجودندارد وبرعکس
 ،ايرانيان متمدن وبرای که به جان ومال وناموس ايرانيان کوچکترين رحمی نکنند اعراب مسلمان مهاجم تشويق دينی ميشدند

ميکردند  نان راکه يارای مقاومت نبود راه تسليم وياپرداخت جزيه راقبولآغيرقابل تحمل بود والبته که رفتار اعراب مسلمان 
  .نقدر تعداد حاضرين به پرداخت جزيه زياد شد که عمروحشت کردآچنانکه به شهادت تاريخ 

ن وحشيان آکه ن چيزی آاصوال مردم متمدن حاضربه مقاومت درمقابل اقوام وحشی وخونخوارنيستند وترجيچ ميدهند که 
واين چيزی نيست  هم اکنون باجهائی که به گروگان گيران ميدهند از همان مقوله است متجاوز ميخواهند بدهند وراحت بشوند

به همين عراق نگاه کنيد عده ای زادانه عمل گروگان گيران ويااعراب مسلمان  در تجاوز به ايران گذاشت آکه بتوان پای قبول 
مريکائيها راتحمل آاد کمی يانيروهای خارجی ميجنگند واکثريت مردم عراق هم اوضاع وجنايات ومداخالت ترک کشورکردند تعد

  مريکائيهاراپذيرفته اند؟آيا ميتوان گفت عراقيها حضور آميکنند 

  دين ايرانيان اسالم نيست

اسالم دين  چرادرقانون اساسی مشروطيتبسياری براين نکته تاکيد دارند که  ؛خواهش دارم به اين توضيح دقت بفرما ئيد
م که مورد نظراست مصراحت اصل اول مت ؛رسمی شناخته شده است  توجه معترضين رابه اين توضيح معطوف ميدارم که

  .»يه استاسالم  وطريقه حقه جعفريه اثنی عشر  رسمی ايرانمذهب  «چنين ميگويد 

يان اسالم است ويا نگفته که اسالم دين رسمی ايرانيان است بلکه اين دقت بجاست که اصل اول متمم نميگويد که دين ايران
ودوم که بسيارمهم   که درست نيست وهمين نادرستی، مفهوم راازمعنی دورميسازد مذهب رابادين درهم  وبه يک معنی گرفته

  .قی وحتی دينی دارد، باايرانيان تفاوت معنائی وحقوايران> اسالم استايران مذهب رسمی <اصل مزبور ميگويد  است
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نيست واجرای دين معقول  امت است نه سرزمين ها تعلق دين به سرزمينها ازجمله ايران  ،درتمام آيات قران خطاب دين
   .فروعات دين متوجه انسان هاست نه حيوانات وياجماداتراممکن نميسازد ايران يک نام جغرافيائی است  اصول دين و

، ايران مجموعه ای از هويت وتاريخ ومنش وميراثها ، درفرهنگ متعالی ايرانيانميکنيم درست است که وقتی صحبت ازايران
اسالمی به برداشتهای فرهنگ متعالی فراموش نکنيم که حقوق  واقوام ونژادها وزبان وادبيات وطبيعت ايران است ولی

  .نهارا اسالم گرفته استآماايرانيان باورندارد وجای همه 

ايرانيان ، اسالم بعنوان دين رسمي وياغيررسمي درقانون اساسي مشروطه ايران عرض شد بنابراين مختصركه
  وياملت ايران معرفي نشده است

  ن اسالمل دوم  جهاني بود  هم  م 

  :رد مهمالت احمدی نژاد گفته است در صادق الريجانی

چراکه اسالم دين تعبيرنادرستی است که مخالف باتعبيرصريح قران وآيات وروايات واعتقادات اسالمی است  اسالم ايرانی«
  »جهانی است

، نه تنها دين جهانی نيست بلکه دينی فقط محدود به سرزمين عربستان به تعبيرصريح قران اسالمبرعکس ادعای الريجانی 
  .است

مده است که آيه ديگری آودر» نهاحرف بزندآ نفرستاديم مگراينکه به زبان قومش با ارسولی رهيچ « :قران ميگويد
يات آات ويآاين » هرامتی خوانده ميشود به کتابش«ودر آيه ديگری داريم که » خداداناتراست  که رسالتش راکجا قرارميدهد«

ومردم  شناآن زبان آ سرزمين عربستان بوده که محمد با که اسالم  فقط محدود به دثابت ميکن ،استمتعدد ديگری که تاکيدی 
خدا رسالتش  ، قلب دانائی خداست چراکهشنا بوده اند ادعای اينکه اسالم دين جهانی استآن سرزمين هم بازبان محمد آ

ای خودش قران بر در است که خدا اين خالف عقل ودانائی ،نميفهميدند ن جا زبان رسولش راآرادرجائی پياده کرده که مردم 
ايات مرا تاهدايت  رسوالن ازخودتان خواهند بود که بخوانند« :درآيه ديگری خطاب به بنی آدم گفته شده .اعالم کرده است

ند چگونه ممکن است هدايت شوند ويامجازات  شوند پاسخ اين ابهامات دراين است مردمی که زبان رسولشان رانميدان » شوند
ّ ان راج که اگرمسئله رسالت پيامبر     .ريم  رسالت هريک برای قومی محدود بوده که زبان پيامبران راميدانستنديدی بگ     

ُ سمان وکائنات  وستارگان وميلياردها ستارگان وک آ، به معنای زمين وجهان ياخدا اسالم رابرای همه آ. رات ناشناخته است                                           
مليون ها سال ديگرهم وجود خواهند داشت واحتماال کراتی که مليون هاسال قبل ازاسالم وجودداشته و  ؟جهانيان فرستاده است

ابله شنيده ؟  نهم اسالم ثابت واليتغيرهزاروچهارصد سال قبلآن حيات هم وجودداشته باشد حتمابايد دين داشته باشند وآدر
  .>شنيدن کی بود مانند ديدن<بوديم ولی 

ُ م که ازکلمه دنيا استفاده شده دررابطه باع درهيچ آيه ای ازقران اسالم دين جهانی معرفی نگرديده است  وهرجاه لقه های مادی                                        
   .به زندگی دنيوی است

اينکه اسالم راهم ايشان دين جهانی خوانده  ولی »اسالم ايرانی خطای فاحشی است« ؛ری همانطور که الريجانی گفته استآ
  .است  خطای فاحش بزرگتری  است

  دندرک تجاجل اب راک همه هب اردوخ     دندرک تجامس سب ناتفص هبور
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