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  نگاهی به آرزوهای رنگارنگ
 

  

پس بايد  هستند و انبوه آنها از نيروی خرد برخوردار دنشوآزاد زاده می هاانسان یکه همه  اگر باور داشته باشيم
های ديگر که با از پديدهيا رنج، زشتی يا زيبايی، شادی يا اندوه و برخی توانند آسايش می ی آنهابپذيريم که همه 

برخی که بسيار هوشمند يا خيلی کم هوش هستند در انبوه  ( البته ند.نشوند شناسايی کميخته میآ آنها انیزندگ
پذيرفت که انبوه  توانمی آراسته هستنديکسان به خردی و آزاد  هاانسان یهمه از اينکه  .)آيندهمگان به شمار نمی 

 ،پديدار شود ایجامعه در روند  که ،ابرابریهر ن ی برابر برخوردار باشند.همگان بايد از شانس و حقوق اجتماعی
پرورش در اجتماع  ترس و دروغ را ستمکاری یپديده شود.وارد می جامعهاين مردم ستمی است که بر بخشی از 

  سازد.می دشوارهمگان هد و دروغ زندگانی را بر می

  

به   ه شدندزا پس ازاجتماع يک در  انیکس ست. يعنی اگرني درستهم  آنباور درست نباشد پس برآيند  اين اگر بنياد
خود  موالی  مطيع اوامر آنها نيست چون خودشانخرد بردگان هم در فرمان  .را آزاد ناميد آنهاتوان نمی درآيند بردگی
بردگان   یتنیوجايگاه خدايگان و فر قوانين اجتماعی هم بر اساس نيستزشت  که برده بودن ایجامعه. در دهستن

  . ودشمرز بندی می

  

 خود که بر خردآزاده هستند از آفرينش انسان دارد. يعنی کسانی  آن مردم آزادی در هر اجتماعی بستگی به تصور
رسولی،  دستور بهانديشه کنند. کسانی که  های زندگیآزادانه برای گشودن دشواری بتوانند و فرمانروا باشند

 .بينديشندزادانه آتوانند هرگز نمی آنها بدانندی خود شهاندي تا راستاینياز دارند  يا اميری پيشوايی، مرشدی

  

 که هر بينند و خواهان آزادی هستند. آنها بر اين باورندی خود را تنگ میبيشتر روشنفکران ميدان گسترش انديشه 
ن آن گره که گشود کندبرخورد می یگره به شهيانداين ی رشته ولی ی آزاد برخوردار باشد.بايد از زندگانی یانسان
از اين  و نگرنداز ديدگاه بردگان به جهان هستی می مردمان بيشترکه  گره در اين است شکند.را درهم می آنهاباور 
  ؟دانستآزاد  هايیانسان اين کسان را توانمی چگونهپس  دانند.را آزاد نمی خودآنها  روی

  

. باور آزادی يا بشناسد و مفهوم آزاد بودن انسان را بداند انسانی که خواهان آزادی است دستکم بايد خود را آزاد
باور دارند و اگر از آزادی  را انسان ه بودن. بيشترين مردم برديابدپرورش می انسان در دامان مادر و پدر یبردگی

 .پندارندخود را در آن زندان آزاد می است که آنها یايمانزادی در زندان آگويند سخن از سخن می

  

آشگار است  جهان امروزاگر ما به سامانی که در  ی ماست.ی گذشتهشهيامروز ما برآيندی از کردار و اند یجامعه 
برخی از باورمندان ی بر اين اساس اندکی در تاريکخانه بينيم.ی خود را به روشنی میبينديشيم سيمای گذشته

 از آزادگان هستند.بدانيم که تا چه اندازه مردم ايران ببريم و باور ايرانيان پی یتا شايد به زمينه کنيمکورمالی می

  

هايی را که  زيبايی آنها .سازندمیو براساس تصور خود  های خود به دلخواهبت پرستانبتبيشتر   بت پرستان:
توانايی  لیو يزندرمی خشمناکهای بتهای مهربان يا بت در پيکر ندردوست نداهايی را که يا زشتی رنددادوست 

و  محکومولی  های خود هستندستايشگر بتپرستان بت ی کهبا وجود .کنندپرستان مرزبندی میها را خود بتتب
ی هابت آموزگار پرستانبت ولی دشومیها واگذار به بت پرستانبتهای نيستند. برآرودن برخی از آرزو آنها فرمانبر

  ستند.ه خود
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پرست پيوند خالق و يعنی پيوند بت با بت آيندبشمار می آنها نگانمايند و دشونآفريده میپرستان تباز سرشت  هابت 
به امر او جهاد  و نه پوشنداز هستی چشم می  نه ی خودهابرای بت انپرستاين است که بيشتر بت .مخلوق نيست

باشند و ای آنها هکنند پيشروان آنها هم بايد همسرشت بتپرستی زندگی میالبته کسانی که با منش بت .کنندمی
گاندی سامان زندگانی  در آن زمان هاست.ی روشنی از اينگونه بتگاندی نمونه شوند.هم ستايش می هابت همسان
 در روندی تصور مردم هند بر زمينه ی هندجامعه ولی آموخته بودرا از بيگانگان  و دانش جامعه شناسی مدرن

شود يرفته میذاز سوی انبوه مردم به رهبری پ گاندیزمانی  بينيم،می .نه بر اساس نيازهای انگلستان بود یدگرگون
پيشرفت پرستان هند هر اندازه که بينش پتبر اين اساس  .شودی مردم آشگار میهابت و در سيمای سرشتهم که او

  شود.آنها در سامان کشورداری نمايان می تصورو برآيند  کردپيشرفت خواهد  هم کارآيی خدايان آنها کند

  

تفاوت ی االهان خود هستند. پرست نيستند بلکه بردهبت به ويژه مسلمانان های ابراهيمیدينپيروان   يکتا پرستان :
با دگرگون شدن بينش  کارآيی دارند و دگاننپرست نسبت به بينش هااين است که بت  در هللاپرستان با بندگان بت

 جهان به شودبه سوی هللا باز می ای کهاز روزنه تنها مسلمانان ولی .شونددگرگون می ها همپرستندگان کارکرد بت
هللا در احکامی وظايف انسان را به او   يعنی. هستند نه پيرو هللا اوامر هللا و تسليم مطيع مسلماناننگرند. هستی می

 .شودیگناه شمرده مدر مورد هستی و سرشت هللا  برای مسلمان انديشه و داوری کردن کند.امر می 

  

برای مسلمان  که هللا آن را حقيقت يا واقيعت بنامد ایپديده يعنی ندارد و توان شناخت منش حق گزينشانسان برده
ی منش تنها ستايشگر پيشوايان نيست بلکه خودباختهاين است که انسان برده .همان پديده حقيقت يا واقعيت است

 آنها ست.

  

ها يا آنها بدون آنکه نيکی معبودی هستند. فرمانبرروشنفکران ايران سرسپرده يا  بينيم که برخی ازبر اين اساس می
و آرزومند هستند که در   شوندمی ی بلند اوآوازه یشناسايی کنند خودباخته در کردار معبود خود هايی راارزش
هر آنچه که با اين نام پيوند  و اندهياد گرفت تنها نام معبود خود را اين بردگان اين معبود پذيرفته شوند. ی بندگانحلقه

 شمارند.خوار می آن را در اين پيوند نگنجدو هرآنچه که  کنندمی  ستايش آن را باشد داشته

  

اندکی از  بتوانند سازند تابت می خوشناممسلمان هستند که از مردگان  بندگان مرده پرستان بيشتر  مرده پرستان:
 یشيفته و خودباخته ی هللا را پاره کرده باشندکسان بدون آنکه زنجير برگی اينی اوامر هللا بکاهند. سنگينی

همگان  امروز شوند و براين باورند کهمصدق میمحمد يا  باب علی محمد ،خراسانی بسان ابومسلم پيشروانی
د آنها کی، کجا و با معبو دانند کهپيموده است. ولی اين کسان به درستی نمی آنهابروند که معبود را راهی  توانندمی

 .اندبررسی نکردهچه مردمی چه راهی را پيموده است. هيچگاه آنها برآيند پيروزی يا شکست معبود خود را 

  

ای برای نشست پيدا زمينه چون او ،دگردمی پديدار یمردمی آسمان بی ستارهدر  انسان بارزی چون شهاب گاهیگاه
نمايد که می تا آن اندازه بزرگ ياد آن درخشش خبرانزمانی در پندار بی پس از لیو .شودمیتند ناپديد  ،کندنمی

کوچک و خاموش هستند و بدون پيوند با يکی از اين  خود بسيار خبران کهبیاين  .کنندفراموش میخورشيد را 
 در آن حلقهند تا کنی معبودی را به گوش خود آويزان میی بردگیاين است که آنها حلقه آيند.به چشم نمی هاشراره

  .شمرده شوند

  

 . بياد آورد مصدق را توانمی ،اند، که اندک زمانی درخشيدههااين شراره ميان از

  

اندکی  پيری زمان در توانست پس از گذراندن پلکان سياست او .ناپديد شود ناگهان مصدق ناگهان پديدار نشد کهالبته 
 ٣٠بينيم که مردم ايران با هياهوی راديويی و پشتيبانی شهربانی در می های تاريخ را کنار بزنيمبدرخشد. اگر دروغ

مرداد  ٢٨ند و همان مردم با هياهويی راديويی و پشتيبانی ارتش در اهحکومت مصدق شد ستاراخو  ١٣٣١ تير
اند ههزار دالر خرج کرد ۵٠ در اين راه اينکه آمريکا و انگليس رويهمند. اهحکومت او را سرنگون کرد ١٣٣٢
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ولی  .تواند با نگرش خود تفسير کندو اين تضاد را هر کس می  نشان بر تضاد حکومت مصدق با آن کشورهاست
 اند وبودهگرفتار  در بند آخوندهاهم  در آن زمان د که آنهاندهمردم ايران نشان می سال گذشته ۵٠دستکم در 

توان ولی نمی باشدبر او ستم رفته  و آزاديخواهد که مصدق هر چن خواهند.خواهند يا چه نمیاند که چه می هتدانسنمی
  تنهاکه  ،ی اويا انديشه دموکراسی بشودخداوند  مسلمان در ميان آن مردم در آن زمان توانستمی  او باور داشت که

 .باشد انراهنمای آزاديخواه امروز تواند، میشودتعبير و تفسير میحديث و روايت  در

  

ی ملی در سايه تا آن اندازه ايرانی ستيز هستند که در حتا دانندمصدق را برده نواز خود می کسانی که برخی از
گر سازند.  درست زيبا جلوه اريهجارضاشاه را زشت و ايران ستيزی و جنايات ق کردار سودبخش کوشند کهمی گرايی

ه ای قاجار را برکنار ساختی قبيلهماندهحکومت پس از اين راه ولی او هاست که رضاشاه به کمک انگلستان کودتا کرد
.  ه استزورمندان جهان سر فرود نياورد ایخواسته در برابر او ديده شد  پادشاهی او پايان در و همانگونه که است

به راستی که   بايد گفت آزاد کرد ولی چنگال بيگانگان قاجار به کمک انگلستان ازايران را رضاشاه که به راستی 
  . است نيرو گرفتهدر ايران کمک حکومت قاجاريه انگلستان به 

  

ی خود ديد که ايران را مستعمره که انگلستان نيازی نمی ه استحکومت قاجار تا آن اندازه پسمانده و نامردمی بود
 قبيله داران. ه استکرد، پشتيبانی پنداشتندطه می مشرو  آنها مشروعه را مشروطه خواهان، که بيشتراز حتا او سازد

 در یننگين ايران را به دوران ییو نادان یکفايت، بییقتاليبی ند بلکه ازاهبود بيگانه با فرهنگ ايرانجار نه تنها قار
او از بيگانگی و  هایاين آوازهولی  باشد ايران ابرمرد ملی و مردمی مصدق هر اندازه که اند.تاريخ فرو نشانده

 کاهد. ی حکومت قاجار نمینامردمی

  

ی آنها بپروراند تا هويت ی آوازههر مردمی نياز به ابرمردان و دالورانی دارد که بينش و منش خود را بر بلندیالبته 
    ست.ايران اايرانيان هم از بزرگان تاريخ  یافکندگیپايه گذاری کند. سرفرازی يا سر هاارزش آن یخود را بر زمينه

. پيدايش ده باشدنآن اجتماع زاي مردمان بينش رويند کهمیتماعی در اجهای باشکوه از آن روی که انديشه یسرفراز
 زاييده و را است که اين بزرگان انیمردم یانديشیمردانی بسان کوروش يا زرتشت نشان آزادگی و نيکبزرگ

 .انددادهپرورش 

  

حکومت هر کشوری  .اندحکومت واليت فقيه تن درداده ننگ مردم ايران به در اين زمان سرافکندگی از آن روی که
 . از آزادگی به بردگی گرويدن سرافرازی نيست.است کشور همان ی بينش مردمنمايان کننده

  

های ی آموزش و بررسی دگرگونیزمينه برای پرورش زرتشت یانديشه کوروش يا یدادگستریستايش کردن 
رمردان در درازای زمان به اسطوره بايد دانست که اين ابپرارزش و سود بخش است. ولی  بسيار اجتماعی ايران

ی . يعنی اگر انديشههای اجتماعی ما باشندراهنما يا راهگشای انديشه تنها ندنتوامی هااين اسطوره البته ند واهدرآمد
ی ما اگر آنها بر انديشه لیما بشوند و فرهنگ یتوانند نيروی پيشرندهمیآنها ها فرمانروا باشد ما بر اين اسطوره

   افزايند.ما می  فرهنگ یآلودگی م شوند بهاکح

  

خود آزرده شود به  اربابهرگاه که از  او ،شناسدشده است، آزادگی را نمیران بزرگ پرو اجتماع بردهانسانی که در 
حکومت هللا به   از ستمبرخی از ايرانيان که  ی او را به گوش خود بياويزد.لقهگردد تا حدنبال برده پرور ديگری می

به  از اين گريزپايان اين است که شماری گردند.به دنبال برده نوازی می ی رهايی نيستند بلکهاند در انديشهنگ آمدهت
 مهر ايرانی در دلشان نخشکيده است به دنبال هنوز برخی ديگر که اند.مسيحی يا بهايی درآمده یهادين یحلقه

ها آنها در اين اسطوره ی فرهنگپاره شدهی رشتهندارند که پمی گردند ومی مانی ميترايی، زرتشتی، مزدکی يا
 يابد.می پيوند دوباره
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های ارزش کرد تا بتوان را بررسی ی گذشتههای فرهنگ ايران نياز است که بينشی بازشناسیبديهی است برا
يا  ی ميتران و به بندگیولی از عبوديت هللا گريخت .جدا ساختهای اسالمی را از آلودگی ی امروز جامعهفرهنگی

های ايرانی در توفان ها يا دينآموزه نهاد اينخردمندانه. درست است که بناست نا بآهورامزدا درافتادن کرداری 
از   ما که است ندر پيش ديدگان ما در جريا هابرآيند يا همسان برآيند اين بينش امروز زمان به باد رفته است ولی

ولی از بررسی سرفراز است  انديم. ايرانی از نياکانی که از پيشتازان فرهنگ انديشه بودهآنها بيزار یديدن چهره
برخی  که هايینگرش شدن های نياکان خود درمانده است. برای روشنی انديشهبازده یگيریو پی آن فرهنگ کردن

 .شوداشاره می هابينشبه برآيند آن  پرورانندآنها را در سر میاز ايران دوستان 

  

بينش بزرگان روم  پناه آوردند.روم به  بودند از ايران رانده شدهکه  پيروان ميترا سال پيش ٢٠٠٠بيش از   ميترايی:
در اندک زمانی  درميان بسياری از مردمان اروپا بينش ميترايی اين بود که .ندکردرا پذيرفته و آن را ستايش میآنها 

در اروپا برای زيستن  گريختندمیفلسطين از که  م نوانديشان يهودی. همزمان با گسترش ميترايسگسترش يافت
رهبران ميترايی  ده بودند.شيهوديان نوانديش و مهربان ی شيفته و هوادار روم انبوهی از مردم ند.جستپناهگاهی می

های يحی را بر پايهخيزند و سرانجام دين مسآوارگان يهودی بر میی ند به پشتيبانیاهحکومت روم بودی که پشتوانه 
ها و احکام ها، جشنسال بيشتر آيين ٣۵٠رفته رفته در درازای  دهند.ی ميترايسم سامان میمايهدين يهود و با درون

به   را نه تنها زادروز ميترا واليان ميترا( پاپ = پدر) شوند.آميخته می یمسيحدين  ای به نامدين تازه ميترايسم در
به   ،اميتر نيايش و پرستش ، به روشرا پدر آسمانی ی پرستششيوه ساختن تنديس و بلکه اندگرداندهبر مسيحميالد 

 خود به گردن است همنام ميترا ی کهشالی اهای ويژهها در نيايشهنوز پاپ يا کاردينال .اندکردهوارد  عيسی دير
  اندازند.می

  

سال با آن  ۴۵٠بيش ها مذهبی است که اروپايیآن د ميترايسم از فرهنگ باشکوه ايرانيان برآمده است ولی برآين
شيفتگان بينش ميترايسم بايد بدانند  برهانند. کاری کليسااز زير ستم ایتا اندازه خود را اندهتوانستاند تا همبارزه کرد

ر ما حکومت  ب تواند ميترابپنداريم که امروز هم می سال پيشرفت زمان و جهان را ناديده بگيريم و  ٢٠٠٠ ما که اگر
را داريم که سدها سال بر مردم اروپا ستم رانده است. نيازی نيست که ما چشم دل باز کنيم که  کند آرزوی سامانی

  پاپ تماشا کرد. کليسای توان حکومت ميترا را در پيکربا چشم سر هم می بلکه به آسانی جان را ببينيم

  

بوده که فرزانگان جهان را به شگفتی وادار کرده  رهنگ ايرانف  سرآمدی زرتشت گمان آموزه و انديشه زرتشتی: بی
 رافرمانروايی  دستور در آن موبدان  سامانی است که سيمشنامیرا که به کردار از برآيند اين آموزه است. ولی آنچه 

از   تاس شدهکه در اين دوران بر مردم وارد می و ستمکاری دادیبی گرچه. نداهسپردمی ان ساسانیبه پادشاه
. اين که به  را از مردم بگيرند کردن حق انديشه اندهتوانست به نام دين زرتشت موبدان ولی جدا است ی زرتشتوزهمآ

 از راه اين آموزه توانمی نشان آن است که  شودواگذار میای به کسان ويژه حق شناسايی نيکی و بدی اینام آموزه
 ذارد.گ زيبا به نمايش را زشت و بردگی را آزادگی

  

فرمانروايی واليت کاربرد آن در دوران ساسانيان به  ولی است ی زرتشت باشکوه بودهبه هر روی هراندزه که آموزه
 همان زيربنای آن به کردار ولی است مردمی بوده هم ایتا اندازه اين سامان که  اگر چه. انجاميده استموبدان 

  .هسنتداز آن گريزان  دهزاآ مردماناست که   واليت فقيه یی حکمرانیشيوه

  

را سرکوب هجوم آورده و آنها ايرانيان بر درست است که مجاهدين اسالم با خشمی که از تصور ما بيرون است 
 ساسانيان بادوران ی فرمانروايی شيوه از  است ایآميخته شودکه تاکنون در ايران حکمرانی میی ااند ولی شيوهکرده

 هایگور آنها گنبد نامند و برمی حاکم زورمندانی ايرانيان که خود را غالم منشیدهبرخاکساری و  اسالمی.احکام 
نسبت به   پس از اسالم های آندرون مايه  که، انداست، که مردم از موبدان آموختهی يهاکنند از آيينزرين بنا می

    تر شده است.پسمانده یاسالماحکام 
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و  اندايران پروده مردم چنين نوانديشان را که ايرانيان است فرهنگ هایایفرمزدک از سرای : پيدايش انديشهیمزدک
ولی در آرزوی باز سازی و  ها ارزشمند است.بررسی کردن در مورد پيدايش و شکست اين انديشه بديهی است که

ی مزدک را  نديشها یبازدهتوانيم . گرچه ما نمی استی برخی از ايرانيان انديشی کور ها اززنده کردن اين آرمان
  شناسيم.می  ،شده است دهکه به کردار آزمو ،را ارزشيابی کنيم ولی برآيند همسان چنين نگرشی

  

پياده کرد. حتا اين  اریتز در روسيه از پندارهای مزدک بوده است،تر تر و پروردهپخته ، کهای رالنين چنين انديشه
ی خود پشيمان از کرده و خواسته اندک زمانی مردمانپس از ی لو نيرومند شد نخست با پشتيبانی مردمانديشه 

برآيند اين آزمون  .ه استکردحکمرانی  شوروی بر مردم هفتاد سال ،ارتش سرخيعنی  ،اين انديشه بازوی .ندشد
 . نتوانست برای مردم آسايش اجتماعی فراهم کند هاپس از سال که است  شکست اين انديشه 

  

 هایکاستی ی خود داشت هرگز مردمی نشد و دراز نارسايی و ناهنجاری که در هسته  ویحکومت سوسياليسم شور
پس از هفتادسال  نينل ی لنين در اين است که سوسياليسمی مزدک و ايدئولوژیتفاوت انديشهخود فرو ريخت. 

 آزمون سنجيده نشده است.  ای مزدک بآزمون شکست خورد ولی انديشه 

  

هايی همسان چنين نگرششود که ديده میولی  ده استاستوار بوبر بنياد سرشت انسانی ی مانی: هر چند بينش مان
  .یتو زرتش يیبودا هایاز نگرش است ایآميخته  ،جهان هستی ، در موردبينش مانیاند. در جهان پيروزمند نبوده

  

ی دهنده کشورهای خاوردور نشان در او یآيد ولی برآيند آموزهی درون نمای انسان بشمار میبودا آيينهبينش گرچه 
. آيا کنندزندگی  ه استهای هستی داشتبودا از پديده که در تصوریتوانند مردمان نمی در جهان امروز که  استآن 

. آيا آرمان را بسازندخدايی  ی بلندپايه خود درون درتا  رنج ببرندی مانی خواستارند که در پستی شيفتگان انديشه
  به بينايی برسند. تاريکیخبری به دانايی و در در بیه در گدايی به نيازی و ک آنها همين است

  

  :کندالطير) را بدين گونه ارزيابی میحافظ برآيند اين نگرش (منطق

  

 به باد رفت و ازو خواجه هيچ طرف نبست    شکوه آصفی و اسب باد و منطق طير  

  

هايی که پا برآيند آنها را در سرزمين توانيماند ولی ما میهتنگرف  ها در ايران پادرست است که اين گونه انديشه
، که توانيم از خود بپرسيم: آيا آرمان ايرانيانهای جهان را هم ناديده بگيريم میاند بررسی کنيم. اگر دگرگونیگرفته

   ؟گرفتارند در آن رهای خاوردوبودايیکه رسيدن به چنين سامانی است  برند،ی احکام اسالمی رنج میدر پسماندگی

  

  :ی حافظگفته يعنی به. و بيشترين کسان از خواندن آن آزرده بشوند و تلخ باشد نااميد کنندهشايد اين گونه نوشتن 

  

 کسی مقيم حريم حرم نخواهد ماند    را زند همه چو پرده دار به شمشير می  

  

ی خود نيستيم که بتوانيم آزاد بينديشيم و انديشه ن؟ آيا ما خواهان آکنيمتالش نمیولی آيا ما برای رسيدن به آزادی 
پرهيز کنيم پس چرا برای از بازگو کردن راستی  بايد اگر ما :پرسش اين است بازگو کنيم؟ و بدون ترس را آزادانه

 رسيدن به آزادی در تالش هستيم؟ 
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را در کردار  رنگارنگهای زوده آرنبهتر است که نخست برآيرنجند ترسند يا میکسانی که از بازگو شدن راستی می
پروران مسلمان است که بيش از هزار سال بر ايران ی بردهبرده منشی زاييده حکومت اسالمی بازشناسی کنند.

         باشد.آزدگان نمی هاینواز از آرمانآرزوی رسيدن به خدايان برده .کنندحکمرانی می
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