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  بی مردم به حکومت د،رسيبه آزادی  توانبا مردم می
  

. در روند زندگانی انددر روزگار ما دانايی و دانش نسبت به گذشته در گفتار و به کردار تعريف ديگری را گرفته
 هاینيار .ای در دسترس خواستاران آنها جای دارندی انسان هستند به طور گستردهيی که ياری دهندههاامروز آگاهی

ای تا اندازه تواندهر کس می ولی .شوندبرآورده میگيرد، ، که او ياد میاندک دستورهايی شناختن هرکس بيشتر در
بهزيستن و زندگانی بدون رنج و نيز نيازهای انسان در  گون هر دانشی که به خواهد آگاهی پيدا کند.ااز بخشهای گون

اين زندگانی باشکوه هم در کتابهای ديگری نشان داده شده است. . ابزار و راه رسيدن به اندکتابهايی تعريف شده
دستورهای زندگی مدرن را درک کند تا از بازده کارکرد ابزارهای گيرد که بتواند انسان خوشبخت بايد دانشی را فرا 

ان داده تمدن امروز برای خود، آن بهزيستی را که تعريف شده است، فراهم سازد. در جهان مدرن کار آنگونه سازم
انسان را بسان  توانبه زبانی ديگر در کشورآرايی مدرن می انجام پذير باشد. و ورزيدگی اهیگشود که با کمترين آمی

توان بيشتر کارکنان يک يک دستگاه برنامه ريزی شده در خيابان نياز و توليد و مصرف به کار گرفت. يعنی می
از آنجا که دانش از درون   ی کاالی فلزی جا به جا کرد.کنان کارخانهی بافندگی را، در اندک زمان، با کارکارخانه

مردم هم نياز به انديشيدن  شودمردمان به کتابها سرازير شده است و همه چيز پيشاپيش برای آنها برنامه ريزی می
ست سرشت خردورزی در اين دوران که بنياد خودانديشی از مردم گرفته شده ا  های دانشی ندارند.مايهبنی در باره

های روزگار فرآورده از را با جان و دل خريدار هستند تا و انديشيدن هم در بيشتر کسان خشکيده و مردم اين کاستی
  مند شوند. مدرن بهره

  

ند، شومی ی پيکر او آميخته و آموخته د، که با همه هايی نياز داربه آگاهی آيد که انسانزمانی هم در زندگی پيش می
مايه و  در اين هنگام است که انسان به بن خود بريزد. ندروه و ب رداز کتابی بردا تواند آنها رانمیه که او آنگون

نياز دارد که اکنون آن گوهر دربيشتر کسان ُرشد نکرده  خود، يعنی ورزيدگی در آفرينش انديشه، سرشتنخستين 
توانند به ولی از درماندگی نمی کنندمرور می شناسند کتابهای خود راای که میاست. پس اين کسان به شيوه

و دانش آنهاست که در  اندبايد بدانيم که مردمان هستند که دانش و دانشمند آفريده ببرند.های درون خود پیاستیک
کتابها نگاشته شده است. البته دانشی که به انديشه، احساسات، ورزيدگی و ساختار جان انسان بستگی داشته باشد 

های ابزار پروری شيو توان بابيان کرد، که در کتابی نوشته شود، و نه می  یيکهای دانش فيزبا واژه توانمی نه 
ی بينايی همهبرند که کتاب دانشمند آفرين و کتابخوان آموخت، که از کتابی خوانده شود. برخی از کژ فهمی گمان می

ناآگاه را دارد. اين کسان شناخت آگاهی را، که از راه  دم حق حکمرانی بر مر هم چنين کسی پندارندمیرا دارد و 
های اين آنها مردم را، که از آگاهی  دانند.های اجتماع میبينی در پديده، تنها چراغ ژرفشودخواندن کتاب فراهم می

  گاشته شود. تواند گاهی هم بر کتابی نی مردمان است که می. دانش در انديشهپندارندخبرند، نادان میکتابها بی

  
  اندکه اين حريفان خدمت جام جهان بين کرده    به خواری منگريد  (مردم)رندان یدر سفالين کاسه

  

کسانی زور آور با نيروی خشم بر مردم ايران حکمرانی سال است که  نزديک به دوهزارتوان گفت به درستی می
و به سود خود به کار  هی آنها را در بند کشيدهاين زور ورزان، به کمک متوليان دينی، مردم و انديشکنند. می

، کم وران وباالخره ورزگراندر دوران ساسانيان موبدان، فرمانروايان، افسران، دهگانان، هنرمندان، پيشه  اند.گرفته
کس راه ی هرنهاد خانواده.  بنانداز برتريهايی در جامعه برخوردار بوده اند،و بيش به همين رديفی که نامبرده شده

، برای اين پيوند بيشتر . در شاهنامهکرد، زمينه سازی میای آن روزنيرو او را، در جامعه یپيشرفت و اندازه
. با وجود اينکه در آن دوران هر کسی نسبت به دودمانش ارزشهای شودبه کار برده می ی نژادخانوادگی، واژه

ند. يعنی در آن سامان هم برزگر و هم رامشگر، اوردار بودهبرخ ی خودگوناگونی داشته ولی همه از ارجمندی ويژه
ی . هنر، ورزندگی و زبردستی در وجود خود مردمان بوده، هرکس آنرا با همه شدندگرچه نابرابر، ستوده می

ها، تنها، در البالی کتابها و در دانشکده ای. چنين نبود که آگاهی و دانش از پديدهآموختاز استادی می وجودش
. البته پس از پيدايش و گسترش ابزارهايی، که توليد کاال را دنگردآوری شده باشهنرور نيستند  خود رای کسانی کهب

، برای انجام کاری نياز انسان، به دانش درون کتابها افزوده، به استادان کارآزموده و چيره دست کاهش ندنکآسان می
 اجتماعی دوران ساسانيان ارزشهای از توانکار برده است میزير ب یدر سروده هايی که فردوسیاز واژه يافت.

  آگاهی پيدا کنيم. در اين سروده فردوسی پيآينده شوم هجوم مجاهدين اسالم را پيش بينی کرده است.
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  فرومايه  را  بخت  گردد  بلند      شود  خوار  هرکس  بود  ارجمند
  خوبی  نهان  گزند  آشگارا  و    پراکنده    گردد  بدی   در   جهان
  همه  نا م  بو بکر و عمر شود    چو  با  تخت   منبر  برا بر   شود
  کز اختر همه تازيان رااست بهر    نه تخت و نه د يهيم بينی  نه شهر
  گرامی   شود   کژی  و  کاستی    ز  پيما ن  بگرد ند  و  از  راستی
  فتگوسوار  آنکه ال ف آرد  و گ    پياده   شود   مرد م   رزم   جوی
  نژاد  و  بزرگی   نيايد  به   بر    کشاورز  و  جنگی  شود  بی هنر
  نژاد  و  بزرگی   نيايد  به  کار    شو د  بنده   بی  هنر    شهر يار
  نژادی   پديد   آيد   اندر   ميان    از ايران  و  از  ترک و از تازيان
  بودسخنها  به   کردار  بازی      نه دهقان  نه ترک و نه تازی بود

  

بر مردم  کرانبه هر روی مجاهدين اسالم با خشم بسيار شريعت اسالم را به ايرانيان تحميل کردند و ستمهای بی
ند بلکه، با ادر اين توفان مرگ آور نه تنها بسياری از ايرانيان جان و هستی خود را از دست داده روا داشتند.ايران 

دگرگون  نابود يااين مردم های اجتماعی فرهنگی و پديده ارزشهایوارد کردن احکام تازيان بيابان گرد، پيشتر 
برای روشن شدن و شناخت ارزشهای فراموش شده بايد به تصوير انسان و هللا در نتيجه به حقوق بشر در  ند.اشده

  دينهای االهی اشاره کنم.

  

خلوقی دهد و به ماوست، از دست میی خود را، که آزادگی در آفرينش مايههای ابراهيمی انسان بنی ديندر همه 
انسان را از راه   ورزان بوده است،شود. اينگونه نگرش، که پيايند قدرت، گناهکار و نادان تبديل میپست، گمراه 

ی انسان از ديدگاه متوليان اين دينها کارآيی خرد و انديشهند. نکشرعی به برده، به زبان اسالمی عباد هللا، تبديل می
داند، جانوان توانايی آنرا دارند که با . هر انسانی میدشوتر از خوی جانوران است ارزشيابی میپست که  به ميزانی

خوی جانوری خوب و بد را، در خور نيازهای خود، برگزينند. از ديدگاه دينها ابراهيمی انسان بدبخت نادان، پست و 
در . راهنمايی رسوالن و متوليان خالق خود نيازمند استنابخرد است، توانايی شناسايی نيک و زشت را ندارد، او به 

بينش اسالمی انسان عاقل کسی است که، به رسول هللا ايمان بياورد، باور داشته باشد  که او نادان است، در اين  
نگرش انسان گستاخ و خودانديش، که بر خرد خود تکيه کند جاهل و سزاوار کشتن است. نخستين گامی که آزادی 

ی آگاهی و که او برخالف خرد خود بايد بپذيرند که هللا دانای مطلق است و همه  گيرد اين استه را از انسان میانديش
يک کتاب، قرآن، نوشته و به انسان امر شده است. انسان بايد  تنها در را که انسان نياز دارد، از خشک و تر، دانايی

نادانی انسان است نه از کاستی کتاب. عابدين راهی به جز اطاعت از  د ازبينباوور کند آنچه را که او در آن کتاب نمی
پذيرد اوامر خالق خود هللا ندارند. البته انسان به نيروی خرد آراسته شده و سخنان خالف خرد را به آسانی نمی

يانی نابخرد و اين ست که متول هايی بسان عقل، عاقل، معقول و تعقل پيچيده باشند.که آن سموم را در کلمه  هرچند
کنند، سموم نادانی را خردی آنها را رسوا میمردم فريب به نامهايی چون، مال، شيخ، عالمه در کتابهايی ، که بی

در  هک ،هايیخشکد. با چنين شيوهمی در مردم ی انديشهکه زمينه  دارندبرای انديشه سوزی مردمان آنچنان گرم می
اند و شتر مردمان با خودانيشی بيگانه يعنی معقول و پيرو واليان اسالم گرديده، بيانددرازای زمان همه گير هم شده

لب فرو  از ترس شدند ياکارآيی داشت به نام مرتد و کافر کشته میکه گوهر خرد هنوز در نهادشان هم اندک کسانی 
کامروا و دگرانديشان را  متوليان را توانستبستند. البته زبردستی و خودانديشی يا هنرورزی در موردی که می می

اين بود که تا پيش از رنسانس، در اروپا و پخش ابزارها  .ستاکردهبيشترين ميدان گسترش را پيدا می سرکوب کند
، از راه  کم و بيشهای گوناگون را آوریبودند که فن وران، پنجه و بازوی پيشهی جهانتازه و دانش مدرن در همه

يعنی مردم هنوز باور داشتند که در سرشت يا در درون آنها نيروهايی وجود دارند که  .دنآموختورزيدن و آزمون، می
 ی ايرانی تنها مخ انسانتوانند به کمک آنها هنر و آگاهی را فرا گيرند يا در جان خود بيافرينند. در انديشهمی

البته اين  آموختند.هنری را می  ه است بلکه چشم، گوش، بينی به ويژه دستهای انسان هم دانش ونبودآموزش پذير 
که آن   شدندآنگاه ارجمند شناخته می دانستند،ها را، که پس اسالم هم هنوز در سرشت انسان میبخش از ارزش

  آمد.ارزشمند به اسالم ايمان داشته باشد و گر نه هنر نامسلمان بيشتر در جهاد به غنيمت مسلمانان در می
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شمار کاالهای گوناگون، پيدايش کتاب و ی دانش، پيشرفت ابزارها و توليد بیگسترش و شاخه شاخه شدن بخشها
انديشه که نيروی خرد يعنی جستجو کردن  نهادزندگانی مردم و ارزشهای آنها را دگرگون ساختند. بن ايجاد دانشگاها

درون انسان جدا و در   شده است. اين ريشه و بن از سرشت يا از جاه ب جا در دانش مدرن ایو يافتن است به گونه
سازمانهای توليدی، که فرمانروايان را برای انتخاب به مردم  شود.درون کتابهايی نمايان می ها درسيمای واژه
، از سوی انديشمندان دانشگاهی، خواستار و خريدار هستند که در خور هايی راسيستماتيک انديشه کنند،پيشنهاد می

مردمان را، ی نها روند، راستا، معيار، نياز، دانش، ابزار، شيوه، توليد و مصرف همه يعنی آ های آنها باشند.برنامه
هرکس هم خواه ناخواه  به اين سبب زندگانی .کنندبه روشی آزاد برای هر اجتماع، پيشاپيش زمينه سازی و مهيا می

آزمون را برای او   و ميدان لی زمانوشده روزافزون  بزرگ روان است.  نيازهای انسان یدر جريان اين رودخانه
ای يافته است. انسان نه زمان و نه آن امکان را دارد که  اندکی هم خودش در مورد ارزش پديده اندازه کاهشبی

 ای. از آنجا که انديشيدن و جستن برای انسان  رنجی و از سويی هم ابزار برای او يار توانا و زبان بستهانديشه کند
. البته در اين دوران هر کس بايد برای سازدد تا با خريد آن ابزار سختی کار را بر خود آسان گراياست پس انسان می 
برای نمونه: نياز به ماشين  .زمانی از زندگی خود را در بازار توليد بفروشد ی پول آن ابزار،خريد ابزاری، تهيه

، پيوند الکتريسيته، جريان فاضآلب و پودر لباسشويی در ساختار خانمان وابستگی انسان را به داشتن آب لوله کشی
يی هم بايد ساختمان خانه و توليد پارچه و لباس هم با کاربرد اين ابزار همآهنگی کند و ازسولباسشويی بيشتر می

های گوناگون اين ش، خريد يک ابزار مدرن، بايد نخست درخواستنياز بينيم که انسان برای پاسخ بهداشته باشند. می
زه را بی چون چرا انجام دهد يعنی او برای همآهنگ ساختن زندگی خود با تمدن امروز نياز به پول دارد نه تمدن تا

يست، بلکه آزادی است پيمانی که پيمانش را خودش، در زير فشار ی کسی نانديشه. انسان در روزگار مدرن، برده
  .نويسداجتماع و شتاب زمان، می

  

انگيزد تا ابزای را برای آسان ی او را برمی نسان است، سختی کار انديشهجستن آرامش و آسايش در سرشت ا
انديشه انسان کاربند  شودساختن کاری بيافريند. در دورانی که، با پرداخت پول و خريد ابزار، کار با نرمی روان می

جهان در  ،بينيم کهم میاگر اندکی بيشتر اين سوداگری را بررسی کني شود.زيادی ندارد در نتيجه آرام و تنبل می
خودانديشی هم، که او برای  تنها دشواری توليد برای مردم آسان نگشته بلکه انسان از رنج  ،ی امروزپيشرفته

ها، سامان زندگی نياز داشته، جدا شده است. در اين زمان خود انسان هم، بخشی از دستگاها، ابزارها، ماده
مه ريزی شده در توليد و مصرف اين سيستم است.  در سودای اين جاودوی و به سخنی ساده، چرخی برنا هافرآورده

پيشرفت، تا آنجا که خشنودی و آرامش به همراه بياورد، از گرايش انسان به خودباختگی گريزی نيست و انسان 
ميزانی از  اما اگر انسان در اين راه سرشت آزادگی خود را به توان خود را در پناه پيشرفت سرفراز احساس کند.می

سست جانوران هم پست تر شود پس منش جانوران از منش اين گونه انسانها  یاز انديشه  اشدست بدهد که انديشه 
هايی برتر و پر ارزش تر خواهد بود. هيچ کس در هيچ کجا خرگوشی را نديده است که او برای مرگ روبهان و گرگ

اند، که پدران آنها را کشته  شود که مردمی برای کسانیی ديده میزاری کند. ول اندکشتهکه پدران و هموندان او را 
و بر گور هزار کنند ها سوگواری میماه  اند همه سالهاند، دختران آنها را در بردگی فروختههای آنها را سوزاندهخانه
  .سازندقاتلين پدران خود گنبد زرين می یساله

   

. برخی با اندانسان جدا و در کتابهايی نگاشته و انباشته شده عنی از دروندر تمدن کنونی دانش و دانايی از وجود ي
آنها  که .شوندپيوست به اين انبوه نوشتارها با بخشی از گوهر سدها و هزار ها سال آگاهی مردمان روبرو می

رند سود ببرند. البته ها برای رسيدن به آرمانی که داآن آگاهی ی خود، ازنسبت به گنجايش خرد و انديشه ،توانندمی
سازند و دانش يا آگاهی ی خود را بارور می، انديشههای نوشته شدهاندک شماری هم هستند، که از برخورد با آگاهی

برای   يابد تا به فروش برسد.که اگر در سو و راستای روند جهان امروز باشد گسترش می آفرينندای را میتازه
يی را که برای ما شناخته شده هستند، هاود چند نمونه، از پديدهنوشتار روشن شی اين اينکه دراندک سخن شيره

  کنيم:بازگو می

نخست خوراک مردمان را مرور کنيم. شايد هنوز فراموش نشده باشد که مردم هر سرزمين، شهر حتا هر خانواده، 
 اين ساختند و هر کداموناگونی را میهايی که به آنها دسترسی داشتند، خورشهای گ، با فراورهی گذشتههادر هزاره

توان از هايی اين مردمان را می . آگاهیدادندآموختند و هم در وجود خود پرورش میدانش و هنر را هم از ديگری می
د، شو، تصور کرد. هنوز هم ديده میخوردآنها، که در هر مردم گاهی هم در هر نانوا به چشم می گوناگون  نان پختن
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های دورافتاده، ساختن خورشهای آنها به آگاهی و توانايی خود آن کسان بستگی دارد. بديهی است که  که در روستا
آگاهی هر يک از اين کسان در مورد پخت و پژ کمتر از دستورهايی است که در يک کتاب آشپزی گردآوری شده ولی 

   را گنجانيد. ی آنهادانش پخت و پز همه  تواندر يک کتاب آشپزی نمی

  

دستورهای کتابهای کنند. دم مدرن خوراکهای خود را بر اساس دستوراتی که در کتابها توشته شده اند تهيه میمر
ها هم بر اساس کتابهای موجود توليد و فراورده موجود نوشتههای آشپزی هم بيشتر بر اساس مواد و فراورده

که حتا خود نويسند آن کتاب هرگز نه پخته و نه  در اندک زمان خورشهايی را بپزد  تواندانسان مدرن می شوند.می
چشيده است ولی امکان آن هست که اين انسان مدرن در کنار کشتزارهای مواد خوراکی از گرسنگی يعنی از بی 

آموزند و انجام اين کسان دستورهای کاربرد دانشی را، که کسی نوشته يا گردآوری کرده است، می  رد.دانشی خود بمي
گويند البته امروزه هر می Userبرد کسی که دستور کار ابزارهای مدرن را برای انجام کاری به کار میدهند. به می

 يک زن در برابردار مدرن را است. اگر بخواهيم يک خانه Userای از کار، برای برنامه ريز پيشين، کس در مرحله
در يک کماچدان  کند تااجرا میشت پاکتی را پ دستورکاردار مدرن بسنجيم بايد بگويم که خانهی سواد دهاتی ب

  سواد دهاتی نهفته است.، ولی هنر نان پختن در سرانگشتان و بازوان آن زن بیUserالکتريکی نان بپزد، 

  

توانيم بررسی کنيم می های آهنی در جهان امروزبا فرآورده ی آهنگری راديگر اينکه اگر ما اندکی پيشهی نمونه 
تواند پاره آهنی را در از سالهای آزمون در او آفريده شده است او میيک استاد آهنگر دگی و آگاهی ورزندريابيم که 

 رسيده ایکوره نرم کند و به هر فرمی که نياز دارد در بياورد. کارگر مدرن امروز هم پاره آهنی که به گرمای ويژه
گيرد، که سازمان آن شکل می فرمی آن به آهن  رهآن پا ،با زدن کليدی ،کندبه دستگاه ماشين فشار روانه می  است

تفاوت اين دو آهنکار در اين است که استاد آهنگر اگر  .، مثالً به شکل سکدست يک خودروخواسته استکارخانه می
ی چکس و سندان خود بسازد ولی نه آن کارگر مدرن بلکه تواند آن سکدست را هم بوسيله نياز باشد از ورزيدگی می

 ونچبرسانند  یآهنی را به فرم دلخواه، بدون فرمانروايی آن سازمان، پاره توانندارکنان آن کار خانه هم نمیکی همه 
. ی وجود آهنگر استولی دانش آهنگری در همه انددانايی آنها بيشتر در اجرای دستورهايی است که از کتاب آموخته

  از خواندن کتاب آنها را آموخت. توان کرد و نمیبيان  هادر نوای واژه توانچنين دانش يا هنری را نمی

  

توانسته است  يک دوربين عکاسی  ديد. ی هنرمنددر بررسی عکاسی و کار يک نگارنده توانی ديگری را مینمونه 
های سرپنجهگفت که  توان. در اين بررسی مینياز سازدزمانها از کارکرد يک نقاش هنرمند بیدر پيشتر که ما را 
 های رايانه نوای يک ساز، که از راه برنامه بررسی درهنر و انگشتان عکاس کارگزار او هستند.  یينندهنقاش آفر

هايی همين تفاوت را نتيجه گرفت.  پديده توان، میشودبا نوايی، که از سوی يک هنرمند نواخته می شودمی توليد
ی آن هستند که ند بلکه نشان دهندهندان پيشين نيستهنرم يا کم ارزشی بسان دوربين عکاسی و رايانه دليل ناتوانی

ت که توان گفدر درازای زمان دانايی از درون انسان بيرون و به ابزارهای دانش وارد شده است. ساده تر می چگونه
ر نياکان ما از راه دانش و هنر خود بر ابزارهای توليد فرمانروايی داشتند و ما امروز از راه نياز خود فرمانبردا

   ايم.ابزارهای توليد شده

  

اين همه کناره پردازی در اين نوشتار و از آن روست که نشان داده شود سرسپردن بدون انديشيدن در مورد هر 
ای هستند در در روند و راستای ويژه يی کههادانش و آگاهی  دانش نيست. يا آموختنای نشان هوشمندی نوشته

دسترسی و فراگرفتن آنها، برای بيشتر که خواهان باشند، در شوند. باشته می کتابهايی برای آموزش شهروندان ان
زمانی کوتاه امکان پذير است. کاربرد درست دستورهای نوشته شده نه تنها رنج کار را کم و بازده سود را افزون 

ی ان در نتيجه.  مردمسازندمی های جهان همآهنگبلکه انسان را خواه ناخواه با پيشرفت و دگرگونی کندمی
از زندگانی آنها دور کنند. بديهی است که  ها راانسان خواستار داشتن امکاناتی هستند که سختی ایهای ويژهانگيزه

، ها، معيارها، نيازهاهرگاه چنين ابزارهای جادويی برای فروش به بازار آورده شوند بايد خريداران آنها خواسته
ندگی خود را همان گونه آرايش دهند که در دستور کار آن ابزارها ز الش و سامانکاالی توليد، کاالی مصرف، زمان ت

ماند با اين سرسپردگی انسان به جادوگران ابزارساز به داستان سرسپردگی ضحاک به ابليس می .است نوشته شده
به   از آن پيمان رسد ولی انسان امروزضحاک از پيمان کردن خود با ابليس به فرمانروايی جهان میتفاوت که 

    شود.سخت افزار و نرم افزار پايبند میفرمانبرداری 
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بسان، شناکردن، نواختن سازها، ورزيدگی در هنرهای را جزيی از سرشت انسان  هايیهنوز بيشتر مردم فن
از راه شناخت  د،توانخودش بياموزد. البته انسان می جانتن و با  ها رابايد اين آگاهی انسان داند کهو می دشناسمی

اين هنرها آشنا شود ولی يادگرفتن  با ،اندنوشته شده های روانی که در کتابهاقانونهای فيزيکی يا کاوش در انگيزه
  .ی انسان بستگی داردآنها به درون ناشناخته يا کم شناخته

  

از البالی کتابها جستجو و انديشه خود را هم شوند با اين وجود برخی کسان از راه شتابزدگی از خود بيگانه می
انسان است نه انديشه انسان از کتاب.   هایاز انديشه  های کتابنوشته یاند که سرچشمه کنند آنها فراموش کردهمی

گردآوردن  نيست. بر گفتاری تری آن انديشهربر روی کتاب نشان درستی يا ب ،ایهای ويژهبا نشانه ،نگاشتن انديشه
انسان از خود بيگانه که، برای  کتاب. آن یی آوردندههاست نه معجزهآشوب شگفتیکتاب  در يک ديگران هایانديشه

خودانديشی را کند ی کهنه جستجو میهارسيدن به سعادت پس از مرگ، فرمانهای آسمانی را در آشوب انديشه 
پيشکش کرده است تا از است. او نه تنها روانش را بلکه نيروی انديشه خود را هم به ابليس زمان  فراموش کرده

های است که ابليس، فرشته، خدا يا انديشه یرنج انديشيدن آزاد باشد. بنابراين خرد چنين انسانی هم پرورش دهنده
  اند. فرمانروای او پيش نويس کرده

  

کمتر  نيست.ی نوينی انديشه یکند ولی خود او آفرينندهفکر می شده های پيش نهادهانسان خودباخته پيرامون انديشه
ها بيان کرد يا در درون انسان به ويژه در منش هر کس بنياد دارند، با نوای واژه را، که یيهاساختار پديده توانمی
هم از را خواندن کتابی به درون خود وارد کرد. کردارهايی که بر منش و  ها راآن پديده توانکتابی نوشت پس نمی در

مگر  شوندمايه و سرشت انسان واريز نمیبه بن ،ایساس فرمان و دستور پسنديدهبينش انسان استوار هستند، برا
، آزادی، نيکی، زشتی، ... و اين  هايی چون دوست، همسر، مهر، ميهنآنکه در درون انسان پرورده شوند. پديده

ای نشان آن نيست يدهشناخت و شناسايی پد تعريف کرد و حتا بازگو کرد ولی يیهارديف را شايد بتوان به کمک واژه
با شنوند، بينند، با گوش خود می. مردمان با چشم خود میکندجريان پيدا میانسان  در وجودکه آن پديده مهار شده 

سنجند که می  را آنچه برآينده سنجند ود میوخبا منش  لی از راه بينشکنند وگويند، با دست خود کار میخود می زبان
  شود.يان مینما آنها تنها در کردار

  

پندارند که مفهوم آزادی و دمکراسی در تعريف آنها اند میبرخی که بيشتر آگاهی خود را از کتابها گردآوری کرده
. گوينداز حکومت سکوالريته در هند و دمکراسی در ترکيه حتا در افغانستان و عراق سخن میکند. ساختار پيدا می
يستم و تن دردادن به ستم حکمفرانان دليل دادگری و رهايی مردم از رنج پذيرفتن يک س کنند کهآنها انديشه نمی

نيست. مردمی که مفهوم آزادگی و آزادی را با جانشان، با درونشان و با خردشان نشناسد نه کردارشان بر  دادیبی
  ی دادگری سامان داشته باشد.تواند بر شيوهی آن مردم میدادگری است و نه جامعه 

  

که شريعت اسالم در ايران راه خودانديشی را برای بيشتر کسان بسته است و اميدی هم  توان گفتیبه درستی م
توان اميدوار بود که روشنفکران در سوی ی بينش اين مردم از آلودگی پاک شود ولی دستکم مینيست که زمينه 

ی خودش بيافريند ولی در انديشه ی بهزيستن رابيدار کردن خرد همگانی تالش کنند. نيازی نيست که هرکس فلسفه
ی عربی دو کس را به هم آزاد به آن خودآگاهی نيازمند است که هر کس باور داشته باشد که چند کلمه  یيک جامعه
نيار است که دستکم معيارهای اجتماعی آنگونه دگرگون شوند تا هرکس بداند د. نسازدهند يا از هم جدا نمیپيوند نمی

ی، هم پيمانی در زندگی تنها به خواست آن دو هميار بستگی دارد و هيچ کس يا هيچ قانونی که همسری، همخواب
نبايد اين حق را، که در سرشت هر انسان با او زاده شده است، از انسان بگيرد. آيا کسی، که از برابری زن و مرد 

خود شود، او نبايد آن آزاده را با نبايد بداند که، اگر زنی آزادانه پاسخگوی نيازهای مادرزادی  گويندسخن می
معيارهای احکام اسالمی سرزنش کند. آرزوی من از اينهمه پرگويی اين است که، دستکم روشنفکرانی که مسلمانی 

و آنچه  يابی نکنندشهای اجتماعی را با معيارهای اسالمی ارزند، ارزشها و پديدهارا از خود دور ساخته و مرتد شده
  .قرار دهندسنجند معيار میرا که با خرد خود 
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هر ابزار يا هر پيشرفتی در جهان ناگزير بر اساس  های قوانين طبيعی استوار شده است ودانيم که دانش بر پايهمی
شگفتی در اين است که احکام شريعت بيشتر بر ضد قوانين  يابد.ها، يعنی قوانين طبيعی، ساختار میاين حقيقت

   کنند.است که روشنفکران حتا دانشمندان کمتر در مورد اين تضادها انديشه می  تر آنطبيعی هستند و شگفت

از پيشرفت دانش  هکند و رانيوتن با انديشه کردن در مورد افتادن سيبی از درخت نيروی کشش زمين را کشف می
از اين   کنند ومی که آنرا نکوهش بيننديابد. دين فروشان هم نيروی کشش زن و مرد را می گسترش می اين فرآورد
گسترش نيازمند  ميدان  به که ،ی آزادهمين تفاوت هم ميان انديشه سازند. تر میراه آزادی انسان را تنگ دروغوندی

  .، وجود داردنمايداست، و عقل ايمانی، که تنها در تنگ حصار ايمان بزرگ می

  

دانه فکر کنند در بر داشته باشيم و اگر مردمی  آزا تواننداگر ما به دمکراسی نياز داريم نخست بايد مردمی که می
يعنی برای رسيدن به آزادی بايد بر  ی آنها را هموار کنيم.آزادانديش را خواهانيم نخست بايد راه گسترش انديشه

پيوند پذير نيستند. اگر باور  ردممهايی که با مردم تکيه داشت نه بر کتاب، بر پيشوا، بر رهبر و نه بر ايدئولوژی
ای را فراهم ساخت که آنها بر زمينه خيزد پس بايد بر مردم ارج نهاد يعنی بايداشته باشيم که آزادی از مردم برمید

توانند بينديشند و دشمن آنها ايمان خود بايد و خود می بدانند که خود ارج بگذارند، بپذيرند که آنها آزاد هستند،
ناک کشورهای بيگانه، يا از زيبايی پريان نجات بخش، خواب سنگين آنهاست. پيآيند افسانه سرايی، از هيوالی ترس

  . هاستتوده

  

هستند، از  انگانگچرخهای سياست بي در چربی آنها بسان پندارند کهب مردمی که نيروی خرد خود را باور ندارند،
ا خرد خود بينديشند مردمی که ب جويند.آميزند، در سياهچال ابليس زمان پناه میترس گمان خود با کسی در نمی

  دهند و برآن خواهند بود که خود از گردانندگان چرخهای سياست باشند.هرگز تن به خفت و بردگی ابليس نمی
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