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  باور خردمند: ايمان نياوردن است
  

سازند، به طوريکه دراين به نام دين، زندانی می در جهان امروز ديدگاه کسانی را، از هنگام زادن در تنگنای مکتبی
سخن از پيروی بی چون و چرا از   بسيار نا چيز است. ،ی فکری، فراسوی آن زمينه انديشهکسان امکان ُرشد 

با باور داشتن  ايماندارند. البته مفهوم  ايمانايدئولوژی و مکتبی است که اين کسان به آن رهبر، پيشوا، مرشد يا 
با ارج نهادن به گفتار خردمندانی که با آگاهی در درون کسی جايگزين  ايمانبرابر نيست.  ایگفتاری در مورد پديده

خود ساخته است. همان سان که   باور و سنجيده آن گفتار راد يکسان نيست، زيرا که فرد يابپرورش می شود ومی
خود پرورش  یو درانديشه  برداشت کرده گفتار ديگران از اوساختار جهان بينی خردمندان از ارزشهايی است که 

  .داده است

  

تاريک و نابخرد است. بديهی است که چنين موجودی خود توانايی و حتا  کندانسانی را که هللا از لجن خون خلق می
اين است که   خواهد براند.سنجش ارزشها را ندارد و نياز به رسول هللا دارد تا او را به راهی که خالق او می اختيار 

  بياورند. ايمانشود اين کسان بايد به احکام و شريعتی که به آنها امر می

  

از گسترش نيروی  د، انگرفته خو ايمانتنگ  گاهدپذيرند، چون به ديبرخی از اين کسان که ننگ بردگی هللا را نمی
ايدئولوژی ديگری، که پيش نويس شده باشد،  خود را در دامهللا  بردگی برای رهايی از خبرند. آنهای انسان بیانديشه

. به زبانی ديگر : اين کسان به سبب تنگ نگری و ناتوانی خود، به انديشه و گفتار کسانی ديگر، کنندگرفتار می
  . شوندبينند، يعنی پيرو مکتب و مسلک پيشوايی میديگری می کسان جهان را با چشمانآورند و می   ايمانآزادانه، 

 

 او به جهان هستی از راهخشکد. در درون او می یخود انديش انديشد و نهالش میايمانبه پيروی از  ايمانانسان با 
ش ايمانهای هستی را با معيارهای و پديده بيندنگرد، دورنمای جهان را تنها در راستای اين روزنه می ش میايمان

خبر هستی بی یولی از پهنه بينداو تنها بخشی از هستی را آنهم به کاستی، در اين سو و راستا، می .کندارزشيابی می
از پيشوايی ترازوی سنجش خود را وام گرفته است، سنجشگری است ای کسی که برای ارزشيابی پديده ماند.یم

  کند.ارزشيابی نمی ای راخودش پديدهی برانگيختن خرد خود ندارد، او با انديشه فرمانبردار، نيازی به

  

از آن روی که هيچ شريعت يا ايدئولوژی هم بدون کاستی  وجود ندارد، تا هميشه پاسخگوی نيازهای همگان باشد، 
آوری، که زاييده خرد ود. چون هر نپندارنگسترش انديشه را کفر يا دشمن خود می ايماناين است که پيروان هر 

خود را بسنجد و بدون  ايمانتوانايی آن را ندارد که معيارهای  ايمانآنها سازگار نيست. انسان با  ايمانباشد، با 
بر آن است که معيارهای سنجش خود را،  ايمانروشنفکر بای تالش همه  بيند.خود را سرگردان و گم گشته می  ايمان،
کند يا نديده دهد. او انگيزه و آرمانهای خود را، در روند دگرگونی جهان، فراموش می  ش برآمدند، نجاتايمانکه از 

  گيرد. می

  

دگرانديشان را نيز با همين  ، کشتاربينندمردمی که بازار سودآور خود را در ناتوانی و نابودی سوداگران ديگر می
پس جای  پندارند.از سود آنها بکاهد بد می  که هچ ای که به سود آنها بيفزايد نيک و هر. هر پديدهسنجدميزان می 

    شگفتی نيست که جهان امروز هم در شناسايی بنيادهای ترور در شريعت اسالم ناتوان مانده است.

  

کشورهای " آزاد" يا کشورهای "آزاد انگار وآزادگردان"، به دم بينی، خودبينی، سود جويی و ساده انگاری مردمان 
همگان را از راه سودبخشی به گماشتگی خود  تواننداين کشورها بر آن گمانند که میی دارند. حکومتها ايمان

هر پديده و کرداری را نگرند، گفتار و رفتار مردمان ديگر می به ،خود ايمانهای برگمارند. اين کشورها از پنجره
برند ولی و کمونيسم استفاده می سمآنها از شمشير اسالم بر ضد سوسيالي کنند.تنها در راستای پندار خود بررسی می

 اندپندارند. اکنون که خود را  با همان شمشيری که خود تيز کردههای خود برابر میی مجاهدين را با خواستهانگيزه
و برای مبارزه با آنها  گردندمسلمانان نهفته است، می  ايمانبه دنبال دشمنان ناديدنی، که در اصل در  بينندروبرو می
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  پردازند.ش مارهای ديگری در آستين خود میوربه پر

  

کشورهای  افغانستان، عراق، عربستان و ديگر سرزمينهای روسيه، در ی،های مجاهدين اسالماگر اندکی به بيانيه
در همه جا بر ضد مشرکين و کسانی است که به اسالم  مجاهدين  فرياد، کردار و خشم بينيم کهمزده بنگريم  میاسال

خود را نشان  ايمانآنها از اوامر قرآن اطاعت و در اجرای آن اوامر  توان گفت،کوتاه می سخنی با .اندهردنياو ايمان
سخن مجاهدين از هللا، اسالم ، مسلمان و از کافر و مشرک است و گفتگويی از ملّيت، کشور، فرهنگ، زبان  دهند.می

  . شنوندخود می ايمانسی، گفتار مجاهدين را از راه رايا انسان و انسانيت نيست. در حاليکه گزارشگران جهان دمک

  

که از  گوينداز کشور، حکومت، ملّيت و مردمانی سخن می فهمنداين گزارشگران که مفهوم جهاد در اسالم را نمی
دار که ، در بررسی  کر نايیای توآيا اين کشورها، که با ترور اسالمی درگير هستند، با همه بينند. ديدگاه خود می

مجاهد پرور به کردار تروريست ساز،  یمردمان، دارند از فهم احکام اسالمی و شعارهای مجاهدين ناتوانند؟ يا شيوه
آيا اين مردمان دموکرات، شعار " ال اله اال هللا" و نقش شمشير را   دانند؟خود میهای اسالم را در سوی خواسته 
  شنوند؟کودکان و سنگسار زنان نمی مجاهدين را هنگام کشتاراکبر"  " هللای آيا نعره بينند؟روی بيرق عربستان نمی

   

آنها  خودشان. ايمان کنند ولی از ديدگاهشنوند و بررسی میبينند، میبلی  گردانندگان کشورهای " آزاد" آزادانه می 
چون هر کدام  شد.با هبرخورد داشتکنند، مگر آنکه با سود يا زيان خودشان در سامان شهروندی کشوری دخالت نمی

خود برای سودآوری، سرکوب  ايمان، با اندخود آميخته ايماناز اين کشورها، آزادند، جنگ و کشتار ديگران را در 
، کشتار جمعی مردمان را ی هر کردار نامردمی رااکنون هم اين کشورها، انگيزه دانند.ديگران را خالف آزادی نمی

دارند  ايمانپندارند. آنها برابر می ، که سود پرستی است،های پنهانی خودتهاسخوبا  بدست مجاهدين شهادت طلب،
  . شناسندهای اجتماعی را میی پديدهکه همه 

  

ند است، با پيکار مردمی انياورده ايمانرا، که" جهاد" به امر هللا عليه کسانيکه به هللا  ايمانآنها هجوم مسلمانان با
آنها در ذهن خود تفاوتی بين مفهوم " ال اله اال هللا"( نيست   پندارند.يکی می کنندش میکه برای آزادی يا استقالل تال

خواهد هر کس آزاد است به هر چه که می  گويند: اين است که می  بينند.به يکتاپرستی نمی ايمانالهی به جز هللا)   با 
به اسالم وجود ندارد برای  ايمانز جی به ديگر یو انديشه  ايماناينکه دراسالم، آزادی  داشته باشد. ايمان

  کشورهای" آزاد" و آرزومندان دمکراسی در خور پژوهش و بررسی نيست.

  

يا برای  برندبرای بيرون راندن ارتش بيگانگان، ازعراق، گروگانها را سر می  پندارند که گروهی تندروآنها می 
  ايمانبه هللا  هرآنکس توانند درک کنند کهآنها نمی .رندپاسرسيدن به استقالل در چچين جان کودکان را به آتش می

دانند که اگر مسلمانان توانايی ه کافر و مشرک است و ريختن خون کافرها بخشی از عبادت هللا است. آنها نمینياورد
چون  گيرندبه مسخره می دانند و آنرا.آنها مفهوم شمشير اسالم را نمی زدندی نامسلمانان را گردن میداشتند همه 

  دانند.نيرومند تری میجنگ افزارهای  را صاحب خود

  

چرا از خود دهند. ها را سازمان میکردار تروريست  بينند که حکومت عربستان و ايرانروشنفکران به روشنی می
که آيا عربستان قصد استعمارگری و بهره گيری از مردمان ديگر را دارد؟ آيا حکومت ايران قصد تصاحب  رسندپنمی
البته در اينگونه ستمکاريها هميشه آز و   پروراند؟رائيل را دارد که که جوانان فلستين را برای مردن و کشتن میاس

  جاندار آنها هستند، به ماهيت اسالم بستگی دارد. نياز پول پرستان نهفته است ولی نادانی مجاهدين، که ابزارهای

  

 آزادیآرمان خود را بر  بينيم که بيشتر آنهای بنگريم، میاگر به برخی از منشورهای گروههای آزادی خواه ايران
که اين روشنفکران اميدوارند  اند.دينها، آزادی بيان، آزادی قلم و آزادی در گسترش هرانديشه بنا نهاده یبرای همه 

ای شخصی و دهشناسايی کنند و در اين پندار هستند که دين پدينيک و بد را   ،های خود، به کمک آگاهیبتوانندمردم 
  خواهد بود.جدا از حکومت 
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ی اين آزادی خواهان  حتا در زهدان آرزو هم هاخواسته یبينيم که هنوز همه گفتار آنها نگاه کنيم می اگراندکی به 
کنند، آيا يکديگر را تحمل می  دينها باورهای ی"، آيا همه ی دينهابرای نمونه: " آزادی برای همه د.انپرورش نيافته

ی کناره گيری آمادهراند رد، آيا اسالم که بر ما ايرانيان حکم میپذيرا به جز هللا می ن اسالم هستی دين و يا خدايیدي
  " آزاد" است. شودای سرکوبی "آزادی بيان" بلند می. "آزادی بيان"، آيا " بيانی" که برشودمی از حکومت

  

يک بيان است يا امر به کشتن آزادی است. " آزادی قلم"،  شودآيا فتوای فقيه که برای کشتار دگرانديشان صادر می 
قرآن آيا قلمی که در دروغ و مردم فريبی کوشا است آنهم بايد آزاد باشد. آيا در هزار و چهارسد سال گذشته قلمی که 

ا برای يک دين نرمی گفتار پيروان اسالم را باور کرد که آزادی را تنه توانرا نقد کند آزادی داشته است. چگونه می
چنين خودبينی و خود پرستی  توان. چگونه میدندان(اسالم)، يک خدا( هللا)، يک انديشه( احکام شريعت) سزاوار می

آنها  ايمانشد، پيروانی که در  پيمان توان با چنين پيروانی همی دمکراسی تصور کرد. چگونه میرا در جامعه
  .دشونيرنگ و دروغ  در راه هللا  ستايش می

  

تا زمانی که روشنگران، آزاديخواهان و نيکوکاران جهان، به بُن داده ها و پيامِد نظرگاه اسالمی توجه نکنند و راست 
هللا به کار نبندند از کشتار غير مسلمانان بدست مجاهدين منشی را  برای برانداختن خودکامی و انحصار طلبی 

  مسلمانان کاسته نخواهد شد.

  

  

  ايرانپيامی از نياکان 
  ( با راه گشايی وحشی بافقی) 

  
      بخردان شرح نگون بختی ايران شنويد

 نای نيکان و ستمکاری دزدان شنويد    
      ی گريان شنويدی فروهر از ديدهمژده

  ملک دليران شنويدبانگ نامردمی از     
      کرد  ی ايران به سخن نتوانشرح افسانه

  نتوان کرد روان اشک از شمع فرو مرده
  

      بود انی بيدارن دادگری چشمهآن زما
  افسر مهر و خرد جلوه گر دوران بود    

        بند خفت به گريبان ستمکاران بود
    ماه و خورشيد نوازشگر دلداران بود    

     نفروختهان میکوروش آزادی جان را به ج
  اقروختش  میادريا  شده  یاتش  از سينه 

  
      رسم نيکی به جهان شوک درياوش بود

  گوهر شبتاب و دلش آتش بود راستی    
      ساز رامشگر مردم همه جا دلکش بود

  ماه پيکان زد در بازوی آن آرش بود    
      ی اوستتخت جمشيد نشان از دل گسترده

  اوست  یکندهبيستون  د فتر  اشعار   پرا
  

        آنچه آسودگی آرد هنر آغاز بساخت



  2/4  ٢٠٠۴سپتامبر   نگارش: آناهيد 

  بساختخرد باز  به ی خود رادرانديشه    
      سيمرغ به پرواز بساختماه در ياری  

  زاييد و سرافراز بساخت  نخبگانی همه    
      آنکه از سنگ، گوهر ساخت جدا ايران بود

  کرد  رها  ايران  بود  خود  یبند   اند يشه 
  

    و هنر جمشيد است   پيشه و کار، نشان
      جشن نوروز سرآغاز ره خورشيد است  

    فروهر بر چمنش مشک ختن پاشيد است
  به تن خاک روان بخشيد است د شتزارش    

      بريد جمشيد تازی، تنی به ستم، اّره 
  ضحاک روانش نوشيد یمار از شانه

  
    داشتمام ايران به دلش فّر  فريدون می

  داشتزون میکاوه و گرز گران لشکراف     
    شتاددل از خون می ی ضحاکآنکه از کرده

  داشتی فتح و ظفر از مه گردون میمژده    
      نسپردمی  امان دادداد  به  بی  آن  زمان

  برد گوی چوگان  ز سواران  فلک در می
 

      شدرنج ما با دم سيمرغ مداوا می
  شدمی دلش غرق تمنا زاِل د لداده،    

      شدتوانا می خشم بيگانه اگر باز
    شدرستم از بهر پداوند مهيا می    

      ديگه سيمرغ به همياری ما پر نزند
  افسر مهتر نزند  تاج  بر تارک  هر

  
      ی دارا و سکندر خوانيمما همه قصه

  ننگ خود را به ستم بر سر دفتر خوانيم    
    شور بختی خود از پيک بد اختر خوانيم

  انيمی تنگ دالن را مه بهتر خوديده    
    ی اسکندر سوخت دفتر عشق که در کينه

  آموخت اختر    یآموزه زرتشت ز   آنچه
  

    زنان تنگ نبود آن زمان عرصيه جوالن
  ی گلرنگ نبودی خونابهاشک، آغشته     

      ی آهنگ نبودجز دل چنگ، خروشنده
  همدالن را خبر از کينه و نيرنگ نبود    

    نيکی اندر به جهان ُمرد ز بی داد عرب
  خنده در غنچه  بپژُمرد  ز بی داد عرب

  
      ايران نکنيم یدور سرافراز از قّصه

  زان نکنيممهر ايرج به وطن باز فرو    
      دليران نکنيم ی گريانروی بر ديده

  ننگ از کشتن مرغان غزل خوان نکنيم     
      راز  بيچارگی مردم ايران اين  است
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  دفتر رنج اسيران وطن سنگين است 
  

     به شمشير خسان رنگين شد مهر ی سينه
  ی داد به سرهای جوان آزين شدخانه    

     گوش آتشکده از بانگ اذان سنگين شد
  ی ناموران ننگين شدهنر و راستی    

    مرد پيمان شکن  و دزد  به  باال بنشست 
      بی خرد مرد حکومت شد و واال بنشست    

      
    ی اسالمی بودخشم و بی دادگری شيوه

  ی اسالمی بودنری شيوهعشق با بی ه    
    ی اسالمی بوددزدی و پرده دری شيوه

  ی اسالمی بودوحشت و دربدری شيوه    
     بشر آزاد  است که ننگِ   پست ایشيوه

  چشم آزاددالن خيره به اين بی داد است 
  

    تيغ تازی همه از خون جوان رنگين بود
  خوی درندگی بی خردان ننگـين بود    

    سنگين بود نرابخزور ويرانگر اين بی
  ُزهره از شرم ز تاراج کنان غمگين بود    

    به ستم تيغ  فرومايه خرد مند بکشت
  باليد و هنرمند بکشتبی هنر سخت ب

  
    سينه از مهر تهی گشت و ز نفرت لبريز

  جام فرهنگ بخشکيد و ز خفت لبريز    
      توده از فهم گريزان و ز غفلت لبريز

  زچشم جمشيد شد از اشک خجالت لبري    
      کو خردمند که انديشه کند در غم ما

  باز کند  از  دل  پُر ماتم  ما  ایگره
  

    آورد بسوخت هرچه ارزش عرب اندر نظر
  خرمن داِد بشر، گر گوهر آورد بسوخت    

    هر که از دفتر دانش خبر آورد بسوخت
  آنکه از گلشن ايران هنر آورد بسوخت    

    جور اسالم به فرهنگ بيان نتوان کرد
    افسانه نهان  نتوان کرد به  جهل آتش

  
      قرنها دانش خود را به اسارت داديم

    اديمآنچه کوشش بنموديم به غارت د    
      دل که از مهر بريديم به نفرت داديم

    جزيه بر آل محمد به حقارت داديم    
    وقت آنست که با گوهر خود يار شويم
    پند نيکان  بپذ يريم و به  کردار شويم

  
      نسپاريم به بد بار دگر ملک ايران

  دگر گفتارنگذاريم به سر فرو می    
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      تخم دانش بنشانيم به گلزار دگر
  گانه ببنديم به کردار دگرراه بي    

    تکيه بر عهِد  خر و زاهد و احمق نکنيم
  کار بد  مصلحت آن است که مطلق نکنيم
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