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  خودانديشی يا خود ستايی روشنفکران
  

هستند. از  آزاد در سخن گفتن وانديشيدن گيرد، مردمدمکراسی، کشورآرايی با خواست مردم سامان می یدر جامعه
، دپسندکند که مردم آنگونه بگويند و بينديشند که آن حزب می ای را فراهم میاين رو دراين کشورها حزب حاکم زمينه 

  فروشند. کاالی خود را به نام و به رنگ نيازهای همگانی می یدکانداران سياس

  

، که بيشتر کاالی آنها يادآور شهر مردگان است تا ماننددر حاليکه بيشتر روشنفکران ايرانی، به عتيقه فروشانی  می
  ، کنندی آنها نمیزندگانی مردمان. آنها از خود کااليی ندارند که به نمايش بگذارند و مردم هم احساس نيازی به کاال

  شوند. اين است که نه آنها با مردم و نه مردم با آنها همگام می

  

برخورد کرده يا  با آنها دهد که او درزندگیايی سامان میهدرست است که انسان ساختار دانش خود را از پديده
 ی ديگران رای پژوهش و انديشه هبيند که بازدديگری برای او بازگو کرده است. انسان بيشتر سود خود را در آن می

که، شخص در  شوندهای گوناگونی انباشته میکوششی در آگاهبود خود انبار کند. در اين انبار انديشه وآگاهی با اندک
است. بيشتر اين   هااست، شناخت ژرفی در مورد آنها ندارد، او تنها سوداگر آن کاال ی زندگی گردآوری کردهدرازا

  ديگران فراهم آمده نه سامان و نه با يکديگر همآهنگی دارند.  هایاز انديشه ها که دانستنی

  

اند، آشوب و ناآرامی ايجاد بينشهای گوناگون، که در درونش بهم ريخته شده در نهاد اينگونه روشنفکران ناهنجاری
 .سازدين ناهنجاری درگير میکنند. اين ناآرامی که از دودلی روشنفکر تراوش کرده است او را به هنجار ساختن امی

را به آسانی سامان  درونی خود یهابا آن آگاهیبتواند تا گردد در اين جاست که اين روشنفکر به دنبال ميزانی می
  دهد. 

  

 شناخته شده هراای ماز راه شتاب زدگی و خودپرستی به يک دين، يک ايده ئولوژی، يا به يک رهبر که در فلسفه
با معيارهای آن دين، آن ايده ئولوژی، يا براساس فکر آن رهبری که  خود را، بودی آگاهاو همه  برد.پناه می ،است

و پيرو آن  آوردمی ايمانای ، به بينش و فلسفهرنج انديشيدنبدون . ازاين راه سازدپسند کرده است، همآهنگ می 
 فکر بسته بندیتواند نازا است، او تنها می اين روشنفکر پيرو يا مريد خودی انديشه شود.فکر يا مريد آن رهبر می

ها را با معيارهای ايمانش، که در بينش او جا ی پديدهی ديگری را بازگو کند شايد هم باز گشايد. او همه شده
  سنجد چون او معياری برای سنجش آن معيار(ايمانش) ندارد.ولی هرگز ايمانش را نمی سنجدمی اند،افتاده

  ايرانی از همين بافت هستند و از همين روی از خودانديشی هراس دارند. بيشتر روشنفکران 

  

به  تاريخ ی ازتالش خود را بيشتر برای يافتن حقيقت آن گروه که تاريخ را برای فرمانروايی فکر خود پذيرفته است،
ولی در  بينندن خود نمیآنها رفتار و کردار حکومت اسالمی را در پيش ديدگا .که نگرش او را تأييد کند  بردکار می

سال پيش مجاهدين اسالم، ايرانيان را سرکوب  و سرزمين ايران را    ١۴٠٠چگونه،   گردند کهجستجوی پاسخی می
ی مرسوم و معمول بوده است، امروز هم کشتار مردم اگر کشتار ايرانيان با شيوه ،پندارند کهويران کردند. انگار می

سال پيش، در جنگ با  ٢۵٠٠يا اگر کشف کنند که کوروش کند. يدا میبدست حکومت اسالمی مشروعيت پ
 کشتار ايرانيان بدست مجاهدين اسالمی افتخارآميز سال پيش هم، ١۴٠٠، در کشته پسبيگانگان، دشمنانش را می

  است. 

  

د تا بتوانند از ای هستنراه معجزهه اند، چشم بگروه ديگری که به اسالم و سازندگان اسالمهای" راسـتين" سرسپرده
کوشند که روی منجالب اسالمی می ی خودی نيرومحمد رسول هللا يک مسلمان" راستين" بسازند. اين کسان با همه 

پندارند که از روشنفکران شتابزده هم می  را با دروغ و رنگهای مردم فريب بپوشانند تا شايد خود به نوايی برسند. 
کنند که، با وجود پشتيبانی از روی کار آمدن حکومت اسالمی،  حتا فراموش می اين نمد کالهی به آنها خواهد رسيد و

سر آنها بی کاله مانده است. از آنجاييکه در طول هزار و چهارسد ساله گذشته  حتا نيک انديشی و خوشباوری 
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تی ايرانيان کسانی بسان مولوی هم  در اين راه سود بخش نبوده است، اسالم سازی اين کسان هم تنها به شوربخ
 دهندالبته کسانی  چون بن الدن هاهم هستند، که با اجرای اوامر هللا ، ايمان خود را به اسالم  نشان می افزايد.می

  .دروغ پردازی و مردم فريبی دست بردارندخواهند که از ولی با اين وجود اسالم سازان ايران نمی

  م" راسـتين" سازان، به بن الدن ها نشان راستين داد)( به راستی در دنيای دروغورزان بايد، از ترس اسال

ی آنها را در راه خواهند تا شيوه، میاندديگر گروه کسانی هستند که، چشم به کردار مردم کشورهای ديگر دوخته
 رسيدن به دمکراسی کپی و يکراست به مردم ايران پيشکش کنند. البته اين کسان نه آگاهی درستی از روند و ساختار

 شناسند ياجامعه ايران را می  هایسامان فرهنگی و پديده نه در راه رسيدن به آزادی دارند ی اين کشورهاجامعه
از گفتار و نوشتار برخی از اين روشنفکران پی برد که اينها  به درستی ساختار توان . گاهی میکنندبررسی می

که گويی  پندارندا با کارکرد کليسا در اروپا هم سنگ میچنان حکومت اسالمی ر .شناسنددمکراسی اروپا را هم نمی
احکام کليسا را دگرگون و  گويند کهسخن می سوفهايیلمرتب از في آنها .کندکليسا در کشورهای اروپايی حکومت می 

ی با زمان همآهنگ ساختند. برخی از اين روشنفکران آنگونه در خودبينی گم شدند که به جز پندارهای خام خود چيز
ند پوشبسان انسان آزاد لباس ب کراوات بزنند و خانمها  ،برند که اگر آخوندها به جای عمامهگمان می و پذيرندرا نمی

، اروپامردمان  ايران و یانها تفاوت ميان، دين اسالم و مسيحيت، جامعه  .در ايران هم دمکراسی جا خواهد افتاد
  بينند.سال پيش را نمی ۵٠٠جهان امروز و چهان 

  

های به درستی، تاريخ، فرهنگ وهويت خود را بشناسند، انديشه درست است که ايرانيان برای رسيدن به آزادی بايد
ی امروز ، سامان و ساختار جامعهی خودو با انديشه از آنها سود ببرندبتوانند  تا را بررسی کنند گذشته روشنفکران

ی پيوندها و ان کنند، ولی نبايد فراموش کرد که جهان، با همه و نوسازی آنرا بر اساس راستی و درستی بني ايران
بريدگيهای گذشته و موجود، در همين گاهی است که ما در آن زيست داريم. هماکنون مردم ايران، به حکومتی بر 

ننگ نيست بازند. آيا اين جان می يااند های مردم ستيزی است، تن در دادهواليت فقيه، که از پست ترين شيوهی پايه
ند، اگرد را، که هزار و چهار سد سال پيش بهم بافته بيابان عربهای یايرانيان بايد اوامر پست و پوسيده یکه همه 

ی کشتار ايرانيان بدست مجاهدين اسالمی بدون چون و چرا اطاعت کنند. آيا سختی و فشاراين ننگ تنها، به شيوه
، يا به اين بستگی دارد که فالن تاريخ نگار، دانشمند، شين ايران؟روش پادشاهی دوران پي ، يا بهدارد؟بستگی 

  نويسنده، شاعر و فيلسوف چگونه ديدگاهش را بيان کرده است. 

  

آيا تنها هنگامی شد. ، از زشتی و پستی واليت فقيه کاسته میداشتندآيا اگر حافظ يا فردوسی به اسالم ايمان می
  که پيشکسوتی آنرا تأييد کند، يا گفتار پيشينيان بايد دربست از زر سرخ باشد؟ گفتار پيشينيان سود بردتوان از می

به خرد  آگاهی ولی بيشتراين کسان حتا ،گويندبرخی از روشنفکران امروزايران، بسياراز خرد کاربند مردم سخن می
بپذيرند. درست در همين  بدون پيشداوری و تأييد مرشد شان سخنی را رد کنند ياتوانند نمی ن،وچند هم ندار خود

  شود.مانند، واليت فقيه زاييده میی خود بيگانه میزهدان است که، مردم با نيروی خرد و انديشه

همگانی شايد هم بدون کمک واژه  با آگاهی ،تواندمی آوريم که يک ايرانیبرای نمونه: در زير شعری را از حافظ می
  درک کند.  آنرا، معنی مهنا

  
  باده از خون رزانست نه از خون شماست     و تو چند قدح باده خوريم نچه شود گر م  

  

يافت که بخواهد به کمک خرد خود، بدون تفسير استادی که به او ايمان آورده، اين  توانکمتر روشنفکر ايرانی را می
ستگی دارد که آيا آن بشعر را بفهمد. البته تفسير آن استاد هم بستگی به دانش يا واژه شناسی او ندارد بلکه به اين 

استاد دوستدار حافظ مسلمان است يا خواهان حافظ مرتد. اگر اين کسان، استاد را که هيچ خود حافظ را هم کنار 
بگذارند، تنها به پرسشی که در اين سخن نهاده شده است، انديشه کنند به توانايی خرد و يا ناتوانی خود پی خواهند 

ی اين شعر يک اند با کاربرد خرد خود به اين پرسش پاسخ دهد. آيا اگر گويندهوبرد. چرا يک روشنفکر نبايد بت
  در خورانديشيدن نيست؟ ، برای اسالم زدگان،باشد، پرسش او يا حتا يک جوان مسلمان زاده انسان رند گمنام

ار، پژوهش و تدرست است که بيشتر مردم کشورهای پيشرفته هم همگی خودانديش نيستند از آگاهی يا نا آگاهی گف
ولی بيشتر آن استادان يا روشفکران آزادانديشی و خودانديشی را  کنندانی يا روشنفکرانی پيروی میی استادانديشه
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. برای نمونه:  تاريخ طبری برای پژوهشگران اروپايی، ارزش ادبی، مردمشناسی، فرهنگی، سنتی و اندآموخته 
  . شودوند تاريخ، حتا با کم وکاست هم، پذيرفته نمیراسالمی دارد. هيچگاه  به عنوان نوشتاری در 

، از نادانی های تاريخ طبری شک کنداز نوشته در مورد برخی ، حتادهنداينکه روشنفکران ما به کسی اجازه نمی
  اند.سستی بنا کرده هاآنها نيست بلکه از ترس درهم شکستن ديدگاهی است که بر پايه

  

، پيروی داندسد سال به زور از شريعتی، که انسان را گوسفند و انبيا را شبان می البته مردمی که هزار و چهار
و خود را دراختيار آورد ايمان می فهمد. مسلمان به گفتاری که نمیانگارندند خود را ذليل، نادان و پست میاکرده

دهند و از می پرورش رشانيدانند که آنها را برای گوشت، پشم، پوست و شگوسفندان هم نمیگذارد. شبانش می
 آنها هرگز نتوانستند از کشتارگاه پيامی برای چرندگان رام شده بفرستند، خبرند.سرانجام زندگی خود در کشتارگاه بی

" فقيه و سفيه "ی که در آن رابطه اجتماعیشبان گرگی است باهوش نه انسانی است مهربان. به هر حال درکه 
اسالمی تنها فقيه عالم است  ی. در جامعهرويدنمی درآن یاو انديشه  شودن خشک میاخرد انس یبرقرار است زمينه

آن آگاهی را بسادگی از  توانجاهل هستند.  علم يعنی شناختن احکام اسالم، که می نند ادو انسانهای ديگر، که فقه نمی
به چند کتاب ديگر هم، در همين راستا،   قرآن يا در بخشی از گفتار جانشينان محمد فرا گرفت. به يک فقيه که آگاهی

داند. اگر ما کتابهای يک چنين را می ی علومعالمه يعنی کسيکه همه  عالمه مجلسی)مانند گويند (پيدا کند عالمه می 
بافی تجاوز نکرده است. به   و طامات پروری خرافات ی تنگدايره بينيم که انديشه او ازعالمه را بررسی کنيم می

  دانند خود نيز سفيه هستند. گفت کسانيکه يک چنين ابلهی را عالمه می ددرستی باي

  

تا اندک آگاهی خود را بسيار انبوه، مشکل و پر اهميت جلوه دهند تا يکی اينکه  کوشندمیاند و متوليان اسالم کوشيده
تر روشنفکران ايران هم از شبی دانشی آنها بر همه روشن نشود و ديگر اين که مردم خود را نادان بپندارند. چون بي

. آنها هم اندهبردخودستايی و خام داشتن مردم را به کار  یاند، همان شيوههای مال  يا مال منش برخاستهخانواده
کنند فروشند. آنگونه وانمود می مياگری به ديگران میيهای اجتماعی را بسان وردهای جادوگری و کبرخی از آگاهی

  .تگی دست يافتن به آن اسرار نداردسشاي هوش و که هر کسی

  

 های آن در شگفتنمونه: هر ايرانی  که بتواند قرآن را به فارسی بخواند بايستی، از دورافتادگی و پسماندگی سوره 
خردمندی چنين گفتارهای خالف خرد را بپذيرد، ولی بيشتر به اين نتيجه   تواندبماند، از خود بپرسد که چگونه می

، بايد از عمامه  های بی سرو تهرا ندارند ، برای درک آن نوشته توانايی درک سخنان يک شتربان هانآ د کهنرسمی
و  انگارند، ناآگاهانه هستی مغز را در درون عمامه میهابه سرها کمک بگيرند. اين مردم، در زير فشار تلقين فقيه

  د.رکه مغز در درون سر و نه بر روی آن  قرار دا انديشندبه آن نمی 

  

آنها بر اين باورند که اگر کسی  اند،بيشتر روشنفکران همين روش را در مورد کتابهای فرهنگی ايران به کار برده
يک عمر پژوهش کند، رياضت بکشد، تا بتواند به مفهم آن سخنها  شايد و سال هابخواهد شاهنامه را بفهمد بايد ده

) sokht) در کجا بايد ُسخت(sakht) و َسخت(konjکجا بايد ُکنج( ) درkanjپی ببرد. به ويژه بايد بداند که َکنج(
اگر عمر پرارزشی بريزد ولی  آنرا بدين گونه دور شماری از تواندگفته شود. شايد اگر کسی عمر زيادی دارد می

، کسانی ی) شاهنامه به خرد بيشتر و وقت کمتری نياز دارد. شايد زياده روهایهای(اسطورهبرای فهم بن دادهدارد، 
، که برای اندخود آنها خيلی دير فهم بوده ، از آن باشد کههاکه از سخت فهمی انسان در مورد درک اين نوشته

 ی اينهمه  بينيم که.  اگر کندی آنها را هم نديده بگيريم میاندنياز داشته اينقدر وقت به ی هنریگشودن اين گنجينه
آنطور بسازند که  را اند تا فردوسیيدهکوشند بلکه هر کدام  اه نرسيدهجپژوهشگران از رياضتهای خود  به يک نتي

ديگر اينکه اگر هرکس نتواند، با داشتن شناختی از اسطوره (بن داده) و کمی آگاهی به هنر   ند.اپسنديدهخود می
گران  یاين پديده زيباسرايی، به نسبت نياز و آگاهی خود، بخشی، داستانی يا اندرزی را از شاهنامه بفهمد، پس

  با کتابهای جن گيری و وردهای احضار ارواح چه فرقی دارد؟  فرهنگی بهای

  

پندارند که درک نوشتهای خردمندانی بسان مولوی نهند و میخی روشنفکران خرد گرا، پای را ازاين هم فراتر میبر
) روان بداند و از آن گذشته  گل، نيچهی کانت، هرا( فلسفه اروپايی یبرای هرکس ناممکن است مگر کسی که فلسفه
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 "خر خوب اين يک ديدگاه است ولی يک بينش است " اسطورهای يونان را بهتر از داستان رستم و سهراب بشناسد.
ديوان شمس بخواند بيشتر به يک فلسفه يا يک  هایاگر کسی به درستی برخی از سرودهپرور.  "خرد " پرور نه

ی عشق است که برای مولوی عشق  ورای هر شکوه، شادی، دانش، بينش و سفهکند وآن فلخورد مینگرش بر
ان خدايی است که گاهی در درون و گاهی در برون اوست، در برابر معشوق گاهی از بزرگی است. معشوق او بس

و افکند، اين معشوق گاهی جان بخش رود و گاهی از سرافرازی خورشيد را بر خاک میافتادگی به خاک فرو می
ند و از اين نيستی بيی خود را میتهس ،و کشفيات او در اين است که در نيستی ی کرامت گاهی جانستان اوست، همه 

. به جز کشف اين لذت و شکوه که در رسيدن به معشوق و با معشوق يابدبه مستی عشق و کمال خدا بودن دست می
که با اسالم   يافت در ديوان شمس توانمت ديگری را میدرآميختن و با او همانی پيدا کردن است، کمتر کشف و کرا

شکوه عشق و معشوقش، که گاهی با خود او همانی دارند، هم از در تضاد باشد. مولوی برای بيان بزرگی و 
ای دارند سود ، هم از نامهايی که در فرهنگ ايران ارزشهای ويژهها و معيارهای تورات و انجيل و قرآناسطوره

ينکه در کاربرد نمادهای عرفان ايرانی، بسان ماه، زهره، مشتری، اختران فلک، خورشيد، رستم، . ابرده است
برای مولوی مشکلی ايجاد نکرده  در تضاد هستندی اسالمی هااوش، جمشيد و سيمرغ ، با معيارها و اسطورهسي

ی نمادها همه  کند.یاو با يک اشاره که عشق ورای کفر و ايمان است تضادهای گفتارش را توجيه م .است
 معشوقش، سيمای ند در قالب آنها،، او بتواای هستند کههايی که مولوی بکار برده است بسان پيمانهواسطوره

آشگار سازد و گرنه او ذوالفقار علی را خيلی بيشتر از زور بازوی رستم و ابراهيم را   نندهارا برای خو ،سخنش
ه مولوی هم يک انسان و پيش از عارف شدنش يک مسلمان بوده است.  البت  بيشتر از سياوش ستايش کرده است.
که محمد هللا ديگری را  کند، گويی فراموش مینماياندو معشوق خود را هللا می اين است که گاهی محمد را همکيش

. گاهی کنداست. او گاهی به کفر خود مباهات و از ايمان توبه می خورده به مردم شناسانده که به درد عشقبازی نمی
گاهی زمين زندانی  داند.شيد می. گاهی آفرينش انسان را در آميزيش زمين با خورداندکفر را دود و ايمان را نور می

   نگارد.برای پيکر انسان و پيکر انسان زندانی  برای جان جاودان می

  

ورد ديوان شمس آمد،  به دانش  ، که در م ی باالاکنون اگر کسی براين باوراست که يک روشنفکر برای درک چکيده
دکاربند مردم را باور ندارد بلکه خود نيز از نيروی نياز دارد، از اين روی ست که او نه تنها خر يیی اروپافيلسوفها

ی اين گونه  البته اگر کسی بخواهد سرنهاد عرفان را پيدا کند، که آيا سر چشمه  است. مانده بهرهکار برد اين واژه بی
ندگی زيادی شود، بايد به پژوهشهايی بپردازد که نياز به نيروی جوينوييها، خرمدينها يا بوداييها آغاز میبينش از ما

   .رده باشدکآماده ندرآغاز  را ی پايانیدارند. هنگامی اين پژوهش يک جويندگی است که پژوهنده نتيجه

نهاست که از مسلمانان ی آمبارزهی سنتی وهسستی و کژروی بيشتر روشنفکران در راه پيکار با اسالم در شيی پايه
يمان او به اسالم است، کسی که به اسالم تکيه کند پسنديده، در اسالم ميزان سنجش مقام يک انسان ااند. آموخته 

کسی که به خرد خود مباهات کند مرتد است. اين است که بيشتر انديشمندان، نخست جان خود را در پناه ايمان به 
ی خود سخنان پر ارزشی را ، که از انديشه  توانستندراندند.  از اين راه میساختند و سپس سخن میمیاسالم ايمن  

شدند، کمتر کسی به تضاد و خالف شريعت اسالم بودند، بيان کنند و تا زمانی که آن سخنان به کردارآشگار نمیآنها 
ی هم درزندان ايمان بسيار تنگ است، به همين سبب هم  متوليان اسالم ی ديدگاه. روزنهدرکآنها با اسالم اعتراض می

. برندهمين معيار را هم روشنفکران ايرانی بکار مینه سخنانش را.  بی کنندتنها ايمان کسی را ارزشيا توانندآنها می
ند شوکپر ارزش هستند که او مرتد باشد، اين است که می  برای نمونه:  سخنان حافظ برای برخی روشنفکران وقتی 

اگر حافظ مسلمان باشد چون . جلوه دهند کنند که حافظ را مسلمانمسلمانان هم تالش مینمايان سازند.  را تا کفر او
ی گفتارش به خرمندان به ارث  کنند و اگر حافظ مرتد باشد همهآخوندها به آسانی گفتار او را تفسير و تعبير می

بيشتر در اين کش مکش  تماشاچی هستند و  مردم رود.می  اين شيوه کش مکش هميشه با گرمی به کاررسد. می
توانند شعری نمی هرگز آنها خود اند کهپذيرفته و به زور تلقين روشنفکرانه اندچشم به دهان خبرگان کارکشته دوخته

  از حافظ را بفهمند.

  

نمونه: پيل گاهی  همان جانور  . برایاندبه دو گونه گاهی هم به چند گونه به کار برده نامها را سخنوران برخی از
مورچه برخالف پيل جانوری ريز است ود. شدرشت است و گاهی بعنوان صفت تنومندی و درشتی به کار برده می

همچنين در سخنوری  د.نشوولی صفتهای ديگری چون کوشا، دورانديش، دلير و بلند همت هم به او نسبت داده می
موسی، فريدون، رستم، خسرو، شيرين، فرهاد و ديگر سرشناسان کسانی چون يوسف،  ایصفات اسطوره از
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  شود.داستانهای مشهور استفاده می

  

 ، بين اسالم زدگان و روشنفکران، اندبه کار برده شده هادر چگونگی و فهم درست اين نامها و صفتها که در سروده
نفرين و نکوهش  کردند که در اسالم آشگاراهايی را هم ستايش . ولی سخنوران واژهخوردچندانی به چشم نمیجدال 
های باده، می، واژهگيرد. روشنفکران و اسالم زدگان در می و از اين جاست که جدال سوزان و جاودانی بين اندشده

های شيطان ناميده شدند. اکنون سخنور، نجس و از ابزارها و وسوسه  و يا موسيقی  در اسالم حرام ، مستیشراب
انگوری سخن رانده و خواه چيز ديگری را با اين نام و ارزش واالی شراب ستوده است، خواه مستی خواه از شراب 

داند. از هر سو که به اين  مستی برابر می  اين کند و خواه احساس ديگری را با شکوهز شراب را ستايش می ا
ست.  روشنفکران به جای اينکه   با احکام اسالمی در تضاد ا سخنور ديدگاه که ی نگريسته شود آشگار استهاواژه

است، و اين ستايش با  شدهستايش می  یبه راستی  و درستی روشن کنند که در فرهنگ ايران شراب و موسيق
، کوشش دارند که از محبوبيت سخنور( بيشتر درمورد حافظ  در تضاد است ، که شراب را نکوهش کرده،های قرآنآيه 

، از بی شرابی کندکه ماه صيام( ماه روزه)  را نفرين می حافظ آيا کند کهفاوت میجدال است) سود ببرند. اکنون چه ت
است. ولی روشن است که او ماه روزه را با تلف  نداشتهعبادت ماه رمضان اجازه برای اينکه در  بوده ياتاب شده بی

ناه که از ماه مبارک رمضان کردن عمر و مستی شراب با شادی در زندگی  سنجيده است. به هر حال او برای اين گ
  بيزار بوده در جهنم هللا خواهد سوخت.

  

که ستايش از شراب   کردندکردند اين بود، روشن میمی برای فرهنگ ايران بايستکه می انديشمندان کمترين کاری را
آخوندها با بی  گفتار قرآن در تضاد است. روشنفکران اين کار را نکردند  ولی ای باو مستی به هر زبان و انديشه 

با  هاآخوندها و نه تضاد آن واژه ند که ديگر نه واژه دزدیاها را آن اندازه به کار بردهشرمی و زرنگی اين واژ
  آيد.اسالم به چشم نمی 

  

هيچ کتابی از اين انديشمندان، فردوسی، مولوی، حافظ، بيرونی و ديگران بدست ما  -١خوب اکنون فرض کنيم که: 
نطور که از بسياری دانشمندان ديگر هم که کشته و نوشتارهايشان سوخته شدند چيزی بدست ما رسيد همانمی

ايرانيان در هزار و چهارسد سال پيش ديوانه شده بودند و به تازيان بيابان گرد پناه برده بودند تا   -٢ه است، نرسيد
مانند قرنهای گذشته از کورش و داريوش و ايرانيان امروزهم   -٣اجازه داشته باشند که برای آنها بردگی کنند، 

 تشت و حتا انديشمند ديگری در ايران زاده نشده بود،هيچگاه زر  -۴مانده بودند، خبر میفرهنگ آن زمان بی

پس امروز بايستی  مردم ايران محکوم باشند که برای هميشه ننگ واليت فقيه را تحمل کنند؟ آيا سياهان افريقايی  
 ه آمريکا کشانده شده و چيزی به جز بند بردگی بر خود نداشتند، نتوانستند بندهای اسارت خود راکه برای بردگی ب

  پاره کنند؟ 

  

اگر روشنفکران، خرد مردمان را، باور دارند پس چرا بايد به آنها تلقين کنند که آنها بدون مرشد و پيشکسوت 
ک نفر انباشته نشده است، آيا برداشت اين روشنفکران از آخر خرد مردم که در سر ي ها را ندارند.توانايی درک واژه

  برای نمونه خرد را بيازماييم: فروشند؟ونی است که آنها به مردم میخرد مردم خرد بدون مردم است يا در افس

  
  حاليا فکر سبو کن که پر از باده کنی    آخر االمر گل کوزه گران خواهی شد  

  

و   تواند برداشتی از اين گفته داشته باشدبه کار ببندد، میخرد خود  نيروی  کیاگر اند ،های همگانیهر کس با آگاهی
خالف خرد نيست  ، اينبا ديدگاه ديگری تفاوت دارد او اگر برداشت فسون و افيون مرشد عالمی ندارد،نيازی هم به ا

  بلکه خالف يک شريعت است. 

ست که آنها ابه آن معنی  نه ، اينندزايد، مخالفنه می برخی با واليت فقيه، واليت امام مهدی که نه زاييده شده و
رآنند که پيشاپيش زنجير بندگی امام شريعتی، امام سروش، امام مصدق و بتهای بلکه آنها ب هستند و آزاديخواه آزاده

د، آنها کننگره بزنند. آنها از مردمساالری، ساالری بر مردم را تصور میمردم  گردن را به یديگر ،یزنده يا مرده
  ی در خور نيازهای مردم ندارند.آماده کنند، آنها کاالي کاالی خود برای خريد هند مردم رااخومی سوداگرانی هستند که
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و اگر هم جدا از مردم   تواند درد مردم را بشناسدالبته کسی که هيچ کوششی برای شناخت مردم نکرده است، نمی
  رمان دردهای آنها را داشته باشد.  نبايد هم اميد د ،پيچدبرای مردم نسخه می

های کتابی، برای بررسی  واژه رایه سالهای زيادی را بها انديشمند ايرانی پديدار شدند کاز گذشته تا امروز، ده
فرهنگی که  برای شناخت، . کمترين آنهااندبه کار برده  ی تاريخیيا برای سرگذشت يک پديده یانويسنده شناسايی

، مردم نیی کنوتوان يافت که جامعهاکنون هم کمتر کسی را می  اند.تالش کرده ها را آفريده استپديده و هاآن انديشه 
بينش فرهنگی ايرانيان، را بدرستی بررسی کرده باشد يا بررسی کند. اين کاستی از خودپرستی است ، ی ايرانزنده

ر ايران هنوز هم حتا يک کتاب چاپ نشده که در آن  نام مثالً  دخواهند آسان به آرمانهای خود برسند. که ايرانيان می
درستی گردآوری شده باشد. اگرهم اندک کوششی در اين زمينه شده نخست  و ويژگيهای گياهان و جانوران ايران به

شوند که کتابهايی در از سوی پژوهشگران بيگانه بوده است. ولی از همين هوشمندان ايرانی بسيار کسانی ديده می
ن فلک و خدايا معجزات هريک از امامها، کشف ارواح، فرشتگان، گنجيابی، رمالی، د تعبير خواب، جن گيری،مور

  نويسند. و می اندپريان نوشته

  

بايد نتيجه گرفت که افيون اسالم ايرانيان را خودخواه، تنبل، دروغ پرور، بيگانه پرست واز خود بيگانه کرده و 
تا   .ساخته استخويی و بد منشی اسالم آلوده  با بد را ايی، سياسی و فرهنگی مردمی معيارهای انسانی، اجتمهمه 

توانند راستی و درستی را بشناسند. ايمان آب ی خود را از اين آلودگيها پاک نکنند نمینفکران انديشهزمانی که روش
از   توانشود.  پرندگان را نمی بايد ايمان را از سرچشمه جدا کرد تا آب پااليش پذير کند،را از چشمه آلوده می

  ب را گوارا ساخت.توان آنوشيدن آب زهرآلود باز داشت ولی می

  

آيد کسی که، آگاهی خود را بر اساس ی انديشيدن به بار میآزادگی از خودانديشی و خودانديشی از رنج بردن در پهنه
پيروان، سرسپرگان، مريدان هميشه يک شيوه، ايمان و پيروی از ديگران گرد آورده، خودانديشی را نياموخته است. 

کمبود دانش   بدون رنج انديشيدنبه کمک او  کنند تايدا میيک پيشوا، يک پندار، يک انديشه يا يک قهرمان را پ
  را جبران کنند.  خود

     ست.تواند نان فروش هم باشد ولی هر نان فروشی نانوا نيکسيکه، هنر نان پزی را آموخته، نانوا است او می 
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