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  بندگی کی در خور شيران بود
  

نگرشی هستند که از پندارهای برآيند  ،اند-را در بر گرفته ما که ميهن ،سخن از اين است که زشتی ها يا زيبايی هايی
پيش نويس نکرده است. آنچه  شادکامی آزادگانو برای  شوربختی بردگانای برای -اراده چ. هياند-ذهن ما رنگ گرفته

، زيبايی و زشتیسنجش  را، برای یواژگون نهاده و ميزان ، ايران،زيست سرای مايشينيان ما در گذرد پ که بر ما می
  اند. -ما گنجانده ديدگاهدر 

 سازيم. می شيرين يا روزگار آنها را شاد وآيندگان را تلخ  ، کامبا کردار زشت يا زيبای خودهم، به مانند پيشينيان، ما 
افته است که ما، بر يهايی ساختار -ها و ريزه-ها، نشانه-زندگانی از دانه ند بلکهنک مینفرين زندگانی را پُر ن وآفرين 

ی آفرين و -ايم شايسته-هايی که ما در سامان زندگانی نهاده-زيبايیسپاريم.  های زمان می-ی بينش خود، در گاه-پايه
  سزاوار نفرين هستند. گذاريم بر جای میهايی که ما -زشتی

 يا ما اند-آنها را به ما آموخته ديگران که اند-هايی ساختار يافته-ی ما از آگاهی-نه و راستای انديشهزمي ،درست است
ايم -نکرده خود را آزمون های-ی آگاهی و آموزش-. ما همهايم-هستی برداشت کرده های-پديده بر خورد با ازآنها را 

  ايم. -بلکه بسياری از آنها را از نادانی پذيرفته

اند، هر کس به نيروی -های او بی کرانه-و نادانستنی هبُن بست، دانستنی های هر کس شرم آور نيست ندانستن يا نادانی
ولی پذيرفتن هايی که او نياز دارد انديشه کند. -در پيرامون نادانستنیتواند  می ،ی خودبه کمک دانستنی ها ،خرد خود

  . فرومايگی استگری و نشان کوتاهن نا آزموده گفتارهای خرد سوز و پندارهای

به نادان بودن خود ايمان آوردن است. پذيرفتن حکومت  و ندانسته فريب خوردن ،نينديشيدن :پی آيند کوتاهنگری
در اسالمزده ی پيشروان - و نشان نابخردی و تاريک انديشی مسلمان مردمی -کوتاهنگری از روشنی واليت فقيه نشان

   اجتماع ايران است.

پديدار شده  و تاريک انديشان اين اجتماع ی مسلمانان حکومتی است پست و ستمکار که از نابخران-ریبرآينِد کوتاهنگ
، از اند. هر آنگاه، که نگرش همگان-ی مردم گذارده شده- های اين حکومت بر کوتاهنگری و ساده انگاری-است. پايه

  المی سرنگون خواهد شد.اندکی فراتر و ژرف تر بگسترد، حکومت اسی تنگ و تاريک اسالم، -روزنه

ای بيشتر -، آزادی در جامعههر اندازه که .شکافند می گشايند و می ژرفای نگرش مردم را پيشروان جامعهپهنه و 
 ورزان و دگرانديشان بيشتر خواهد شد. هر اندازه که، انديشه در اجتماعشک ،پژوهشگران شمار انديشمندان، باشد،
  فتر و تيزتر خواهد شد. شود، نگرش مردم ژر پروده بهتر

ی -آنها حتا به رويه نگرشنگرند،  از ديدگاه ايمان به هستی می با پيشروان اسالمزده، ی اسالمی،-در جامعهمردم  
، به هاچيز ی-همهجدا از  یچيز هر چه راستين و چه دروغين، ی اسالمی،-در عقيده ندارد. ای هم برخورد-پديده
   .باشد می ی هللا-به خواست و اراده آنکارکرد و سرشت ، است ی هللا هستی يافته-اراده

شوری را در نمک و شيرينی را در شکر  آنهابينند.  نمی آنها ساختار در و ها را در سرشت-های پديدهمسلمانان ويژگی
از  ،رند کهندا آزادیمسلمانان حتا يعنی  .دهد اگر هللا بخواهد به نمک شوری و به شکر شيرينی می بلکه دنشناس نمی

ی آنها -نگرشی، که از خرد و انديشه مسلمانان که اين است ای را، در ورای اوامر هللا، آزمون کنند.-پديده ،راه خرد
  .بمانند صراط المستقيم درتا  مانند نابينايان به عصا کش نياز دارند برخاسته باشد، ندارند، آنها

مسلمان بايد . کنند میبه آنها امر  را هم ،رسيدن به آن آرمان ،راهو  ،کنند تفسير می آنهارا برای  انآرمان مسلمان
راستی و ناراستی را  تواند ی، به جز آرميدن در جنت، داشته باشد و نه میآرمان تواند می  نه او ايمان داشته باشد که

، به کمک  که هللا طاعت هستنددر عبادت و مويه و البه  با ،در بيم و اميد ،پيوسته اناز اين روی مسلمانشناسايی کند. 
  .براند مرگبسوی سبزه زار  آنها راشريعتمداران، 

 سنجش آنها، دانستن حالل و حرام است،ندارند، معيار  و درستی مسلمانان با ايمان، ميزانی برای سنجش راستی
ازه هم که اندک باشد، شک ورزی و گستاخی، هر اند دانند. می شريعتمداران هم تنها را شناختن حالل و حرامی -شيوه

   .کمترين مجازاتش سوختن در آتش جهنم است کهبزرگ  بس است یبرای مسلمانان گناه

هايش دروغ، -انگيزه خلقتش دروغ،خالقش دروغ، ، شده استدر منجالب دروغ پروده  او مسلمان ابله نيست ولی
اين است که ايرانيان مسلمان با هويت  .ندهستدروغ آلوده  هافکار و کردار و رفتارش ب و براين گذار آرمانش دروغ

ی - به بردگی در اين دامند، ا-شتهپنداخود  ، آنها شريعت اسالم را، به جای فرهنگ ايران، هويتاند-شدهخود بيگانه 
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  اند.-، از کژپنداری ميهن خود را به ايران ستيزان سپردهاند-درآمدهشريعتمداران 

 . مردمیدرنبا آن سرزمين پيوند دا آنها به مردمی است، که نياز کشوری برای پايدار ساختن مرزهای هر یدرستبه  
. اين نددر مرزهای آن سرزمين سرفراز خوداز هويت  و سامان آن کشور هستند. مرمی که ی فرهنگ- آفريننده خود که

   پيدايش مرزهای آن سرزمين بستگی دارد. فرهنگ وبه  و یتاريخ سرگذشت کشورآرايی و به سرفرازی به

های دروغ دارند تا دزدی و نياز به سرگذشت ،اند-به ستم ربوده را های ديگراناز اين روی نامردمانی، که سرزمين
 با شمشير و بسيار مردمانی ديگر را را که مردم ايران دبيابانگر نپسماندگا بسان .کنندرا پنهان  خود هاینامردمی

  اند. -کرده خانمان آنها را ويران و سرکوب جهاد

که فرهنگ آنها روشنگر راه پيشرفت  اند-دزديده ستمبه  را مردمانی سرزمينبا خشمی جانگداز  نامردمانی بی خرد
   .آزدگان جهان بوده است

هر ستمکاری نياز به دروغ دارند. زيرا نه احکام  اند، بيشتر از-جهادگر، که بر کشور ايران حاکم شدهراهزنان 
زمانی مهاجمين  .داردی ايرانيان همخوانی - خ، نه زبان و نه فرهنگ آنها با جهان بينیگران، نه دين آنها، نه تاريدجها

 مردمرا زشت و  ايرانيان ، تاريخ، زبان و دينحکمرانی کنند که فرهنگ ايران با فرهنگتوانند بر مردم  بی فرهنگ می
  بيگانه سازند. شانرا با هويت خود

نه  اند، که ايرانی-آن چنان هويت ايرانی را از او گرفته نند،ار ن ستم میسال بر مردم ايرا ١۴٠٠واليان اسالم، که 
  و خواری ننگ ندارد. بردگی اين او ازبلکه  کند کشتار کنندگان نياکان خود همياری و همکاری می باتنها 

هايی که فرهنگ -فته، بابالد های دروغ می-اند که به بافته-بيشتر ايرانيان تا آن اندازه در منجالب دروغ فرو رفته
را به  یهای شاخداردروغ بدون کمترين شرمی، برخی از آنها، .ندنک آلوده می شکومند ايرانيان را به زشتی و پليدی

   د.نگذار نام عرفان ايرانی حتا به نام فرهنگ ايران به نمايش می

پيشتازان عرفان  ی- چهرهاندکی به  سخن به گويم، ،ميهن ستيزاناين کردار در  که از ژرفای نابخردی ،پيش از آن
  کنم. اشاره می اند،-پديدار شده ايران، که در ساز

. اين اند-نوشته شده يا ديرتر هجریهفتم  و اند، در سِدهای ششم-هبرجای ماند بيشتر سخنانی، که به نام عرفان
يا  سرگذشت اند. يعنی-اشتهد هجری زيست تا پنجم سوماند که در سِدهای -با شگفتی از کسانی نامبرده نويسندگان

   .بافته شده است ،از پيدايش و درگذشت يا کشتار آن عارفان ديرترسال  ٢٠٠کم و بيش  گزارشی که

می توان  که  ،اند-هسخن راندعارفان نخستين،  های-کرامات و معجرات و شگفتی از به آنگونه، دلباختگان عرفان ساز 
که از اين  هايی-شگفتی. زيرا اند-شارالتان را عارف پنداشته ن يا جادوگرانشعبده بازا ، اين دلباختگان،برداشت کرد

  د. نفرهنگ و بينش ايرانی پيوندی ندار راستی و به ويژه با با ، بيشتر به هذيان مانندند واند-عارفان گزارش شده

ر سِدهای ششم و هفتم د ،اند-که، پيشتازان آن فريدالدين عطار نيشابوری و جالاللدين مولوی بلخی بوده عرفانی
اين  های-در سروده ،توان می ،آلوده است یبه زهر اسالم که اين عرفان هم ،هجری نگاشته شده است. با وجودی

  . پيدا کرد را فرهنگ ايران از َرِد پايی، انديشمندان

توان  ها، می-ی واژه-هسته اند و شکافتن-ها بر جای مانده-هايی که در بنداده-اين رديابی، در پيوند با نشانه برآيند از
اين های -بدون رديابی و پژوهش در ريشه های اين سخنوران،-سروده های دور پی برد.-به بينش ايرانيان در هزاره

  دارند.  های آرامبخشعرفان، تنها ارزش پند و اندرز

های -به تنهايی ارزش ،دان-آميخته شده ی عرفانیها-در سروه ،خواستهشناخته و نااز فرهنگ ايران، نا که گوهرهايی
   .يستندی ايرانيان ن- ی دردهای هزار ساله-و به ويژه آنها مداوا کننده کنند فرهنگ ايران را نمايان نمی

  است: ارزيابی کرده سروده با اين، حافظ ، عطار را نگرش "منطق الطير" 

  شکوه آصفی و اسب باد و منطق طير

  به باد رفت و از او خواجه هيچ طرف نبست

  

 نگرش آنها را ديد و در همين دوران توان می ،هستند ُکهن ايران ارفاناز ع بسيار پيشرفته تر که ،را یياه-نمونه
از های اروپا و آمريکا، - ی رسانه-، با پشتيبانیآنها را هايی هستند که-گونهخدا رتاضان يام . اين عارفانبی کردياارز
، اند-برگزيده شدهسازمانهای مغزشويی انگليس  سوی بيشتر از که ،ناين کسا .کنند میوارد  کشورهای آزادبه  هند
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   .درآيندپرواز به سماء  در هنگفتی با سود و سوی خود بکشندبه با سخن را مريدان بسياری  توانند در اندک زمانی می

هزاران  او ی بلند-است که همين سی سال پيش آوازه Bhagwan" هندی "بگوان ها-اين خدا شده سرشناسی -نمونه
 برده وار، که بيشتر جوان بودند، برای اين "خداوندگان" نمريدا کرده بود. ی خود- ديوانه(سرخ جامگان)  را مريد

  کرد.  شاهانه زندگی میبا فرشتگان زمينی در کاليفرنيا  یهای باشکوه. او در کاخکردند میدالر فراهم 

(گران خود  (Rolls-Royce) ها-يکی از ده با "بگوان"ايستادند که  چندين ساعت زير آفتاب سوزان می او مريدان
: که است ، اينبا شگفتی شنيده بودند که مريدان ،های او-بافته) از جلوی آنها بگذرد. يکی از ترين خودرو جهان

  . اندم می تن او پايين درخت لیو ،نشيند می باالی درخت در خزيد و می از پيکرش بيرون بگوان روح روزی

 و سکس کردن کار اب ،در کشتزارهای او آنها يا اند-برده ی پول دست می- به گردآوریمريدان در اروپا برای او بيشتر 
دو عبادت از سه (کار و سکس همگانی  .اند-داده آگاهی و دانش) پااليش میيعنی ها(- روح خود را از پليدی ورزيدن،

که برای رسيدن به اين نيرو بايد  نيروی نينديشيدن است آنها سوم، عبادت است شده مريدان شمرده می عبادات
   .سالهای سال کار کرد و رياضت کشيد)

  تر بوده است)(او از عارفان ما راستکارتر و با هوش سرگذشت او را در اينترنت بخوانيد. بهتر است

 سرانجام ، کهاند-بوده "بگوانونه "اين خداگبه هر روی عارفان نخستين ايرانی هم نه بهتر و نه شگفت آور تر از 
        .نامد تبهکار می را دروغ و خودپوچ و ی گفتار خود را - همه خداباوران، در دادگاه ،او

اند. اين -بافته بی شماری های-، داستانخواندمآنها را عرفان سازان نخستين  من شعبده بازانی ، که های-از شگفتی
برد. ولی برخی از آنها مانند حالج به  تند که انسان به وجود اين کسان شک میها به آن اندازه دروغ هسداستان

هم از اين انسان  و مسلمانان نامسلمانان ،اند-آشگارا، با روش اسالمی گرفته اند زيرا جان او را،-راستی وجود داشته
، انسان برای اين روش ای-در زبان فارسی واژه اند.-ستيزی، که رنج آورترين روش جانستانی است، گزارش داده

  وجود ندارد. کشی،

 اندکی بينديشند و ميهن پرورانی راستکار  آن که به اميد اشاره کنم ها جای آن دارد که اندکی به برخی از اين دروغبافی
  کنند.  پيشگير ،به نام فرهنگ ايران ،از گسترش اين همه دروغ

هللا  قدرتبرای کسانی مانند "ابوالحسن خرقانی" دروغ ببافند و  ان مسلمانشايد چندان شرم آور نباشد که ايران ستيز
اين  اند،-، که سرکوب جهادگران هللا شدهايرانيان :است بسيار شرم آور. ولی به نمايانند ی خودها-گزافه گويیرا در 

   دروغ ها را به فرهنگ و عرفان ايرانی پيوند بزنند.

، سخنانی هستند دهند می يانايران به خورد کينه توزوستان نادان يا دشمنان د آنها را که ،های دروغ-بافتهاز  ای-نمونه
  .شوند می بيگانهفرهنگ خودشان  با ايرانيان بيشتر آنهابا نيوشيدن که 

در کتابها  يیداستانها ،مشهور پزشکانديشمند و  ،سينابا پور ،عارف ،مالقات شيخ ابوالحسن خرقاني درباره>> 
  آورده اند.

  د الدين عطار نيشابوري درباره مالقات شيخ ابوالحسن خرقاني و شيخ الرئيس بوعلي سينا چنين نوشته است: شيخ فري

به وثاق شيخ آمد شيخ به هيزم رفته بود. پرسيد که  چونست که بوعلي سينا به آوازه شيخ عزم خرقان کرد ا «نقل
  شيخ کجاست؟

شيخ را که زنش منکر او بودي حالش چه بودي!  ،جفا گفتزنش گفت: آن زنديق کذاب را چه کني؟ همچنين بسيار 
 تبوعلي عزم صحرا کرد تا شيخ را بيند، شيخ را ديد که همي آمد و خرواري درمنه بر شيري نهاده، بوعلي از دس

  برفت گفت: شيخا اين چه حالتست؟ گفت: آري تا ما بار چنان "ماده" گرگي نکشيم "يعني زن" شيري بار ما نکشد.

اق باز آمد. بوعلي بنشست و سخن آغاز کرد و بسي گفت. شيخ پاره اي گل در آب کرده بود تا ديواري عمارت پس بوث
را عمارت ميبايد کرد و بر سر ديوار شد ناگاه تبر از  وارکند، دلش بگرفت برخاست و گفت: مرا معذور دار که اين دي

ز آنکه بوعلي آنجا رسيد آن تبر برخاست و بدست شيخ دستش بيفتاد بوعلي برخاست تا آن تبر بدستش باز دهد پيش ا
 هباز شد. بوعلي يکبارگي اينجا از دست برفت و تصديقي عظيم بدين حديثش پديد آمد تا بعد از آن طريقت به فلسف

 <<< کشيد.

   د(که ارزش خواندن ندارند)شون افت میيدر پيوند زير  ديگر فراوانی هایاين دروغ و دروغ

http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=163  
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هايش بسيار روشن است، او انديشمندی بسيار تيزهوش، باريک بين و زيرک -در سروده **الدين عطار دينگرش فر
 به ی ديدگاه عطار،-رود، کسی با پهنه ، گمان نمیاند-گوهرهای پُر ارزشی نهاده شده ،وهای ا-بوده است. در سرده

    باشد. پرداختهياوه گويی 

  برده است؟ ندر کتابهای خودش نامی از اين عارف او چرا ی شيخ را بشنود، -مگر پورسينا راديو داشته که آوازه

 او برای مداوای بيماران دعا بی گمان ،شودکشيده  چرندياتاين  یبه سو بود، کهمی اگر پورسينا تا اين اندازه نادان 
  . ساخت می نوشت نه دارو می

اند. مسلمانان که هنوز هم -اند که به ارزش کتابهای پورسينا پی برده و دانش او را ستوده-بوده های فرنگکافر
شنيدن آنها را و نه هوش شناختن آنها را  نه تاب انآميزند و مسلمانگفتار او کفر چون .اند-کتابهای او را نخوانده

  د.ندار

  . گانی فرماي-ی خردمندان است نه ايمان آوردن به عقيده-سامان پندارهای برآمده از انديشه :فلسفه

از ديدن خرقانی  پس پورسينا که ،بپذيريم سال ديرتر از خرقانی بافته شده است، ٢٠٠ دستکمکه  ،اين داستاناز  اگر
 . اگرنشده استفيلسوف  يا يک تن از اين عارفان، ،خود خرقانی چرا بايد بپرسيم: پس ،شده است به فلسفه کشيده

با  سرزمين هندنام  ،دينامفلسفه  را ها-ايدآليستی -های بی پايه-عقيدهبه سماء و  را ،شعبده بازان روح ،پرواز بتوان
            .بود میفيلسوفستان  گونهچندين ميليون خدا

به  را پورسينا و سلطان محمود اند، به دروغ-از او روح هللا ساخته ،با سخن پردازی ،کسی که رقانیخابوالحسن 
آدمها  شيری را خر کند. خر راتواند  نتوانسته است زن خودش رام کند، چگونه می او که کسی ،ندا-دهآورزيارتش 

او  ی- ايیاز توان که آدمها ، اين استآورده است ی خود ايمان-ناتوانی زوِر تَرکه به اند، خر به-برای بارکشی پروده
   د.نبر سود می

، شير هرگز .نامند را وحشی می اين جانوران مردمان، که خود در زنجير ايمان گرفتارند، .شير از جانوران آزاده است
جز خواسته و  ه، بمیحک هيچ از شود). شير از هيچ رسولی و آورد(رام نمی به بندگی ايمان نمی مانند مسلمانان،
  . پذيرد ننگ واليت فقيه را نمی است، که ای-آزاده کند، شير پيروی نمی شناخت خودش،

خرد خود  توانند نمی برند، آنها ها، که از بنده بودن خود شرم دارند، به آزاده بودن جانوران رشک می-پيروان مذهب
ی -ُدرمونه مانند خر ه شير هم مانند آنها بردگی را بپذيرد تاکآرزو دارند  از اين روی ؛رها سازند ،از بندهای ايمان ،را

   .آنها را بکشد

زاييده شده است. خرد  ،های هستی-از پديده ،فرهنگ ايرانيان فرهنگ آزادگی است، بينشی است که در آن هر کس آزاد
مخلوق هللا و  ادان و ناتوانن . اوشود و دانش او گام به گام، روز به روز، سال به سال ورزيده تر و گسترده تر می

    که در سرزمين خودش زندانی شده، سرشت آزادگی خاکستر نشده است. ايرانی،در بُن نهاد  هنوز جبار و مکار نيست.

  :مردواز  بشنويد

  ايران بود خرانگر چه در بنِد 

  بندگی کی در خور شيران بود

  

دارد که بار او را بکشند و  هم دان بسياریيمربی گمان د، شداشته با ای-آوازه ،هياهو بدين، شيخیاگر  از اين گذشته
 حتا برم که . با اين وجود گمان نمیکندشيری را برای بارکشی خر  ديوار او را بسازند، چنين شيخی نيازی ندارد که

   عارف پرستان هم تا اين اندازه کوتاه خرد باشند که اين گونه دروغ ها را باور کنند.

  کنند؟  پخش می گیگسترد ها را بدين-چرا اين دروغ پرسش اين است پس

، هر چند که گذشته و فرهنگ ايران را زشت تر و پست تر رنگ های اسالمی راست جلوه کنندغوتا در :پاسخ اين است
در بندهای  اند،-که در بردگی پروده شده ی،انمردمکنند.  می جلوه ترم رنگکنند، زشتی ها و پسماندگی های اسالم ک

و ننگ  که اسالم پيشرفته تر از فرهنگ ايران بوده است پذيرندمی و  برندمی ناخودآگاه گمان  يمان گرفتارند، آنهاا
  .گيرند می بر خود آسانواليت فقيه را 

  .پردازم ی نزديک به آنها می-در آينده ،های عرفانی دور ماندمسخن به درازا کشيد و از پرداختن به دروغ
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  سوی نگرش عطار را شناخت: توان می به آسانی **) از چند بند زير

  ميکن یخرابات م یما ره ز قبله سو

   ميکن یدر قمارخانه مناجات منوَ 

  نيمرد د مينباش کهتا  ،ميکش یرددُ 

   ميکن یات مهبه کفر مبا نياهل د با

  کنند یتوبه م ،ما یردز دُ  نايطامات

  ميکن یتوبه ز طامات م ،نفاق یما ب

**   

  دارم یرا خوار م نيمسلمانان من آن گبرم که د

   دارم یخوانند و من زنار م یمسلمانم هم

  از صفا دورم کنيورزم، ول انيصوف  قيطر

   دارم یسر خمار م ن،چون م ،باشدم یصفا ک

  بگشودم هنخايخانقه را در، در م ببستم

   دارم یز مسجد عار م ،رميگ یمن فخر م یز م

  

  مردو آناهيد 

  MarduAnahid@yahoo.de  دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان:
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