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 خودباختگی در راه خشم زدايی از ستمکاران

  
شده، از کشتزاری است  آلوده به پليدیايست که سخن از ستايش يا نکوهش کردار پيشينيان نيست، گفتگو از چشمه 
 گذرد. که ميوه تلخ بر آورده، نياز به گفتن ستم و رنجی است که بر ما می

  

آن پديده باز شناسی   انسان در ای است کهين دگرگونی به اندازه، گاهی اشودروند زمان دگرگون میای در هر پديده
نمايد. بر اساس همين انديشه، پژوهش در بازشناسی فرهنگ ايران، خودشناسی ايرانی، سخت دشوار ناتوان می

حتا آنها  شوند کهايرانيان با داشتن فرهنگی باشکوه سرکوب مردمی می بينيم کهاست. اگر در درازای تاريخ می
شناختند، نبايد اين شکست را سرشکستگی خود يا سرفرازی مجاهدين دانست ولی بايد نمی همرا جنگجويیسامان 

بررسی کنيم. ما نبايد در مورد کردار نياکانمان با بينش امروز خودمان  دنافزايپيآيندهايی را که امروز بر رنج ما می
کردار نيک يا بد نياکان ی . ما از بازدهشودگی ما به کار برده میداوری کنيم ولی پيآمد کردار پيشينيان در ساختار زند

اين  داوری کنيم. است توانيم در مورد سود و رنجی که از کردار آنها به ما رسيدهيم، پس میبرخود، سود يا رنج می
ر خودمان داوری برای ستايش يا نکوهش کردار ايرانيان پيشين نيست بلکه برای سنجش نيکی و درستی در کردا

 است.  

  

ايرانيان در هجوم مجاهدين اسالم سرکوب شدند و اسالم ا به زور بر آنها تحميل شد، عربها را بر بالين آنها گماشتند 
تا آنها بزور بر هللا نماز بگذارند، ولی آنهاهيچ گاه پيروی از هللا را به معنی "عبد هللا"، به آنگونه که در بينش 

ايرانيان کردگار، آفريد گار, خداوند مهر, پروردگار, را ستايش می کردند. خدايان آنها از مهر تازيان بود، نپذيرفتند. 
دانستند ولی از کرار مجاهد ين اسالم و از مردم ستيزی دور بودند. ايرانيان زبان عربی را نمی شدندآفريده می

رفتن چنين خدايی را نمی داد. ايرانيان پذ ي یديدند که هللا قهار و غضبناک است. بينش فرهنگئ آنها اجازهمی
خواستند هللا را، با همان قهر و قدرتی که برآنها غالب شده بود، بپذ يرند. آنها کوشيدند، تا با پوشش مهر، خشم نمی

هللا را بپوشانند، اين بود که سيمای هللا را به دروغ  و با منش خدايان خود آراستند،  در اين دروغوندی بر خود ستم 
ردند, تا آنجا که خود نيز ستمکار شدند. دروغوندان هرگز نمی توانند در آزادی و آسايش زندگی کنند، مگر اينکه از ک

 کردار و گفتار دروغ دوری کنند و به راستکاران بپيوندند.

  

خداوند مهر  از هللا قهار و مکار توانامروز ما می دانيم که، با سر پوش گذاشتن بر جنايات خشم آوران تازی، نه می
" مهربان" به هللا، يک  یبرای نمونه: پيشکش کردن همين واژه جنايات متوليان اسالم کاست. از توانو نه می آفريد

 ی ايرانیستمکاری ناسزايی است که به فرهنگ ايران و ايرانيان امروز روا داشته شده است. چرا که در بُن انديشه
، بدين ترتيب جهاد، کشتار و غارت شود" رحمان" برابر انگاشته میی با کلمه  ی " مهربان"مفهوم واژه

اين است که جوانان ايران در زير ستم دروغ پردازان پيشين  گيرد.دگرانديشان، در بستر مهربانی رنگ فريفتگی می
بايد بدانند؟ " هللا  آنها چگونه  آنرا ندارند که درستی يا نادرستی گفتار پدران خود را بسنجند. برند و توانايیرنج می

خدای بخشنده و مهربانی است، که   نه آن نامد" که خود را در قرآن، قهار، جبار، مکار، غضبناک و مالک جهنم می
  اند.خود دارند بلکه هللا دروغينی است که پيشينيان از کوتاه نگری در ذهن آنها آفريده یآنها درانديشه

  

توار شريعت اسالم بيشتر پيآيند کردار کسانی است که از روی خوش باوری شوربختی فرهنگی ايرانيان و بنای اس
های نيک را به احکام خشم آوراسالم  پيوند بزنند. آنها از راه خودبينی  بُن نهادهای اسالم را کم  خواستند انديشهمی

مردم ستيزی، پنهان ساختن ، پوشاندن نهادهای فکارا هایبها جلوه دادند و تالش خود را بيشتر برای به سازی ريشه
ند. اين گونه کسان با تصوير دروغِی که از هللا و شريعت  او تحريف کردار و گفتار بنيان گذاران اسالم به کار برده

اسالم در ذهن مرد مان به وجود آوردند، مردمان را در برابر ستمکاريهای متوليان اسالم برد بارتر کردند. در 
ای در جامعه   روز به روز به قدرت هللا افزوده و از نيروی آزادانديشان کاسته شده است. ها،ی همين خوشباورينتيجه

. بر گردندمردم از راست منشی جدا و با دروغوندان هم آواز می  شود،ی فراموش میانديشخودکه آزادی بيان نيست، 
 کنند.مت واليت فقيه را احساس نمیاند ننگ حکوتا ايرانيان به ويروس هللا آلوده اساس همين برداشت بايد گفت:
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اين است که فرهنگ  اندخود را، به اميد خشم زدايی از اسالم، دراحکام شريعت باخته که ما ی کردار نياکانبازده
ايران به پس رفتگی گرويده و خرد انسان از زايندگی باز مانده است. چون در شريعت اسالم، هللا نهايت علوم و 

در هر دانشی نشان شک ورزی به درستی احکام اسالم است. شگفتی در اين جاست که ما، با  تکامل است، پژوهش 
. اين اندهراه دانش بود در پژوهندگان خردمند از  شناسيم، کهوجود دانش ستيزی مسلمانان، نام ايرانيانی را می

ند. آنگاه که اپا نگهداری شدهخوشبختی از آن است که، برخی از کتابهای آنها دست به دست گشته و سرانجام درارو
آن  شندانش و بي به ،به زبان خود برگرداندند ند،ا، که عربی نوشته شده بودهبرخی از آن کتابها را  هااروپايی

از راه ناآگاهی انديشمندان ايران را به نام دانشمندان اسالمی  ها دانشمندان ايرانی آشنايی پيدا کردند. اروپايی
. در حاليکه متوليان اسالم ابن سينا، ابوريحان بيرونی و رازی را به جرم اندانيان معرفی کردهند و به جهاستوده

گفتارشان مرتد و مشرک خوانده و مجازات کرده بودند. ذکريای رازی را، که کافر = (خردمند) بود، به جرم نوشته 
بايد گفت که متوليان اسالم نوشتارهای هايش محکوم به مرگ کردند، آنقدر کتابش را بر سرش کوبيدند که بُمرد. 

 ه است. ماند، همين است که انديشه در اين کشورها از ُرشد باز کشتندخود آنها را می سوزاندند ودانشمندان را می 

  

سپس که ايرانيان از وجود دانشمندانشان، به کوشش بيگانگان، آگاهی يافتند، از اسالم زدگی و خودباختگی فرهنگی 
به جهانيان بگويند که اين خردمندان نه مسلمان بودند و نه عرب. پيامد لب فرو بستن ايرانيان، در اين  نتوانستند

 هایاينگونه سکوتها است که پنهانی پايهی گونه پيشآمدها، برادشت نادرست جهانيان از اسالم است. در نتيجه
پندارند وجود دانشمندانی اسالم را دانش پرور می از ناآگاهیها اگر اروپايی .شودخشونت اسالم در جهان استوار می

ها اسالم را از زبان مهرپرور مولوی مرتد و مشرک اعالم و مجازات شدند. اروپايیهای اسالمی محکمه   است که در
نند خوااند نه از زبان محمد. آنها تاريخ، هجوم مجاهدين اسالم  به ايران را از کتابهای اسالم زدگان میو عطار شنيده

و   را بزک اسالمکسانی است که  ها از اسالم پيامد دروغ پردازیتصّور نادرست اروپايیهای عربها. رجزخوانی نه از
   .کردندسامان مردم داری را فراموش می

  

ولی توانايی شناسايی بُن نهاد کشتارهای اسالمی  بردجهان امروز از کردار تروريستی مسلمانان در ترس به سرمی
، شهادت طلب اندهکه به شمار بسيار ساخته شد ،کند ولی در مسجدهارد. جهان افراد تروريست را دنبال میرا ندا

ی خودباختگان اسالم زده مردم جهان از اسالم دروغين، که ساخته و پرداخته  .يابد(تروريست بيخرد) پرورش می
 ،که مسلمانان آگاه هستندد و بر اين باورندانتروريسم را زاييده افکار مسلمانان تندرو می د.نگويسخن می  ست،ا

در حاليکه جهاد يعنی کشتار دگرانديشان بخشی از طاعت و عبادت هر  نت را دوست ندارند.وتندرو نيستند و حتا خش
مرتد است نه مسلمان. بايد پذيرفت که  کندمسلمانی است. مسلمانی که آگاهانه از خشونت، از جهاد،  بيزاری می

نت مسلمانان با ايمان، پيآيند سستی و نرمی پيشينيان در برابر اسالم است. چرا که پيشينيان ما بينش گسترش خشو
  .اندند و مردمان را به دروغهای خود فريب دادهاخود را به جای رفتار و کردار اسالمی به جهانيان نمايانده

وران، که ازعرفان ايرانی برآنگيخته شده برای نمونه آزادانديشانی چون عطار نيشاپوری، مولوی و ديگر مهرپر
بودند، خواستند مهرپروری را به اسالم پيوند بزنند تا از خشونت اسالم کمی کاسته شود. البته سخنان خود را در 

. با اين کار نتوانستند از خشونت اسالم بکاهند ولی بينش مهرپرور عرفان را به اندهی شعر جای دادهاالبالی پيمانه
 اسالمی آلوده ساختند. ستمکاری

  
 (حافظ) ی او حاصل و بيمار بماندنشد ش شيوه    گشت بيمار که چون چشم تو گردد نرگس  

  

از نه  با نيرنگی که بکار بردند ولیاست ی ستايش و هم پرارزش البته بخشی از گفتار اين انديشمندان، هم شايسته
ند. حافظ، رند خردمند، تنها آزاد انديشی است که گفتار اودهزو نه به امکانهای دادگری اف  اندستم بيدادگران کاسته

 گويد:خود را به دروغ نيالوده، هميشه بر جهانيان نيکويی افشانده است. او در مورد عرفان آلوده به اسالم چنين می 

  
 به باد رفت و از او خواجه هيچ طرف نبست    شکوه  آصفی  و اسب باد  و منطق طير  

  

خواهد سازد که به جز خود انسان، خدای ديگری وجود ندارد. ازاين تالش می روشن  خواهدر میطيعطار در منطق ال
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که، برخالف گفتار خودش، بُن  شودباشد، به خواننده بشناساند. در اين کتاب ديده می خود انسان بايد ، کهرا سيمرغ
رغ را در نقش هللا و گاهی نقش هللا را در يماو هنوز از اسالم جدا نشده است. اين است که گاهی سيمای س یانديشه
در همان کتاب، او به کمک داستانی رهايی از اسالم را به عنوان شکوه آزادی و مهر   نگارد.میی سيمرغ چهره

او   گويد کهحافظ به درستی می . ياندنمايک پيروزی می را ايمانکند و در پايان همان داستان برگشت به ستايش می
نبست" ولی گفتار اوآنچنان هم  به باد نرفته است. چون مردمان از گفتارعرفانی او فريفته و  طرفی بر" از گفتارش

پيامد پرسه زدن در عرفان آلوده به اسالم،   شوند.ناآگاهانه در دام اسالم، بدون عرفان، يعنی اسالم محمدی گرفتار می
که، از زندان فرار کرده، برای ماند زندانی را می بدون شناخت فرهنگ ايران، سرگردانی و کژ فهمی است. يک نفر
، پذيرفته ، برده بودن خود راکه ایبسان برده دارد.اينکه دوبار گرفتار زندان نشود، خود را در اتاقی ديگر زندانی می

به تنگ آمده باشد، در آرزوی اين است که روزی شخص مهربانی او را صاحب شود.  ها از ستمکاری صاحب خودتن
نه اينکه   سنجدگی بی خبر است. چون او تنها رفتار دو برده دار را با هم میبرد از ستم داند ولیو رنج خود را میا

  شناسد.مهربانی را ب

 

خود را از زندان آزاد سازد؟ اگر او به اين زندان خو   تواند، چگونه میدسشنان اگر انسان مفهوم زندان و آزادی را
  فکرآزادی  بيفتد؟چگونه بايد به پس  بگيرد

هايی  ورای مفهوم آزادی را در گستره تواندکسی که زنجيرهای بردگی را در تنگ نای شريعت اسالم نشناسد، نمی
 ايمان به اسالم درک کند. 

  

شمس به زيبايی ولی در  ديوان بُن نهاد فرهنگی عرفان را در آيد،ن عرفان ايران به شمار می مولوی که از سرورا
تواند سروده است. کسی که فرهنگ ايران باستان را به ژرفی بررسی نکرده باشد نمی های تاريخیی رازپرده

کسی هم  برد.تاب سودی نمیپس او از خواندن اين ک داشته باشد ، در ديوان شمس،برداشت درستی از گفتار مولوی
تواند برداشت مولوی را از  تنها میشناسد، نياز به خواندن گفتاراو را ندارد، که فرهنگ ايران را به درستی می

. در مثنوی معنوی منش دوگانه مولوی نمايان است. او در پناه هللا عشق بررسی کند ، ديوان شمس در ،عرفان ايران
، کشتار جمعی مردمان را بخشی از دهدنشان می انسانهايی مهرپروررا  ليان اسالمجويد، از سرکردگان و متومی

 .داندياند و د ليلی برراستی و درستی  کردار و گفتاِر شريعتمداران می نمالهی میعدالت، معيشت و حکمت ا

  

حکايتهای محال انبياء   مولوی از ديدگاه شريعت اسالم، که با بينش خود او درتضاد است، قتل عام خودانديشان را که
مثل حيواناِت وحشی هستند و کشتن  را باور نمی کنند چنين توجيه می کند: کسانی که حتا بزور هم ايمان نمی آورند

 حيوانات بخصوص که وحشی هم باشند کاری است پسند يده.

  
  کی   بُود   معذ ور ای   ياِر  سمی      پس چو وحشی  شد از آن  دم  آدمی

  همچو وحشی  پيش  نشاب و رماح      ر   را  خون   شد   مباحالجرم   کفا
  وحشی اند  از   عقل   جليل زآنکه     جفت   و  فرزندانشان    جمله  سبيل
 کرد  از  عقلی  به   حيوانات    نقل    *  باز عقلی  کو  َرَمد  از    عقل   عقل

  

، برانگيخته شده و برايش عشق خداست، چنين باور کردنی نيست مولوی، که از فرهنگ مهر پرور ايرانی، عرفان 
 جنايت هايی، کشتار زن و فرزند "کفار" را هم مباح بداند.

  

  *) عقل( خرد انسان) که از عقِل عقل(عقِل ُکل = احکام هللا) برَمد ( نپذيرد) به حيوانی وحشی تبديل شده است.

ان گسترش يابد، علتش را بايد در زبان آرايشگران اگراسالم با داشتن چنين بينش و رفتاِر ننگ آوری توانست در جه
بود که فرهنِگ ايران  در آلودگی شريعت خشکيده و خوشباور آن جستجو کرد.  به کوشش همين آرايشگران هم 

 به نا بودی انجاميده است. یتمّدن ديگر کشورهای سرکوب شده
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داند که از  را بسان کرمی، در درون پيله، میاستاد منوچهر جمالی در کتاب " در جهان گمگشتگی و مهر" انسان 
و "جهان بينی خود را" بدون کاستی   بيندخود را نمی. او راستا و سوی ديدگاه نگردای به جهان هستی میروزنه

 :پنداردمی

  
ديد، جز جامش را. جامش را  دهد که جمشيد، همه چيز را در جهان با جامش میعطار در داستان زيبايی، نشان می

نخستين معرفت بنيادی هرکس آنست که "عينک نامريی" را که در چشمش هست و با آن همه   ديد.در جامش نمی
يش، با منفعتش، با لذت اش، با ايدئولوژانسان کرمسا، همه چيز را با دينش، با فلسفه بيند، ببيند.يزها را میچ

اش بيند، منفعتش و قدرت خواهیاش را نمیفلسفه بيند،بيند، ولی دينش را نمیاش، میاش، با قدرت خواهیپرستی
  بيند. ..... را نمی

" نيست، که با " نفی خود"، همه چيزها را ببيند، بلکه او" با خودی که  objectiveعارف، انسان برونگرا" 
ی همه " با خودی که  بيند". همانسان که " با نفی خود، ديدن" دشواراست،ی هستی شده است، هر چيز را میهمه 

  شود" نيز دشوار است.هستی می

رد. عارف از احساسات و عواطف " در غرب، فرق دا subjectiveهمچنين بينش عارف، با ديد درونگرا "
شخص و فرد بودن او،  اين ويژگیِ ازرود " درست هرچه به درون می بيند.شخصی خود که دررونش هستند، نمی

شود. از دسترس نفوذ قدرت اديان و عقايد و ايدئولوژيها، خارج میرود، . هر چه به ژرف انسان می کاهد"می
کرم بودن انسان" را به اوج خود دارند، ولی " درون عارف"، چنين احساسات و عواطف شخصی، درست ويژگی "

ت. در اين درون، ناگهان، به جای " ی گدازنده هس" نيست. در درون يا در ميانش، يک کوره subjectگونه" 
ن تبديل زيستن فردی، ناگها نشيند.از ديدگاه کرمی"،" بينش از ديدگاه مِن جهانی، مِن خدايی، مِن دريايی"، میبينش 

 ( منوچهر جمالی) گردد.به " زندگی با همه، و زندگی در همه" و " مهر ورزی کل با هم" می

  

. عارف خواهندرف ببا عا همه زندگی رانه اينکه   خواهدمی  در همه و با همه را زندگیاست که  عارف اينبينيم می
تواند نرمی و مهر را اسالم هم می  پرسد که آيانمی خواهد که از تند خويی و خشم اسالم بکاهد، اواز ديدگاه خود می

و  یی مهرورزی را جايگزين ستمکارسته است، انديشه خوادرست است که عارف با نيک انديشی می .؟شودا بپذير
تصوير نادرستی از  هانبوده بلکه با اين نيرنگ وزردر اين راه پي نه تنها زد ولی بايد پذيرفت کهخشونت اسالمی سا

م به جهانيان نمايانده است. به هر حال به ياری عرفان، اسالم ستمکار و مردم ستيز به دروغ به جای شريعتی اسال
ديده است. بازده و برآمد اين دروغ پردازی مهرپرور و نيکوکار به ايرانيان فروخته شده و به جهانيان معرفی گر

   .است ترس و ستمی است که امروز مردم جهان را با آنها روبرو کرده

  

ولی اين کاربرد به  بردنددر سرزمين ترس، مردم دروغ را به سان پناهگاهی برای نگهداری جان خود به کار می
   .کند، نيرومند تر میزده ی ترسسان " ويروسی" است که اسالم را، در درون جامعه

 30ه است، خواند. او در يسنای توان در البالی اندک سخنانی که از زرتشت بر جای ماندمیپيآيند دروغ ورزی را 
 چنين سروده است: 4بند 

  
  آنگاه که آن دو مينوی آغازين به هم در آمدند، زندگی و نازندگی را بنياد نهادند،

  ترين هستی از آن دروغوندان،نيز چنين برآمدند که در فرجام بد 
 و بهترين منش از برای راستان خواهد بود.

  

سايش است نه يک پيشگويی. شگفتی نيست اگر بدترين هستی، نازندگی در ترس، از ی زندگی در آاين گفتار فلسفه
م بينيم به درستی میاند. اگر اندکی به اين گفتار زرتشت بينديشيآن مسلمانان است زيرا که آنها به دروغوندان گرويده

شمندان عارف بلکه موبدان نه تنها اندي ی دروغ است.که کردار " دروغوندی" ستمکاری و ستمکاری گسترش دهنده
، اسالم را به مردم دوستی نزديک نيست که در اسالم نبوده و ،هايیزرتشتی کوشش کردند از راه ستايش نيکويی

 نزديک و نيکی را از آنها دور ساختند. سازند ولی در اين راه  مردم را به اسالم

  

هايی چون کفر که در پيشگاه خرد مندان کلمه  ويدگبرای نمونه مولوی می خواست عشق را جايگزين هللا سازد و می
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  .و ايمان، مسلمان وغير مسلمان بی تفاوت هستند

  
  چون به  معنی رفت آرام اوفتد  اختالف   خلق  از  نام   اوفتد

 من و گبر و يهودءاختال ف مو  ت ای مغز وجوداز نظرگاه اس
  

وان به يکديگر مهر ورزيد. اوامر "هللا" که مسلمانان را به  مولوی گوشزد می کند که نظرگاه را بايد تغيير داد تا بت 
، ی غارت و حکمرانی استفلسفی است، يک شيوهننگ  يک يک نظرگاه نادرست نيست، ، تنهاکندجهاد مجبور می

. رسدمن و گبر و يهود به اوج خود میءيزی و انديشه سوزی است و با پذيرفتن " هللا" اختالف مويک مردم ست
ند ولی اين هللا است که امر به نابودی هر خدای ديگری را داده ات که خدايان ديگر به جنگ هللا نيامدهدرست اس

      پنداشته است؟ های گوناگون میرا ديدگاه اختالفات کرده کهتوجه نمی "ال اله اال هللا" است. مگر مولوی به معنی

 شی نيکو نيست. در فلسفه ی زرتشت، بر خال ف عرفان مولوی، هر بينش و من

  
  آن دو مينوی آغازين، که چون همزادان خود گام سروده شده اند،

  در پندار، گفتار، کردار، يکی  ِبه و ديگری بد است.

 )٣، بند٣٠(اهنود گات: يسنای 

  

ن نوی همزاد،  خود گامند  نه با هم برابرند. به هر حال وقتی که بيشترين به دروغوندان گرويدند، بيشترياين دو مي
 هم به ستمکاری دست می زنند. جايی که ستم ُرشد کند،  مهر کاهش و رنج آن مردمان افزايش می يابد.

  
  از آن دو مينو

  يد. دروغوند( مينوی کاهنده)، ورزيدن بد ترين کارها را برگز 

  مينوی فزاينده، که استوارترين آسمانها را بر خود پوشيده است، راستی را

 )۵بند، ٣٠(اهنود گات: يسنای 

  

ی باال می بينيم که دروغوندان اگر چشم خرِد خود را باز کنيم می توانيم به ارزش گفتار زرتشت پی ببريم. در سروده
 ه اند. بدترين و راستکاران بهترين کردارها را انتخاب کرد

  

ت. سخنان ستارگان اگر انسان بخواهد هر کرداری را به سادگی بسنجد و ارزشيابی کند، بهترين اندازه " راستی" اس
را در جامعه بنيان گذاری کنند.   ند فرهنگ و آزادگیتوانستعرفان ايران اگر به نيرنگ اسالمی آلوده نشده بودند می

 نمايد.واسالم دروغينی را به جهانيان می آرايدیاسالم را به گوهر مهر م یعرفان با اين آلودگی، در کردار پوسته
 از اسالم بسيار دشوار است.  همين است که پااليش عرفان

  Anahid@yahoo.deMardu       گان: دريافت باز تاب از ديدگاه خوانند
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