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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  سيدھاشم سديـد

    ٢٠١۶ جنوری ٢٢
  

  حقيقت چيست؟
قب حافظ را ن را به چھارده روايت می دانسته، می خوانده و لآنظر به گفتۀ خودش قر.  را لسان الغيب می دانند"حافظ"

، در يک "سعدی"مرقد مبارکش، چند ده متر دور تر از مزار . از آن رو انتخاب نموده بود که قرآن را از بر می دانست

ِباغ سر سبز و زيبا در شيراز، زيارتگه ھزارھا انسان اھل دل، اھل شعر و ادب و اھل صفا، وعارف وسالک درسال 
به حق سرآمد غزل سرايان دوران خود می دانسته و طعنه به زھره و ناھيد به ديوان اين شاعر بزرگ که خود را . است

می زده و آن ھا را درمقامی که نوای غزل ھای حافظ بلند است، به سکوت دعوت می کند و کسی را که به نظمش خطا 

را دارد و می گيرد، خالی از لطف نکته، فھم سخن و سر سخنوری می داند و دعوای برکشيدن نقاب از رخ انديشه 

بار بار به اين امر اشاره نموده است ... خوبان کشمير و ترکان سمرقند به گفته اش به شعر وی می نازند و می رقصند و

که در ھر چه نافرمانی و سرکشی و عصيان و منکر در جھان است، مانند ثواب و احسان و طاعت و گردن نھادن به 

چنانچه به مناسبتی به زاھد خودبينی که مغرور پارسائی و بندگی، . استحکم خدا، خواست يا مشيت خود خداوند دخيل 

  :و ورع و تقوای خود است، می گويد

  مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

  که نيست معصيت و زھـد بی مشيت او

  :يا

  چون حسن عاقبت نه برندی و زاھديست

  عنايت رھـا کنيمه ود بـه کار خـه کـآن ب

  :يگری می گويديا وقتی به مناسبت د

  مراعشق سيه چشمان ز سر بيرون نخواھد شد

  قضاى آسمان است اين و ديگرگون نخواھد شد

، که چيزی نيست غير از تجربيات حسی و معنوی اين عارف بزرگ از دين و دنيا، بارھا "مولوی"ھمچنان در مثنوی 

  :به اين سخن اشاره شده است که

  يم و نوا در ما  ز توستئما چون نا

**  
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  بـاد مـا و بود مـا از بـاد توست

**   

  زاری از ما نه تو زاری ميکنی

**  

  ما چو کوھيم و صدا در ما ز توست

**  

  ما کـمان و تيـر اندازش خداست

  :يا وقتی شاعر ناشناخته ای می گويد

  الم را نھادندـــاز آن روزی که ع

  ھر کس ھر چه الزم بود دادنده ب

  : است"عمرخيام نيشاپوری" حکيم يا اين رباعی که گفته می شود از

  زين پيش نشان بودنی ھا بوده است

  پيوسته قلم زنيک و بد ناسوده است

  ر آنچه بايست بدادــرا ھــــدير تــتق

  غم خوردن وکوشيدن مابيھوده است

  : خدای را خطاب قرار داده می گويد"نظامی کنجوی"و يا آنجا که 

  اکــرا کافريدی ز خــت مــسرش

  پاک و پاکنا کردی به سرشته تو

  د درسرشتــ بمرـر نيکم و گـــاگ

  قضای تـو اين نقش در من نبشت

به خوبی مستفاد است که انسان درھيچ کاری آزاد و مخير نيست که به ميل و خواست خود دست به انتخاب بزند و کاری 

 گفته شد، بايد عمل کند و پا پيش  و اراده و خواست خدا رفته، بر وفق آنچهاءدر ھر امری ھمان گونه که رض. بکند

  .گذارد

ادبی ـ ۀ فارسی پنداشته می شوند؛ تا جائی که ھيچ نوشت/ زبان دری شعر و ادب و انديشه در قلمروشعرائی که سرآمد

فارسی زبان نيست که با اندک چاشنيی از  /فلسفی درجھان ادب و شعر و دردنيای انديشۀ اسالمی در کشورھای دری

  .جد و اعاظم آبرو و عزی نيافته باشدسخنان اين اما

 اشعارش بر مبنای آيات قرآنی بنا يافته ۀًقدر قدر بخشيده اند، که قرآن فارسی ناميده اندش، زيرا تقريبا ھممثنوی را آن

ِولی ھمين مثنوی با شکستن ھر قيد و بند و نظم و ترتيب و تربيت، اندرز گفتن ھر آنچه را که می خواھی از دل . است ِ
 آداب و قيود دينی ـ تفکر انسان محوری که به انسان، مسلمان يا غيرمسلمان، ۀگت بيرون بريزی، می دھد؛ خالف ھمتن

ھر گونه حق آزادی و انتخاب می دھد؛ در دنيائی که حق آزادی دين و مذھب درعمل با محدوديت ھای سنگين و دور از 

 غير تلقی و برداشت مألوف و مطلوب دينی افراد متصلب و خاطر برداشت و تلقيیه باور مواجه است، تا آن حد که ب

متعصب، با انواع گوناگونی از اذيت و آزار، حتی کشت و کشتار کودکان و زنان و سالخوردگان بی گناه رو به رو شد 

  .پيامبری در مقابل شبانی از دنيا بی خبر مورد موأخذه قرار می ھد

    :       است که می گويد"مولوی"آره، اين 
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  بی مجـویـــی و تـرتـيـــچ آدابــھي

  ھرچه می خواھد دل تنگت بگوی 

  :يا آنجا که يک عارف نام ناپيدا می گويد

  آتش بزنم بسوزم اين مذھب و کيش

  عشقت بنھم بـه جای مذھب در پيش

  تاکی دارم عشق نھان در دل خويش

  مقصود توئی توئی نه دين ونه کيش

  :می گويد "علی اکبريان تبريزی" يا آنچه 

  آزادى . آزادى و اختيار با وجود انسان آميخته و سرشت آدمى با اين حقيقت آفريده شده است"

   ترين منبع براى رشد و كمال ھاى حق بر وجود انسان و عالی و استقالل از بزرگترين نعمت

  . " ظاھرى و باطنى استۀو رسيدن به مقامات عالي

آن به که به خود پاک شويم اول : "، وقتی می گويد"ابوسعيد ابوالخير"طور حق چيست؟ و حقيقت کدام است؟ چرا و چ

ِ، می کوشد خود خود را پاک بسازد، وقتی خدا سرشتش را ناپاک آفريده است؟ و اگر پاک آفريده شده است، چگونه "کار
  و چرا می خواھد پاک را پاک می کند، يا ديگران را، اگر خدا نخواسته است؟

، پا جای پای صفويان می گذارند و روی يزيد ھا و شارلمانی ھا و پيزارو ھا و ايوان "ن خاناعبدالرحم"طالبان، مانند 

نام ه سايۀ نفرت بار ابر تيرۀ تعصبات کور، و شکنجه و قتل ب. ھا و چنگيز ھا و ھالکو ھا و سفاح ھا را سپيد می کنند

ن انگيز ساخته است که سخنان آرام، دلنشين و انعطاف پذير ِارتداد و اتھام کفر ھمۀ تاريخ اسالم را آنقدر مکدر و حز

ازعبادت "، که گفته است بيدل، ابوسعيد ابوالخير و جامی و جنيد و حالج و بسطامیوف، مانند ؤمردان مھربان و ر

يغ ، که تبل... وسھروردی و ھمدانی و خرقانیو ) آن چه از منظر قرآن انسان برای آن خلق شده است" (لذت نمی برد

تسامح و مدارا و رواداری و نرمی و بخشودن و درگذشتن می کنند، نيز، به آنانی که ادراک ديگری از دين دارند، از 

ترس قلدران شمشير به دست، يارای آن را نمی دھد که نامی از آزادی و آزادگی و قدرت انتخاب راه و روش و يا آئين 

  . ديگری را بر زبان بياورند

باور ) مسلوب االختيار بودن کامل انسان ـ مقابل جبرعرفانی(رفانی و تفکری که به جبر مصطلح خدا در تفکر غيرع

شعاع اين باور آن قدر تنگ است که جائی برای خوش بودن و آزاد بودن و اختيار . دارد، محور ھر انديشه ای است

  . داشتن چه، که برای نفس کشيدن ھم باقی نمی گذارد

آنانی که به جبر مصطلح باور دارند، و از نظر خشک انديشان متصلب دينی ھمان است که آن ھا می بينند حق از نظر 

فقھای طالبانی و طالب مانند، خالف . و می گويند و بايد ھمه بدان بدون ھيچ گونه مخالفتی تمکين کنند و تسليم باشند

که انسان تنھا برای انجام تکليف و اجرای وظيفه و اطاعت ، به اين اعتقاد ھستند ... وابوسعيد و بسطامیعرفای مانند 

وعبادت آفريده شده است، بدون اين که ھيچ حقی به وی تفويض شده باشد، آنچه به انسان داده می شود، خواه در دنيا و 

 می برد خواه در آخرت، لطفی است که خداوند درحق انسان نموده است؛ لطفی بی پايانی که انسان در ھر نفسی که فرو

دنيا مزرعه ای . "و بر می آرد، بايد ثنائی بگويد و شکرانی به عنوان احسانی از جانب خدا نسبت به خود به جا بياورد

خشنودی خدا در . که تنھا به اساس ھدايت خدا و نظمی که او مقرر نموده بايد کشت و برداشت شود" است برای آخرت

خدائی که به قول ! ی است که خدا برپا داشته است؛ نه ھيچ چيز ديگریِاطاعت ھدايت، و درحفظ بی کم و کاست نظم

آن را از انسان سلب کرده ) حق( نقش ھر انسانی را درعالم ھستی، اگر نيک است و گر بد، نبشته است؛ و يارای نظامی
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؛ ...و بشنود و ببويد واست که کاری به ميل خود انجام دھد و چيزی به ميل خود بگويد و بخورد و بنوشد و بکند و ببيند 

  ! حتی در سنگسار ھم لطفی مستتر است که خدا در حق بندگان خود مبذول داشته است

و ما خلقت الجن و االنس : " سورۀ الذاريات، آنجا که گفته می شود۵۶وقتی به برخی از آيات قران دقت شود، مانند آيت 

؛ ديده می شود که نظر اميرالمؤمنين ھای طالبانی ) عبادتم کنندمن جن و انس را نيافريدم جز برای اين که" (اال ليعبدون

ھای مانند آن ھا نسبت به اين سخنان که انسان دارای اختيار است و می تواند ھر چيزی که خواسته است بگويد و  فقو

  . بکند، دارای وزن بيشتری است

فۀ خلقت جن و انس اين است که خداوند را الم غرض است، يعنی فلس" ليعبدون"در کلمۀ " ال"گفته می شود که حرف 

اما اگر نکنند، عقاب و عذاب سخت در )! از روی اختيار(عبادت کنند، يعنی غرض و ھدف خدا فقط عبادت بوده است 

راه است، ولی اجازۀ !! انتظارش است؛ يعنی در نفس اين اختيار، اجباری وجود دارد که از ھر اجباری اجباری تر است

  !! يستطی کردن آن ن

می گويد، نوشته باشد خيام سردرگمی دوم اينست که اگر خدا پيش از آن که انسان آفريده شد، تقدير وی را، آن گونه که 

و پاک را پاک و ناپاک را ناپاک سرشته و آفريده باشد؛ و اگر نيکيم در سرشت يا بد، قضای او اين نقش ھا را در ما 

ن از آتش جھنم و عذاب ابدی و وجود جھنم از برای چه است؟ يا مژدۀ بھشت و معين کرده است، پس بيم دادن و ترساند

  ... حور و غلمان و قصر ھای زمردين و

اگر نيک و بد انسان به مشيت الھی تقرير و تحرير و تعيين شده است، گناه انسان در آنچه می کند، چيست؟ چرا اعمال 

اب در قبال دارد، وقتی خود خدا آن را تعيين و مقرر کرده است؟ ِانسان بد، معصيت و نافرمانی پنداشته می شود وعذ

ھمين طور کار نيکی که از نيکان سر می زند، آيا برخاسته از ميل و خواست و اختيار خود انسانان نيک است، يا در 

ا می گويد به  را بايد شنفت؟ آن رمولویکدام سخن . نتيجۀ لطف و کم لطفيی که خدا در حق اين ھا و آن ھا نموده است

  :انسان بگو که آزاد ھستی، ھر چه دل تنگت می خواھد بگو، نه تربيتی بجو و نه ترتيبی، از ھر قيد و بندی رھا ھستی

  :يا اين را که

  ما کمان و تير اندازش خداست

غم خوردن ما بودنی ھا ھمه از پيش بوده و : "به خيام که. گويد بگو که چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند  میحافظبه 

 انسان ھا بريزد که کوشش را کنار بگذاريد، ۀ، و با اين سخن آب سردی روی دست ھم"برای تغيير آن ھا بيھوده است

 که صوم و دير و بيدليا به . نه اختياری است و نه سعی سودی دارد ـ اگر غم خوری و در فکر تغيير باشی يا نباشی

 سورۀ اخالص که مرز بين شرک و  توحيد، دين و بی دينی، و مسلمان و برھمن و رام و هللا را يکی بداند؛ خالف

  . غيرمسلمان را تعيين می کند

  :می گفتابو سعيد ابوالخير

  حال عالـم سر بـه سر پرسيـدم از فرزانـه ای

  گفت يا خاکی است يا بادی است يا افسانه ای

اطاعت و عبادت خدا؟ اسالم؟ مسلمانی؟ کدام يک، غير خلقت؟ خدا؟ پيامبر؟ قرآن؟ جھان؟ انسان؟ . چه چبز افسانه است

  از خاک و باد افسانه است؟

  : می گويدبسطامی و 

  .آن خواھم که نخواھم
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از چه، و چگونه می خواھد، آن چه را خدا نخواھد، بخواھد؛ و از چه، و چگونه نمی خواھد، آن چه را که خدا می 

را سرشت در وی تعبيه کرد، نخواھد و نکند و نگويد و نبند و نشنود  نخواھد؛ آن چه را که خدا زمانی که وی ،خواھد

  ؟...، نگويد و نکند و نبيند و... و آن چه را که در زمان سرشتن وی مقرر کرد که بگويد و بکند و ببيند و؟...و

ا که بزرگ  رمولوی را وصال العارفين و سلطان العارفين می خوانند؛ و بسطامی انديشمندان و عرفای مسلمان ۀھم

ترين دانشمندان و روشنفکران دينی و کسانی که امروز در کشورھای افغانستان و ايران و ھند و پاکستان و تاجيکستان 

  .به عرفان اسالمی و خدا شناسی اشتغال دارند، يکی از بزرگترين عرفای جھان می نامند... و ترکيه و مصر و

ند، يا اين کار اين ارجمندان تالشی است برای تثبيت آنچه نيست، يا آيا دين ھمين است که اين بزرگان معرفی می کن

  ھست، ولی با تفاوت ھائی؟ 

اگر انسان آزاد است، پس خلقت، تنھا برای عبادت را، چه گونه می توان توجيه کرد؟ پرنده را با بال خلق کن، ولی 

ال، وقتی پرنده حق پرواز را نداشته باشد، چه به ًمی توان اين را آزادی خواند؟ اصال ب. آزادی پرواز را از وی سلب کن

و اگر خلقت تنھا برای ! دردش می خورد؟ عضوی اضافی و به درد نخوری که می توان آن را خطای خلقت خواند

چه معنيی را احتوا می کند؟ و اگر " اکراه و اجباری در دين وجود ندارد"عبادت است، آزادی از کجا پديد می آيد و 

کار است، اطاعت و انقياد چه معنائی دارد؛ و اگر اجبار بر پايۀ مشيت الھی است، آتش و عقوبت کردن و اختيار در 

  سؤال و جواب چه مفھومی را می رساند؟ 

، ھر آنچه را که در ذھن ما خطور کرده ماحقيقت چيست؟ آيا خدا اين ھمه حرف ھای ضد و نقيض را زده است، يا 

  ه  و قلمداد می کنيم؟است، به نام خدا قلمداد نمود

 ٢٠/٠١/٢٠١۶  

 

 

 
 


