
  سرشت نا سازگار فرهنگ ايران با شريعت اسالم
   

فرو پوی ارزش زن را در دينهای ابرا   زير نام « پايگاه زن در اسالم و ايران » کوشيدم تا سرچشمه  پيشين  در سه نوشتار
  .    هيمی نشان دهم

  
تراويده و باليده از نخستين   سخن بر سر اين بود که همه ی ارزش ها و پايگاه آدمی در هر فرهنگی  در آن سه نوشتار

نخستين   نگاره ی  نگاره يا تصويری است که آن فرهنگ از خدا و جهان هستی و آدمی بدست می دهد ؛ ما تا زمانی که اين
برای بدست آوردن هوده های مردمی يا «   و کوشش ما همه ی کار  را بدرستی نشناسيم و زيرو بمش رابژرفی نکاويم ؛

بيهوده و در پی باد دويدن خواهد   و نو گرايی و جز اينها همه و همه  و مردم ساالری و برابری زن و مرد  حقوق بشر »
  بود . 

  
  هللا و رسول او بداند . يک آدم دين باور نمی تواند هم خواهان آزادی باشد ؛ و هم خود را در بند فرانبرداری از فرمانها ی

بنام کسانی که او   نمی تواند هم پياپی  يک زن هر اندازه که آزاده و خواهان برابری وهمسنگی با مرد خود باشد
  !!  کرده اند سفره بيندازد ؛ و هم سخن از برابری و همسنگی بميان آورد  خوار  را
  

سال پيش تا کنون در آن گرفتار آمده ايم و توان آن   ١۴٠٠از  اننياما شوربختانه اين درست همان تنگنای است که ما ايرا
نداريم که خود را از گير ودار اين تنش بد هنجار رها سازيم . ؛ از يکسو می خواهيم مانند همه ی ديگر مردم پيشرفته ی 

ايم که نمی توانيم گام  دهکرچنان در بند خرافات دينی گير   شاد زيوی و بهروزگاری خيز برداريم ؛ و از سويی  جهان بسوی
  .  از گام برداريم

  
دل ما در هوای آزادی و شادمانی پر می کشد ؛ اما پای ما چنان دربند شريعت اسالم گرفتاراست که توان کمترين جنبش را بما 

  .     نمی دهد
  

  رند ؟ .پرسيد که چرا در ميان اينهمه مسلمانان جهان تنها ايرانيان در چنين تنشی بسر می ب نمی توا
نخست آن گروه از مسلمانان که پيش از گسترش اسالم    مسلمانان جهان را به سه گروه بزرگ می توان بخش بندی کرد .

فرهنگ پويايی از خود نداشتند ؛ اين گروه هنگامی که اسالم را پذيرفتند يکسره به آن دل سپردند و از بيخ وبن مسلمان و 
همان اند که می    تنشی در کارشان نيست ؛ اگر خوبند يا اگر بد  ونشان يکی است ؛. اينها بيرون و در  عرب زبان شدند

نمايند ؛ خوی و منش و انديشه و گفتار و کردار و باورداشت به ارزشهای اينجهانی و آنجهانی شان ؛ همه همان است که بر 
. بسياری از کشورهای عرب و آفريقای ؛ فرهنگ و آموزه و آرمان ديگر ی در کارشان نيست   آمده از شريعت اسالم است

  جا داد .  سياه را می توان در اين گروه از مسلمانان
  

يورش تازيان همه را از دست    دوم مردمی که پيش از اسالم زبان و فرهنگ پويايی از خود داشتند ؛ اما در همان نخستين
از زبان و فرهنگ پيشين   ه هيچ نشان و ماندمانی؛ بگونه ای که امروز  دادند و نه تنها مسلمان بلکه يکسره عرب شدند

را زير و زبر کنند و   برای شناخت گوشه هايی از فرهنگ پيشين خود بايد گورها و موزه ها  اينها  خود را در ياد ندارند ؛
  برگردند .  دست خالی به خانه ها ی خود  سر انجام با

    
عراق و برخی ديگر از کشورهای عرب زبان امروزی را می  –اردن  –فلستين  –لبنان  –سوريه  –مردم سرزمينهای مصر 

  توان در اين گروه جا داد .
  

روزی از حسنين هيکل فرزانه ی بزرگ نام مصری پرسيدند ؛ شما مردم مصر با آنهمه پيشينه ی واالی فرهنگی چه شد که 
  تيم . !!برای اينکه ما فردوسی نداش  پس از اسالم يکسره عرب زبان شديد ؛ گفت :

  
در سومين بخش تنها ايران بجا می ماند ؛ و چون در ميان ديگر مسلمانان جهان همتايی برای آن نمی توان شناخت بهتر 

. اين مردم از همان آغاز در برابريورش تازيان و پذيرش   بناميم   « مردم ايران »  است که آنرا بجای « گروه » ؛ همان
نا گزير سپر افکندند و به پذيرش اسالم و   ز گذشت يکی دو سده و گذر از دريا ها ی خوندين اسالم پايداری کردند . پس ا

. تخم فرهنگ ايران در تاريکترين اليه های   اما هرگز از ريشه های فرهنگی خود نبريدند  فرمانروايی تازيان تن سپردند
  د . همچو سيمرغ از خاکستر خود برخيز  روانشان بجا ماند تا در زمان ديگری

  
انديشه ی ملی گرايی و   آسيابها ديگر با خون ايرانيان نمی چرخيدند !!  در زمان سامانيان که اندکی آرامش پديد آمده و

نشانه   راه فراپويی گرفت ؛ زبان پارسی و دری يکی از  دو باره از سر گرفته شد و اندک اندک  برگشت به فرهنگ ايران
  هايش بود .

  
زبان عربی را جايگزين زبان پارسی کنند ؛ زبان از دهان   اری که بر ايرانيان آوردند هرگز نتوانستندتازيان با همه ی فش 

ايرانيان کندند ؛ اما نتوانستند گويش پارسی را از زبان مردم ايران بکنند ؛ چنين شد که در زمان سامانيان پيش از شاهنامه 



و شاهنامه ی ابو منصوری   -و مسعودی مروزی   –ابو علی بلخی  –خی ی فردوسی پنج شاهنامه پديد آمد ؛ از ابوالمويد بل
  تا گشتاسب نامه ی دقيقی . 

  
و ايران   سر برون کشيد و رستاخيزی دوباره کرد . کشش بسوی فرهنگ ايران  ايران باستان همچو سيمرغ از خاکستر خود

تبار خود را به يکی از شاهان يا   ا هزار دروغ و نيرنگ ؛بيگانه ب  بود که فرمانروايان خودی و  باستان باندازه ای بالنده
خود را به بهرام چوبينه بستند ؛ طاهريان رستم را نيای بزرگ   ؛ سامانيان  فرمانروايان ايران پيش از اسالم می رساندند

که    ان تا بدانجا کشيدخود شناساندند ؛ يعقوب ليث خود را از زادمان خسرو پرويز شمرد ؛ و کار اين کشش بسوی ايران باست
    غزنويان ترک نيز خود را از نوادگان يزدگرد ساسانی بشمار آوردند !!

  
مهرگان و سده در زمان مسعود ياد می کند که خود برگزاری آن جشن   ابولفضل بيهقی از برگزاری با شکوه دوجشن بزرگ

  .   ها را بچشم ديده بود
  

آنچنان دامن گسترانيد که نه تنها در ايران ؛   فرهنگ ايران بود  ويژگيهای از که رويکرد به فرهنگ شادخواری و شاد نوشی
بر گزار می   بلکه در خود بغداد نيز که کانون فرمانروايی خلفای اسالم بود آيين ها و جشن های ايرانی با شکوهی بسيار

الگرفت که « ابو حامد غزالی » فيلسوف با نانکار برگزاری اينگونه جشنها و رويکرد به فرهنگ ايران باستان آنچ  گرديد .
با نگرانی از آن ياد می کند و در کيميای سعادتش ؛ بازاريان را از بر گزاری اين آيين ها می نکوهد و   ايرانی تبار مسلمان

ی پرز ها رچهمی نويسد : اظهار شعار گبران حرام است ؛ و افراط کردن و آراستن بازارها به سبب نوروز و قطايف ( يعنی پا
دار رنگارنگ ) بسيار کردن و تکلفهای نو افزودن برای نوروز نشايد بلکه نوروز و سده بايد مندرس شود و کسی نام آن 

  نبرد . 
  

کوچی ايرانيان را از  ١٣۴٩در ادامه ی همين جهان بينی ايران ستيزانه است که آيت هللا مطهری در فروردينماه سال 
دارد و می گويد : « ... االن تمام روزهای ما نحس هست ! روز اول فروردينماه هم نحس  می بازبرگزاری آيينهای نوروزی 

است !! بين روز اول و دوم و سوم و چهارم فروردين ؛ دوازدهم و سيزدهم فروردين هم نحس است ! ما از اين نحس بايد 
خارج می شيم ؟ با سمنو پختن از نحسی خارج سی نح خارج بشيم ! چه بايد بکنيم ؟ ؛ بريم بيرون سبزه ها را گره بزنيم از

می شيم ؟ با پهن کردن سفره هفت سين از نحسی خارج ميشيم ؟ بيچاره بد بخت ! چرا خانه ات را ول می کنی ميری بيرون ؛ 
ات حوساز اين کارهای زشت بيا بيرون !! از اين عادت زشت بيرون بيا ؛ از اين حرکات زشت !! خودت خارج شو ! تا از ن

بيای بيرون ! از اين حرکات زشت و کثيف و پليد که به آن گرفتار هستی خارج شو تا از نحوست بيای بيرون ! سيزده چه 
گناهی دارد ؟ از سمنو چه کاری ساخته است ؟ از سبزه و هفت سين چه کاری ساخته است ؟ بخدا ننگ اين مردم است که  

بيرون ميرن !! ننگ باشه بر اينها که بعنوان پرورش افکار اين ها را به در ه بروز سيزده و اين ايام را بعنوان جشن سيزد
بلکه آنها شما بدبختهای احمق ؟؟!! را تمجيد می   مردم نمی گويند !! و شما احمقها هم اين حرکات را هر سال انجام می دهيد
ان ما در گذشته جشن می کردن ؛ پس ما هم  ياک. نکنند تشويق می کنند !! اينها از اسالم نيست !! اينها ضد اسالم است !! ..

بايد چنين کنيم !! چهار شنبه آخر سال می شود ؛ بسياری از خانواده ها که بايد بگويم خانواده احمقها ؟!! آتش روشن می 
ی  ه ان ککنند و هيزمی روشن می کنند و آدمهای سر و مر و گنده با آن هيکلهای نمی دانم چنين و چنين از روی آتش می پر

اين چقدر حماقت است ؟ !! خب چرا چنين می کنيد ؟؟ می گويند پدران ما چنين    آتش زردی من از تو سرخی تو از من !!
اگر پدران شما چنين می کردند و شما می بينيد که آن کار احمقانه است و دليل خريت   می کردند ما نيز چنين می کنيم !!

را سال به سال تجديد می کنيد ؛ اين يک سند حماقت است که    چرا اين سند حماقت!  پدران شما است !! رويش را بپوشيد
  شما هی می کوشيد که اين سند حماقت را زنده نگهداريد و بگوييد ماييم که چنين پدران خری داشته ايم !!! . » . 

  
سامانيان که محمود در   در شگ تبا روی کار آمدن سلطان محمود غزنوی ؛ مرز ميان ايران گرايی و عرب گرايی پر رن  

بيشتر در راستای ايران گرايی بودند ؛ محمود از يکسو می خواست خود را همانند آنان بنماياند ؛ و از   جای آنان نشسته بود
را ازميان بردارد ؛ و بهترين تکيه گاه برای او   سوی ديگر تکيه گاهی جستجو می کرد که بتواند سهش های ايران گرايانه

می توانست    که بدستاويز آن  الم بود ؛ اگر چه خود به اين شريعت باور نداشت ؛ اما اسالم بهترين بهانه ای بوداس يعتشر
خمينی هم در همان نخستين روزها ی نشستن بر اريکه ی   بر سهش های ملی گرايانه ی ايرانيان چيره شود ؛ بياد داريم که

اسالم آست !! » و درست می گفت !! سرشت نا سازگار اين دوفرهنگ همان ف خال « ملی گرايی    فرمانروايی ايران گفت :
  چيزی است که اينهمه تنش و کشمکش را در روان ايرانيان پديد آورده است .

    
  کار آسانی نبود ؛ اينها در برابر هر گونه واکنش های ايران ستيزانه  برای بسياری از ايرانيان دل کندن از فرهنگ نياکانشان

ستادند و با زبانهای تند و تيزو دراز ؛ و با گفتار و نوشتار و کردارخود از ارزشهای فرهنگ ايرانزمين پاسداری می اي می
  از دست می دادند.   کردند ؛ و چه بسا که جان خود را نيز دراين راه

  
می   « حزب باد !!»  پيروان را نانگروه ديگری با جريان آب شنا می کردند اينها از تبار همان مردمی بودند که امروزه آ

؛ شوربختانه شمار اينها در تاريخ   زر و زور بدمد خرمن خود را باد می دهند   ؛ اينها از هر سو که باد  ناميم
  بگونه ای شرم آور زياد بوده است .  هميشه  ايران



   
؛ نه می توانستند از اين دل بکنند نه م اسالگروه سوم ايرانيانی بودند که سرشان در فرهنگ ايران بود و پايشان در شريعت 

ازآن . بازماندگان اينها همان کسانی هستند که امروزه خود را ( ملی مذهبييون ) می نامند ؛ اين دوگانگی سرانجام به دو 
شها ارزاز کوشيدند تا   ( با پذيرش اسالم )   گروهی   راهی برای خود برمی گزيدند .  راهه ای رسيد که ناگزير می بايست

  ی ناب فرهنگ ايران پاسداری کنند و به اسالم رنگ و بوی ايرانی بزنند و از آن يک دين نرم و دلپذير پديد آورند .
  

-آرش کمانگير   الگوهای رفتاری شان  اينها نماز می خواندند و روزه می گرفتند و بايستگيهای دينی را بجا می آوردند ؛ اما
و گرد آفريد و گرديه و فرانک و   رودابه و تهمينه  -کيخسرو   سياوش و  -  مرغزال و سي  -  رستم دستان  

نو انديشی جامه هايی بودند که اينها   -بزم آفرينی  –شاد خواری  –راستگويی  –پيمانداری  –بودند . راستکاری   سيندخت
   .  کردار خود می پوشاندند ر وفتاو بر تن و روان و انديشه و گ  بيرون می کشيدند  از خاکستر فرهنگ ايرانزمين

   
آنها را امروز نيز پيرامون خود بسيار داريم از خاکسپاری فرهنگ ايران در گورستان تاريخ و   که هم تباران  گروه ديگری

از زبان گرفته تا نام فرزندان جانبداری کردند و کوشيدند همان   و ارزشهای تازی ؛  جايگزين کردن شريعت و دين اسالم
    بروند که مردم سرزمينهای مصر و سوريه و فلستين رفته بودند . را اهیر
  

بنا براين خانه را بايد   از ديد اينها قران در برگيرنده ی همه راستيها ؛ و پيامبر اسالم نکته ی پايانی بود در تاريخ انديشه ؛
     رانی نمود !!اي هایاز يکسره از ماندمانها ی ايرانی سترد و ارزشهای اسالمی را جايگزين ارزش

  
در اين دگرگون شدن ارزشها بود که علی « شير خدا » و « سرور آزادگان جهان » نام گرفت ؛ نهج البالغه پس از قران  

حضرت عباس ؛    ؛  شد  سياوش  جانشين  امام حسين  ؛  را گرفت  کيخسرو  جای  واالترين کتاب شناخته شد ؛ امام زمان
جای خالی گرديه و گرد آفريد و سيندخت و فرانک و   بتنهايی   حضرت فاطمه  در کرد ؛ن بيدارا از م  آرش کمانگير

     بر تخت    شاهزاده علی اکبر  ؛  را پر کرد  رودابه
بالل   را گرفت ؛   جای زرتشت   ابراهيم  ؛   شد   جمشيد   جانشين  يوسف  ؛  نشست   ايرج  پادشاهی

زيباترين گل ايرانی گل   ؛ ابوذر غفاری جای بابک خرمدين و مازيار را گرفت ؛ شستن  باربد و نکيسا  برجای  حبشی
ناميده   جای ايزد بانو آناهيتا را گرفت ؛ گل ديگری از گلهای ايرانی گل الله عباسی   حضرت معصومه  ناميده شد ؛  محمدی

شد ؛ عيد   سوگ سياوش   ينانشج  سوگ حسين   شد ؛ گريه و زاری جای جشن و سرور و شادمانی را گرفت ؛
ايران از ياد ها رفت و تاريخ ايران با کوچ پيامبر   ايرانی را قربانی خود کرد ؛ تاريخ چندين هزار ساله  گاهنبارهای  قربان

«   بنيانگزار حقوق بشر  کوروش بزرگ  ؛  شد  خليج پارس خليج اسالمی ناميده  ؛  اسالم از مکه به مدينه آغاز گرديد
فئودال و فريبکار و ياوه پرداز شد ؛ ايرانيان پيش از اسالم مردمی در کل    فردوسی بزرگ   ؛   از آب در آمد  !!»ار يتکجنا

را گرفت ؛ فرهنگ ايران « فرهنگ جاهليت »   !! ؛ « فيضيه قم » جای دانشگاه گندی شاپور  وحشی و بيسواد ناميده شدند
تا همه ی ماندمانها ايرانی رادر تخت جمشيد يکسره از ميان بردارد و  رودمی    سد سيوند  ناميده شد ؛ و هم امروز هم

    را يکسره به تاريخ عرب پيوند بزند .  ايران اهورايی
  

همان نخستين سده های اسالمی هر يک جای ويژه ی خود را در انديشه وگفتار بهر رو ی اين دو شيوه ی جهان بينی از 
نه اين بود و نه آن ؛ و هم اين    خط سومی پديدار شد که  ؛  اين دو جهان بينی  وکردار ايرانيان باز کردند . از برخورد ميان

ين گروه و گاه بسود گروه ديگر باال و پايين ؛ اين خطی بود که با پسند زمان می توانست وزنه را گاه بسود ا  بود و هم آن
  کند .

  
ابو سعيد  -عطار نيشابوری   -مولوی بلخی  -حافظ شيرازی  -از سويی ديگر بينشوران بزرگ ايرانی مانند سهرودی 

رفان و بس بسياران ديگر ؛ با پديده تازه ای بنام « ع  منصور حالج  -بايزيد بسطامی  –ابو الحسن خرقانی   -ابوالخير 
فرهنگ ايران را با آموزه های   ؛ کوشش اينها برآن بود که  به ميدان آمدند ودربرابر شريعت اسالم باال بر افراشتند  »

  بياميزند وتا می توانند از تلخی و خشونت اسالم بکاهند .   اسالمی بهم
  

  :   در اينجا به فرازهايی از اينگونه کوششها می توان اشاره کرد
« هللا » در     است   و باور داشتن به يگانگی گوهر« هللا »  يکی از بنيادی ترين باورهای اسالمی « توحيد » می دانيم که

  !!  ناميده شده است ؛ او نه می زايد و نه زاده می شود و نه شريکی برای خود می شناسد  قران « نور آسمانها و زمين » 
مرگ با خواری در    شريک » شناختن کسی يا چيزی برای خدا است کهيکی از بزرگترين گناهان نابخشودنی در اسالم «  

  .  اين جهان و حميم جهنم در آن جهان را در پی می آورد
  

« خوا داتا      بر آمده از واژه ی  در زبان پارسی  واژه ی « خد ا»  اما فرهنگ ايران درست وارون اين را می باورد ؛
واژه « خوا » بچم تخم است ؛ تخم هر چيزی ؛ از تخم گياه گرفته تا تخم جانور ؛ و  در زبان پهلوی است ؛ بهر نخست اين  »

تخمی    « خدا »   يا  آفريننده و جز اينها است ؛ بنا براين « خواداته »  –زاينده   -بچم دهنده   » daataبهر دوم « داته 
شانی او است که هستی پديدار می شود ؛  خودش را می افشاند ؛ و از اين خود اف   است که خودش خودش را می زايد ؛

درست همانند ابرسياه باران زايی که در دانه دانه های باران خودش را بر زمين پخش می کند تا خاک و گياه و جانور را تر 



له ی آبی و تازگی بخشد . از آنجا که هر چيزی پديد آمده از تخم خدا است ناگزير با خود خدا اين همانی دارد ؛ درست مانند پيا
که از دريا برداشته باشيم , آب پياله همان آب دريا است ؛ با اين دگرگونی که در دريا می توان کشتيرانی کرد ؛ اما در آب 

  پياله نمی توان چنين کرد . 
  

را«  برخی از عارفان بزرگ ايرانی مانند بايزيد بستامی و منصور حالج با چنين باوری به ستيز با شريعت برخاستند و خود
؛ پرسيد اينان چه   ؛ گروهی از مردم به دنبالش براه افتادند  زمانی بايزيد به شهری رسيد  می ناميدند . نوشته اند که  خدا »

می خواهند ؟ گفتند : می خواهند از سخنان تو بهره جويند . نگاهی به آنان کرد و گفت : به درستی که من خدايم !! مردم 
  يوانه است !! .  رهايش کردند و گفتند : د

  
روزی يکی بدر خانه ی او رفت و آواز داد ؛ بايزيد گفت که را می خواهی ؟ گفت    عطار هم در اين زمينه نوشته است :

   بايزيد را ؛ گفت : در اين خانه کسی جز خدا نيست !! 
  

و سخن اوبه   زبان دراز کردند منصور حالج نيز نوشته اند که مردم کارهای شگفت انگيز از او ديدند و  در زندگينامه ی
  و با خدا می گويد :    !!  خليفه رساندند که می گويد : من خدايم

  با توام من يا تو من يا من تويی            چند از دويی  من تو ام يا تو منی                             
  

مان داد دست و پای اين خدای زمينی را بريدند و فر  تاب بياورد !!  خليفه که نمی توانست بودن دو خدا را در کنارهم
  پيکرش را بر دار کشيدند . 

  جز انا الحق می نرفتش بر زبان             چون شد آن حالج بر دار جهان                            
  انداختند   اوپای   و  دست  چار               نشناختند   چون زبان او همی                           

  
  :   حافظ هم به اين رخداد غم انگيز اشاره ای دارد آنجا که می گويد

  
  جرمش اين بود که اسرار هويدا می کرد            بلند  دار  گشت سر  کزو  آن يار  

  
زرگی را با از ببدين ترتيب حافظ بر درستی سخن حالج و خدا بودنش گواهی می دهد ؛ اما بر او خرده می گيردکه چرا چنين ر

  .   شريعتمداران بی خرد درميان گذاشته بود
  

  نمونه ی دوم شيخ ابوالحسن خرقانی است که بر سر در خانقاه خود نوشته بود :
هر که در اين سرا آيد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد ؛ چه آنرا که بدرگا باريتعال بجان ارزد ؛ البته بر خوان بوالحسن به  

  نان ارزد !
استوار    بيخ و بن چنين انديشه ای بر فرهنگ ايران  ن هيچگونه سازگاری با شريعت و آموزه های اسالمی ندارد ؛ن سخاي 

  .    است
  

  می گويد :   ٨٢تيرماه  ٢٧حجت االسالم دکتر محسن کديور در گفتگويی با ماهنامه ی آفتاب ؛ شماره 
مختلف می يابيم . از اين ديدگاه انسان ها به سه بلکه چهار  دياندر احکام اسالم تبعيض غير قابل انکاری بين معتقدان ا

. انسانهای درجه دوم مسلمانان ديگر مذاهب   درجه تقسيم می شوند . انسانهای درجه ی يک مسلمانان فرقه ی ناجيه هستند
يه با خوارشماری ) ت جزاسالمی هستند . اهل کتاب يعنی مسيحيان ؛ يهوديان و زرتشتيان به شرطی که شرايط ذمه ( پرداخ

را بپذيرند ؛ و هکذا غير مسلمانان که با دول اسالمی معاهده امضا کرده باشند ؛ انسان درجه سه محسوب می شوند ؛ ديگر 
انسانها يعنی کافران حربی که کليه ی غير مسلمانان غير ذمی و غير معاهد را در بر می گيرد انسان درجه چهار شمرده می 

  شوند . 
  

درجه يک يعنی مسلمانان فرقه ی ناجيه از تمامی حقوق و امتيازات دينی بر خوردارند . انسانهای درجه دو يعنی  های انسان
مسلمانان ديگر مذاهب اسالمی از اکثر حقوق شرعی برخوردارند اما از برخی حقوق شرعی و بسياری امتيازات دينی 

عاهد از اکثر حقوق شرعی بی بهره اند ؛ و انسان های درجه ار ممحرومند . انسانهای درجه سه يعنی اهل کتاب ذمی و کف
واضح است که    چهار يعنی کفار غير ذمی و غير معاهد تقريبا فاقد هرگونه حق اند و حرمتی ندارند ... و ادامه می دهد : «

اين ديدگاه چيزی بنام از   در اسالم انسان از آن حيث که انسان است يعنی فارق از دين و مذهب از حقوق برخوردار نيست ؛
حقوق ذاتی انسان وجود ندارد ؛ در اسالم دين و مذهب و عقيده مقدم بر انسانيت انسان است ؛ بگو چه دين و مذهبی داری تا 

انسان از ان حيث    بگويم از چه حقوقی بر خورداری ؛ اين ايمان به اسالم است که منشا ء حقوق است نه انسانيت انسان ؛
و   دارای حقوق است نه مطلق انسان ؛ لذا انسان مشرک يا انسان کافر و ملحد و مرتد فاقد حقوق استاست که مسلمان 

  جانش ارزشی ندارد ...
  

چندی پيش آيت هللا احمد جنتی دبير شورای نگهبان و امام موقت جمعه ی تهران نيز در يک سخنرانی رسمی گفت : بشر 
  ...   زمين می چرند و فساد می کنند . روی غير از اسالم همان حيواناتی هستند که



با آنچه که در باال آمد و هزاران نمونه ی ديگری که می توان از قران و نهج البالغه و نهج الفصاحه و ديگر بنمايه های 
ی بروشنی دانسته می شود که يک مسلمان باورمند به اسالم نمی تواند مانند شيخ ابوالحسن خرقان  اسالنمی بيرون کشيد

ويد : « هر که در اين سرا آيد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد !!» ؛ شيخ ابوالحسن خرقانی بهتر از حجت االسالم محسن بگ
کديور می دانست که در اسالم انسان از آن حيث که انسان است يعنی فارق از دين و مذهب ؛ از حقوق برخوردار نيست 

  سر يک سفره گذاشت و جانش را گرامی داشت .بر  پس نمی توان او را در کنار يک مسلمان  !!
  
پس آنکه اين سخن را می گويد ؛ اگر چه با واژه های دينی و با زبانزدهای اسالمی می گويد ؛ اما از فرهنگ ايران سخن می  

به  خود گويد نه از آموزه های اسالمی ؛ پس می بينيم که ابوالحسن خرقانی درفش فرهنگ ايران را بر باالی سر خانقاه
  .   اهتزار در آورده بود ؛ نه شريعت اسالم را !!

  
« خداوند جان و خرد » آغاز می کند ؛ « خدايی که دارنده و   که شاهنامه ی خود را با نام  نمونه ی سوم فردوسی است

  :  يماناست نه ا  پديدآورنده ی همه جانها و همه ی خرد ها است » ؛ باال ترين چيز از ديدگاه فردوسی « خرد »
  

  داد    راه  از   ستايش خرد را به              داد  بهتر از هرچه ايزدت  خرد
  بود      نامداران    زيور     خرد              بود     شهرياران   افسر   خرد
  شناس   زندگانی  مايه ی   خرد               شناس  جاودانی  زنده ی  خرد
  خرد دست گيرد به هر دو سرای               دلگشای   رهنمای و خرد  خرد

  است   از اويت فزونی و زويت کمی            از او شادمانی و زويت غمی است
  يکزمان     شادمان  همی  نباشد               روشن روان  تيره و مرد  خرد

  دلش گردد از کرد ی خويش ريش                زپيش  ندارد  کسی کو خرد را
  ورا  دارد  بيگانه  خويش   همان              ورا     خواند   نهديوا   رهشيوا

  نسپری  جهان   تو بی چشم شادان          جسم جان است چون بنگری  خرد 
  دار      دور  ناسزا  از  جانت  بدو              دستور دار  تو  هميشه خرد را 

  
ين دو در ادامه ی يکديگرند ؛ و از آنجا که هر دو پديد آمده از تخم جدا نيست ؛ ادر فرهنگ ايران جان از خرد و خرد از جان 

  خدايند نمی توان بر آنان آسيبی رسانيد ؛ هر جانی برآمده از دريای « جانان » است ؛ اينجا است که فرهنگ ايران می گويد : 
  

  است که جان دارد و جا شيرين خوش             ميازار موری که دانه کش است 
  

نامه هنگامی که فريدون بر اژی دهاک سه کله ی سه پوزه ی شش چشم دارنده ی هزار چستی که بزرگترين دشمن در شاه
  :   جان است چيره می شود و می خواهد او را بکشد

  
  زمان   نيامد   را   کو    گفت   مزن        دمان   خجسته    سروش       بيامد                  

  پيش تنگ       آيدت  کوه  تا دو  ببر         سنگ  چو  شکسته ببندش هميدون                 
  پيوند اوی   و   خويش   برش  نيايد        بند اوی  بود   به  اندرون    کوه  به                

  
و   جانان استجانش از آن  ؛ اما  همين که دست خونريزش را از سر مردمان کوتاه کنی ؛ اين ترا و مردمان ترا بسنده است

  .  . شکوه فرهنگ ايران از البالی داستانهای ايرانی باال بر می افرازد و رخ نشان می دهد  نمی توان به آن آزار رسانيد !!
نمونه ی چهارم مولوی بلخی است که مثنوی اش را با نوای نی آغاز می کند و آتش عشق را واالترين ارزشها می شمارد و 

  نه خلق شده به امر او .    خدا می داند  آتش عشقديد آمده از هستی را پ
  

  باد   ندارد نيست  اين آتش   هر که            آتشست اين بانگ نای و نيست باد             
  جوشش عشق است کاندر می فتاد            فتاد    نی  کاندر  آتش عشق است             

  
خرد و انديشه ای که گوهری و سرشتی است و همچون   ايگاه هستی جا می گيردر واالترين پخرد و انديشه است که د  و دوم

  شادمانی ارمغانی است از سوی گوهر هستی بخش خدا : 
  

  و ريشه ای  استخوان  مابقی تو               انديشه ای  ای برادر تو همان                
  ور بود خاری تو هيمه ی گلخنی              گر گلست انديشه ی تو گلشنی               

    افکنند  ور توچون بولی برونت               زنند    گر گالبی بر سر و جبت             
  

ميان بر می زند و بر سر   فرهنگ ايران  ايرانی ازتاريکيهای شريعت اسالم ناگهان به  ی هم مانند ديگر بينشورانومول
  می کشد که :  شريعتمدارن خروش بر 



  
  بياييد    بياييد  جاست  همين  معشوق          کجاييد   کجاييد  رفته  ای قوم به حج        
  هواييد ؟؟    سرگشته شما در چه  در باديه        بديوار  ديوار  معشوق تو همسايه ی        
      کعبه شمايد هم خواجه و هم خانه و هم        گر صورت بی صورت معشوق ببينيد        
  بام برآييد   اين  بر  خانه  اين  يکبار از         برفتيد  خانه   بدان  بار از آن راه  ده        
  خداييد    يک گوهر جان کو اگر از بحر          باغ بديديد  گل کو اگر آن    يک دسته        
   پرده شمايد  شما گنج  بر  که  افسوس           باد  شما  گنج  شما  رنج  اينهمه   با        

    
  مولوی نمی تواند يک دين يا يک شريعت ايستا را بپذيرد ؛ او از نو بنو شدن جهان آگاه است و می داند که : 

  
  بی خبر از نو شدن اندر بقا               هر نفس نو می شود دنيا و ما                

  
زه ای به تازه تری دست يافت ؛ بايد پوست کهنگی و پوسيدگی و از هر تا پس بايد با اين جهان هميشه نو شونده همراه بود

    :  را از مغز و روان و انديشه بيرون کرد و جلو خران انداخت
  

  پوست را بهر خران بگذاشتيم       مازقران مغز را برداشتيم                      
  

ه االوليا داستانها و انديشه های هستی شناسی ير وچه در تذکرنمونه ی پنجم عطار نيشابوری است که چه در منطق الط
ايرانی را در پياله ی داستانها و زبانزد ها و واژه های قرانی می ريز که هم سخنش را گفته باشد و هم مرگی سخت را برای 

  خود نخريده باشد .
  
طرحی نو در اندازد و سقف بشافد تا  نمونه ی ششم حافظ است که مست از باده ی فرهنگ ايران می خواهد : فلک را 

  معماهای خود را در کنار دريای فرهنگ ايران حل کند .
  

چنين شد که ايرانيان در دام چنين تنش و کشمکشی فرو افتادند ؛ از يکسو گرفتار آيينی خرد ستيز که بال پروازشان را چيده 
و از سويی بوی خوش فرهنگ ايران از  ه را نمی دهد ؛است و پروانه ی نو شوندگی و نو جويی در پهنه ی آسمانها ی تاز
جانهای خسته شان را نوازش می کند و آنان را به پرواز   ژرفای روانشان و از البالی نوشته ها و سروده های بينشورانشان

  بسوی جاودانگيها و بيکرانيها بر می انگيزد . 
  

يشتن خود باز گرديم ؛ امروز بر ما است که سيمرغ گشاييم و به خوامروز بر ما است که اين بند هار را از دست و پای جان ب
  وار از ژرفای خاکستر خود خيزشی دوباره کنيم و فرهنگ خود را دريابيم . 

     ادامه دارد .
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