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 پشتيبانان جنايت يا گمراهان طريقت
 برخوردی با نظرات سيد حسين نصر

 واحدی. از دکتر ن

 

آن را انسان دنيائی که . دنياستبرداشتهای ناظری از اين ، همه می خوانيم و ميگوئيم ،آنچه را که ما بيان ميداريم
پيشينيانی صاحب رأی و نظر از نام و يا ، از افرادی به باالی منبر وعظ ميکندکه کسی غالبأ .  استساخته و پرداخته

در سخنرانيها و سمينارها برای مطالب پر ارزش و يا پايه ای .  تا سخن خود را وزين و معتبر سازدحجت ميآورد
همينطور در زندگی روزمره هر اطالعی و هرخبری هميشه مرجعی دارد؛ همسايه گفته، . مأخذ و منبع آورده ميشود
بخصوص بايد توجه داشت که دانائی انسان دانائی برهم انباشته شده و  . خبر داده استاسی روزنامه نوشته، هواشن

اينها هم همه با .  بر آن افزوده و يا آن را دگرگون نموده اندی متعدیدانائی که نسلها. به ارث گرفته شده می باشد
گرش ما در جهان گرديده بجای گذاشته  افق ديد و نکه موجب وسعتکالمی بصورت  دريافتهای خود را دنيا، ء نظاره
 :کردبه دو دسته تقسيم را می توان  اين ناظرين .اند
پديده ای و يا ساختاری را خواه کيهانی و خواه ميخواهند با يک تئوری علمی، مبتنی بر تجربه، که  آنها يکی

حکومت که تصّوری برآمده مانند منظومهء شمسی که ساخت يک تئوری است و يا ساختار (اجتماعی، توجيه کنند، 
 منطقی، آنهم به اشکالی –و ديگری آنها که تنها تصّوراتی ذهنی و در رابطه با اصولی تجربی ) از ذهن است

 . متفاوت، عرضه ميدارند
ان تجربه ولی در دسترس همگمحک .  داردباور محک نظر گروه دوّم و تجربیبا اين تفاوت که نظر گروه اوّل محک 

شکل  چون مستند نيست باورمحک در حاليکه . می باشد" گويا"ناظر گفته ای راسيونال، اين  گفتهء ازاين رو. است
 . دارد" غيرگويا"ايراسيونال، 

 که با تفسير و ، می انجامديعنی به تبلورگروههائی از مردم.  ولی خود به کثرت باور منتهی ميشودرگوياغينظرات 
 ميان خود و ديگران مرزکشی می کنند و اينان.  را باور خويش ميدانند و انسان موافق و آنتأويل کسی از گيتی

همکيشان نيز تفاوتهائی همين گو اينکه ميان . دنجرگهء همکيشان را بوجود می آورند و احيانأ آن را سازمان ميده
 همه نسبی پس معلوم ميشود که مواضع ما.  انديشه های غير گويا استوجود سلطهءدال بر خود مشاهده ميشود که 

 از اين رو آنچه محک تجربه .لذا نمی توان به آنها بديدهء محض نگريست. ، در رابطه با گفتهء يک ناظرندهستند
در حيطهء قبول اشخاص ) ايراسيونال( ، مورد پذيرش عام و آن ديگری که بر باور استوار است)راسيونال( دارد
 .است
وجودی  چهيزيرا . وجودی قاطعانه قابل تعيين نيستيا هيچ  هستی و به تجربه و با علم دريافته ايم که هيچ امروز

 . بدون وجودی ديگر قابل تشخيص نمی باشد
 خرقهء مديريت اجتماعی و يا لباس نظامی  باور شخصی باشد وکيش و يا دينیهر ماداميکه ، لذا با توجه به اين امر

. دادنخواهد  روی برخوردیميان دنيای گويا و غير گويا  برتن نکند، که به معنی تعيين زندگی مردم در اين دنياست،
 مسائل و دشواريهائی را به ميان می کشد ، به دليل اين گسترش،بخصوص گسترش علم در جهان و پيچيدگی جامعه

 در توان و کشش هيچ کيشی بدون آشنائيهای الزم در که چه از نظر مفهومی ومعنائی و چه از نظر آدابی و اخالقی
کليسا . لوم و فنون کنونی نيست، حتی اگر آن کيش دخالت در امور اجتماع را در حوزهء وظايف خود بداندهمهء ع

مدتهاست که به اين ضعف پی برده است و کار دنيا را بعهدهء آدميان خاکی گذارده و خود به کار آمرزش و 
 . بسنده ميکندعقبَیرستگاری 
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، آنچه در ايران مالحظه  آنهم با زور و فشار و ستمه حاکميت مذهبیروی آوردن بو توجه نداشتن به اين ضعف اما 
سحر و جادو توسل آن به   موجبصدمه می زند و ، که آمرزش و رستگاری است،سيستم دينی به کارمايهءميشود، 
ه و مردم را بميدهد رواج  را یحکومتی که تاريک انديش. به پا کندحاکميت افسانه ای و اسطوره ای  تا ميگردد

 مردم را مسخ ميکند تا با مکرانجبا افسانه و اوهام و چاه  تا جائيکه خواندن ورد و دعا و استخاره می کشد

 حّق اتمی شدن خود را به رخ سرتاسر جهان مجهز به سالح هسته ای بکشد ، به مّلی گرائی زدوده ونيروی خرافات
 .شکست دهدنيز مريکا و اسرائيل را آبا جنود جن و پری و 
ب اينجاست هر کشوريکه در درون با نا امنی و بی ثباتی و بی عدالتی روبروست، چون ايران و کرهء شمالی و عج
 به نيروی اتمی مجهز شود تا شايد اشعهء غير  خشن و در عين حالفريقای جنوبی، می خواهد در سياست خارجیآ

 .رونق بخشدون  به ثبات درون و اعتبار بير، که مرموز و جادوئی است،قابل رؤيت آن

پاسدار  سيد حسين نصر، و يا فيلسوف اسالمی چون !، و يا دانشگاهی!در اين ميان عّده ای روشن فکردينی

همه را صغير و ضعيف ميداند و با  که هستندچنين اوهام و خرافات و افسانه شده و متوّلی و قصه گوی خانهء ظلمی 
 . آخرت بسازد و برايشان طلب رحمت کندجادو و جنبل می خواهد برای مستضعفين جهان خانهء

مبتنی بر رأی ( ديگران برايش کوک کرده اندآن را زد که نوامالحظه ميشود هرکسی سازی را به دست گرفته و می 
ولی دگرگونی اساسی را کسی باعث ). ناظر ردهء دّوم( اينان گاهی آهنگهای خود ساخته ای نيز دارند). يک ناظر

ذوق و سليقه ولی از . اين کار ولی ذوق و سليقه می خواهد.  مؤثر باشد خودک کردن سازميشود که در گونهء کو
است، ئولوژی  رؤيای يک ايدهاز ذهنی که مقيد به اوهام و خرافات است و يا مسخ و يا ند باشد، بخاطری که در 

ند و موجب تعالی روح انسان ذوق و سليقه تنها بر اسب آزادی ميتواند به تازد و شگفتی بيآفري. هرگز برنمی خيزد
 .بشود

برخورد ها و گرفتاريهای ما ايرانيان با دانشمندان و علمای قشری نيز مبتنی بر نبود همين آزادی تفکر و قيد به 
 .تقليد، يعنی قبول و حفظ يک مرجع و سخن معتبر، است

 . اين گونه کوک کردن ولی امروز سخت به بی اعتباری کشيده شده است

 :عقيده دارد" کتاب آرمان و واقعيت اسالم"  درنصرسيد حسين 

از اصل خود بدور مانده و شديدأ تحت تأثير نفوذ » تعليم و تربيت مدرن«نسل جوان ايران به دليل تأثرات "
 ". ..........قرار گرفته و از جنبه های معنوی و عقالنی اسالم به دور مانده است» مدرنيسم«

 : که به يک يک آنها بايد پاسخ گفتستشده ا مطلب مطرح ندچـاينجا 
I.  دور ماندن از اصل خويش 

 :حرفی که مولوی هم شيرين می گويد.  که تفکری افالطونی و کهنه است
 کايت می کندحز جدائيها ک  بشنو از نی چون حکايت ميکند

ميالدی،  ٢١ر قرن  باز گرداند و پرسيد چطور ممکن است يک دانشمند داين موضوع را به خود ايشانمعذالک بايد 
ن و ازند، به ضرب و جرح می کشند که جوانان را در ايران ناظرباشد هر روز ،فرهنگ کهن ايرانیوقوف به با 

به . د ننماي دم نه زند و ايراد و انتقاد از حکومت آنهم در امريکالی يا بی جهت به قتل می رسانند وشکنجه ميکنند،
 :سعدی توجه کنيم

 نه شايد که نامت نهند آدمی  ی غمی تو کز محنت ديگران ب
صدمات بدنی و «يا » تعليم و تربيت مدرن«انصافأ کدام يک از اين دو مورد، . حال با اين شعر به داوری به نشينيم

 ند؟به نمايش ميگذار، دور شدن از اصل خويش را »روحی
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 :مولوی گويد
 نيات را در خود به بيجمله ذّر  گر تو آدمزاده ای چون او نشين

II.  مدرنيسم  

سيد حسين را که اخيرأ عدّه ای مطرح ميسازند ولی يا از گفتن معنی آن طفره ميروند، چون » مدرنيسم«

نادرست ی و درک  غرب در برخورد با مفاهيمماامروز  دشواری آنچه می آورند تنها عوارض آن است،، و يا نصر

 .اشد می ب، بدون مراجعه به گفته های حکما و عرفای ايرانی،آنها
در اوايل قرن هجری قمری که . مدرن يعنی چيزی که با نوترين وضعيت اجتماعی، علمی و فنی مطابقت دارد

بوجود  معتزله نيز ميشد، گروه بحث فلسفی در دين شامل نوافالطونيان افکار جديدی را به ميدان آورده بودند، که

اساس تفکر .  به دنبال اسالمی راسيونال، گويا، بودند اينها با توجه به دگرگونيهای اجتماعی و بحثهای فلسفی.آمد
پيدا کردن اصول شناخت و معنی عقالنی جهان و انسان و خدا و به دنبال اينان به ويژه . آنها نيز سورهء نور بود

 :اصول اعتقادی آنها عبارت بود از. وحی بودند
يای ــدان، دنــاويـــوانيم به وجود سرای جا می تــــم. ايد از اين جهان خاکی برخيزدـــهر شناختی ب: الف 

 .متا فيزيکی، تنها بوسيلهء عالئم موجود در اين دنيا پی ببريم
 های برابر و الزم برای کسب معرفت دانسانها از هر نژاد، رنگ، مذهب، زبان، فرهنگ با استعداهمهء : ب 

می بايد از اين سطح ابتدائی با تأمل آدمعذالک .  تشخيص و تميز آفريده شده اندجهتو توانائيهای معنوی 
درست در اين کوشش انسانها باهم فرق . در آنچه لمس و مالحظه ميکند به سطح دانائی برامور تّرقی نمايد

 .استقراء و استنتاج ميسر ميشوداز راه ولی اين تّرقی . دارند
ا شعور و عقل داده تا غير خدا بم.  تکليف دينی است و شناخت خدا هدف تأمل معنوی می باشدشناختن: ج 

خدا و صفاتش بوسيلهء تأمل و کسب دانش و نه . وابسته به وحی الهی به شناخت واقعی خداوند برسيم
 .بوسيلهء وحی و قرائت قرآن و تفسير آن حاصل ميشود

ديگر  اند و  شدهخود انتقاد از ارزشها و معيارهائی است که رنگ باخته مدرن يا نوين کوششهر مالحظه ميشود 
درآن دوران نيز به دليل عدم حضور پيغمبر اسالم، که هر پرسشی را پاسخ ميداد و هر . جوابگوی زمانه نيستند

 انسان که تا آن موقع  زندگی اختيار در مورد وجبرمسئلهء مشکلی را رفع می نمود، بسياری از سئواالت، از جمله 
 و گفتند از محتوای قرآن و همهء بحثهائی که با رسول اکرم شدهبينادگراها مي. مطرح نشده بود، نياز به پاسخ داشتند

ولی ديگران به داليل . گفتپاسخ و هر پرسشی نظر بزرگان دين می توان به همه چيز هم چنين  و در سينه ها جادارد
 ،گروهها و دسته ها، همراه با بازگشت فئوداليسم عرب به صحنهء سياست زمان، از جمله منافعوابسته به آن 

 .شمردند آمادهء پذيرای اين رآی نبودند و عقل را داور بهتری می

و  حمايت ميشدند، به ويژه مورد عناد و دشمنی ايرانيان معاویه و یزیداما از آنجا که اين گروه از جانب 

نبش جه مالحظه ميشود ک.  قرار گرفتند تا آنجا که بعد از چند قرن از ايشان چيزی باقی نماندطرفداران اسالم ناب

 خويشی دارد و در عهد خود مدرن بود به چه عاقبتی گرفتار کانت که بسيار با تفکر روشنگری  معتزلهفکری

 . شد

استنتاج و  چه از طريق ی استدالل علم،توسعهء علم ،د تفسير کلمات قرآن، اختيار، ر به آزادی تفکرمعتزلهفرقهء 

 بهء نخستين يک تطور استن اين بيان که ج.شتر خدا ايمان دا برابری همهء انسانها در براب،ه از راه استقراءچ
و سنتی ها چنان تنگ ولی محيط را ). جنبهء دّوم تطور( ، بايد در محيط جا بيافتد و اعتبار پيدا کند)اراده به تغيير(
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ی اعتبار احساسات نامعقول ساختند که مدرن انديشی ديگر در آن نمی گنجيد و الجرم ب و مسموم به آلوده به غرض
 . شد
حتی اگر معلوم . افق امکانات انسان را گسترده می کنديا تأسيس نوها،  دگرگونی، اينهمه هر تصميم و تجربه وبا 

. بزرگ تر از دنيا می بينداين گسترش تا جائی پيش ميرود که انسان خود را  .شود که اين نو جهت به خطا دارد

سخن به ميان ميآورد، نشان ميدهد تا چه » مدرنهای بيهوده«از سيد حسين نصر درست به اين دليل وقتی 

 چه زيبا به مولوی. بيگانه است Emergenz و ظهور ناگهانی تطوربا علوم نو از جمله موضوع  ايشان اندازه 

 :اين مطلب اشاره دارد
 خود پهن تر از سپهر پهناور شد  آن را که  ّسر حقيقتش  باور شد

 سرمد گويد فلک به احمد بر شد       ه فلکمّال گويد که بر شد احمد ب

 .بوده است لکندیا ابو یعقوب  برای نوانديشی تنگی محيطبه نظر ميآيد يکی از موجبات

عالمهء  ،لکندیا ابو یعقوبباال گرفته بود، سخت که برخورد دين و حکمت هجری قمری درقرن سّوم چه 

علم . خود را پايه گذاشت »علم انسانی« و »علم الهی« برای رفع اين بحران ،اسالمی، متخصص فلسفهء ارسطوئی
 :هم اوست که ميگويد. الهی علمی است که انسان قادر به فرا گرفتن آن نيست

 که جهان و موجودات آن، هرگز حکيمی پيدا نخواهد شد که بتواند با داليل عقلی به پيروی از حکمت توضيح بدهد"
اقوال و احکام دين را . ونه انسان پس از مرگ دوباره می تواند زنده شوداز جمله انسان، چگونه بوجود آمده و چگ

 نيز آن ادعا را چنين حافظ . "در مواردی که به خلقت و معاد مربوط ميشود بايد بدون چون وچرا پذيرفت

 :ميسرايد
 که کس نگشود و نگشايد بحکمت اين معما را   کمتر جو دهرسخن از مطرب و می گو و راز

زيرا بعدأ علمای ديگر اسالم نيز از اين عقيده پيروی کردند و بين دين . ی آغاز جدائی فلسفه و دين استولاينجا 
هدف از اين مرزکشی ولی . اسالم و حکمت و علوم ديگر حصاری غير قابل نفوذ کشيدند و آن را اسالم سنتی ناميدند

 .  بود و می باشداومسلط شدن به انسان و حاکميت بر
آغاز برخوردی سخت و جان گداز و شيطنتها و خونريزی های جاهالنه ايست که سبب قتل بهترين  اين مرزکشی

، با پذيرش اصل  که فرار انديشمندان و حکما به سوی عرفان و صوفی گری،نه تنها اين. متفکرين ايرانی شده است
  . پهنهء علم را دربست به غربيان سپرد،»وحدت وجود«

. چون داغی برتاريخ ما به چشم می خورد چون خط قرمزی از قرن سّوم هجری تا کنون ئیموضوع ضّديت با نوگرا
بنحويکه کوشش عرفا و حکمای ايرانی را که برای رهائی از سلطهء عرب و آشتی با فلسفه صورت ميگرفت خنثی 

 .ساخته است

مولوی، سعدی، ، )مورد توجه عرفای ايرانی استکه ( ابن العربیحّالج،  کاريکه عرفای ايرانی چون

ابو سعيد ابی الخير، شيخ عّطار، مال صدرا و مال  شهاب الدین سهروردی،  حافظ،

کردند چون نو انديشی بود از سوی علمای قشری اسالم به شّدت سرکوب شد و در   سرمدهادی سبزواری،

ر  از همه سخت کوش تمولوی به ويژه در راه آشتی دادن دين با حکمت،. موجب قتل نو آور گرديد مواردبعضی 

 .بود

 و  آباالردبايد در رديف کارموضوع با اينهمه کار او را در اين . ه اين آشتی صدمات فراوان ديد در رامولوی

 . قرار داداسپينوزا
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بسياری از مطالبی را که می آورد همه نو هستند، همه انسانی اند و همه را غربی ها .  نبوغ عجيبی داردمولوی

 .چند قرن بعد دوباره می يابند
 :او ميگويد

 تا نه بينی پيش از آن تو نو را  ينی سرخ و سبز و بور راکی به ب

تعمق معلوم از اين گذشته با کمی . است» شرايط امکان تجربه« را در مورد کانتنگاه کنيم اين سخن، سخن 

 . را می زند که پايه گذار مدرنيتهء امروز استادموند هوسرل حرف مولوی، ميشود

 : می ربايدیرا از هر هومانيسم و علم االخالقگوی بازی  خاتم االنبيائی  ازمولویانتقاد اما 

 تا نبّوت يابی در هر مّلتی   کن در راه نيکو خدمتی مکر
مورد » دورافتادگی«اين نظر می توانست در ايران موجب بازگشت به فرهنگ نيکی در ايران بشود که جبران همان 

 :گويدوقتی سعدی مي. ولی در معنی ديگريست سيد حسين نصر توجه

  که جان دارد و جان شيرين خوش است  ميآزار موری که دانه کش است

شيرین  و سيد حسين نصرروشنفکران به اصطالح دينی و به اين فرهنگ نيکی توجه دارد که اگر در نهاد 

 و ديگران آنهم در برابر چشمان قانون به شّدت اکبر محّمدی و يا زهرا کاظمی بود، به کشتن عبادی

 : ميگويدمولوی. يکردند و سخن ميگفتند که نکردنداعتراض م

 که نه از تاک نشانی و نه از تاک نشان  بودم آن روز من از طايفهء درد کشان 
نی ـُبلکه نمودار تصوّر سه ب. مفهوم اين شعر برخالف نظر بسياری از مثنوی شناسان ادعای باالتر از خدائی نيست

اين . جهان دارای سه بن روشنائی و تاريکی و انسان است.  شده استاز جهان است که در فلسفهء زردشت ادعا
 همين ايده را ما در افکار . و روح القدس شد)مسيح( يعنی خدا و پسرليث، ـثـتفکر بعد به مسيحييت رفت و اصل ت

نی جان و ـُب نيز می بينيم که پژوهشها و مطالعات روی مغز به آن صّحه می گذارند و دنيای دو پوپر کارلنی ـُسه ب

 . را به چالش می کشندافالطونیتن 

 سايهء دل چون بود دل را غرض  پس بود دل جوهر و عالم غرض

 به موضوع داروین به ديالکتيک و قواعد آن رو ميآورد و خيلی قبل از هگلل از ب خيلی قمولوی همينطور

 .تطور ميرسد
 ضد ضد را می نمايد در صدور  پس به ضد نور دانستی تو نور

 و
 وز نمامردم زحيوان سر زدم  از جمادی مردم و نامی شدم 

بعالوه .  ارائه ميدهدآلبرت انشينآنچه ميآورد قرنها بعد .  توجه کنيمشهاب سهروردیبه شيخ اشراق، 

 .در تفکر کوآنتائی جای بسيار وارسته ای دارد

بازگشتی به خود  اين ،ن می نمايد خود را عنوا»حرکت جوهری« تقليد را رد ميکند و مال صدراباالخره وقتی 

و ناخوانائی الرحمن و الرحيم و صالح ) وجود شيطانتضاد در ( و هنگاميکه مسئلهء تئوديس؛  استمعتزلهتفکر 

تعليم و اوراد دينی نادرست در تقديس و را زبان عربی و نبودن علمای رسمی را برای ارشاد مردم به ترديد می کشد 
 .پاسخ به اين تجدد ولی راندن وی از اصفهان بود. ئی و رفرم مذهبی به تمام معنی استمی خواند، اين خود نوگرا

 تنها مسئلهلذا اينها همه شواهدی از مدرن و مدرنيته در ايران است که هميشه مورد عناد دستار بندان بوده است و 

. يلی قديمی می باشداين مسئله خ.  شده استسيد حسين نصر که موجب شکايت مسئلهء جوانان امروز نيست

به داوری بر بهتر خود ، از اين رو آنها می توانند امروز بر خالف گذشته درهای اينترنت بروی جوانان باز استفقط 
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چشم  درست اينجا، . بودمّال صدرانيافتند، که سخت مورد انتقاد ظه و تقليد به نشينند و به دام موعميزان عقل 

 . در صدد حفاظت از آنندسيد حسين نصرهااست که ، يعنی نقطهء ضعف رژيم اسفندیار

پس به جرأت می توان گفت عقب ماندگی ايران صرفأ نتيجهء سطحی نگری و خودخواهی و بنيادگرائی علمای قشری 
ما بوده است که در زير لوای ضّد مدرنيته تا به امروز جلوی تّرقی ايرانيان را بخاطر حفظ نظرات يک يا چند ناظر 

 .گرفته اند
III.  و مسئلهء آموزش و روشپيوند انسان با حقيقت 

و » حقيقت«اّولی . دادبه شّدت در مرکز دايرهء معرفت و شناخت قرار را دو موضوع از فلسفه ين بريدن به هر حال ا

 : ميگويد سيد حسين نصربر اين محور نيز . است» وجود يا هستی«دوّمی 

. هر دينی در نهايت دارای دو جزء است آموزش و روش. ی زنددين آن چيزی است که انسان را به حقيقت پيوند م"
ق دارد و مکان تشخيص ميان آنچه که ارزش مطلاين دو مشترکأ امکان باز شناختن واقعيت از شبه واقعيت و نيز ا

 ".آنچه ارزش نسبی دارد فراهم می آورد

.  به عاريت گرفته شده استوستينوسآکدر مورد پيوند حقيقت با انسان بايد خاطر نشان نمود که اين جمله از 

 : بود و بعد مسيحی گرديد و امروز پدر کليسا بشمار ميآيد، ميگويد مانی که ابتدا از پيروان آگوستينوس

در اين راه او عقل را متجلی . زيرا باور در جستجوی شناخت معنوی است. من باور ميکنم برای اينکه بشناسم" 
 "ميسازد، تا تشخيص را ممکن کند

مالحظه می کنيم که در قرن چهارم ميالدی چه نبوغی و چه سخنان وزينی رواج داشته است و امروز در ايران با چه 
عالوه براين مسئلهء حقيقت و تعريف آن دارای پارادوکسی است که مطلق بودن آن را . انديشه هائی مواجه هستيم

خوبی از عهدهء شرح و نقد اين موضوع بر ب» متا زبان« لهستانی، مؤسس آلفرد تارسکی. ناممکن ميکند

از اين رو .  پنهان مانده استسيد حسين نصرميآيد که از زاويهء چشم بسياری از دانشمندان دينی ما چون 

به ويژه پژوهشهای جديد در بارهء مغز هيچ . معلوم نيست انسان خود را با کدام يک از حقيقتها می تواند پيوند بزند

درست اينجاست که ضرورت رفرم دينی برای همساز ساختن .  تأئيد نمی کندپوپردنيای سه بنی حقيقتی را خارج از 

 .روشن ميشودامعه جبا علم و خود 
 .ند نکته توجه کنيمپدر رابطه با شناخت و مدرنيته به در اين راستا الزم است 

 و قبأل نيز در الکندی کار موضوعی که با. شايد اساسی ترين موضوع دانش روز مسئلهء وجود و يا هستی است

 مولویاين مطلب را ايرانيان خيلی زود به ويژه عرفائی چون .  اساس خلقت و جهان بوده است ارسطوفلسفهء

 .به ترديد کشيدند
 کی زدی نان برتو تو کی شدی  گرنبودی عشق هستی کی بود

 :طورنهمي
 کی وجودی دادمی افالک را  گر نبودی بهر عشق پاک را

------------- 
 تا زهستان پرده ها برداشتی   کاشکی هستی  زبانی    داشتی
 پردهء ديگر برو بستی بدان   هرچه گوئی ای دم هستی از آن

 . يست آنوقت همه متّحير از تاريک انديشی خود ميشدندچبه راستی اگر هستی زبان داشت و ميگفت 
 :و يا در جای ديگر

  نه اسالم نه دنيا و نه ديننه کفر و  رندی ديدم نشسته بر روی زمين
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 در هر دوجهان کرا بود زهرهء اين  نه حق نه حقيقت نه شريعت نه يقين
محوری که همهء عرفای ايران به گرد آن می چرخند و . بعبارت ديگر بنياد هستی بر عشق و نه بر وجود است

 . امروز علم بر آن صحّه می گذارد
 .ری شناخت دوباره مرور کند و آن را با تئوری ديگری جايگزين سازددرست به اين دليل دنيا مجبور است در تئو

می تواند به باز شناختن واقعيت از شبه واقعيت چطور در کنار اين مسئله معلوم نيست که آموزش و روش دينی 

 بايد اين مطالب را روشن سيد حسين نصر. بيانجامد و امکان تشخيص ارزش مطلق و نسبی را فراهم آورد

 . کند

IV. ضروری است حقايق بنيادی اسالم و جنبه های عقالنی و معنوی آن با زبانی برای اين نسل : " ميگويدنصر

 "توضيح داده شود

 : به نقد می کشيممولویاين مطلب را با شعر 

 ذوق جزو از کّل خود باشدببين  ذوق جنس از جنس خود باشد يقين

 :  آمده استمرزا آقاخان کرمانیدر سه مکتوب اثر 

 برای اعراب آورده بود قبول کرديم نظر به وعده های او محمّد دين اسالم را که سعدوقاصبا شمشير "

از عالم آخرت که هنوز خبر نداريم، حرفی است که . بايستی در دوعالم به شاهی و شادی رسيده باشيم

زمان به خصوص از از هجرت تا اين . بيآئيم به عالم دنيا......  و يک مجمع نسناس گفته اند سعدوقاص

استيالی عرب و قبول کردن اسالم تا يومنا هذا چه مصيبتها و چه بالها و محنت و رنج و مشّقت در هيچ جای عالم، 
ظلمهای متمادی و اسارتهای متوالی و تطاول و چپاول .....برهيچ طبقه بنی آدم، اين قدر عذاب و مصيبت نازل نشده 

ن ايرانيان ريشه کرده که ريختن خون را بسيار مبارک و ميمون می پندارند و از پادشاهان تازيان چنان در نهاد و جا
 "قتل مردم بلکه کس وکار و دوست و يار ننگ و عار ندارند

اگرچه آنگونه . ويز داشتیرای ايران کو آن سعادت و شوکت که درعهد کيومرث و گشتاسب و انوشيروان و خسروپ"
 حاليه ملل فرنگستان و ينگی دنيا حاال به مثابه شمعی است در برابر آفتاب شوکت و سعادت در جنب شوکت و سعادت

ای ايران زمانی که پادشاهان تو بر پيمان فرهنگ . وليکن نسبت بحاليه ايران مانند نور است در مقابل ظلمت شب تار
 الهی و فيوضات عمل ميکردند چند هزار سال در فردوس ارم به عظمت و شوکت در پرتو سلطنت اينان از نعمات

 ".نامتناهی بهره ياب شده درعّزت و آسايش پرورش يافته زندگانی ميکردند

مرزا المی اين بوده است که  آيا معنويت و عقالنيت اس،ذوقمفهوم  در باب مولویبا توجه به معنی شعر 

است که افراد را  ين آيا معنويت و عقالنيت ا،شکايت دارد؟ همينطوراز آن و کند می تعريف  آقاخان کرمانی

و سانسورچاپ کتاب و روزنامه اسالم يعنی اينکه بايد بدون محاکمه اعدام کنند؟ آيا جنبه های معنويت و عقالنيت 
آيا جنبهء معنوی اسالم جمع کتب و کنيم؟ بف خود يرارا سياست اصلی فرهنگ و معراديو و فيلم ووووووو 

  نون در ايران متداول بوده است؟سوزاندن آنهاست که از دوران پيروزی اعراب تا ک

 و بعد از آن تمام کتب ذی قيمت ايران را که به زبان سنسکريت و يا پهلوی نوشته عمربه شهادت تاريخ در زمان 

همينطور در . شده بود طعمهء آتش کردند تا فرهنگ عجمان را از بين ببرندو قدرت فکر و انديشه را از آنها بگيرند

 که به زبان سنسکريت و پهلوی آشنائی کامل مير ابوالقاسم فندرسکیشاه عباس صفوی، زمان 

داشت می خواست در مدرسهء خواجه در اصفهان آنها را تدريس کند و کتب باقيمانده به اين زبانها را به فارسی 
رار اه جرئت تکهيچگديگر علمای قشری با او سخت به مخالفت برخاستند تا جائيکه اين مرد بزرگ . ترجمه نمايد
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 نيز بسان امروز کتب به اصطالح ضّد مذهبی جمع آوری شدند خمينیدر دوران انقالب . اين پيشنهاد را هم نکرد

 . و خمير گرديدند
نفر ازآنها از کشور فرار 180,000 ستمی که به نام اسالم بر زنان و جوانان ايران وارد ميشود تا جائيکه هرسال 

 ، بيکار، معتاد، فقير و فحشادانی در کشورهای خارجی و هزاران نفر زنپناهندهنفر آواره و  مليون ۵ميکنند، وجود 
معنويت جا مفهوم و فساد روز افزون در ميان همين مسلمانان ايرانی، در کدام  فرهنگ و لغت نامه ای در قاموس 

 دارد؟
 ؟ می تواند رأی عقل و خرد باشدکجای اين کرده ها و اعمال 

وجود اصأل نميتواند بلکه است تنها باطل کلمه ای که مورد استعمال ندارد نه  اشتينویتگن  نطر صائب بر بنا

 !اينها را بايد از مکالمات خودمان بيرون بريزيم. ندارددنيائی د، تحقّق داشته باش

 : در مسافرت اخير خود به جنوب آلمان گفت شانزدهمپاپ بن دیکت

خواست خدا در اين است ......... الت و زندگی اجتماعی پيوند ميخوردبا نام خدا مسئوليت ما در اين دنيا و حفظ عد"
 "که انسان خود متعِّن زندگی خويش باشد

 .اين جهت گيری بايد اساس جنبه های عقالنی و معنويت هر دينی باشد که ادعا ميکند دين زمانه است
V. شمشير دين 

 : ميگويدسيد حسين نصر

اسالم با وضع قوانينی برای جنگ، حّد و مرزی .  از بنياد بی اساس استاست» دين شمشير«اين اتهام که اسالم "
اتفاقی نيست . در مقابل مسيحيت جنگ را خارج از حوزهء اختيارات و تامالت خود گذاردبرای آن تعيين نموده است؛ 

 "که جنگهای فجيع و فراگير همه در غرب آغازشد؛ جائی که مسيحيت نيروی مذهبی مسلط است
 شواهد تاريخی، چون حمله به ايران و بسياری از کشورهای ديگر بخاطر مسلمان .جب اظهار نظری استبراستی ع

به نام جهاد رخ داده است، هيچ دينی چنين با شمشير، قتل و غارت و برده ساختن اهالی آن نواحی و فجايعی که 
د باورهای خود را به فرهنگهای ديگر ماليات سنگين برای آنها که ايمان نيآورده انبستن گيری و برده فروشی و 

 . تحميل نکرده است
ولی . از اين رو شکست در جنگ ماداميکه تنها ماّدی باشد، چون جنگ دّوم بين الملل برای آلمان، قابل جبران است

  که جبرانروح آدمی است برابر با ربودن جهاد فقط ماّديات را به يغما نمی برد بلکه تحميل باور، به هر صورت،
  .اين مطلب ولی تفاوت آشکاری ميان نبرد دينی و نبرد غير دينی است. ناپذير می باشد

 می تواند در دنيا صلح و صفا بر کانتروشنگری تئوری بسياری از ايرانيان فکر ميکنند که دين به تنهائی و يا 

 و يا دينی خيلی بيش ای اجتماعیاز اين است که ما به سيستم هاين نظر ناشی . قرار کند و دنيا را بهشت برين سازد

جنگ در طبيعت امور قرار  ميگويد،  نصربطور کّلی و نه آنطور که  کهحقيقت اين است. از کارائيشان بها می دهيم

يک طرف و يا  و علم هااما نقش تعيين کننده در هرجنگی، که بخاطر کسب منافعی راه می افتد، بعهدهء آگاهي. دارد
اشکال عمدهء امروز ايران در اين است که . ظر و نادانی کوری می آوردندانائی وسعت  .نادانی طرف ديگر است

 هيبت الک ابم ،تنبلی گذشتهزيرا .  دهندیهمزمانجلوهء بنيادگرايان  ايران ميخواهند دو واقعهء ناهمزمان را به زور 

، زنون ان مسابقهء خيالیبس ،با اينهمه ما در ذهن.  شمايل آخيل عطا کرده است به آنهاپشت و کوشش غرب

 .خويشتن را برندهء مسابقهء زندگی ميدانيم
 



ایت یا گمراهان طریقتپشتيبانان جن  

  برگ 9 از 9برگ 

 :نتيجه 
دين الهی انسانی است و دين انسانی مجازات، بهشت و جهنم، کشتن و زندان و شکنجه را وسيلهء اعمال قدرت نمی 

کيش خّرم . افکنددينی است که برهمهء دلها پرتو رستگاری و سعادت می . بلکه دين انسانی دين اشراق است. کند
. کيشی است که خواست پروردگار را آزادی آدمی ميداند تا با آن زندگی دنيائی خويش را خود متعّين شود. دينی است

 .درست اين معنويتی است که ما از دين اسالم آرزو داريم و بس
 ١٠-٠٩-٢٠٠۶سپتامبر         
  واحدی. ن: مونيخ         
  


