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  يمکنی ايمان آزاد خرد را از تاريکخانه
  

گويش خود  در آن پديده را توانندشناسند، آنها میرا که می مردمان آن و در خور سنجش است ایپديده کهتا جايی
پديدهايی بسان آهن، نفت،  .سخن گوينده و برداشت شنونده ناچيز است های آن پديده درتفاوت ويژگی ،کنندبيان 

ا و .... برای همگان در خور فهم و در خور آزمون يا سنجش هستند. از اين روی برای شناسايی يا هوا، آب، گرم
شود که  ای پديدار میو نه حزب ويژه های گوناگون، نه مذهبنه تئوری، نه عقيده هاخريد و فروش اين پديده

 ها راده که ساختار اين گونه پديدهآنها را داشته باشد. چون انسان به دانشی رسيحقيقت و شناحت مطلق  یادعای
بستگی به نياز مردم به آنها دارد.  هاميزان توليد و بازار فروش اين پديده شناسايی و بر همگان آشگار کرده است.

ها، در زندگانی بشر، سخن بگويد. آيند اينگونه پديدهپی تواند بدون ترس در موردهر کس هم در هر کجای جهان می
 سود يا زيان آنها به دکانداران دين پيوند نداشته باشد)( البته اگر 

  

، خرد، مهر، راستی، آزادی، آسايش، مردمساالری و دمکراسی، که نه به درستی بسان هوش يا ذهنی های نديدپديده
ز  . ادنشوی گوناگون در ذهن مردم نگاشته میهامعيار شناسايی و نه ابزار سنجشی برای آنها وجود دارد، با چهره

های نديد را، در کردار کسان يا در برآيند کارکرد ر اين پديدهيتا تصو اندکوشش کرده اين روی پيوسته کسان بسياری
 آنها، به همگان بنمايانند. 

  

اند که ادعای های گوناگونی هم پديدار شدهها و حزبها، مذهبهستند عقيده ، ذهنی،ها نديدچون اين گونه پديده
از نياز يا کشش  ،توليد شده ها، برخالف کاالهایی اين پديدهها را دارند. هستیمطلق اين پديدهدانستن و شناخت 

شود. ی آنها پديدار میدر نابودی يا کاستی تنها هامردمان به آنها پيدايش نيافته است بلکه نياز مردم به اين پديده
در نبودن آنها در خور شناسايی  آنها تنها ید، هستیآينود زندگانی انسان بشمار میجها بخشی از وچون اين پديده

 شود.میآور رنج و تلخی انسان است، يعنی بدون مهر، راستی و آزادی زندگانی

  

يعنی خالقی او را خلق  ،ی طبيعت بودانسان از هستی یتا پيش از پيدايش مذهب در روی زمين، تا زمانی که هستی
و چندان نيازی هم به تعريف يا شناسايی  شد و به نيروی خرد آراسته بودده می، او آزاد و با مهر زايينکرده بود

 آزادی يا حقوق بشر نداشت. 

 

خالق  ی آنند آنها ذهن انسان را در تاريکخانهاآفريده را یخالق ،پروریاز زمانی که کسانی، برای حکمرانی و برده
شود اين است که اين مخلوق هيچ چيز حتا آزادی را لق میاد خو بنده يا عب . از آن پس انسان ناداناندگرفتار کرده

او شود تا ، بسوی مرگ رانده  اندفروشان درست کردهدينهايی که او محکوم است که گوسپندوار، در گله شناسد.نمی
به  هم زینيا شته باشند، آنهاای نداالبته کسانی که ورای احکام حاکم انديشه و خواسته  پس از مرگ رستگار گردد.

 کنند. احساس نمیحاکم  احکام ، آنها تنگی و تاريکی را دری نداردآزاد

  

اند شناسان، آزاديخواهان بسياری که در جهان پديدار شدهها، انديشمندان، پژوهشگران، مردماز اين روی فيلسوف
و  فروشان، حکمراناندين آنان هم به همراه اند وهای نديد، ذهنی، را از راه آگاهی برای مردم تعريف کردهاين پديده

به مردم فروخته و ها اين پديده های خود را به نامذهن مردم دروغ یدر تاريکیاند که نابخرادانی پيدا شده
  فروشند.می

  

تواند به مفهوم  اند، چگونه میرا پيش از زادن بر گردنش نهاده بردگیشود، يعنی بند کسی که مسلمان زاييده می
ببرد؟ او از زمان کودکی بايد بپذيرد که انسان نادان خلق شده است و نياز به اطاعت از اوامر رسول هللا  پی "آزادی"

اند ی هللا تن در دادههستند. مردمی که به بردگی کند شيطانی و گمراه کنندهدارد و آنچه را که او خودش انديشه می 
 ؟.  ببرندتوانند به مفهوم " مردمساالری" پیچگونه می

  



  3/2  ٢٠٠۶آگوست   نگارش: آناهيد 

 انسان ،اندهايی گردآوری شدهدر کتاب شناسايی و های مادی از سوی کسانیاز آنجا که ويژگان برخی از پديده
هايی چون برد که راه شناخت پديدهببرد، او گمان میها پیتوان از راه آموزش به دانش اين پديدهمی  آموخته است که

گذرد. از اين را هم انسان به سادگی به  ها میا از راه خواندن کتابهوش، خرد، مهر، راستی، آزادی و آسايش هم تنه
های انسان هستند و با انگيزهدر  ، ذهنی،های نديدشود. در حاليکه اين پديدهفروشان گرفتار میدام شيادان و دين
مند شود و نيکی هبهرتواند در راستی از هوش خود شوند. هر انسانی با به کارانداختن خرد خود میانسان زاييده می

روييده است های هستی های هستی را برای آسايش زندگی خود شناسايی کند. انسانی که آزاد از پديدهيا زشتی
و . زيرا او دانش پيشينيان را هم از راه همزيستی فرا گرفته آموزدآزمايد و دانش آنها را میمی را هاخودش پديده

. او توانايی دارد که زندگی اندبوده در پيوندهای اجتماعی به او رسانيده وخته آم نياکان او آنچه را که هزاران سال
   خود را سامان دهد و نيازی به عبادت و اطاعت کردن از خالقی را ندارد. چون او آزاد است که خودش بينديشد.

د چون هر مذهب يا هر گنجاني در چارچوب يک مذهبی يا يک ايدئولوژی توان" را نمیآزادی " هايی بسانپديده
را به دست   اشکسی که افسار انديشه  کند.کسانی که به آن ايمان بياورند فرمانروايی میی ايدئولوژی بر انديشه

  .ای انديشه کندتواند آزادانه در مورد پديدهپيوسته است، او نمی  ديگران سپرده، آنکه خردش به ايمانش

  

و ای آزادی را از مردم جدا ی مردم را جای داد. چون هر مذهب و عقيدهزادیتواند آای نمیدر هيچ مذهب يا عقيده
انسان خردمند در سامان مردمساالری مرزهای . کندميدان آزادی آنها را، در دستورهای آن مذهب و عقيده، تنگ می
ی انسان مرز و  کند ولی برای انديشهگذاری میآزادی انسان را در اجتماع، نسبت به نيازهای شهروندان، نشانه

 .ندارند ای وجودکرانه

  

آزاد هم، بدون خواندن کتاب يا داشتن مذهب و رسولی، آزادی را به  گاندبسان خرگوش، آهو و پرنجانوران سرکش 
ين خورند. ای رايگان را هم نمیفريب آب و دانه آورند و حتاايمان نمیهای کسی و به دستور شناسندخوبی می

داشت . آنها برای گرامیپذيرندی هيچ خدايی را نمیبردگی لی آنهااند وجانوران هم بسان انسان آزاد زاييده شده
      کنند.مرزهای آزادی خود را به کردار شناسايی و از جان خود را در برابر درندگان نگهداری می زندگی

  

مردم يا خودآگاه و بر خرد  نويس کرد و به مردم خورانيد.توان در دستوری پيشمردمساالری" را هم نمیی " پديده
. کسی کننددر زندان ايمان به بند کشيده شده است و از ايمان خود پيروی می ی آنهاخود فرمانروا هستند يا انديشه

ت و او  يعنی او مطيع اوامر کسانی اس ی خود فرمانروا نيستايمان آورده است او بر خرد و انديشه ایکه به عقيده
ی ، رشد انديشهنامندمردمی که به دينی ايمان دارند آنها را امت يا پيروان آن دين می تواند که برخود ساالر باشد.نمی

ی " آزاده" يا ساالر بودن بر خويشتن سزاوار اين های آن دين ارزيابی کرد، بنابراين واژهتوان با ويژگیآنها را می
يا در اساس کتاب قانون يادداشت کرد  ای نيست که بتوان آنرا به مردم انداختپديدهکسان نخواهد بود. مردمساالری 

 به اين اميد که بر اساس آن کتاب مردم بر خود فرمانروا خواهند شد. 

  

های خود را داند و نادانستیانسانی که در تصورش خالقی را بپذيرد که صاحب اوست پس خالق را بر خود حاکم می
مانند يک مسلمان که تضادهای دانش با اوامر رسول هللا را نشان نادانی خود و حکمت  .پنداردق مینشان دانش خال

ماند و به همان  بيشتر از عظمت و قدرت هللا در شگفت میتر باشد هر چند که يک مسلمان کورانديش داند.هللا می
 آورد.و دانايی واليان اسالم ايمان می  نسبت هم به نادان بودن خود

  

ها خوانده و شايد هم بتواند آنها را بازگو کند هايی است که او در کتابنشان آگاهی يک مذهبیی دانش و دانشنامه 
ی يک خرگوش، او انسان خردمند گستاخ و جوينده است، دستکم به اندازه نيست. ی اوولی دانشنامه نشان خردمندی

در  فروشاناز زمانی که حکمرانان، به کمک دين  آورد.يمان نمیی او باشد اهاای که بر خالف تجربهعقيدهبه   هرگز
که او مخلوق خالقی است، توانايی خرد را از انسان جدا و آنرا در سياهچال ايمان زندانی  اندذهن انسان فرو کرده

اريک است، تنها  . از آن پس خرد انسان در زندان ايمان، که تاندساخته و فقيه را به زندانبانی از خرد انسان گماشته
اين است که چنين انسانی، از توانايی  شود.کشيده میفروش به بيگاری به خواست حکمرانان و از سوی شيادان دين

 پرسد. جويد و از فقيه میدر مذهبش می ها راترين پديده، مفهوم سادهخبر استخرد خود بی
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است زيرا کسی که دانشی   های هستینکردن در مورد پديده تر از ندانستن و انديشهناکدای درايمان آوردن به عقيده
دارد   ايمان به مذهبی کند ولی کسی که فرمانروايیخود  خرد تواند آن دانش را بياموزد و سپس برشناسد میرا نمی

 ش، که بر خرد او فرمانرواست،ايمان به نيروی کند و از اين رویدانستن هر دانشی را در ايمانش جاسازی می
 .شودزوده میاف 

  

 ايمانش از راه تنها های هستیچون برداشت او از پديده تواند يک دانشمند باشدنمیای يک اسالمزده با هر دانشنامه 
هايی آگاهی چون ناميدتوان يک دانشدان را می او .انبار کرده است اشی عقيدهدر کيسه  دانشی که راه گذرد نه ازمی

 افزايند. میبلکه بر شگفتی او از خالقش  کنندنمی و را خودآگاها واندخمی هارا که در کتاب

  

 هایکهنه و داستان کامحبيشتر از اکه در آنها تواند بداند که خواندن چند کتاب دينی، يک روشنفکر اسالمزده می
گفتار اسالم  انشود که اسالمزدگکند. با اين وجود ديده می، کسی را همه چيزدان نمیگويی شده استدروغ پراکنده

رسی سازان به کشفيات و کرامات وااليی دست اسالم  دارند کهشنوند و باور ايمان خود میی سازان را با گوش پنهانی
 باز کنند. اجتماع ايران را دشوارهای گره فروشاناميدوارند که آنها از راه کشفيات اسالماند و يافته

  

اين است که   ن آشنايی ندارد بلکه او به نادان بودن انسان ايمان دارد.يک اسالمزده نه تنها با نيروی خرد انسا
را نشان برتری انسان بر جانوران  نیاشمارد و پستی و نادو او را نادان می  دانداسالمزده انسان را پست می 

  بالد.و به بردگی و بندگی خود در برابر خالق اعظم و دانا می پنداردمی

  

 مردم است ی شرعی برانی که به مذهبی ايمان دارند، از دمکراسی يا مردمساالری حکمرانیتصور مسلمانان، يا کس
يعنی همان تصويری است که مسلمانان، خودآگاه يا  های و نيازهای مردم.خواستهی نه سامان کشورآرايی بر پايه

و عقل را  شناسدنيروی خرد را نمی مسلمانی که با ايمان است او .اندکشيده ناخودآگاه، از حکومت هللا در ذهن خود
شريعت اطاعت کند. از  حکاماداند که بدون چون و چرا از کسی را عاقل میکند او دينی ستايش میبرای قبول اوامر 

مردم پيدا کنند تا بتوانند به  ایهدر عقيدهآزادی و مردمساالری را   سيمای خواهنداين روی اسالمزدگان هم می
رسند. البته مفهوم آزادی و مردمساالری در ذهن آنها همان مفهوم حکومت حاکم بر محکوم آسانی به حکومت ب

        است.  
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