آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ »دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ« اﯾﺮاﻧﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد؟
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار »دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ« را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ را »ﺑﺮﺧﻮردی

ﻋﺎری از ﺳﻨﺠﺶ و ﺷﮏ ﺑﺎ اﻣﻮر«) (۱ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ در ﻣﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮده ﺷﮏ ﮐﻨﯿﻢ

و در آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﻧﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻮام اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﯽ:

»دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﺷﮑﻢ دﯾﻦ زاده ،در داﻣﻦ آن  ..ﺑﺎﻟﯿﺪه ،در روزﮔﺎر ﻣﺎ  ..ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺆﻣﻦ
 ..ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ و ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﺪ و ﺑﯿﺎﻣﻮزد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﺒﯿﻨﯽ دﯾﻨﯽاش را ﻻاﻗﻞ

ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮاﯾﺶ »ﮐﺎﺷﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ازﻟﯽ و اﺑﺪی« ﺗﺎرﯾﺨﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﺖ(۱)«..
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
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* ./-,+ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎ ﺑﺎ آرا و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧﻈﺮ دارد.

ﭘﺲ از ﻓﺎﺟﻌﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪه ،در ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد از ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ و در آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﮕﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﺬﻫﺐزدﮔﯽ

ﮔﺮمﺗﺮ ﺷﺪه و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن از دﯾﺪن ﻗﯿﺎﻓﮥ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﯿﺰارﻧﺪ و ﭘﺲ

از آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎه

ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﮥ ﯾﻮﺗﯿﻮب دﻫﻬﺎ »ﻓﯿﻠﺴﻮف«» ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ« و »اﺳﺘﺎد« ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ:

راﺋﻔﯽﭘﻮر ،آﻗﺎﻣﯿﺮی ،ﻋﺒﺎﺳﯽ (..ﺑﻮﯾﮋه ذﻫﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻤﺒﺎران ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺳﺮوش ،ﮐﺪﯾﻮر ،ﺷﺒﺴﺘﺮی ..ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ارﮐﺴﺘﺮ ﻧﻮای »ﻣﻨﺎدﯾﺎن اﺳﻼم

ﻧﻮﯾﻦ« را ﻣﯽﻧﻮازﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻧﺰول ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان را زﻣﯿﻨﮥ

رﺷﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت دروﯾﺸﯽ ،ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎت ﭼﻨﺪشآور ﺧﺮاﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ

اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺑﺮای ﺗﺮک اﺳﻼم ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را واﻣﯽدارد ،ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ

ﭼﻬﺮۀ ﺑﻬﺘﺮی از »اﺳﻼم وﺣﺸﯽ ﺑﺪوی« ،ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ،ﻫﺮ ﻣﻼﯾﯽ ﺑﻪ

ﻇﺎﻫﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺎﻃﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺲ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو »اﺳﻼم ﻓﺮوﺷﯽ« را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزاری

داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در آن اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺣﺠﺮهﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ در ﺣﺎل »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺮوزه ﭘﺮﻣﺸﺘﺮیﺗﺮﯾﻦ ﺣﺠﺮه در اﯾﻦ ﺑﺎزار را »ﻋﺮﻓﺎن ﻓﺮوﺷﯽ« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺬﻫﺐ
رﺳﻤﯽ ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﺠﺮهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﭼﭗﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ادﯾﺒﺎن و
ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪار »ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻋﺎرف« ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﮑﻪ ﻋﯿﺎر واﻗﻌﯽ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎران ﯾﺎد ﺷﺪه را درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻦ »ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻋﺎرفﻣﺸﺮب« ﺣﺴﯿﻦ
اﻟﻬﯽ ُﻗﻤﺸﻪای اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر زﺑﺎن و از ﺑﺮ ﮐﺮدن ﺻﺪﻫﺎ ﺑﯿﺖ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺧﻮد ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺧﻮشﺑﯿﺎﻧﯽ ،ارزشﻫﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺮاﯾﺶ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻤﺸﻪای

ﻫﺪف ﺧﻮد را ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن »داﻧﺎﯾﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻧﯿﮑﯽ« در ﺟﻮاﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﺎ او ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ از اﺳﻼم ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﮥ ادب و اﻧﺪﯾﺸﮥ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺳﯿﺮاب ﮐﺮده اﺳﺖ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ!

ﺗﻨﻬﺎ اﺷﮑﺎل ﮐﺎر اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮﻓﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺷﻨﺎﻋﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و

ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺳﺮﺳﻮزﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد ﺷﻼقﻫﺎ ،ﺳﺎلﻫﺎی زﻧﺪان و ﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮ دﮔﺮﺑﺎوران

ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ ﻗﺮآن و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،«hﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﺮ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻪﮐﺎری ،ﺑﯿﺪاد و اﻧﺴﺎنﺳﺘﯿﺰی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﻤﺸﻪای در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد

ﻣﯽﻧﻬﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺳﺨﻨﯽ در اﻧﺘﻘﺎد از رﻓﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺘﻘﺎد از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽ آورد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ درﺑﺎرۀ اﺳﻼم دروغﭘﺮدازی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﻤﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﮥ ﻣﻼﯾﺎن ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻤﺸﻪای ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .از اﯾﻨﺮو دﯾﮕﺮ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺒﻠﻐﺎن اﺳﻼم ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﭼﻬﺮهای دﯾﮕﺮ از اﺳﻼم ﺑﺪوی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،دروﻏﯿﻦ و

ﻓﺮﯾﺐﮐﺎراﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ »دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﻣﻼﯾﺎن در وﺻﻒ »اﺳﻼم

رﺣﻤﺎﻧﯽ« ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ از ﮐﺠﺎ دزدﯾﺪه اﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﻤﺸﻪای دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﻄﻮط ﻓﮑﺮی و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ،

ﺷﮕﻔﺖزده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮔﻮﯾﯽ او ﻣﻮﺑﻤﻮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ! زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻼف اﺳﻼم ،ﺑﻠﮑﻪ

ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ آن اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ:

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺮک ﺗﻌﺼﺐ و ﻣﺪارای ﻣﺬﻫﺒﯽ  ،ﻣﻬﺮورزی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ وﺷﺮط ﺑﺠﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺠﺎی اﻧﺘﻘﺎم ،دوری از

ﻧﺎراﺳﺘﯽ و اﺳﺘﻮاری ﺑﺮ راﺳﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺪار ﺳﺮاﻓﺮازی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺎدی ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎم واﻻی

اﻧﺴﺎن ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎم واﻻی زﻧﺎن ،اﯾﺮان دوﺳﺘﯽ در ﻋﯿﻦ ﺟﻬﺎنوﻃﻨﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎدﯾﻦ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺮورش

اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺮم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (۲)...

ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﺮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ رﯾﺸﻪ دارﻧﺪ و در ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ در واﻗﻊ ﺑﺎ زﻧﺪه ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ

روﺑﺮوﯾﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮی ﻣﯽرﺳﯿﻢ و آن اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﻼمﭘﻨﺎﻫﺎن ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﻧﺴﺎنﺳﺘﯿﺰی اﺳﻼم،
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی واﻻ و ﻓﺮازﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در آﺛﺎر اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ دروغ ﭼﻬﺮه

ﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را »ﻣﺴﻠﻤﺎن« ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻟﻬﯽﻗﻤﺸﻪای ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ راه آﻧﺎن را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻼً

ﺣﺘﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ و ﺧﯿﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻋﺎرفﻣﺴﻠﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف »ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و اﻣﺮ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﺧﯿﺎم را دﻏﺪﻏﻪای ﺟﺰ »ﻣﯽ ﻣﻌﻨﻮی« ﻧﺒﻮده اﺳﺖ!

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ« ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﺳﻼم ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دزدﯾﺪن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و رﮔﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ
ﺧﻮنآﻟﻮد ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺗﻮﺣﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻌﻞ

ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ؟

ﻫﺮ آﯾﯿﻦ و ﻣﮑﺘﺒﯽ در دﻧﯿﺎ از ﭼﻬﺮه و دروﻧﻤﺎﯾﻪای ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .زﯾﺮا »ﻣﻨﻄﻘﯽ« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺒﯽ ،دو
آﻣﻮزۀ ﻣﺘﻀﺎد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در اﻧﺴﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺸﺮ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪﻫﺰار ﺳﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎزه در دوران ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺻﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در آﺛﺎر
ارﺳﻄﻮ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪد.

ﭘﺲ از آن ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻓﮑﺮی از ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﺟﺰای دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ

در ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﻼم از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از دوران ﺑﯿﺎﺑﺎنﮔﺮدی و ﭘﯿﺸﺎﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻓﮑﺮی دﯾﮕﺮی را »اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ راه در ﻃﻮل ﻗﺮﻧﻬﺎ و دزدیﻫﺎی ﻣﺪاوم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ

ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺧﻄﻮط و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﮑﺮی )از زرﺗﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺰدﮐﯽ و از ﻣﺪرن ﺗﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ از

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﺗﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﮥ راﺑﻄﮥ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ

اﺟﺰا درﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﻼم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن

ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪوﯾﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺦ دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﮑﺮی و زوال اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ

داﻣﻦ زد.

از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺮک »دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ روش ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺧﻼق اﻧﺴﺎﻧﯽ» ،اﯾﺮاﻧﯽ« و »اﺳﻼﻣﯽ«

را از ﻫﻢ ﺗﻤﯿﺰ دﻫﺪ .زﯾﺮا »دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ در ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان

)ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،آﻣﻮزﮔﺎران ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪ  (..در ﻣﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ،ﺧﻮد را از

»ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ«)ﮐﺎﻧﺖ( رﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﭽﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮ

اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،او را در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﺷﺘﺮ ﺑﺎرﺑﺮ« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺧﻮد را از آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ
ذﻫﻨﺶ ﺳﻮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻮن »ﺷﯿﺮی در ﺻﺤﺮای اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﻮد« ﺟﻮﻻن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ و راﺳﺘﯽ »ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ« ﺑﺮﺳﺪ و

زاﯾﻨﺪۀ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮ دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ ﻋﻤﻼً ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد و ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﺣ ّﺪ اﻣﮑﺎن از داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ رأی ﮐﺴﯽ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺪار ﻣﻌﻨﻮی ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ

آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ.
آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی 0 1 2
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 +اﻣﺎ دﻏﺪﻏﻪ اش ﻧﻪ دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ ﻋﻮام ،ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ ﺧﻮاص

»دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ ،در ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪی آن اﺳﺖ ،ﻧﻪ از آن ﻋﻮام ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاص اﺳﺖ(۱)« .
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ »ﺧﻮاص« )ﻧﺨﺒﮕﺎن( ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﻧﻮﯾﻦ و ﺳﻮای ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آرﻧﺪ،

وﮔﺮﻧﻪ ﺗﮑﺮار و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر »ﺑﺰرﮔﺎن« از ﻫﺮ »ﻋﺎﻣﯽ« ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ً ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ ای اﺳﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوان ﻓﮑﺮی ﺑﺪل ﮔﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در

ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺪۀ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎر رﻫﯿﺪﮔﺎن از دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﺑﻮد .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ در
ﻫﻤﮥ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ دراﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و راﻫﻨﻤﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺷﺪﻧﺪ.

در اﯾﺮان ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ )ﻧﻪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ،اﻣﺎ( ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺧﻮد را از ﺟﻌﻞ و ﺗﺼﺮف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آرای ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را ﺑﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪی اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﻓﻖﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ

دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.

از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺷﻮﻧﺪ و ِ
ﺑﻮﯾﮋه ﺧﻮد آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﺴﺘﺮدۀ دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ ،راهﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ دوﺳﺘﺪار ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از او ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از

»دردﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺑﻪ »درﻣﺎﻧﮕﺮی« روی آورد ،ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﺷﺎرۀ زﯾﺮﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ روﺷﻨﮕﺮ ﻋﻠﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ:

آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار در ﻧﻮﺷﺘﺎر »ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ وﺣﺪت ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ اﯾﺮان در اﺳﻼم« ﻫﺮﭼﻨﺪ »ﺧﯿﺎلﻫﺎی ﺣﺮﯾﺮی و اﺣﺴﺎسﻫﺎی رؤﯾﺎﯾﯽ و

اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﮥ« ﺣﺎﻓﻆ را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :او »ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪه« و »ﻓﻘﻂ از ﺳﺮ ﻋﻨﺎد ﯾﺎ ﺑﻪ زور آرزو ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮآن را در ﺣﺎﻓﻆ اﻧﮑﺎر ﮐﺮد(۳) «.

دوﺳﺘﺪار ﮐﻪ ﻫﻢ دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ و ﻫﻢ ﻗﺮآن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺪوﯾﺖ اﻧﺴﺎنﺳﺘﯿﺰ ﻗﺮآن و اﻧﺴﺎندوﺳﺘﯽ واﻻی

ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﻓﻆ از ﻗﺮآن دروﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن
ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺗﻮﻫﯿﻨﯽ ﺑﻪ اوﺳﺖ.

ﺗﻮﮔﻮﯾﯽ دوﺳﺘﺪار ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺣﮑﻢ ﺧﻮد اﺑﺘﺪا )ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﻟﻘﻤﺎن ﺣﮑﯿﻢ!( ادﻋﺎ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :اﮔﺮ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻧﺎآﮔﺎه آدﻣﯽ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺿﺪ ﺧﻮد ﺑﺮآﯾﻨﺪ (۲)«.ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺮود» :ﻣﻦ از ﺑﺎزوی ﺧﻮد دارم ﺑﺴﯽ ُﺷﮑﺮ ،ﮐﻪ زور ﻣﺮدم آزاری ﻧﺪارم ،« mmﻧﮕﺮش ﺧﻮد را از ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺎﻓﺮان و ﭼﻬﺎر ﭘﺎره ﮐﺮده ﻣﻔﺴﺪان ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ!

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﺳﺘﯿﺰی ﻗﺮآن و اﻧﺴﺎندوﺳﺘﯽ ﺣﺎﻓﻆ دوران دراز
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮی از ﺑﺪوﯾﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل او ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻫﺪف اﺛﺒﺎت »ﻗﺮآﻧﯽ

اﻧﺪﯾﺸﯽ« ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﻪ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ اﺳﺖ و آن ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ
ﻣﻌﺮوف و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ!

ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ،دوﺳﺘﺪار در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻓﺮوﻏﯽ ،ﻏﻨﯽ ،ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺧﺎﻧﻠﺮی و ﻣﻌﯿﻦ  ...ﺑﻪ

دو ﻧﻔﺮی اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻬﯿﭻوﺟﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ:

ـ اوﻟﯽ ،ﮔﻮﺗﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ او ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره داوری ﮐﻨﺪ و ﺟﺰ

ﻧﻘﻞ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺎری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ـ دﯾﮕﺮی ،ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ  ،ﻣﻼﯾﯽ ﮐﻼﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ۱۲ﮐﺘﺎب درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دروغ
وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ﻣﻼﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی رﺑﻮده اﺳﺖ.

آﯾﺎ آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﯾﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻮرد ﺟﻌﻞ و ﺗﺼﺮف و ﺗﺠﺎوز ﻣﻼﯾﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و

»ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن« دروﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﻌﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ او ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ؟ واﻧﮕﻬﯽ ،اﻣﺮوزه ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﻣﻼﯾﺎن ﺑﻪ
ﻧﺎم آﻗﺎﻣﯿﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺣﻔﻆﮐﺮدن ﮐﺎری »اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ« اﺳﺖ و ﻗﺮآن را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد! ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،آﯾﺎ ﺗﻮﻫﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﻫﻮش و دراﯾﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺑﺪاﻧﯿﻢ؟

اﮔﺮ دوﺳﺘﺪار ﺑﺪﯾﻦ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﻠﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ
 ..ﻧﺴﺮوده ،اﻣﺎ دﯾﻮاﻧﺶ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺳﺘﺎﯾﺶ »ﮐﺎووس و ِﮐﯽ« » ،ﺑﻬﻤﻦ و ﻗﺒﺎد«» ،ﭘﺮوﯾﺰ و ﺑﺎرﺑﺪ«» ،ﺟﻤﺸﯿﺪ و ﻓﺮﯾﺪون«  (۴)...ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺎﻓﻆ را از ﺟﻌﻞ و ﺗﺼﺮف اﺳﻼﻣﯿﻮن ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪوار ﺷﯿﻮۀ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ »دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ« را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.

)(۱آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار ،دﯾﻨﺨﻮﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ،ﭘﮋواک اﯾﺮان
)(۲ن.ک .ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه :ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺒﺎﺣﯽ ،ﺗﺄﻣﻼت دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم در ﺑﺎب آﻏﺎزﮔﺮی ﺑﺎب و آﻣﻮزﮔﺮی ﺑﻬﺎﺋﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮوغ.
) (۳آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار» ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ وﺣﺪت ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ اﯾﺮان در اﺳﻼم«
)(۴دﻻرام ﻣﺸﻬﻮری» ،ﺣﺎﻓﻆ دﯾﻮاﻧﮥ ﺳﺮﺳﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺮزاﻧﮥ ﺟﺎوداﻧﯽ« ،در »دو ﮔﻔﺘﺎر« ،ﺧﺎوران )ﭘﺎرﯾﺲ(۱۳۷۹ ،

