
بÇهطبع نÇيز (137ë (خÇرداد ìê شÇماره گÇزارش, مÇجله در و شده نوشته 137ë سال در مقاله اين /1
كرد/ اقدام آن درج به Gد مجد ايران عرفان موضوع, اهميت بهدليل ولي رسيده

سياسي1 ايران Ç فرهنگي ايران

تابنده نورعلي حاج دكتر

اوست رسوم و عادات تمدن, فرهنگ, به وابسته ملت هر هويت و شخصيت
مÇيكند/ تÇغيير مÇختلفي مÇناسبتهاي بÇه وقت هرچند كه سياسي مرزهاي به نه
بÇلخ, در را مÇولوي گÇنجه, در را نÇظامي كÇه است هÇمان ايراني تمدن و فرهنگ
و سÇعدي سمرقند, در را و/// سوزني و رودكي فعلي, افغانستان در را ناصرخسرو
ا گر امروز ميدارد/ عرضه جهان به الهور در را الهوري اقبال شيرازو در را حافظ
آن هÇرگز است, آورده وجÇود بÇه را سÇياسي مÇرزهاي تصنعي يا طبيعي خطوط
رهÇا جÇمهوريهاي مردم همة را نوروز جشن نميرود: بين از فرهنگي اصالت
را تاجيك> <حكيم سينا بوعلي هزاره جشن ميكنند/ برگزار نيز شوروي از شده

مينمايد/ برگزار تاجيكستان
آوردن اسÇالم از بÇعد ميگردد/ منتقل نسل به نسل ملت هر عادات و عرف
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ايرانÇيان و ماند باقي نداشت مباينت اسالم مباني با كه رسومي و عادات ايرانيان,
ماند باقي نهتنها نوروز عيد كردند/ حفظ را خود پدران ميراث رسوم و عادات آن
مÇراسÇم آورد/ دست بÇه نÇيز را الم عليهالس صادق جعفر امام حضرت تأييد بلكه
است, مانده باقي ايران قديم رسوم از آنچه Áاصو و ماند باقي نيز سوري چهارشنبه
داشت منافات ا گر و است شده تأييد قرون طي در و ندارد منافاتي اسالم با Hمسلم
در آتش كردن روشن كمااينكه ميشد/ متروك صدسال چند و هزار از بعد Hمسلم
دوران يادگار گرچه است, مانده باقي قدرت تمام با هم هنوز كه سوري چهارشنبه

شد: قايل آن براي تأييديه دو ميتوان هم اسالم در ولي است زردشتي مذهب
Çقوا/// اتَّ ذينÇ الَّ جي نÇ Ôن Çمَّ Ôث ا/// ه× Ôد ار و الا ÖمÔك Öن م ن ا و مريم: سوره 72 و 71 آيات اول:
را آنهايي ما سپس ميشود//// (آتش) آن وارد اينكه مگر نيست شما از هيچكس
عبور و صراط پل از احاديث و اخبار در دوم: ميدهيم//// نجات داشتهاند تقوا  كه
سالمت به كه است شده داده بشارت مÆمنين به و آمده ميان به سخن آتش روي از
چه ÇÇ آن روي از پرش و آتش كردن روشن رسم ميكنند/ عبور آن از سهولت و
اصÇول در و داشÇته الهÇي مÇنبع دو هÇر كÇه اسالم دين در چه و زردشتي دين در
هرجهت به باشد/ مÆمن فرد هر نهايي آرزوي اين از سمبلي ميتواند ÇÇ مشتركند
قرون طي در اسالم صافي از و مانده ما نيا كان از كه را رسومي ساير و ملي رسم اين
بÇه رسÇوم اين كردن متروك در سعي كرد/ حفظ بايد است مانده جا به و شده رد
هم ا گر درافتد, ضربتي صورت به جامعه متداول عرف با كه هر و نميرسد جايي
مÇطرود درازمدت در و بالنتيجه ولي شود, موفق كوتاهمدت در ظاهر صورت به
تمام قوت با رسوم اين قبلي, فشارهاي شدن برطرف بهمحض ميشودو واقع ملت
كÇه است سÇابق شÇوروي از شÇده جدا مسلمان كشورهاي مثال شاهد برميگردد/

است/ كرده ظهور آنها در تمام قدرت با اسالم



ايران عرفان 10

روزهاي است/ تقويم ملت هر فرهنگي ركن و ملي رسوم و عادات از يكي
رسÇوم و عÇادات از مÇيگردد تعيين تقويم اين برحسب كه سوگواري يا و شادي
چÇنين است/ گÇرديده منتقل بعد نسل به نسلي از قرنها طي كه است ريشهداري
كه است برخوردار عظمتي چنان از ÇÇ باستاني جمشيد يادگار ÇÇ نوروز عيد كه است
آذربايجان, افغانستان, ايران, (سا كن فرهنگي ايرانيان تمام عواطف و احساسات
به را آنان غير و كليمي مسيحي, زردشتي, مسلمان, از اعم تاجيكستان///) عراق,
حÇمل اول عبارتي به يا فروردين ل او همان نوروز است/ درآورده خود ف تصر
بعدازظهر ا گر و روز آن باشد, ظهر از قبل ا گر حمل برج به شمس تحويل است/
تحويل ساعت امسال ميآورند/ حساب به فروردين ل او را روز آن فرداي باشد
در بÇود/ فÇروردين ل او چÇهارشنبه لذا و بÇود چÇهارشنبه ظÇهر از قÇبل تهران در
در حتي (و دارند ما با مشتركي فرهنگ Gا كثر يا Âك كه ايران شرقيتر  كشورهاي
ساعت و///) زابل سرخس, تربتجام, خواف, مانند ايران شرق انتهاي شهرهاي
باتوجه ولي است بوده پنجشنبه آنها عيد لذا و است بوده محلي بعدازظهر تحويل
قرار مال ك است مركز كه را تهران نصفالنهار است, قراردادي اوقات كه اين به

دادهاند/
قدما اعتقاد به يا و خورشيد دور به زمين گردش دور يك شمسي سال مال ك
مدتها تا و اسالم از قبل ايران تقويم در اما است, زمين دور به خورشيد  گردش
عقيده به Ç گردش با شمسي سال تقويمو لذا نبودو صحيح سال محاسبه اسالم از بعد
ميداد/ زمان تغيير فروردين ل او و نوروز عيد لذا و نداشت انطباق خورشيد Ç قدما
هÇجري ë17 يÇا ë1ë في توÇم) ايرانÇي نامدار م منج و رياضيدان فيلسوف, خيام,
و نمود اصالح را متداول تقويم دقيق محاسبه با ميالدي) 1139 يا 1137 با منطبق
ايÇران تمام در پس آن از كه ناميد جاللي> <تقويم آنرا جاللالدين سلطان نام به
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قÇفقاز, مÇنطقه افÇغانستان, مÇانند كشÇورهايي گرديد/ معمول تقويم اين فرهنگي
را نوروز سابق شوروي از شده آزاد كشورهاي ا كثر و تاجيكستان عراق, تركيه,

ميدهند/ بدان خاصي اهميت و گرفته عيد تقويم اين برحسب
نام جاي به منتها است, شمسي ماههاي با منطبق نيز سال ماههاي افغانستان در
هÇمه بÇا نÇيز شÇوروي / جÇوزا/// ثÇور, حمل, دادهاند: قرار را مربوطه برج نام ماه
را مبانيمليتشان خود تابعة مسلمان جمهوريهاي در بردتا كار به كه  كوششهاÄي
بدانها كند ايجاد ميخواست شوروي> <ملت نام به كه را جديدي مليت و كند محو
مليت و نشد موفق كرد, عوض را آنها همة تقويم حتي مسير اين در و كند اعطا
هÇمچون مÇلتها اين عرف و اعتقادات نكرد/ پيدا خارجي وجود وي اختراعي
را خا كستر اين بادي وزش مانند شوروي فروپاشي ماندو باقي خا كستر زير آتش
خÇود فرهنگي برادر با كشورها اين كه ميرفت منطقي Âكام اميدواري زد/  كنار
مÇادر فÇرهنگ شكÇوفايي در هÇم بÇا هÇمگي و شÇده هماهنگ فعلي ايران يعني
از امر بدو در كه اقبالي مختصر همان بلكه نشد چنين فانه متأس ولي باشند; همدست
مليو احساسات امر اين شدندو دورتر ما از رفتو بين از آمد عمل به آنها ناحية
فÇرهنگي وحÇدت مسÇير در كه مهم نكتة دو ميسازد/ متأثر را ايراني هر مذهبي
ر مقر ايرانيان ما براي كه وظيفهاي است/ واحد خط و واحد تقويم ميكند  كمك
نجات شوروي فكري اسارت دنبالة از را خود برادران اين كه است اين ميباشد,
سياسي مرزهاي و سياست چون امروز برگردانيم/ فرهنگيشان مادر دامن به داده
را كÇبري× نجمالديÇن ابوريحان, بوعلي, خيام, ا گر ميكند, حكومت امور همه بر
تÇعبير سÇياسي> <ايران به ايراني لغت اين شنونده اذهان در بخوانيم ايراني Gمصر
ما همه به بزرگان اين كه كرد تفهيم بايد ميانگيزد/ بر را متقابلي تعصب و ميشود

سياسي/ مرزهاي با ايران به نه دارد تعلق فرهنگي> <ايران به و
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گÇرگوار پÇاپ خيام از بعد قرن چند كه است اين جريان هم تقويم مورد در
مأمور را هيأتي تقويم اصالح براي هجري) 9ì3 Ç ميالدي 1ë8ë في متو) سيزدهم
از يا آنان نمود/ اصالح خيام اصالحيه مانند را ميالدي تقويم هيÃت اين و ساخت
و نÇبردند او از نÇامي ب عصÇت روي از يا و نداشتند اطالع خيام قبل قرن چند  كار
نيز هما كنون كه ناميدند (Gregorian Calendar) گرگوار تقويم را خود اصالحيه
و تÇمدن بÇه درواقÇع ولي بÇود نÇيشابور اهÇل گرچÇه خيام ميشود/ استفاده آن از
كه بود اينرو از و داشت تعلق فرهنگي> <ايران و روز آن اسالمي جامعه فرهنگ
ايÇن بÇه بÇايد گÇرديد/ متداول روز آن فرهنگي ايران قلمرو تمام در او اصالحيه
تÇقويم گÇذاشÇتن كÇنار با كه نمود توصيه فرهنگي ايران جامعه اعضاي و برادران
اصالحي تقويم و سازند برقرار رسولا كرم(ص) هجرت از را تاريخ مبدأ ميالدي
ثÇور, حÇمل, يÇا خÇرداد//// ارديÇبهشت, (فروردين, تقويم آن ماههاي با را خيام
مÇرز درون مÇليتهاي تÇعصبات هم وÇت كÇه ايÇن براي سپس و برند كار به جوزا///)
خيال برادران اين و است, خود سيطره درصدد تهران نشود ر تصو و نرود سياسي
صÇيد قÇصد (سياسي) ايران سيطره و يافتهاند رهايي شوروي سيطره از كه نكنند
نگÇيريم مأخÇذ را تÇهران نصفالنÇهار فروردين ل او تشخيص براي دارد, را آنها
هÇمجوار كشÇورهاي و ايÇران هÇمه در او از تÇجليل بÇراي و خÇيام افتخار به بلكه

بگيريم/ مال ك را نيشابور نصفالنهار
دوران در دارم يÇاد بÇه است/ زبÇان وضع آن دنبال به و خط ديگر مهم نكتة
و شاعر را مولوي وي داشتم, بحثي تركيه اهل دانشجويي با پاريس در دانشجويي
تعلق بشريت و جهان به مولوي مانند كساني گفتم: پاسخ در ميخواند/ ترك عارف
از وقت آن بدهي پاسخ كه من سÆال چند به بگذريم كه مطلب اين از ولي دارند,

است/ ملتي چه به متعلق مولوي كه پرسيد خواهم شما
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نوشته سطوري وي مزار كتيبههاي در است/ قونيه در موالنا مقبره پرسيدم:
تغيير را ما خط آتاتورك داد: پاسخ بخواني? را كتيبه آن ميتواني آيا است شده
اما گفتم بخوانم/ را آن نميتوانم است, سابق رسمالخط با نوشتهها آن چون و داد
به موالنا آثار بعضي پيشنويس موزهها در گفتم: و دادم ادامه بخوانم/ ميتوانم من
دليل همان به داد: پاسخ بخواني? را آنها ميتواني آيا است موجود او خود خط
تÇو پÇاسخ دو اين از و بخوانم ميتوانم من اما گفتم: بخوانم/ نميتوانم سابقالذكر
را شما خط, الزامي تغيير با كه ميگذارم آتاتورك گردن به را آن گناه شده منصرف
را مÇوالنا خط ميتوانم كه نعمت اين شكرانه به من ولي كرد جدا گذشتههايتان از
خوانده برايم ا گر اشعارش و موالنا نوشتههاي كه متشكرم خداوند لطف از بخوانم
مÇعناي تو آيا اما بنويسم/ را آنها ميتوانم هم خود و ميفهمم را آن معناي شود,
ايراني مولوي بگو, خود تو اينك گفتم: باالخره نه/ داد: پاسخ ميفهمي? را آنها

شد/ سا كت ترك دانشجوي آن اينجا در ترك? يا بود
از شده آزاد فرهنگي برادران با ميتوان را مكالمه اين از قسمتي يا تمام نظير
ميشود گرفته تاجيك حكيم عنوان به بوعلي هزاره جشن داشت/ سابق شوروي
گÇنجه در گÇنجوي نÇظامي آثار آيا بخوانند/ نميتوانند را او آثار تاجيكها ولي
آن حال و است? قراÄت قابل بخارا سمرقندو در رودكي آثار آيا ميشود? خوانده
را آثارآنها بتوانند كه كاريكنند بايد خود همشهريانقديم اين افتخار به آنان  كه
ايÇرانÇي در نÇبايد دولتهÇايشان و مÇلتها ايÇن خÇصوص در بفهمند/ و بخوانند
را آنهÇا مÇتقابل ب عصÇت زيÇرا دهÇيم, خÇرج بÇه تÇعصب نÇامداران ايÇن خواندن
بÇايد بÇلكه رسÇيد, وحÇدت بÇه نÇميتوان هرگز متقابل ب تعص در و برميانگيزد

بخوانند/ را بزرگان اين آثار بتوانند كه كرد تشويق
كÇه مليت جنبة به ملتها و دولتها اين با سياسي برخوردهاي در فانه متأس
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و برنامه چنين تكيه گاه نميتواند اسالم است/ شده توجه كمتر است مشترك وجه
دانسته اسالم از را خود مشروعيت مبناي ايران دولت چون Ç Á او زيرا باشد تبليغي
را سياسي سلطه توهم روش اين ميداند, اسالم مبلغ و حامي دولت تنها را خود و
ايÇن در را سÇابق شÇوروي جÇاي مÇيخواهÇد ايÇران ميشود ر تصو و كرده ايجاد
تÇعارض هÇم بÇا كÇه است مÇختلفي فÇرق داراي اسÇالم Ç HانيÇث بگÇيرد/  كشÇورها
نقش و ميدانند كافر را ايراني شيعيان آنان, از بعضي حتي و دارند ايدÄولوژيك
شÇيعه داخÇل ق رÇف بÇين آن عÇلمداران زيرا نيست مÆثر چندان هنوز هم تقريب
غيرشيعه/ فرق به برسد چه كنند ايجاد تقريب نميتوانند و آورده وجود به تفريق
از كه اسالم دشمنان Ç Hثالث فشار/ و تهديد با نه ميآيد وجود به تحبيب با تقريب و
اجتناب براي عليهذا ميزنند; دامن را اختالفات دارند واهمه مسلمان ملل اتحاد
قÇابل كه باشد ملي غرور و مليت بر ما روابط مبناي بايد مانع دو اين با برخورد از
تغيير موجب ملتها اين در ملي غيرت اين كه آنگاه نيست/ فرقهبندي و مخالفت
بÇغدادي, مجدالديÇن كبري, نجمالدين همچون ناموراني آثار توانستند و شد خط
بخوانند, كه را ادب بزرگان از هريك آثار همچنين و بخوانند را گنجوي/// نظامي
بدين و ميكنند پيدا اسالمي گرايش است, اسالمي معارف از مشحون همه چون
اسالم كشانده, اسالم قلمرو به غيرمستقيم طور به را آنها ميتوان كه است طريق
حتي و داشته معكوس اثر است ممكن Hاحيان كه فقيه اعزام طريق از نه كرد احيا را
جÇاي بÇه سÇازد/ مÇتزلزل است, فرهنگي ايران مليت كه را مشتركمان ركن همان
رابط عنوان به را اسالمشناس و اديب حكيم, عارف, HÄابتدا بايد فقيه و واعظ اعزام

كرد/ انتخاب سفير و




