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   نه دوای دلهاست زهر آميخته با می
  

اين بيشتر .  استبرخاسته آزمون نشده ی ايران، از ايدآل های-آرمان بيشتر روشنفکران، برای سامان دادن آينده
  .ندن پيش فروش ک را تخماين ی- آيندهد بوستانن بخواه ودنکاشته باشنآن را  کههستند  ای-دانه سان بهاايدآل

ی - هستند که هيچ کس مزه نامبردهبوستانی ها-اند، بسان ميوه- که هرگز در ايران کاشته نشدهبرآينده ايدآل هايی، 
 اند-زمانی کاشته  در آنها را که،کنم   می  برخوردايدآل هايیبه برآينِد  ،برای بيداری، از اين روی. آنها را نچشيده است

   . شود  مینشيري آنها شهداز  يا  آنها تلخ زهراز  در اين زمان،و کام ما،

 عرفان با شريعت اسالم ی -  آميختگی تنها به برآيندِ  گنجد،  نمی در اين نوشتار برخورد به چندين ايدآل که،از آن جا
 به چالش  هم رایآينده، ايدآل های ديگرجستارهای  به نيکی برداشت شود، در  اين جستارچنانچه (. پردازم ايران می

  ) برم می

  استاين دالورانی پيکاِر واژگون ِ- بلکه سخن از بازده نيستعارفبينش ِانديشمندان ِ سخن از ستايش يا نکوهش
  .   در عرفان ايران وارد شده استهای شريعت اسالم- زشتیکه، از کردار آنها،

  

 از  که آنها،ان در ذهن شماری از مسلمان گاه به گاه، که، درخشيده است بيشتر به کوشش مولوی بلخی،عرفان ايرانی
کرده  مرزبندی  خودش اگرچه مولوی کاربرد شعرش را در زمان. شود آميخته می ،ناخشنودندی اسالم - سماندگیپ

  .اين پديده درگير هستند ِ برآيند بای مردمان- همه ولی ، خواه ناخواه،است،

  شعر من نان مصر را ماند

  خورد  ی نتان،شب بر او بگذرد

   زمانش بخور که تازه بودآن

   گرد ندي بر او نشهک  از آنشيپ

....  

 ،، پيش از مولوی سنايی و و عطارعارفانی ديگر مانند حالج  هم راعرفان اين ی-زمينه که  دانند می بيشترين کسان
در  اين جهان بينی، البته.  شکافته و گسترش داده است، اين ديدگاه را،يش از ديگرانب مولوی ولی  .اند-فراهم کرده

  . استگرفتهرام يان اسالم آ از خشم والکمتر زمانی،

عارفان .  استی انسان، در فرهنگ ايران، بوده-ی زيبايی و آزادگی- دلباخته، مانند بيشتر عارفان ديگر،مولوی هم
شناخته و راز درون آنها را های پيش از اسالم -ها، بُندادها و آموزه-، واژهها داستان در  اين فرهنگ راهای-نشانه

 فرهنگی .است دشواريهای زندگی  گشودنراهنمای او خرد و  زاييده شده، آزاد، در آن انسان فرهنگی که.اند-شکافته
 ورای  در کهفرهنگی. ی سنجش بوده است-اندازهايرانيان  بينش  خرد انسان تراوش کرده و درهای-ميوه از که
      .ندا- هند پرورادر سرآن را برخی از عارفان   کهبينشی ، است جوشيده"ايمان" ورای  درو" کفر"

عرفانی را باز : ، نخواسته يا نتوانسته استه راند يا آرمانی سخنبينشمولوی، با وجود اين که او بسيار از چنين 
های سنجش او بيشتر با معيارهای شريعت اسالمی همسان - اندازه.  ورای کفر و دين باشدی آن،- درون مايه که،سازد

  . اند- بودهو همسو 

  :خود ايمان داشته باشند  بودننادان هب خواهد که آنها   و می دارد میباز انديشيدن  آزادرا از انپيرو او: برای نمونه

  اموزي مدني را دخيتو چشم ش

   اموزي مدنيفلک را راست گرد

   اجزا مپندارني کل را جمع اتو

   اموزي مدنيتو گل را لطف و خند

   چشم سر راني گشا ای در معنتو

   اموزي مدنيچو گوشش حرف برچ

...  
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 بلکهسنجيده است يعقوب د، عيسی، موسی، و سليمان، داو مانند،ن اسالمی درستی و راستی را با قهرمانااو نه تنها
 در کردار ، رايان ايرانبينش او کمتر ارزش های. کرده است را توجيه هللا جهادگران خشم هللا و انسان ستيزی و

  : برای نمونه.درخشان ساخته است ، رستم وستارگانی بسان جمشيد، فريدون، ايرج، زال

  معشوقه بسامان شد، تا باد چنين باد

  کفرش همه ايمان شد، تا باد چنين باد

  ی شيطان شد- ملکی که پريشان شد، از شومی

  باز آن سليمان شد، تا باد چنين باد

.....   

  ی و هللا الغنمياني گداما

   ی با گدایني آنچ ب، دانیاز غن

   هللا نور ویکي همه تارما

   ی سرانيز آفتاب آمد شعاع ا

   است نورزي آمهي سرا چون سادر

   ی سرا بر بام آني ز،ینور خواه

   تنگ دلی و گاهی گاهیدلخوش

   ی تنگناني رو ز، تنگیدل نخواه

است و   سرفراز هاگر اندکی به داستان جمشيد در شاهنامه بنگريم خواهيم ديد که انسان، در فرهنگ ايران، تا چه انداز(
  ) در ديدگاه اسالمی تا چه اندازه پست

 بکاهد ولی ناخواسته ، در شريعت اسالم،به هر روی او هرگز نتوانسته است که اندکی از خشم و بی دادگری
دلدادگان و عاشقان اين مکتب هرگز از : با سخنی کوتاه.  آميخته استیشريعت اسالم را در فرهنگ عرفانهای  آلودگی

  . آن را به مهرآفرينان ايرانی بسپارند بتوانند کهاند- نکنده دل میاسالجهادگران 

  دي نور دمحم رس، کرد کفرهيجامه س

   دي ملک مخلد رس،طبل بقا کوفتند

   آسماندي دربي ج، سبز شدني زمیرو

  دي روح مجرد رس،بار دگر مه شکافت

.....  

   شدست نور دمحم هزار شاخ هزار

  کنار  گرفته هر دو جهان از کنار تا به

   شاخکياگر حجاب بدرد دمحم از 

  )کوتاه خرد= قسيس   (نار بردرد زُ سيهزار راهب و قس

  )يک ميليارد= هزار در يک ميليون (  و) يک ميليون= هزار در هزار (

 ) پس هزار و چهار سد سال، هنوز يک ميليارد مسلمان در جهان نيست چه رسد به يک ميليارد راهِب دمحم پرست(

.....  

 ، در جايی به خودشی انسان را ستايش می کند- ، در جايی توانايی انديشه ورزد  عشق می در جايی به انسانلویمو
   . کند  ولی سر انجام معشوق و معبود او با هللا همانی پيدا می خدا شده يا به خدا پيوسته است، او که نازند می

 عوج  اش اش از پيکر خاکی روح آسمانی که،از آن استآرمان او شاد زيستن در اين جهان نيست بلکه شادمانی او 
  . است، برسدغاضب و جبار ال معشوق خود، که بيشتر همان هللاِ ص بتواند به وبگيرد، تا او

   ال اله اال هللا م لواء و علَ یزه
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  ال اله اال هللا   که زد بر اوج قدم

   واری شاه موس  گرد برآوردچگونه

  هللا   ال اله اال ز بحر هست و عدم

   به است  از صد هزار عدل،ی ز و، ستمیکي

   ال اله اال هللا   ستمی- ی خوشیزه

  ر هان بر دستي که ک:مي که بگوی خوشیزه

   ال اله اال هللا  او که منمدي بگو

.....  

خشم بی کران هللا را، که بر هيچگاه  او  از عشق و مهر ورزی سخن رانده است ولی بسياردرست است که او
  .، نکوهش نکرده حتا به توجيه آنها پرداخته است شود وارد مینديشان دگرا

:  گويد می، که  فردوسیبينش درست بر ضد  کهپنداری (: کند  توجيه می با سخنان زيرمولوی کشتار دگرانديشان را
  ")َميازار موری که دانه کش است"

  خون شد مباح کفار را جرمال

  )تير و نيزه=  و رماح نشاب (   پيش نشاب و رماحیهمچو وحش

   و فرزندانشان جمله سبيلجفت

    اند از عقل جليلیزآنک وحش

.....  

شايد او . بازگو کند کوشيده است که عرفان ايران را از زبان قهرمانان اسالمی و با معيارهای شريعت اسالم مولوی
 آنها مسلمانان هم به پيروی از نشان دهد، و انساندوست  مهربان را اسالم و پيشوايان اسالماميدوار بوده است، که اگر

  ) دهد و به خورد مسلمانان می  کند  قهر پيشوايان را واژگون تفسير می اوالبته (.خواهند کرد پرهيز  و جهاداز خشم

، واليان اسالم از آرايش سيمای شريعت خشنود خواهند شد و دست از با اين روش، که  برده است شايد هم گمان می
  . دارند انسان ستيزی برمی

   و شر نباشدفغان ی سگ ار چه ب

  نباشد  گريسگ ما چون سگ د

  ومي کو گفت د،ی از مصطفشنو

 مسلمان شد دگر کافر نباشد  

   اصحاب کهف و نفس پاکانسگ

 اگر بر در بود بر در نباشد  

  ستي نی سگیرا خو اصحاب سگ

  سر سگ نمود آن سر نباشد  نيگر ا

   را درخت آن شب چو اختری موسکه

   آذر نباشد کينمود آذر ول

...   

زيرا .  هستندشادمان ،  نمايد  مهربان می راخشم سيمای ، کهعرفانواليان اسالم از پوشش زيبای روشن است که 
 اسالم با گفتار  آميختن ازاسالم فروشان تا کنون . مانند می در زير اين پوشش پنهان های اسالم پسماندگی و زشتی

  . کاسته نشده است اسالم م شريعت از خشتا کنون ولی. اند-، سود بردهدروغ پردازی يها-عرفانی، به مانند رسانه

ت در حاکمي.  ستم ستيز نه شوند در ترس، مردم ستم پذير می.  ابزاری برای گستردن ترس است، در اسالم،خشونت
زنده است، در  با خشونت  تنها اسالم: دانند  میمواليان اسال.  خشکند  میی آزادگان،-، در سينهتازه ایه- انديشه ترس
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   .اسالم نابود خواهد شدآزادی 

  :جلوه گر است ، بهار مانند زيبانرم و، شمشير خونريز علی، مولویدر ديدگاه 

  آمد بهار خرم و رحمت نثار شد

   آبدار شدیلسوسن چو ذوالفقار ع

   کهف باغ ز خواب اندرآمدنداصحاب

   غار شداريچون لطف روح بخش خدا 

...   

 کردار و گفتار دمحم، عمر  از که ،عرفانی.  کند بازگو راهای فرهنگ ايران  که ارزش استنوشينشيرين و  زمانی عرفان
  که،ای-آموزه. د ساز  میريکتا را مردم، ديدگاه ی مهر- در پوسته، است کهدروغی ، رنگ گرفته باشدو علی

  . نادان پروری است نيست بلکهی راستآموزش آن ،دهدپند ب علی خدعه، در کردار ، ازرا" اخالص عمل"

    سنگ باشد يا گوهر؟   او، چه تفاوت دارد کهديگر خودش نيست راضی و خشنود باشد، او ،اگر کسی در تسليم

   و رضا شدمي همه تسل،خنک آن کس که چو ما شد

   گهر بحر صفا شد،گرو عشق و جنون شد

....  

. هستند ی ماهيت اسالم- کنندهاند، روشن-  دادهنشان  در جهاد و غزوات به کردار قهرمانان اسالم، کهايمان يا خشونت 
های -اسطوره با ،زيرا.  بازگو کرد و سليمان و عمر و موسی به نام علیرا يان پيشينهای-  داستاننيازی نيست کهپس 

 و، ا برخاستههللا کردار علی از ايمانش به . شود  نه از ايمان علی کاسته و نه بر دانش او افزوده می ،ران کافرنيکوکا
  .  است نداشتهدگرانديشانبه جز جهاد با  دانشی هيچ

 ودهای خ-ها و آموزه- و دستانبسپارند یفراموشبه  ، خود رافرهنگ  دالورانِ ، نيست که ايرانياندرددريغ و آيا جای 
  را به نام جهادگران بی فرهنگ بازنويسی کنند؟ 

  ؟شنيده است" انبيا "  از زبان را،ی فرهنگ ايران-جهان بينی تا کنون کسی،آيا 

  ديآتش افکند در جهان جمش 

   دياز پس چار پرده چون خورش

   بر فلک که مپرسستي عروسکي

   دي بپرس از ناه،یور بپرس

  ی خبر نداشت کسی عروسنيز

   دي به رسم نواينبآمدند ا

....  

با بافتن داستان و  ، امر کرده استانبه مسلمان هللا در قرآن، که راکشتار دگرانديشان  از راستکاری به دور است،
 هيچگاه به حکمت و راز او و است نادان ی مخلوق،انساناگر . دهندب به خورد مردم ، به نام عدل الهی،نرمسخنان 

  ؟ دروغ سرگردان کردهياهوی نابخرد را با ی- بردهپس چه نيازی است که اين   برد،نخواهدخالق خود پی 

 گوسپندوار  کرد که با پای خودبه هيچ و پوچ، خام عشق ا ب،را که او نيست با خرد و آزاد است، پس نيازی ،اگر انسان
   به سوی کشتارگاه هللا بخرامد؟ 

  : کردآورد توان چنين بر اند، می- دنبال کرده را، که مولوی و برخی ديگری ايدآلی- بازدهبه هر روی، 

  

، زمانر اين  عرفانی، دبينشی -شناسايی  و شدههای احکام اسالمی آلوده عرفان ايرانی به زشتیدر اين راه،  ) ١
  .است  شدهناممکن

زی در انسان ستيی مردم از - ولی بيزای،از خشنوت شريعت اسالم کاسته نشده هی،لبا آميختن مهر در غضب ال ) ٢
   . کاسته شده استاسالم
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 در اين پندار . دن شو مینگاشته  ی زشت به، در چشم آنها، و جهان هستیيی زيبا به،عاشقان در پندار ، جهان عشق ) ٣
  . شمارند میخوار   را)خرداد و اَمرداد( هاروت و ماروت  و ارجمند را علیذوالفقار

 در ، راخود شدن از خود بی :اند- هنمودرنگ آميزی ن را با نور عشق نگارندگان اين عرفان، ديوارهای زندان ايما ) ۴
 بردگی را  رنج.اند- رسيده ها-کرامتبه   و زندگی رنج گريز از در راه.اند- تفسير کردهروح  به معراج ، شريعتتنگنای
  .اند-  نگاشته واژگون و شيرين، در پندار، راتلخیهر . اند- نام نهاده خوش زيستن را غفلت و  از نفس عقلرهايی

  و شناختنهای عرفانی، از ديدن- با نمايش پرده،است آنها ُسست شده ايمان  کهعارفان چشم کسانی را، ) ۵
  .اند-برگردانده اسالم  ماهيتستمکاری در

  

، مهرورزی و رزم پرهيزی جايگزين خشم و جهاد نشده  از آميختن زهر اسالم به عرفان ايران، تا کنونبه هر روی
  کمتر از، استآمده مردم ايران وارد ر ب که، اين عرفان هپروتی و ملکوتیزيان،.  از اين هم نخواهد شداست و پس

 با ديگر بخشی پيشآب شتر و  آن با ازبخشیای ماند، که -  زيرا اين آميختگی، به پيمانه.نبوده استاسالم ناب دمحمی 
  .شير گاو پُر شده است

 و ان مهربانی با انسان ستيز:نآ دوستی با  و جای دارددر بينش خوشباوران  که، مانند استای-اين عرفان به غده
  . خواهد بود ستم بر فرهنگ ايران :دشمنی با آن

 دروغ ا بپوشيده اسالم ،وار-مولویسخنان   بابگيرند، های ويروس اسالم را نديده   ويژگی، برآنندفرمانروايان جهان
 هر مسلمان  ايمان در و سوزنده خاموشی، کهآنها به خشونت .با آن بفريبند و جهانيان را را بر مسلمانان وارد کنند

ريست، اسالميست، بن الدنی و طالبانی وُ  مسلمانان تندرو، تر: و جهادگران با ايمان رااند- نبردهپینهفته است، 
  . اند-نامگذاری کرده

  ميان يک مشت زاهد و شيخ و مفتی،ر دخود مولوی هم،.  نگرند ی ايمان می- بردگان، به جهان هستی، از روزنه
 ی-  ديده و زشتی را نمی  و ددمنشانخويان احکام ديو، در شريعت اسالم،او. ه است کرد آرزو می را  ايدآلی"انسان"

 انسان را در انجمن کافران " توانست   می،هم، بدون چراغ  که اوزيرا.  پنداشته است انسان میاز سرشت  را  آنهاکردار
  . ببيند

"   )صائب تبريزی ( "ار بلند استی خمّ -اين زمزمه در خانه.... در کعبه ز اسرار حقيقت خبری نيست

 نور در ، جهان هستی را،ی بينايی و دانايی-او با همه.  پنداشته است  دود میآزادانديشی را   ولی او ايمان را نور و
؛ ولی  و جهان بی کران انديشه را تاريک ناميده يعنی او زندان تنگ ايمان را روشن.استبه مردم نشان داده ايمان 

  .ی ايمان بازداشته است-ی انديشه حتا در روشنی- انسان را از جويندگی در تاريکی

  مردو آناهيد

  de.yahoo@rduAnahidMa  :دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان
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