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  الفد انسان خرافاتی در مرداب نادانی از دريای دانش می
 

های ، بدون بررسی پديدههای مذهبی پايبند باشد بلکه روشنفکرانی کهخرافات تنها اين نيست که انسان به عقيده
 سد بهشناکه نمی  های هستی راکنند خرافاتی هستند. يک خرافی مذهبی پديدهبينی میپيش ی آنرا، تصوير آيندهجامعه

، در آينده ها را، يک روشنفکر خرافاتی برآيند برخورد پديدهدهداالهياتی، که او در ذهنش پرورانده است، پيوند می
های روند پديده ، درتواند با دانش و بررسیزند. البته انسان میخود پيوند می هایبه تصور ،شناسدکه او هم نمی

، بتواندبينی کند ولی اين يک خرافه است که روشنفکری برای جامعه پيشی نزديکی را جامعه و با ژرفنگری، آينده
جامعه را تصوير و تفسير کند. هر  یيندههای اجتماع، آنيک، بدون شناخت و بررسی پديد ایحتا با داشتن انديشه

های ز ساختار پديدها تواندبداند، او نمی زماناين  گذشته را تا روند اندکی از با دانش و کوشش تواندخردمندی می
ها ی جريان پديدهاخواهد آرزو کند، شايد هم بتواند تا اندازهمی او آنگونه که   به تواند آينده راآگاه باشد، ولی میآينده 

دانم، يک خرافه است، ولی اگر ی خود میبکشاند. اگر بگويم من برداشت خوانندگان را از نوشته  را بسوی آرمانش
 . يک آرزوست ،آموزمخوانندگان می بگويم من از برداشت

  

" با کاستی نوشته شده است و از اين روی ، تلخ استهای شيرينی انديشهميوهدر باران ترس پيشين "  یمقاله
  را روشن سازم.  هابخشی از آنای که شايد بتوانم تا اندازه اندايراد شدهاز سوی خوانندگان  هايیپرسش

کس بکوشد که خودش خوب باشد و راه خودش را برود همه خوب خواهند شد. اين برخی بر اين باورند: اگر هر
های اجتماع را با فرمان " انديشه نيک، گفتار نيک، کردار نيک" ی دشواریهمه  پندارند،است که کسانی هم می

هان گذران زندگی سيمای نيکی را از  زشتی باز شناسند. برخی که در ج توانند کهنمی ها، ولی آنسازندبرکنار می
 گيرد که سزاوار است، ولیخوابد" ، آتش به گور آن کسی می" که هرکس توی گور خودش می کنند، عقيده دارندمی
 ندارند.  گرايدی میسوزآتشی که به خانمانبرای  فکری در زندگی هاآن

  

البته اين سخن تا . ا جاروب کندی خودش رجلوی خانه بايد گويند: هر کسدر زبان آلمانی هم يک سخنی است که می
، از اين پيمان  ها همزمانی که اينهمه خارجی در آلمان نبود به راستی در شهرهای کوچک کارآيی داشت و خيابان

بودند ولی امروز کمتر جايی اين گفته کاربرد دارد. به هر روی چنين سخنی هنگامی درست است که   کيزهاپ نانوشته،
ی خودشان به ی جاروب کردن جلوی خانهستار پاکيزه بودن خيابان باشند نه اينکه وظيفههمزيستان يک خيابان خوا

آنها تحميل شده باشد. ديگر اينکه همزيستان آن خيابان بايد، دستکم در سامان فکر خود، همآهنگی داشته و مفهوم 
 پاکيزگی و آلودگی را درک کرده باشند.

  

ايجاد کند و پيوند يا برخورد  گینهای اجتماع همآهنی است که ميان پديدههم نياز به چنين سازما ایدر هر جامعه
بنياد چون اينکه هرکس بايد خودش را درست کند تا اجتماع درست شود، شعاری است بیها را سامان بخشد. پديده

های ديگر جريانبرخی کسان هم در برخورد با  کاریتشود، پاکی و درسی آلوده و پليد همه چيز ناپاک میدر جامعه
های انديشه را شناسايی کرد، برای آزادانديشی بايد مرزهای شوند. برای پاک انديشی بايد نخست آلودگیآلوده می

و  ، ترسی ايران بيش از هزار سال است که به اسالم، دورغ، تزوير، خشمجامعه ايمان و عقيده خود را شناخت.
ايم. کسی که به اسالم ايمان دارد در حکومت ها پرورش يافتهاين آلودگیآلوده شده است و ما در درون  ستيزی انسان

زهد و تقوای خود رامحکمتر کند. زاغی که بال پرواز ندارد در قفسی با  های اسالمیاسالمی آزاد است که با منش 
 آن قفس خواهد مرد.در  مدهآها گرفتار همنشينانش آزاد است و نيازی به پرواز بيشتری ندارد ولی شاهينی که با آن

  

های پندارند. انسان حس اين از ساده انگاری است که نيروی شناخت و آگاهی انسان را برآيند پنج حس آشگار او می
 هایحساز اين شمار شوند. آميخته از چند حس پديدار میای انگيزه در نماد هم دارد که پنهان يا ديگری گوناگون

حس شادی و اندوه و آنچه که مورد گفتگوی ماست حس ترس و اميد را  کين،  وگرسنگی و سيری، حس مهر 
پرورش يا پرستش خود انسان است. بيشترين  در هر کس های پيدا و پنهانی حسی همهانگيزنده توان نام برد.می

. به ديابکوشش انسان در نگهداری و پروراندن جان خودش است. او ناخودآگاه گوهر هستی خود را در پيکر خود می
آنچه که   .هرچند هم که او با روح خود دلخوش است مانندارزش میهای روحانی  بیی عقيدهکردار برای انسان همه
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برانگيزندگان ترس گوناگون هستند که گاهی از دانايی کند. بتواند بر پيکر انسان آزاری برساند در او ايجاد ترس می
ترس از مرگ، آزار،  شوند. نادانی و کوتاه فکری در انسان پديدار می و شناخت و دورنگری ولی بيشتر از ناآگاهی و

بيماری، گرسنگی، دوزخ، خشم زورمندان به ويژه اگر کسی چون هللا نا ديدنی و سخت گير باشد از زايندگان اين 
 شوند. به کار گرفته می ،کشی و به بند داشتن مردمحس هستند که، هميشه برای سرکوبی، بهره

  

 ی با جان اواين است که ترس در سرشت هر انسان نماياندن خواهم از اين حاشيه پردازی بگيرمکه می یابهره
 برانگيخته شود.يا راستی به ترس  ای، پنداری، دروغی د در هر زمان از نشانهتواناست. انسان می  آميخته شده

ها و طلسم سازها، بازار نان آوری اسها، وردشنهمچنان که ترس از بيماری در مردم پسمانده، برای دعانويس
ی و سازندگان ابزارها ورزشی، نويسان بهداشتسازی، کتابارودهای است، در مردم پيشرفته هم، برای شرکت

گرايد و تزوير، خودفريبی، در آشوب ترس خرد، دانش، آگاهی و راستی در انسان به کاستی می زار پول است.چشمه 
 يابد.ش میدروغ و کژی در اجتماع گستر

  

آيد يعنی، دادگستری و آزادی دادگری و مردم ستيزی از پسماندگی فرهنگی در مردمی به وجود میدرست است که بی 
است، ستم ورزی و انديشه سوزی حکومت اسالمی در ايران هم از   پيشرفتگی فرهنگ آن مردم در اجتماع به نسبت

ها. ولی گسترش يک عقيده يا يک ايدئولوژی، اگر همراه با ترس ننادانی آ از گيرد نهمسلمانی مردم ايران نيرو می
چون ترس نه  های جامعه بستگی داردبر مردمی سايه افکند، کمتر به نيکی يا زشتی آن عقيده يا به پيشرفتگی پديده

خشم خود  نندتوااين است که شمار اندکی بی فرهنگ می .بلکه با سرشت انسان پيوند دارد تماعجهای اتنها با پديده
 ديدهی مردم ترسدر زمان کوتاهترس، اميد را از مردم جدا کند، و  یرا با کشتار انبوهی از مردم بنمايانند، تا سايه

 یترس ستمديدگان شدت يابد، اميد خشکيده دادگران ورا فرمانبردار خود سازند. چنانچه اگر زمان درازتری خشم بی
تا شايد برخی از ستمکشان خود  درند، آنگاه مردم خود يکديگر را میزندوانه میج هاآن خشمنيروی در  ستمديدگان
 ی خشم حاکم شوند.در جامعه

  

ها و از ترس خشم انقالبی پيشتر ی ستمکاری تزارها نبود بلکهتنها زاييده ی تزاریپيروزی انقالب اکتبر در روسيه
و برای ستمکاری، در راه انقالب، آزاد شده بودند. خشم شماری از آن بدتر ترس از کسانی بود که تا آن زمان در بند 

. ها کردمردمان شوروی را، بيش از هفتاد سال، فرمانبردار کومونيست و ها افزوداز ستمکشان به نيروی انقالبی
 نماياندند و هيچگاهها با تزور و ريا خود را کومونيست میامروز کردار اين مردمان نشانگر آن است که آن 

به کومونيست بودن همزيستان خود،  هاکومونيست نشده بودند. آنگاه که ترس اين مردمان از ستم، و گمان آن
کسانی که در درازای هفتاد سال کومونيست نشده بودند يک شبه به  .ساختندنمايان  فروريخت سيمای راستين خود را

 های کليسا تن در دادند.شبانی گرگ

  

، های روسيهاليسم در شوروی با خالفت واليان اسالم در ايران اين است که در سرزمينتفاوت دوران حکومت سوسي
سال پس   )300ی بر جای مانده است ولی در ايران، سی سد( کمتر کومونيستپس از هفتاد سال آموزش کومونيسم، 

   شده بودند. آوران از خود بيگانهاز هجوم مجاهدين اسالم، ايرانيان خود نيز از اسالم پروران و خشم

ها ايرانی با شمشير اسالم کشته و بسياری شهرها در زير بيرق اسالم ويران در درازای هزار سال گذشته ميليون
ی که يکباره همه توانايی نداشتند های ترک همها به پشتيبانی ايرانيان از اسالم بوده است. قبيلهاند ولی بيشتر آنهشد

حکومت کنند. بيشتر آنها نخست به کوشش ايرانيان مسلمان شدند، سپس سپهدار دم ی مربر همه  و ايران را بگيرند
 ايرانيان سرکش و گستاخ پرداختند. کشتار  ا فرمان جهاد بهب و پس از آن ،ی هللا گشتندو سلطان و سايه

  

ی را به  گی ايرانهای فرهنند بلکه ارزشاخودباختگان ايرانی نه تنها با دانش و کوشش خود اسالم را گسترش داده
که، به کوشش  های دروغينی هستند ند. پيوند مهرورزی و عرفان ايرانی به اسالم نيز از پوششااسالم آلوده کرده

 .اندی خشمگين اسالم راستين را پوشاندهايرانيان نيک انديش، چهره
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. اندرخنه کرده ی ايرانجامعه هستند که در تار و پود هايیامروز هم بدترين دشمن آزادی ايرانيان همان آلودگی
انديشد، اين است که  میها به مفهوم واژه سیکبازی هستند و کمتر  ، برای بيشتر مردم ايران،ها به کردارسخن

گيرند. نمونه : زنان انقالب اسالمی، در حکومت واليت فقيه، خواستار آن آنها را به بازی می هم به آسانی هاومتحک
ند ای خود رسيدهها به خواسته زن . آن در انتخاب کردن و انتخاب شدن شرکت داشته باشند بتوانند ها همبودند که آن
شناختند که بخواهند به آزادی را نمی هاند چون آنابه آزادی نرسيده هاکنند ولی آنهای اسالمی شرکت میو در بيعت
حکومت اسالمی برای   کنند.بر ضد حجاب مبارزه میا روبند بپوشند و خواهند چادر يبرخی از زنان نمی آن برسند.

نه از حکمرانی مسلمانان و  ناخشنود هستندحجاب  از حکم تنها ها. اين زنکندپوشش ديگری را پيش نويس می هاآن
 را واليان اسالم تعيين کنند.  هااحکام زن ستيزی در اسالم. اين زنان عقيده دارند که بايد پوشش آن

  

تر، کم به حکمت هللا ايمان دارند و خود را موجودی پست هاشمن سرسخت آزادی زن هستند چون آنزنان مسلمان د
" نوبل " ی، نخستين زن مسلمانی بود، که به او جايزهاين زنان از دانند. يک نمونه تر از مرد میتر و نادانارزش

وشنفکران به نادرستی، با درک " تالش در راه مفهوم "  صلح" ، در ذهن بيشتر ر برای صلح دادند. برای اين جايزه
 مردمهای خشم بتواند شعله شود که. با وجود اينکه به کردار اين جايزه به کسی داده میکندآزادی" همانی پيدا می

ی بياموزد که از گستاخی پرهيز کنند. چون جهان آزاد خواستار اين است ها بردباربه آن و فرونشاندای را ستمديده
. اين بخشيابی زورمندانه، که  دنشو تقسيم ،مردمان هایافزارزور جنگ نسبت ، در آرامش، بههای گيتیفرآورده که،

ها صلح جو آن شود که، آنگاه از سوی ستمکشان پذيرفته میپيوندددر پايان هر رزمی خواه ناخواه به " حقيقت" می
که، در کشورهای کومونيستی، مردم را به آشوب  اند اده( البته گاهی در گذشته اين جايزه را به کسی هم دباشند.

 ون آشوب در آن کشورها برای کشورهای غرب آرامش بخش بوده است.) چ فراخوانده است،

    

ی دارد، هيچ گونه تضادی در حقوق  ، اين زن مسلمان هم که گويا دانشکنداز آنجا که ايمان چشم خرد را کور می
چون کسی که به اسالم و حکمت هللا ايمان داشته باشد به کاستی انسان  بيند.بشر نمیاحکام اسالمی با منشور حقوق 

به ويژه به پستی زن هم ايمان خواهد داشت، چنين کسی توانايی بررسی حقوق انسان آزاد را ندارد. سازمان " 
با احکام  را حقوق زنان  و که او مسلمان است  کند صلح، ستايش می ینوبل" از آن روی آن زن مسلمان را، با جايزه

  پندارد.و عدليه اسالمی را نشان دادخواهی و حقوق بشر می داندستيز شريعت اسالم سازگار میزن

  

جايزه به مسلمان بودن آن زن، نه به ايرانی بودن او، داده شده است. همان که گفتارش به کام خردمند  خوشبختانه،
 است.  يا با حکومت اسالمی که اجرش با هللا بوده شيرين نيامده ولی به گوش مسلمان عبادتی

  

هايی که برای گسترش اين عقيده به ولی روش ندستيزدرست است که احکام شريعت اسالم کهنه، زورپرور و مردم
هستند. مسلمانان بايد از راه خشم، ترس در دل کافر  مانندهمآهنگی ميان عقيده و خواسته بیدر  شوندکار گرفته می

خواهد نابود  در زمان درازی شود يا در فشار جزيه پرداختنکنند. کافر بايد مسلمان شود وگر نه زود کشته می ايجاد
ی مسلمانان عبادت، وظيفه شود.و با خشم و ستم سرکوب می  ای که خالف اوامر هللا باشد کفر استشد. هر انديشه 

و هر کردار زشتی در راه نگه داشتن اسالم مجاز است.   . دروغ، تزوير، ريا، نيرنگپرداخت ذکات و انجام جهاد است
 با هم در تضاد نيستند. ، در راه گسترش اين عقيده،کنند ولیخشن و آشفته جلوه میها گرچه اين منش 

  

برای آزادی انسان از قيد و  تا کنون ای کهآل خردمندانهی دمکراسی يا مردم ساالری يا هر ايدهدر حاليکه انديشه
آل خردمندانه با پايه و اساس مفهوم " آزادی" در تضاد هستند، يعنی آن ايده خرافات ساختار پيدا کرده استبندهای 

آزاد انديشان جوانمرد بر  کنم.اشاره می ایبرای روشن شدن سخن به نمونه ی خرد استوار نيست. هست ولی بر پايه
ای باشد تا امکان رشد داشته باشد. بر اين اساس، انديشه  بايد آزاد ایاين باورند که در اجتماع هر انديشه و عقيده

به جز   را ایکه او آزادی هيچ انديشه دهدی آن کسی ميدان گسترش میعقيده به خواهدآزادی را برای همه می که 
 برد.میی جنبش آزاد انديشی از بين شود و زمينه ی ستم ورز نيرومند میدر نتيجه آن عقيده .پذيردی خود نمیعقيده

نباشند، که خود منش   سوزتواند آماده شود، که مردم آن جامعه انديشه  ای میيعنی آزادی برای انديشه در جامعه 
اينکه با نه  که خود آزاد باشند کنددمکراسی داشته باشند. به زبانی ديگر، دمکراسی از مردمی ساختار پيدا می
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 شوند.آوردن دمکراسی مردم آزاد می

  

نه تنها در اجتماع مسلمانان بلکه در هر اجتماعی  خردمندانه، آزادانه و بدون ترس، تواندهيچ کس نمی  هبينيم کمی
که مسلمان هم وجود داشته باشد، از پسگرايی اسالم سخن بگويد. يک مسلمان به کردار خشم آوری و ستمکاری را 

حتا گفتار همين جمله  بيند. اسالم نمی یرا در آينه ، ولی خشم خودبرددر راه اسالم به کار می  خشم خود را  ،پذيردمی
ولی او عقيده دارد که اسالم جلوی فکر کسی را نگرفته و هللا رحمان و  کندهم يک مسلمان را به کردار خشمگين می

 هدف و احکام آن برای رسيدن به ای خودکام، خودزا و خودپرور است،  عقيدهرحيم است. از اين روی اسالم پديده
ها از اسالم است که  های مسلمانان با تصور آندر خواسته شودسالمی همساز هستند. اندک تضادی که ديده میا

آنچه برای مسلمان مشکل ساز است تضاد پيشرفت انديشه در جهان با  سازدچندان مشکلی، برای اسالم پروری، نمی
  باشد.پسماندگی اسالم می

  

که اين چه حکمتی است؟ چرا هللا از نمايان شدن موی زنی در برابر مرد به يک مسلمان هم شايد از خود بپرسد، 
شود. ولی هيچ گاه يک مسلمان از خود از فروش همان زن در بازار صيغه خشنود می او، يعنی هللا، آيد ولیخشم می

ن اين کسان ، مردان به زنان، برای مرد سرفرازی و برای زن سرافکندگی است. چوتجاوزدر  پرسد که چرانمی
انديشی به بدون ژرف جدا کنند،از اسالم  هم ی خود راعقيدهحتا اگر  ،اندمعيارهای اسالمی را در درون خود جای داده

 .سازندجدا  ،انددورانداخته که آنرا یاند که معيارهای سنجش خود را، از عقيدهرسآن آگاهی نمی

  

و خودفريبی و دروغ  خودستايی ترسند، بای ايران میجامعههای آلودگی آزاديخواهانی که از شناخت و بررسی
 " بيزارند.آزادی خودباختگانی از خويشتن بيگانه هستند که از مفهوم" هاکنند، آنی زشت جامعه را بزک میچهره
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