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  ان ِــدگـنـنـريـآف

  »ملت ايران «ِمنش مردمی وآزاد وبين المللی ِ

  خيام+ نظامی+ حافظ+ سعدی+مولوی+عطار+فردوسی

  را خواھد آفريد» ايران فردا و نظامش « منشی که 

  

، با  ومولوی وسعدی وحافظ ونظامی وخيامفردوسی وعطار
می و مرد« اشعارشان، ايرانی تازه ميآفرينند ، ايرانی که گوھرش 

« ، معنا وجان به » بی مرزمردمی بودن « ، و اين است» جھانی 
ميدھد، بی » ملت « و» قوم « و» شھر« و» روستا« و به » فرد 

آنکه شخصيت را ازفرد يا از ده وازشھرو قوم وملت بگيرد وبزدايد 
، تنوع را ميطلبد ومی پسندد و »  بی مرز بودنمردمی« ، چون اين 
، ) ايرانشھر( س ازپاره شدن امپراطوری ايران آنھا پ.  می پرورد 

ازباK ، ايرانشھری » خلق دوباره ايران با زوروقھروتھديد « بجای 
نوين ، اززير، ازکاشتن بذرفرھنگ مردمی دردلھا وروانھا 

آنھا ايرانی تازه برپايه اصل مردمی درمنش انسانھا ، . ميآفرينند 
ت که با قھروتھديد درزير ميآفرينند که برضد ھمه تQشھائيس

  ، ھستند ازباKومردمکشی وخونخواری ، خواھان ساختن حکومتی
ميخواھند خود تابع ومطيع که ھمه اقوام وشھرھا ومذاھب را

 برپايه منش مردمی ، دربرابر ،»  ملت آفرينی ازپائين «اين. بسازند 
 ،و ترس وبی اعتمادی آن ملت سازی ازباK با قھروارعاب وزور

جامه « با يک ديد ميتوان به آسانی شناخت که . ميايستد  ازپائين ،
که بر اين آفرينندگان منش مردمی می پوشانند ، نه تنھا » اسQمی 

« براندام آنان بسيارتنگست ، بلکه درتضاد با آزادگی وبزرگی و
چھارچوبه « ھيچکدام آنھا ، در. آنھاست » مردمی بودن بی مرز

نمی » اگون وستيزنده باھمش تنگ شريعت اسQم ودرمذاھب گون
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دوختن جامه « گنجند ، و درست ھمين ناگنجائيشان ھست ، که 
.  ، پرازپارگی وشکاف خوردگی ميشود »اسQمی براندامشان 

درمردم خواندن آثاراين بزرگان ، منش ناگنجاندی مردمی وآزادگی را 
ه بذر ايران آيند. درتضاد با سلطه شريعت اسQم ازنو آفريده است ، 

برپايه احساس مردمی ،با اين ،  ايرانی ، وايرانی باز تازهومليت
اينان با آفريدن ادبيات . اشعار، درھمه نا آگاھانه کاشته شده است 

بايان و سازندگان وحدت اجتماعی ُقدرت ر« فارسی ، بی خبر ازھمه 
 Kمنش تازه ای از مليت ايرانی« ، » با قھروزوروارعاب ازبا«  

انيست ھآنھا مفھوم ملتی را که دارای منش بين المللی وج. ميآفرينند 
 مردم کاشته یبذر ايرانی تازه ، درھمه دلھا وروانھا. ميآفرينند 

  .فرق دارد » حکومتھای قھرآميزاز فوق « ميشود که با 

درکتاب . نخستين گام را دراين راه وراستا ، فريدالدين عطاربرميدارد 
 ، تنھا رھبرانسان به حقيقت را »جان انسانی « مصيبت نامه ، 

بدينسان ، خط بطQن بر روی ھمه حکومتھای . ميشناسد 
قھرآميزومستبد دينی ومذھبی وايدئولوژيکی وقومی و سلطنتی 

اين انسان ،اين . انسان ، را سالک يا راھروفکرميشناسد .  ميکشد  
. ميپردازد »  راھبربه حقيقت « ِراھرو يا جوينده فکر، به جستجوی

اھبر انسان به معرفت حقيقت چيست وکيست ؟ اين رھروفکر، نزد ر
ھم مQئکه مقرب هللا که واسطه ( ھمه نيروھای ماوراء الطبيعی 

ِانبياء با کتاب « وھمه مظاھرطبيعت وھمه ) ميان هللا ومردمند 
 و با آنھا رابطه مستقيم وبيواسطه ميگيرد ، تا اورا به  ،ميرود»

ولی ھمه آنھا ، يا خود را ناتوان . راھبری کنند ، حقيقت 
. وعاجزازاين کار ميدانند ويا به بھانه ای ازاين کار، امتناع ميورزند 

ميداند، ميرسد و » جان انسان « که او ھمان » روح « درپايان به 
  سالک فکرميگويدباين روح يا جانست که 

  روح گفت ای سالک شوريده جان

  جھانگرچه گرديدی بسی گرد 

  صدجھان گشتی تو ، درسودای من
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  »دريای من « تا رسيدی برلب 

  آنچه تو گم کرده ای ، گر کرده ای

  ھست آن درتو، تو خود را پرده ای

   ديد ،جانش، چندان کزپس وازپيش

  ديد» ذات خويش « ھردوعالم ، ظل ِ 

  : به جان ميگويد  رھرو فکر،آنگاه

  معتبر) جھان ( چون تو بودی ، ھر دوکون

  زچه گردانيديم  چندين سر به سرا

  گفت تا قدرم بدانی  اندکی     

  زانکه چون بدست آرد يکی

  گردھد آن گنج ، دستش رايگان  

   ذره ای ھرگزنداند قدرآن

) ی وزيبائیمردمی و برزرگحقيقت ، معيارخوبی وبدی ، ( گنج 
 ، ومسئله بنيادی انسان ، جستجوی بيواسطه درخود جان انسانست

ھرحقيقتی . جان ديگرانست در حقيقت ، درجان خود وومستقيم ِ
ومعياری را بايد درخود جان ، مستقيما جست ، تا دراثرجستجو، 

  .ارزش حقيقت را شناخت 
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يا عذری به علت ناتوانی ،  و ھمه  ،که اورا به حقيقت راھبری کنند
،  ميرسد» جان خود « ديگر، ازراھبری او امتناع ميورزند ، تا به 

را » تنھا رھبر به حقيقت « ودرجان خود  وجان بطورکلی ھست که 
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اين شناخت جان . ن جان ، اصل ھمه چيزھا ھست می يابد ، چو
انسان به عنوان برترين معياروترازو وسرچشمه ھمه خوبيھا ، 

 ميشمارد  بروکشيدن خط بطQن برھمه معيارھا وراھبرھا که يکايک
وده است ، ولی عطار، ه دراصل ، گرانيگاه فرھنگ ايران ب، با آنک

يران ازسرزنده وبسيج  شده را ، درادبيات افراموش اين گرانيگاه 
را وبدينسان بنياد فرھنگ اجتماعی ، سياسی وحقوقی . ميسازد 

با اين جانی که ھميشه متصل به دريای . درمنش انسانھا ميگذارد 
، )ونيازبه واسطه ای ندارد ( جان ، به کل ، به حقيقت ، به خداھست 

بودن جھانی بودن ، بين المللی « ، » ايرانی بودن « نشان ميدھد که 
، » ايرانی بودن « نشان ميدھد که برای . است » ، مردمی بودن 

ی مراجعه کند که اصل انسان بايد به رھبری جان خود وجان ھرانسان
ايرانی .  ونياز به راھبری هللا وپيامبران ندارد مردمی بودنست،

 بدينسان ملتی .ھمه انسانھا را می يابد کسيست که درجان خودش ، 
    . که منش بين المللی داردد،پيدايش می ياب

     


