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  ر)خآ(قسمت 

                                         

  حقوقدان -اميرفيض

   .دارد کوتاه  اين تحرير نيازبه يک مقدمه

     ِ سنگر   ،يعنی ھرکالمی .درمفھوم سنگرمبارزه عمل ميکنند ،درفلسفه مبارزه، کالم و شعارھا واژه ھا
 که ھرسنگری درجنگ وظيفه دفاع ازنآھمانند درست  ؛ازعقيده سياسی است یپايداری ودفاع ازبخش

 سنگری بی اعتناء به حساسيت موقعيت خود بودند و                                           ِ بخشی ازجنگ رادارد. ھمانطور که وقتی مدافعان  
 مبارزه سياسی ھم ھمان شکل را ،سان ميشودآان افتاد رسوخ به قلعه مدافعان سنگرشان بدست مھاجم

  .دارد

درکالمی ديگر مبارزه سياسی درمفھوم شعارھا شناخته ميشود وھمينکه شعارمبارزه بدست دشمن افتاد 
ود کی ميشھرکی به ھر، دشمن افتاد واقع کارمبارزه ساخته است درست به عينه پرچم که وقتی بدست در
   .نگ ساخته استج کار و

ھای اختصاصی مخالفين جمھوری  واژه ھرقدرجمھوری اسالمی به اھميت تسلط برشعارھا وکلمات و
 کشور مخالفين جمھوری اسالمی خاصه درخارج ازن بوده وميباشدآاسالمی حساس وکوشا درتصرف 

   .ن غافلندآبکل ازاھميت 

، »نوروز«، »ملت«، »يرانا«ھای ه واژ ونه ھای بسياری رديف کرد  نفرت ازالزم نيست که نم
درسال نخست  مراتب  ديگر که شعارشورشيانوبسياری  »اقتصاد« ،»ملی«، »زادیآ«، »روشنفکر«

درخالی کردن سنگرھا  ماتاسف وبيحالی  ين سالھا روند ھمان کلمات درا مالحظه ومقايسه جمھوری بود با
   .نشان ميدھد را نھاآوتحويل به 

  :يکی ازمحققين جمھوری اسالمی نوشته است

، صدا وسيمای مابيشتررنگ وبوی ايرانی ميگيرد وسنگ ايرانی بودن ھرچه ازعمرانقالب اسالمی ميگذرد
جاع ش ويرانی بودن مثل عادی ومھربان رابيشتربه سينه ميزنند وبرخی ازمسئولين کشورھم گوئی که ا

ه گوا  )(حيدری نھاست وکسانی ھم پيداشده وگفته اند من اول ايرانی ھستم وبعد مسلمانآبودن وامثال 
کلمات وابسته به مبارزه ومسلم تحريرات سی وچند ساله سنگرمويد حساسيت سنگربه حفظ شعارھا 

   .سلطنت طلبان بوده است
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 که برای اولين باربه ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی اختصاص يافت  و >ايران يارانازجمله واژه <

اصحاب ن عنوان ارائه داد وھمچنين است عنوان <توضيح کافی درباره علت اي  ای سنگرھم درشماره
بکاررفت ودرھرزمان که  ١٨٩شماره  ۶٢ديماه سال  ٢٩درسنگر برای اولين بار > کهحقيقی ايران

 ود که نشانموضوعی خطاب به ايرانيان بوده ازاين عناوين استفاده ميشد واين عناوين مانند پرچمی ب
   .جمھوری اسالمی استايرانيان مخالف ، نوشته ازجناح ميداد

  امـــــا بعد و

> وفرھنگ رابمنزله ازاقتصاد مھم تراست فرهنگ < :سيد علی درسفربه مشھدگفت ٩٣درنوروز سال 

  .ھوائی برای تنفس مردم خواند

ائی ميکنيم که خود مع              ِ راچنان برداشت   اننآا اظھارات خوند ھا اين است که مآمبارزه ما با مشکل برزگ 
مانند اين است که درجبھه جنگ يک طرف معنای شيپور  و ؛م  واين درست نيستنرا معنا ميکنيآما 

   .دشمن را نفھمد

ن به معنای دين آنگ درقر> معنای فرھازاقتصاد مھم تراست فرهنگ < ؛نجا که سيد علی گفته استآ

   .) ومفھوم واقعی سيدعلی اين است که دين ازاقتصاد مھم تراستمنونسوره مو ٢۶ يهآاست (

  .ن ميگيريم وازاين حرف او يکه ميخوريمآ، فرھنگ رابه معنای اصيل وفلسفی دراين جريانما 

رتاريخ د ١ )اقتصاد وفرھنگ درجامعه تشيع( تحرير در ،دائر به برتری فرھنگ ازاقتصادکالم سيد علی، 
 گرديد وبحث فرھنگ درجامعه اسالمی ه تشيع مطرحوموضوع اقتصاد درجامع به نقد رفت  ٣/٣١/٢٠١۴

  واکنون که شيخ حسن دررابطه باقانون امربه معروف گفته است   .به فرصت ديگری موکول شد

 ی امعه اسالمموقعيتی است که بحث فرھنگ درج شت ارشاد نيازی ندارند>صاحبان فرھنگ به ارشاد وگ<
   .مطرح وقرارسابقه عمل گردد

***  

به رعايت اصول وعقايد  زاد است که قبال خود رامقيدآزادی بيان وبکاربردن کلمات وقتی آ در ،انسان
   .نکرده باشد مشخصی

شيخ حسن وھريک ازمصادرجمھوری اسالمی که خودرا مقيد به رعايت قانون اساسی جمھوری اسالمی 
ن وسنت است  اظھاری آقر از            ِ ن يافته شده  آاستواری ومشروعيت ن قانون که آميدانند نميتوانند برخالف 

   .مگربه نيت خدعهبکنند 
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نچه عرض شد يک اصل کلی است چنانکه درھرموردی ھم که اعليحضرت برخالف سوگند سلطنت آ

  .د  سنگربه اعتراض وانتقاد برخاستاظھاری کردن

اين سوال > به ارشاد وگشت ارشاد نيازی ندارند فرهنگصاحبان اظھار شيخ حسن دائر به اينکه <

. درچنين مواردی معمول اين ورد که  مقصود ازفرھنگ دراشاره شيخ حسن چيستآابھامی را بوجود مي
 زش وموآ ، تربيت  وبه پيوند ھای اعتقادی ،نيست که پرسش شود ويا درمسيربحث وشناخت قرارگرفت

   .> دريافتفرهنگازبکاربردن < گوينده را نده بايد رجوع کرد ودرک وقصدگوي بستگی ھای سياسی

 فرهنگبستگی ھای سياسی واعتقادی شيخ حسن به اسالم وسوگند رياست جمھوری نشان ميدھد که 

ميشود  فرهنگوصاحبان   .مان معنائی راميدھد که درکالم سيد علی ميدھد يعنی دين  اسالمدرکالم اوھ

  .پيروان اسالم> –ياران اسالمی <

ھمان  هفازيرا معنا ومفھوم الثقن بکارگرفته نشده آدرقراست >قافهــالثن <آ> که عربی فرهنگواژه <

 ،نآيت قرباتوجه به تاکيد عاميت وکامل .و اين بدان معناست که فرھنگ دراسالم جائی ندارداسالم است 
ن به آقر ر که عرض شد فرھنگ در. وھمانطوبحث  موجه اسالمی نيست دراسالم ،اساسا بحث فرھنگ

   .ھيمن معنا ميدآ نچه که ما برآنه  معنای دين است

، من، مونگرفته اند وخطاب با عناوين ناسقرار خطاب مورد  ن ھيچگاه مسلمانان با عنوان اصحاب آدرقر
   .مومنات وصالحات وبيشتر امت است

 بر نان مشترک وآگی ونحوه زند = دين مشترک دارند فرهنگ، عنوان گروھی ازمردم است که امت 

   .اسالمی است ضوابط 

د که نازجانب سيدعلی وشيخ حسن تداعی ميکن فرهنگاينجاست که بخشی ازايرانيان با شنيدن واژه 

   .درحاليکه ابدا چنين نيست ،باورھای ناسيوناليستی ايرانيان است              ِ برخاسته ازسنگر   اننآگرايش 

ن که بنام آوفلسفی وباستانی  یای تاريخنه فرھنگ به معن ،ازفرھنگ ھمان دين است اننآمقصود 

   .قراردارد )اسالمی( دينی فرهنگ ،نآ در مقابل وناميده ميشود  >ھنگ ملیفرھنگ ايرانی ويا فر<

  فرهنگ ديني چيست 

به مجموعه ای ازعقايد وباورھا وسنت ورويه ھاورسم ورسومی اطالق ميشود که متخذ اسالمی  فرهنگ

   .ازقران وسنت باشد
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                           ِ مشخصات خاصی دارد که نشانگر   )اسالمی اقتباس شدهازاقوال مفسرين اسالمی ( فرهنگمفھوم  بنابراين

    :نھا مشخصه زيراستآکه مھمترين  ن با فرھنگ ملی استآوجه تمايز واختالف 

  اسالمی پذيرای  فرهنگن وسنت ثابت است  آنجا که قرآ ن وسنت است وازآاسالمی قر فرهنگمنابع 

يش پيدااسالمی ازبدو فرهنگيعنی   ؛نيست وثابت است ، دگرگونی ھا وحرکت بسوی تکامل وری ھاآنو

  .ھزاران سال ديگرھمچنان ثابت خواھد بود اسالم تا

  .، تکامل وتغييراست و لحظه ای متوقف نيستوریآ، نوتحرک فرھنگ ملی      ِ طبيعت   درحاليکه 

   :تعريف جامع وکوتاھی ازفرھنگ ميگويد

چه راه ورسم ملت ايران  > وميبينيم  که مدام درحال تکامل وحرکت است ورسم ملتھا ستفرھنگ راه <
ملت  بدوپيدايشدرادبيات وھنروکيفيت زندگی وکسب وکاروشعروموسيقی وروابط حقوقی وکشورداری از

اسالمی ازاين رکن اساسی  فرهنگ، درحاليکه ايران تاکنون مدام درحال تکامل ونواوری وتغييراست

  ٢ .روم استمح

 ، توقف وثابت بودن راه ورسم را نه تنھا نقص نميداندھمين جا اين اشاره بجاست که فرھنگ اسالمی
   .نھا چنين استآبلکه امتيازفوق العاده ای ھم ميداند وتوضيح 

 ون است وميتواند نسخه راه ورسم           ّ ) است که مد  قران وسنتاسالمی يک منظومه مشخص ( فرهنگ <

  (دائرت االسالمی طھور)       >مردم جھان باشد واين امتياز رانميتوان درفرھنگ ملی يافتزندگی تمام 

  واثبات موضوع نتيجه گيري 

                                               
قاسم صالح خو که دوست گرمابه وگلستان ابراھيم يزدی از جمله دست نشانده ھای سيا بود و در آغاز شورش برگردان گفتگوی خمينی با - ٢

د عتقد بوزيرا م ))بھره گرفت» قمری«بايستی از گاھشمار (( ی دارد که؛اوسپس به سفارت در ژاپن مامور شده بود؛ گفته  را داشتس مايک واال
ا) دليل بر تحول و پويايی اسالم است. درصورتی که ماه کره ای است تابع زمين و زمين تابعی است از خورشيد و (نه روزھ» شب ھا«کسر آمدن 

سالمی ھا ھرچيزی که ا» فرھنگ«در و تابحال گاھشماری به پويندگی و دقت گاھشمار ايرانی ابداع نشده است.  ھردو در مدار خورشيد ميگردند
دنيا را صاحب چند شرق و چند غرب اشاره دارد و » الشرقين والغربين«پس مانده و متزلزل، واز جمله بی پايه باشد پذيرفته است. چه قرآن به 

نگاه داشته  داند که زمين را محکمياسالم (قرآن) آنکه قرآن زمين را مسطح ميداند و کوه ھا را ھمانند ميخی م» فرھنگ«نادرستی ھای از  ميداند.
  ک-ح در نمونه زير تفکر اسالمی و راستی علمی را ببنيد..  است. 
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ئين آ در ،ازطريق بررسی عملی است (معاينه محل ،معاينه موضوع ،يکی ازطرق اثبات موضوعات

  .)دادرسی کيفری وحقوقی

 ثابت ومنطبق بان ملت ھا آبررسی ملتھای مسلمان کشورھای جھان نشان ميدھد که سيره وراه ورسم 
 از حتی ،نان ميتوان ديدآسنت محمد نبوده ومدام تغييرکرده است واين تغييرات رادرتمام شئون زندگی 

  .وغيرهو نظامی لی معده تا مسائل اجتماعی واقتصادی وفرھنگی   ّ تخ  

 شتهن گذاآاسالمی برحسب تعريف وقيدی که اسالم بر فرهنگکه عينی ميرساند  اين بررسی ومالحظات

طبيعت  زيرا واگرھم با ھجوم اعراب به ايران متولد شد ولی ادامه حيات نداد درجوامع اسالمی وجود ندارد

درھمين  اسالمی را تحمل کند فرهنگونميتوانست انسان درجھت تکامل وتحول ومخالف سکون است 

منطبق کامال يرانيان ازبدو تھاجم اسالم وروش ا يا راهآکه دين رسمی مردم اسالم نوشته شده  ايران
، ورزش، شپزیآاست؟ حتی از فرھنگ ن وسنت محمد ورعايت ثبات راداشته ويا بکل تغييريافته آباقر

 ل تحولاستقباروابط مردوزن تا مسائل اقتصادی واجتماعی يک لحظه درحالت سکون نبوده ومرتبا به 
   .وری رفته استآونو

   .نه بحث عملی است، یوتاريخ يک بحث کتابیدرجوامع اسالمی  اسالمی  فرهنگبنابراين بحث 

  اركان فرهنگ ملي وحضور دين

   :مده استآ) فرھنگ ايراندرتعريف فرھنگ ملی (

  :فرھنگ ملی مشمل است

    .زبان پارسی وديگرزبانھای ايرانی -١
 وشب يلداو......اعياد ملی شامل نوروز  -٢
  ورشيدی.ختقويم  -٣
   .دين اسالم ومذھب تشيع وزرتشت ومھرپرستی -۴
    .ادبيات وشعرپارسی -۵
   .ايرانی يره ھایتھای ايرانی وفرھنگ ھای محلی وراک خمعماری و -۶

  غده چركين دراركان فرهنگ ملي ايرانيان 

ھمانطور که يک غده چرکين مانع  سالمت بدن است  ؛به اين معناست ،تشبيه غده چرکين دراين مقال
ارکان فرھنگ ملی ايرانيان ھمان حکم غده چرکين رادارد که مانع  حضوراسالم خاصه تشيع درکنار

   .سالمت وحرکت وسازندگی ورشد فرھنگ ملی ايرانيان شده است
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 هبخطاب  ۵٨ال خمينی است که درشھريورماه س اقتباس از دراين تحرير، تشبيه غده چرکين به اسالم

ورد آمخالفان ما مانند غده سرطانی ھستند که بايد عمل کرد وبيرونش < :نمايندگان مردم تبريز درقم گفت
  .واال ھمه چيزرا فاسد ميکند>

   يات آشهادتها واقوال و

ن را برای اثبات موقعيت اسالم درفرھنگ ملی ايرانيان آيات قرآھا واقوال وروايات و اين تحرير، شھادت
  .قا يک غده سرطانی ويا چرکين است ارائه ميدھدقيکه د

، ملت  ومليت  ال كرده  اساسا قائل به ايرانكم برايران كه حتي حكومت راهم اشغاسالم حا
حکومت اسالمی ايران که  .چه رسد كه بتواند ركني ازاركان فرهنگ ايران قرارگيرد نيست تا

ه خط جھی بتاحدی که اتھام جدائی وياکم تو افکارخمينی ميداندبقا وحيات سياسی خودرا مديون تبعيت از
  .نميتابدخمينی را 

 ل نيست  تا بتوان اسالم را رکنی ازاساسا برای ايران وملت ومليت اعتباروجودی وحقوقی وعينی قائ
   .ارکان فرھنگ ايرانی دانست

  :به شھادتھا واعالمات زيرتوجه فرمائيد

 ورششديدارباخامنه ای دھه فجرسالگرد خمينی (   .نمی شناسيمما اصوال کشوری بنام ايران را 
  )۶۴اسالمی 

 بروند گمشوند ،ماچقدر سيلی بخوريم ازاين مليت ھا اين ملی گراھا که ميگويند مليت.   

  )۵٩کنگره جھانی قدس جماران اسفند(                                                                           

 ه صحبتش ھمه جا ھست که ماايرانی ھستيم وبايد به ملت ومليت کارداشته باشيم اين حسابھا ک
  )۵٨(ديداربا خانواده موسی صدر شھريور                       .يک امر بی اساس دراسالم است

 مردم شعاراسالم  که نوشته ايد فالن شخص، شخص ملی وميھن پرستی است <خجالت نميکشيد
مردم « :وری  اين سخن امام است که فرمودآميدان بازشده اسم ملی وميھنی مي دادند وحاال که

   )کروبی به بازرگان مھدی (نامه          .»>ملی ميکنند به ايستند زنھا که صحبت اآبايد جلوی 

اصوال کشوری سالمی است که <اين جمھوری ا ،ن شدن افکارخمينی بنابراين                     ّ جمھوری اسالمی يعنی مدو  
   >.نرابی اساس دراسالم ميداندآيشناسد وقائل به ملت ومليت نيست وبنام ايران رانم

  ؟لی ايرانيان باشدميتواند يکی ازارکان فرھنگ م يا چنين چيزیآ

 ااست نميتواند درموقعيت تعارض وي ويا حق وعين يک مشروعيت هتشکيل دھند عناصراز که  ،رکان َ ا  
   .ن با عدم منافی استآتباط حقوقی احکامی دارد که ار ،دم قرارداشته باشد. رکن َ ع  
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نقد ببرای حصول مقصود دريکايک ارکان تشکيل دھنده فرھنگ ايرانی جايگاه اسالم  ،به اختصاراکنون 

    .ورده ميشودآ

  زبان فارسي وديگرزبانهاي ايراني  -1

 ازما زبان عربی< :خمينی گفته است ؛نھم عربی استآاسالم ھمواره يک زبان برای جھانيان قائل است 
   .>ينده عربی است نه فارسیآمامعتقديم که زبان < :> رفسنجانی ھم گفتهن استآقر نيست از

ويراستن زبان فارسی ازکلمات عربی درسال < :ميرحسين موسوی درمراسم برگزاری ھزاره فردوسی گفته
  .>استبوده  توطئه ای ازسوی غربيان برای نابودی اسالم  ١٣١٣

فقط يک  ه متناقض بااسالم است زيرا اسالم،فارسی درنظرگرفته شدزبان رسمی جمھوری اسالمی که 
  )خمينی(         بنابراين زبان کشوربايد عربی باشد  ن ھست آنھم عربی است که زبان قرآ زبان دارد و

ملی يعنی بازبان فارسی  مخالف  گاين شھادتھا ثابت ميکند اسالم وحکومت اسالمی بکل بارکن اول فرھن
  .است

  ي نوروز ويلدااعياد مل -2

ينه دوروز قبل ازاسالم حتی يھوديان مد< ،ستعيد دراسالم = جمھوری اسالمی فقط عيد فطر وقربان ا
  )شيخ الخذيب موالنا(                                 >ومھرگان بود نھم نوروزآسال جشن ميگرفتند  در را

ارشنبه سوری را کسانی که چھ< :)  گفته استمغزمتفکرفلسفی جمھوری اسالمی( شيخ مطھری معدوم 
  )۶٣اذرماه  ٢۶کنگره شعروادب دانشجويان (        >تش ميپرند احمق ھستندآجشن ميگيرند وازروی 

   ورشيديختقويم  -3

اند ميد تش پرستانآنرا تقويم آ ن جمھوری اسالمی با تقويم ھجری شمسی مخالف است وآاسالم ومنتبع 
ری ھج اننآتقويم شمسی ھم استفاده ميکند ازسرناچاری است تقويم مورد قبول  اگرجمھوری اسالمی از و

  ٣. ارکان فرھنگ ملی ايرانيان جايگاھی ندارد قمری است که در

     :اظھارات خمينی نسبت به تاريخ ايرانی ميتوان شناخت از اسالم را وکينه  جمھوری اسالمی وبغض 

                  >...اين خيلی باالترازاين کشتارھائی است که کرده اند ،، به تاريخ گبرھاوض کردندتاريخ مملکت را ع<
  )۵٧بان آ ۴(سخنرانی درپاريس 

                                               
 ک-نگاه کنيد. ح ٢به زيرنويس شماره  - ٣
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  ادبيات وشعرپارسي  -4

لوده به گرفتاری ھای آوشعرفارسی که يکی ازارکان مشخص فرھنگ ملی ايرانی است دراسالم  ادبيات
ا به شعر عادت اعراب ررده است ولی چون محمد نتوانست ک ت ذممن شعررابطورکل آقر .سختی است

 ن گذاشت بدين معنا که اشعارعاشقانه ويا درتجليل ازاشخاص وياطبيعت ويا بطورکلیآ تفسيری بر ،دسد کن
مردان مومن  ياد خدا غافل کند مذموم است ولی اشعاری که درتحسين وتجليل از از شعری که شنونده را

ب آزرد  از پراگردھان شما < :ازمحمد روايت شده که گفته یخداباشد مذموم نيست ودرعين حال احاديث
  .>لوده به شعرباشدآدھانی که  ن بخوابيد بھتراست ازآ باشد وبا

ازحکيم ابوالقاسم فردوسی فصل نسرودن شعربرای امام حسين را بھانه  دميرحسين موسوی ھم درتنقي
   .ساخته است

) حوزه علميه قم شب شعری ازشعرای عرب تشکيل ۵٧بخوانيد شورش بمناسبت سالگرد انقالب اسالمی (
   )۶١بھمن  ١٩٠کيھان شماره (                                                 .داد نه شعرای فارسی

  مختصر ومفيدنتيجه گيري 

 نآثابت شود دين  اسالم وتبعات  تا  مد دآداليل ارائه شده بدين مقصو

وزائده ای است ھمانند غده نميتواند ازارکان فرھنگ ملی ايران باشد 

عنصرفرھنگ ملی ه ن دامنگير ارکان تشکيل دھندآچرکين که فساد 

  .ايرانيان شده وبيشتر ھم خواھد شد
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