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  باليمدانيم، میکه نمی ،ی رازهايیما به پهنه
  

  کسی که توان گفتنيز می را بشکافد و هستیهای پديده یرازها تا به امروز توانسته است تنها بخش اندکی از انسان
بردن پيشرفت دانش برای انسان تنها پی  آگاهی داشته باشد. اندشکافته شده که یيبه بيشتر رازها تواندنمیبه تنهايی 

اين   که در باشدای بسته هايیگشودن در يدلک ست راهنما وتواناين دانش می  ها نيست بلکهبه رازهای نهفته در پديده
با  توانداو نمی  که برخورد کرده استی يهابا اين وجود انسان امروز به دشواری .هستيمبا آنها روبرو  زمان ما

توان چندانی ندارد که  اند. زيرا خرد جامعه در زير فشار بی دادگری که دارد به آسانی از آنها بگذری دانشهمه 
    .بجويد را ایتازههای آزادانه برويد و راه آرمان

  

اند برای ما در ساختن ابزارهای به آنها رسيده ی خودی که ديگران از راه خرد و انديشهيهابرداشت و کاربرد آگاهی
به دست آوريم و از  را  دانش ديگرانهای فرآوردهانگيزند تا ما را برمیا هباشند. اين آگاهیتوليدی سود بخش می

ما  یدرخت انديشه یی ديگران نشان زايندگیی انديشه مند شويم. ولی به کاربردن ميوهبهره دانش آنها پيشرفت
زايندگی بياندازد اندک ، از ستآنها ی درخت انديشهيشه که ر مردم را،خرد  يا ترس تقليدای بسان نيست. هرگاه پديده

در درون کسان ديگری  هاچون بنياد آن انديشه شوندی آنها بی بنياد میهاو انديشه  خشکداندک خرد آن مردم می
  نهفته است.  

  

 توانمند نخواهد شد آن درختی ی آن، بارآور و ريشههاگوناگون به شاخه های، از آويختن ميوهخشکدب ی کهدرخت 
  .ساختپيوند زد و بارآور  است،توانمند  آن یی درختی، که ريشهتنه به  ای راهای رويندهشاخه تواندولی می

  

های فرآورده هم ای از دانش بيگانگانزايندگی پيدا کند آنگاه پيوند هر شاخه يان هم باز توانفرهنگ ايران یاگر ريشه
  . شودن نيز افزوده میگوناگونی را به بار خواهند آورد و حتا بر کارآيی خرد ما ايرانيا

  

را  یهای اجتماعبينی، که از بن فرهنگ ايران روييده باشد، توان گشودن بندهای گرفتاریما بدون داشتن يک جهان
تواند گره گشای دشواريهای اجتماعی باشد که از خرد کارآی همان مردم تراوش کرده ای میزيرا انديشه نداريم.

اند بلکه بايد آن کليدها را در بيگانگان نوشته نشده یی ما در کتابهای تازهنههای کهباشد. کليد بندگشای رنج
اجتماع بستگی  همان مردم های هر اجتماعی به ساختار بينشی خودمان بيافرينيم. گوناگون بودن دشواریانديشه

ای که  يعنی ما با انديشه ت.خواهد داش، که دلخواه ما نيست، ی ديگریبازده گانهای بيگاندارد و به کاربستن تجربه
کشور ايران را سامان بدهيم. زيرا هر  توانيماند، نمیی ديگری را بررسی کردهی خرد انديشمندانی، که جامعهفرآورده

برداری از رونوشت کند.اند سامان پيدا میمردم جاسازی شده همان معيارهايی که در درون ها وکشوری با ارزش
  کند.های مذهبی پاک نمیرا از آلودگی ايران های بيگانه بينش اجتماعهای قانون کشورکتاب

  

توانيم ت چون بنگری>< تو بی چشم شادان جهان نسپری>". ما میان اسجخرد چشم  <ی فردوسی "به گفته
ه يم برآيند "خرد ديگران" را، کتوانولی نمی بشناسيم و به کار ببنديم سرگران را با چشم يد ی دانشفرآورده
 یرا بيافرينيم. اگر نيروای تازه یبا "چشم سر" ببينيم بلکه بايد خودمان با "چشم جان" انديشه ی آنهاست،انديشه

  ياری دهد. در سامان کشورآرايی را ما  کند کهای هم از او تراوش نمیخرد ما کارآيی نداشته باشد پس انديشه 

  

انبوه مردمان نيست. کسانی که، بدون  ینش همگانی يا خردمندینشان دا ها و ستارگانآشنا بودن به شمار کهکشان
اين کسان در  اندپی برده به دانش هستیهای آسمانی با اندک آگاهی از پديدهکه  پندارندخودانديشی، میی زمينه

باشد به شگفت  تنگ آنها ديدگاههای که برون از زيرا اين کسان از آگاهی .خواهند ماندی پندار خود گرفتار تاريکخانه
    پندارند.دانايی خود می های انسان است،اندک آگاهیای به کران رازهای هستی را، که اشارهی بیآيند و پهنهمی
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را در خود  دانش و پژوهش ديگران ی فراگرفتنهبا پيشرفت دانش ديگران همگام شود که دستکم زمين تواندکسی می
  را در خود بياميزد و از اين آميختگی بتواند خرد خود را باردار سازد. فراهم سازد تا بتواند تخم آن دانش 

  

. من که راز رويندگی را ماند پس من دانشمند هسترا گشوده بسيار خامی است که چون ديگران راه آسمان پندار اين
 دانمخالقی می یادهشناسم و از اين نادانی پيدايش خود از ارنيروبخش پيکر من است، نمی که ی گندم،در يک دانه

  ستارگانی، که هزاران سال نوری از زمين دور هستند، برخود ببالم.   یتوانم از شمارهچگونه می پس

  

زندگی به مردگان هزارساله پناه  هایبالند ولی برای گشودن دشواریکسانی که به پيشرفت دانش ديگران برخود می
ی يهاانبار آگاهی ایبيگانه هستند. شايد برخی از اين کسان بسان رايانه ی انسانبا خرد و توان انديشه  آنان برندمی

که به تنهايی توان  ای پا گرفته استکسان بر زمينه  ی اين. انديشهشودهيچگاه رايانه هم انديشمند نمیبشوند ولی 
 یتضادهای عقيدهتوانند میو حتا ن سنجندرا با ترازوی ايمان خود می ایروييدن ندارد. اين است که آنها هر پديده

که تنها  بشود ولی کسانی هم تواند انديشمند يا دانشمندخود را هم ببينند. بديهی است کسی که خردمند است می 
  از نمکی کنند "دانشدان" هستند نه دانشمند. همانگونه که مزه گرآوری می را ی دانش ديگرانفرآورده و رويه

  شود.پرورده نمی "دانشدان" دروندر هم  دان نيست گوهر دانشنمک

  

دانايی ی ستاره هم به هسته  بينديشد با شمردن ميلياردها تواند با نيروی خرد خود به روييدن يک دانهکسی که نمی
    رسد.نمی

  

 دانشمندان فيزيک از بيشتر از آنها خواهند ننگ پسماندگی خود را بپوشانندکسانی که با دانش و توانايی ديگران می
هنوز برای آنها آخوند احکام  کنند کهگويند. اين گونه کسان فراموش میها سخن میی کهکشانشکافتن اتم و پهنه

اند از شناسايی کردهرا ی يهاکهکشان اندکند. اگر مردمی ديگر که با ما بيگانهنويس میخوردن و پوشيدن را پيش
  کاهد. یکنيم نمننگ پسماندگی اجتماعی که ما درآن زندگی می

  

بيافزايند ولی سبد  و زيبايی به بالندگیتوانند ، میاندنی، که در يک سبد گردآوری شدههای گوناگوميوه
  کنند. مینروينده و زاينده  را های سبدبافتخشک

  

ی و سختی ر ميزان توليد کااليی بيفزايندتوانند بآنها می بندندمردمی که تنها فرآوردهای دانش ديگران را به کار می
راه  خودآگاهی و خودانديشی بياموزند و توانندآسان و کيفيت زندگی را بهبود بخشند. ولی آنها از اين راه نمیکار را 

 شناسند نه در شناخت انديشه و دانشیمی یتوانايی را در کاربرد ابزار و جويندگی را شناسايی کنند. آنهاوهندگی ژپ
  آفريند. که آن ابزار را می

  

 چون اندآگاهی ديگران وابسته  ربايد، آنها به برآينديا می ،خردمی يا ،داردمی که آگاهی را تنها از ديگران برمیمرد
چنين مردمی که  کنند.و آنها خودانديشی را فراموش می خشکدمیی خود آن مردم ی انديشهچشمه در درازای زمان

  . دنخوربلکه بسادگی هم فريب می ندبفرينه تنها خود را می آنها دنپندارخواسته و آرمان ديگران را هم از آن خود می

  

يدن و انديش با هنرو  اندآموخته  است، ی ديگرانی را، که از انديشه اچون اين گونه کسان تنها کاربرد فرآورده
چشم آنها ولی  بيندجويندگی آشنايی ندارند. يعنی چشم سر در اين کسان تيزبين است و در روشنايی چيزهايی را می

   شناسند.است، نمی بينا ی وجود انسانکه در تاريکی را، جان

  

همانگون که تک تک اين کسان با توان خرد خود بيگانه هستند در انبوه هم آنها با توان خرد اجتماع آشنايی ندارند. 
ای که  د. جامعهايجاد کر توان به آسانی پاره و در ميان آنها شکافبنابراين پيوند همبستگی چنين مردمی را می 
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توان خواهند شد و پيوسته به پشتيبانی کشورهای بيگانه پذير و کمآن مردم بخش گسسته گردد ی پيوند آنهارشته
  نيازمند خواهند بود.

  

است که بر  ای است؛ يعنی دانش بسان ميوه انديشهی و دانش فرآورده رويداو می  خرد ی هر کس ازانديشه
ی تواند از چشمه ها خرد است که در درون هر انسانی جای دارد و میی اين شاخه. ريشهرودمی شههای انديشاخه

ی پديده نمايد.ی انسان را بارور و درخت انديشه گيردنيرو بجوشد، می های هستیآگاهی، که از برخورد با پديده
 مانداين دو مفهوم انسان از خودانديشی بازمی از همانی دادن ی خرد همانی ندارد.خرد است و با پديده یدانش ميوه

که از يادگرفتن حتا شنيدن دانش  پنداردپردازد. يعنی اين انسان میی ديگران میاز انديشه به ميوه چينی تنها و
  شود.می خردمند ديگران

  

ودانديشی به کار برده ن نگرش مردمان از خگرداندآنها برای بر که شوداشاره می يیهادر گفتار زير به برآيند روش
دانش و گسترش تمدن را به جای پيشرفت فرهنگی پيشرفت  توانند در بينش همگانی که میيهابسان رسانه .شوندمی

   و خردمندی بنهند.

  

و  فرهنگ فرمانروايان جهان به دروغ پيشرفت و برتر بودن ابزارهای توليد را به نام پيشرفت و برتر بودن
برخی از روشنفکران نه تنها روند کشورداری و  از اين روی .اندنگاشته ذهن جهانيان های اجتماعی درارزش
  کنند.برداشت می هاای را از دهان اروپايیهر انديشه معيار سنجش های اجتماعی بلکهقانون

  

ند و بديهی است ااند و برخی از رازهای نهان را به راستی آشگار کردهيشيدهدها خردمندانه اندرست است که اروپايی
ی آنان خشنود و کامروا بشود ولی آنها در مورد گره گشايی در های انديشهتوانند از فرآوردهکه همگان می 

اند. شايد آنها اجتماع ما را برای بازار فروش و نيروی توليد بررسی کرده دهيهای اجتماع ايرانيان نينديشدشواری
سازندگی و  مورد در يم،توانبنابراين ما نمی کند.اجتماع ما را درمان نمی ها دردهایشهی اين پژوباشند ولی بازده

   .بگذاريمکار خود پيشبرد دستور سازندگان ابزارهای مدرن را ی انديشه سامان کشورداری،

  

های پهن و کاربرد ابزارهای گران نشان پيشرفت جامعه و فرهنگ نيست بلکه بينش انبوه های بلند و خيابانساختمان
پسماندگی يا پيشرفت فرهنگ هر اجتماع است. جانستانی در هر  یکشور نمايان کنندههای مردم و کارکرد سازمان

نفت فروش برای کشتن  ایههمان مردم است. اگر خليفه و با هر ابزاری نشان فرمايگی بينش حکومت به هر شيوه
  شود. ی بينش آنها کاسته نمیهم بکار ببرند از پسمانگیهای گران بها انسان شمشير زرين، ريسمان ابريشمی، سنگ

  

شوند نشان پيشرفت توليد خيز ديده میاين است که کاربرد ابزارهای مدرن و شکوه شهرهايی که در کشورهای نفت
 هاینيست. زيرا معيار سنجش ارزش ی آنهاز نشان پيشرفت فرهنگ جامعه نفت يا خريدن تمدن است ولی هرگ

کنند که البته فرمانروايان جهان کوشش می باشند.اجتماعی در اين کشورها هنوز احکام هزار و چهارسدسال پيش می
ند تا بازار ها را هم به نام يک دموکراسی، که در خور مردم کشورهای پسمانده است، به نمايش بگذاراين نشانه

  فروش کاالهای خود را گرمتر کنند.

  

ای را فراهم کرد تا ی خرد آن مردم زمينهبرای اينکه بتوان به آسانی بر مردمی حکمرانی کرد بايد نخست در هسته 
سنجند که و همانگون می شندياندچنين مردمی همان را می . برداشت کنند از آن زمينه ی خود راآنها انديشه
  . شوداست ولی خرد او  فرمانبردار حکمرانان می آزاد انسانخود يعنی  ،نياز دارندحکمرانان 

  

ياد دلخواهی بپروراند نياز به مردمی دارد که آسايش و آرامش اجتماعی  بر بن را ی مردمروشی که برآيند انديشه
مردمی، که هنوز به   ان در موردتوداشته باشند و سود خود را در پيوند با سود همگان بدانند. ولی اين روش را نمی

جايگزين شده است  چنين مردمیی خرد بجای هسته پيشاپيش یا، به کار برد. زيرا عقيدهاندآرامش اجتماعی نرسيده
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  بر ای، که جدا از خرد مردم است،چون خودبخود عقيده .ی آنها زمينه سازی کردو نيازی نيست که در عقيده
  . کندحکومت می ی اين مردم انديشه

  

از فرمانروايی بر  تراند، آسانی ايمان گم کردهاز اين روی حکمرانی بر اين مردمان، که هويت خود را در تاريکخانه
فرمانروايان جهان برای ناتوان ساختن مردمی که با هويت خود بيگانه هستند يک  .مردمی است که خودآگاه باشند

تا برای هر بخشی از آن  کنندبسان مذهب يا گويش دسته بندی میايی هبا نشانه د و آنها رانسازهويت دروغين می
   ای بافته بشود.ی تازهمردم همبستگی

  

بلکه آن  سازدپذير میشود نه تنها آن اجتماع را بخشدر اجتماع ايجاد می هاکه از اين گونه دسته بندی یيشکافها
چون مردمی که يگانگی آنها از هم پاشيده  ند.کوادار مید، انمردم را بر ضد هويتشان، که آنها آن را فراموش کرده

با يکديگر همآرمان باشند ولی با يکديگر همگام و  ند که آنهاچگرايند و هرشود به خودپرستی و ستيزه جويی می
ا  در زير هر پوششی که به آنه خود را برند وآنان که از خود بيگانه باشند از بی هويتی رنج می هميار نيستند.

   پندارند.پيشنهاد بشود همدرد و همآرمان می

  

    ما در جريان هستند گواه اين انديشه است.ه جلوی ديدگا هم اکنون هايی از اين شمار کهنمونه 

اند هويت فرهنگی خود را فراموش دهبرمردم کشور عراق که سدها سال در کشاکش خالفت اميرالمومنان رنج می
با پيروزی عربها در  خفت و سرشکستگی خود را اند،رابر مجاهدين اسالم سرکوب شدهاند. اين مردم، که در بکرده

اين کسان که هويت خود را با پنداری  نگارند.در اسالم و عرب میی خود را شدههويت گم پوشانند ومی سيهدجنگ قا
که پليدی بجای  ،هايیلودگیدر يک چنين آ ستيزند چون با خود بيگانه هستند.با خود میاند بيگانه همانی داده

شود، سخن گفتن از دموکراسی و مردمشاهی بسيار پاکيزگی و دروغ بجای راستی و زشتی بجای زيبايی ستايش می
 .پدپدار نخواهد شد مردمی که در بندهای ايمان گرفتار هستند مفهوم آزادی چنين ینابجا است. زيرا در انديشه 

است و به همين نسبت ايجاد دموکراسی، بدون پااليش فرهنگی،  ترآنها آسان از راه ايمانبر اين مردم حکمرانی 
  بسيار دشوار خواهد بود.

  

های دروغينی که در آنها موجود است سود برد تا بتوان اين است که برای ايجاد خشونت در عراق بايد از هويت
 عراق از حاکميت شيعه يا سنی و ستمدر های گوناگون آن اجتماع را برضد يکديگر برانگيخت. هنگامی که بخش
چون  ماند.پوشيده می ی ستمکاریپديدهی شود زشتیمیسخن راند ی، که به مذهبی وابستگی دارند، حکمرانان کردن

 ایعقيدهکدام از پيروان بيزاری از کردار ستمکاری نيست بلکه سخن از اين است که ستمکاران  ی آنهاانگيزه
ان هر عقيده برای رسيدن به حکومت در تالش هستند که آنها هم بتوانند زمانی بر ديگران هستند. از اين روی پيرو

   کنند.نکوهش يا دادگستری را ستايش می ستيزی راستم برانند نه اينکه آنها مردم

   

قيده و توان ستم کردن برديگران است. يعنی تالش پيروان هر ع تکميحا به رسيدن برایهای اجتماعی مبارزه و تنش
ستمکاری کردار زشتی شمرده  یچون در پندار اين مردم پديده باشد حاکم بر جامعه آنها یبر اين است که عقيده

خواهند می شناسند و از اين رویمی حاکمی که همکيش خودشان نباشد تنها در برخورد . آنها ستمکاری راشودنمی
ديگرباوران را  زار دادنآپندارند و را بخشی از حکمرانی می. چنين مردمی ستمکاری باشد ی آنهاعقيدههمکه حاکم 

   پرورانند.شناسند. آنها قهرمانان ذهنی خود را هم خشن و مردم ستيز میکرداری پسنديده می

  

 یيک پديده اندگم شده ی خودبرای مردمی که در ايمان خود فرو رفته و در عقيده  " دولت" يا حکومتمفهوم  البته
   مردم.آن ی ی آنها هستند نه نمايندهی عقيدهکه حکمرانان نماينده زيراذهنی است 

  

فرمانروايان جهان سالهای سال است که چشم جهانيان را با دروغ به آن گونه از پردازيم: ای ديگر میبه نمونه 
ه هنوز فراموش نشده است،  که ما ديگر راستی را باور نداريم. اگر اندکی به تاريخ خاور ميانه، ک اندراستی برگردانده
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اند. جنگ ها را بر اساس دين آنها دسته بندی کردهبريم که حکمرانان جهان مردم اين سرزمينمی بينديشيم پی
 .نيست بلکه جنگ يک مردم با دو دين گوناگون است از يکديگر جنگ ميان دو مردم بيگانه ها با اسراييلفلسطينی

يثرب های يهودی در هود همان جهادی که از آغاز پيدايش اسالم بر ضد قبيلهيعنی جهاد مسلمانان بر ضد قوم ي
ی عقبه به سوی تنگه که در جهاد کشته نشده بودندها ) انجام شده است.  در همان زمان هم برخی از يهودیمدينه(

  . نداهاز ترس به عقبه و از آنجا به اورشليم گريخت آنهايا خود  اندشده رانده

  

. يی داشته باشندبر خود فرمانروا انمردم  آن نبوده است کهسرزمين فلسطين آزاد  هيچگاه دهد کهمی شانتاريخ ن
  برای مردمان مسلمان فلسطين دست يافتند و همچنين بر های عرب نشينپس از آنکه ترکهای عثمانی بر سرزمين

بيرق اسالم  در زيرند و اههم مسلمان بود ترکها زيرا .عثمانی را بپذيرند ی ترکانچندان دشوار نبود که حکمرانی
اين مردمان محکوم کدام حکمرانانی باشند  برای حکمرانان کشورهای اروپا هم چندان مهم نبود که ند.اهکردجهاد می

خشمی که بر يهوديان فلسطين از سوی ترکهای  .از ديدبانی آنها دور بمانند ها نبايدبلکه مهم اين بود که اين سرزمين
  داشت که درون کسی را بخراشد.شد تازگی نانی وارد میعثم

  

. چون دولت انگليس، که  ه استنگران اين سرزمين بود بيشتر از هر کشور ديگری دولت انگلستانهميشه 
آنها  کند کهمی، زبان مسلمانان عرب را تيز که ترکها از پشت محمد نيستند گفتهراستين است، براين  آخوندنواز

 توانداز اين راه می  سازد وعربها را پشتيبان آرمانهای خود می اين شگرد با. "ستما ين حق مسلم فلسط" بگويند
   گيرد.بدر دست  آن مردمان راسروری و ی سرزمين مقدس خود نگهداری هم اند وبربيرون از فلسطين ترکها را  هم

ولی به  شدندآشگار می مان فلسطينر مردب شيخان عرب و خام خام های يهودیيعنی  نوکران انگليس با وجود اينکه
دولت انگليس هر دو گروه را جدا از هم نوازش  ه است. در آن زمان انگليس بود یمستعمره کردار سرزمين فلسطين

بيش  مردمی که اکنون   همان گروه است.که حکمرانی بر فلسطين حق مسلم  هساختو اميدوار می هدادو پرورش می
  ند. اهروز هم بر ضد انگليس نجنگيد  ۵٠حتا  ندگجنمی ريکديگسال بر ضد   ۵٠از

  

مسلمانان تنها حاکميت هللا و اجرای احکام اسالمی در سراسر جهان است. برای آنها ملت و مليت يا کشور  یخواسته
ان آنها مرآ ، نه به مفهوم دفاع و نه به مفهوم تجاوز است،کنندمفهومی ندارد و اگر آنها هم برای سرزمينی جهاد می

. چون هر کشوری بايد مملکت اسالمی بشود و هر کشور اسالمی  ی مذهبی استگستردن اسالم و اجرای وظيفه تنها
  هم بايد پايگاهی باشد که مجاهدين اسالم را بپروراند. 

  

ی مليت اتا گفتگويی بر اندهی آنها بخش کردمردم را نسبت به عقيدهو ايجاد جنگ  برای سامان دادن کشور اسراييل
ند يعنی يک اه اسراييل را بر اساس يک دين بنيان گذاشت پيش نيايد. آنها کشور برای يک کشور و ملت و آزادی

در اسراييل زندگی و يک مسيحی يا مسلمان که  آيدبشمار میاسراييل از آمريکايی که يهودی است او شهروندی 
ايست که "چشم جان"  يعنی خرد را بينيم که مذهب پديدهمی .دارد ی اسراييلیکه شناسنامه  ای استبيگانه کند اومی

البته بايد گفت  مسلمانان  آزارد.ی خشونت است، چشم انديشمندان را نمی هدود زهرآگينی، که پرورند کند حتاکور می
که اسالم   در سامان راستی و درستی هم نه تنها با هيچ مردمی بلکه با خود مسلمانان هم سازش نخواهند کرد، زيرا

  دين سازش و همياری با ديگران نيست بلکه دين حکومت بر ديگران است.   

  

  

  مردو آناهيد 

  MarduAnahid@yahoo.de  دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان:
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