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  شودديده نمی ی ايمان زشتی يا زيبايیدر تاريکخانه
  

ی ی انديشهزمينه  بخشی ازرود و شود اندک اندک آن پديده در بينش آنها فرو می بزرگ در ذهن مردمی ایاگر پديده
 شکند، از خودی که در هوتهی میاز خودشان  را آنها ای که ذهن مردم را پر کند. پديدهگيرددربرمی را آن مردم
 ی ذهنیآن پديده گذرد يعنیمی ی ذهنیاين پديده آن مردم از درون انديشه و سوی ديدگاه هستی يافته است. انسان 
سازد. آنها از خودشان بينشی ندارند که به جهان هستی بنگرند تا بتوانند خود می رااين چنين مردمی  یبينجهان
درون اين مردم از ذهنيات برونی پر شده  هوش يا به زبانی ديگری شناسايی و ارزشيابی کنند. پيمانهای را پديده

 . نيستند خرد خود یفرمانروايگانه  است و آنها

  

. کنندبرای آن مردم بزرگ جلوه می چسبانندمردم را پر کرده است، می  ذهن ، کهیاکسانی که خود را به چنين پديده
اين کسان با  ندارند.پرند چون آن کسان را حاکم بر آن پديده میشمامردم اين کسان چسبيده به آن پديده را بزرگ می

اين دالالن آنچنان بر ذهن مردمی، که   .فروشندمی خود را به جای ابر بارنده مردم، ی، در ذهن تاريک شدهزدندهل
  دارند.اميد باران  که آن مردم از آنهاکوبند ، میبرندباران را از خروش ابر گمان می

  

ی در شناخت آن پديده که آنها بزرگ است و کسی توانايی هوشی ذهن مردم را پر کند به اندازه نجايشگکه  ایپديده
. مانند دالالن اسالم راستين که اسالم را بهتر از محمد  گيردبينی آن مردم را در دست میماهر باشد مهار جهان ذهنی

چون همين اندک آگاهی بيشتر از  آيندن عالمه به حساب میدر ذهن مسلمانااين کسان  .شناسندحتا بهتر از هللا می
 چون ،روندگو يا شارالتان به شمار می گنجايش ذهن يک مسلمان است. همين کسان در بينش انديشمندان جهان ياوه

 کردن را ندارد.هم در بينش انديشمند ارزش بررسی گويیآنها پوسيده است، ياوه آگاهی ريزه اين

شير و عسل به قيمت سدها سال  ی، آنها را با وعدهکه است ایم راستين، دالل افکار گنديدهاسال زنيک دهل
 . پندارد، او حتا از شدت ناآگاهی خود را آگاه میفروشدپسماندگی مردم می

  

های هزارسال تاريخ ، چند ميليون سال تجربه و دهداندکسی که پيشرفت انسان را در چند سال زندگی محمد می
خواند، او در قرآن میبيند و اسالم میی يی دانش گذشته و آينده را در احکام قبيلهشناسد، همه نمی را نگ انسانفره

 سال بفهمد. ٢٣را بر  سال ونيميل ٢٣تواند نسبت ی اجتماعی را ندارد بلکه او نمیهاتوانايی سنجش ارزش نه تنها
ماع ناآگاه ارجمند و در بينش خردمند تبهکار به شمار چنين دکانداری دروغ فروش و خردسوز است که در اجت

پايه جلوه گويی آنها بلنددهند تا ياوهنادانی را در مردم پرورش می هستند، بهره، چون از دانش بیسرايانياوه آيد.می
 کند.  

  

گويد که در خن میس یبينش تراوش از گيرند ورا ياد می بزرگواریو بينش  بدين سان هم کسانی هستند که انديشه
، آنها پيرو، سرسپرده شناسندآن انديشه را می ای درون خودشان آميخته نشده است، شايد هم بتوان گفت که تا اندازه

که هواخواه بزرگانی مانند فردوسی ،  نامبرد توان از دلباختگانیاز اين نمونه می  شوند.يا مريد آن انديشمند می
 سازندی اين بزرگان میارکس هستند. از آن روی اين کسان گفتار خود را با انديشهيا هگل، کانت، م  حافظ، مولوی

شناسند بلکه خود ی آن بزرگوار را نمیاند. اين مريدان انديشه های ذهنی شدهبتاز مردم  آن بزرگان برای برخی که
 هارين دوستداران اين شخصيتوه کنند. بيشتسپانند تا در ميان دوستداران آن کس بزرگ جلچرا به آن سرشناس می 

 .  شودشناس نيستند بلکه بت پرستند و هرکس که بت آنها را ستايش کند از سوی آنها ستايش می انديشه هم

  

در جمعی که فردوسی يا آن  براين نمونه اگر کسی که بزرگيش بر گفتار فردوسی يا انديشمند ديگری بنا شده است،
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ی انديشه از خودشنمايد او ی فردوسی بلند میخواهد خورد. چون او بربلند پايه شناسند، بر زمينانديشمند را نمی
برای نمونه  ای نيست ولی ( سخن از بزرگوار ويژهاست. از خريداران بدون فردوسی دکانش خالی و ندارد پر ارزشی

کرده  گردآوری هنرمندانه ههايی که در شاهنامشايستگی فردوسی در پيوند با ارزش .) بريمتنها از فردوسی نام می
های های فرهنگی ايران که در البالی داستانبزرگی او از سخنوری و بينش اوست. بنمايه شوداست پديدار می

، ارزش آنها در آن است که ايرانيان آنها را شناسايی در خور ستايش و گرامی داشتن هستند ،اندشاهنامه گنجاده شده
کاربردی برای امروز  ی هنری هستند که کمتريهاهره گيری کنند و گرنه شاهنامه سرودهآنها بهای و از کاربرد ارزش

 ،اند آگاهی يابدفرهنگی که در شاهنامه نهفته شده هایپديدههای ما خواهند داشت. اگر کسی به درستی و نادرستی
تا به شاهنامه نيازی ندارد که زد، ديگر او به فردوسی حبيامی شکند در بينش خودهايی را که او ستايش میارزش

در برانگيزندگی فرهنگی است که در البالی آن گفتار نهفته شده است. خود  شاهنامه خود را به آن بچسباند. ارزش
ی توانايی باشد که کسی را برای خودانديشی تواند برانگيزندهاست. او میها برانگيخته شده فردوسی هم از آن ارزش

 بيدار کند.

  

برداشت داشته است بايد گفت که ما در فردوسی  های شاهنامه همان اندازه برداشت کنيم کهاز داستان امروز اگر ما 
 یکسی که خردمندانه افشره ). ايم(از شوربختی پسرفت هم داشته  ايمهزار سال گذشته هيچ پيشرفتی نداشته 

ای از کانت، او آميخته  خود ،شودشره آميخته می در خود بگوارد ديدگاه و بينش او با آن اف  های انديشمندان راارزش
های شود بدون آنکه به آن بزرگان چسبيده باشد. کسی که نتواند ارزشها میديگر شخصيت هگل، حافظ، فردوسی و

اوست که بدون ساختن شخصيت ذهنی در مردم بی شخصيت و با  شود،ای را فراگيرد، دالل آن انديشه میانديشه
        نادان پرور است.   تراشی نی در مردم بتساختن شخصيت ذه

  

مانند نمايندگان فروش کاالی پرارزشی  کنندستايش می ی آنراتاری، گويندهفگهای کسانی که بدون شناسايی، ارزش
، برای اين کسان هم تنها فروش کاال اهميت دارد نه  پندارديکی میی آن کاال هستند که خريداران آنها را با سازنده

  خيزد نه از نيازهای آنها.، البته رونق بازار اين نمايندگان از ذهنيات مردم برمیگيری از آن کاالهرهب

، با گيرگيران گرم است که در ذهن مردم جن وجود داشته باشد ولی جنشناسان و جنبرای نمونه : زمانی دکان جن 
 .نه از ذهن آنها کنددور می آشفتگانز تن ا جن را گرفتن مزد،

  

تنها در زمان و مکان  توانبرخورد دارد که ذهنی نيست ولی هستی آن پديده را می یاگاهی هم جامعه با پديده
ی شود. تا زمانی که پديدهور میديد. مانند جنگ که گاهی خواسته و زمانی ناخواسته ميان مردمانی شعله یاويژه
بزرگی و دالوری ستايش يا به خردی و  به ستند، کسانی راسوزاند، نيروهايی که در گرداندن جنگ درگير همی جنگ

اگر در ميان آن مردمان پيمان دوستی برگزار شود، آتش جنگ هم خاموش و ارزندگی  .دکننپستی نکوهش می
 . شودوران هم اندک اندک کمرنگ و در پايان ناپديد میآجنگ

  

 یهسته  گذارد. ريشه می زندگی مردمان  ژرفای آنها در های نامبرده بيشتر ذهنی هستند ولی بازتابدرست است پديده
کنند يا مردمی را بزرگ می ،ای ذهنی، از پيوند با يک پديدهخود راسخن ما اين نيست که چه کسانی و چگونه 

 البته مردم آزاد. دروينآن ذهنيات می یاست که در زمينه  ی کژروی و کژکرداری مردمبلکه اشاره به ريشه فريبندمی
روی مرز رها سازند ولی دنبالهدانستن  جويندگی و ای ايمان بياورند و خود را از رنجهستند که به کسی يا انديشه 

گيرد بيشترين شمار پيروان را آن پنداری دربر می بندی را آزادی بشمارد.بتواند چنين دستهروشنی ندارد که انسان 
  برتری يعنی واردکردن ستم بر ديگران). پيدا کنند ( حق برتری حق که پيروانش بر ديگران
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نده و نيروی جنبندگی انگيزه، که برتوزیيی، خشم، دوستی و کينهتوانا نياز، ی درون انسان بسانپنهانی هایپديده
. جانبازی برای نگهداری جان ديگران از دهندنشان می بودنکارآيی خود را در تالش برای زنده مردمان هستند،

اين است که جنگ، کشتن و کشته شدن، که هميشه با ستمکاری،آشوب، ويرانی و  سرشت انسان نيست.های انگيزه
ناآرامی همراه است در خواسته و نيازهای مادی مردم جای ندارد ولی حکمرانان، برای سرکوب زورمندان ديگر، 

 نده دارد.افزار و انسانهای جنگنياز به جنگ دارند و جنگ نياز به جنگ

  

از اين  پردازند.ب هاافزارها را و کسانی جان خود را برای آرمانهای حکمرانکسانی پول جنگ بايد کردننگبرای ج
جان  گیآمادتا آنها بتوانند د نای ذهنی دارند که مردم را با آن همسو و همآهنگ کنروی حکمرانان نياز به پديده

هايی ترين و پردوامترين پديدهارزان ،ترينمی از آساناسال هایباختن را در مردم ايجاد کنند. مذهب به ويژه مذهب
دهند و برای رسيدن به اين ارجمندی راهی کوتاه تر از که شکوه و ارجمندی انسان را پس از مرگ وعده می  هستند

 نياز به اسالم راستين فروشان یافزار هسته جنگ های اسالمی بيشتر ازشهادت در راه هللا نيست. اين است حکومت
حکومت اسالمی،  . ی مردم ناآگاه هم پراکنده خواهند شداسالم  دانند که از پسماندگی احکامد چون ماليان خوب میندار

های بخشد تا هم مردم را به باران رحمت هللا اميدوار کند و هم پايههای پر هياهويی میبه دالالن اسالم راستين، دهل 
ولی آگاهی در  نابود ساخت آنها را ترساند يا  یتوان مردمانای میای هستههی اسالم را استوار سازد. با بمبپوسيده

به  ها راو نسل دنخشکان. اين اسالم فروشان هستند که خرد انسان را میافزار نابود کردجنگتوان با مردم را نمی
 دهند.تا به اسالم عمر طوالنی ب دنگمارآلوده ساختن آيندگان می

  

کشورهای زورمند همآهنگی  هایکمتر با معيار دارد آزارجانباز و جان انسان اسالم در ساختن ی کاربردی کهبا همه 
.  چون در دين اسالم مفهوم کشور، ملت و مليت شناخته نشده است. در شريعت اسالم دو گروه بزرگ از کندپيدا می

ا زهد و تقوا بر يکديگر برتری پيدا مردمان وجود دارند آنانکه مسلمانند و آنانکه مسلمان نيستند. مسلمانان ب
ی خواسته د.نآينجس هستند و انسان به شمار نمی در قانون شرع د يانشومی مسلمانبه زور ن يا نانامسلما .کنندمی

ی گوناگون برای ساختن هاکشورهای زورمند اين است که مردم را با مرزهای سياسی جدا کنند. البته کاربرد عقيده
 یسيار آسان است و برای رسيد به اين آرمان بيشتر از ذهنيات ديگر توانايی دارد. از شوربختیمرزهای سياسی ب

مرزبندی سياسی برای مردم اميرنشينان و شيخ نشينانان خليج فارس مانند کشورهای کويت، بحرين،  سازانجنگ
ردسر نيست. چون اين مردم  آورده سرخوش هستند بی دعرب زبان و با پول نفتهمه مسلمان و عمان، دوبی، که 

 ان جهانسازشدن را ندارند و از سويی نفت که معبود پولچندان انگيزه و احساسی، به جز خودپرستی، برای ملت
   .ها آرميده استاين بيابان گورهای است در

  

کاری تجاوز دگی برایآما برخوردارند هيچ ایو اکنون از پول بادآورده شناختنداين مردمان که تنها مفهوم قبيله را می 
 های جهادو کشتن مسلمانان عرب را ندارند به ويژه آنگاه که بيم جان باختن هم در آن کردار باشد. يکی از انگيزه

رسيدن به دارايی دگرانديشان است نه از دست دادن دارايی خود. البته ترساندن اين مردم از هجوم دشمنانی بسان 
بخشد چون دشمنی که ذهنی نباشد افزار رونق مینگجبه بازار فروش  ی دارد وکارآي چند سالی تنها صدام حسين

در ذهن مردم چندان دشوار نيست ولی زمان درازی نياز است تا مردمی ملت  ی مليتروزی خواهد مرد. آفريدن پديده
 زش که ماهيتیور های ورزشی است که ميان کشورها جريان دارد.بشوند. يکی از ابزارهای ملت ساز زورآزمايی

، برای بوجود آوردن و برانگيختن چنين احساساتی به ی کشورها حتا مسلماناناز سوی همه  دارد،ی انيکو و پسنديده
   د.نشوجو و چسبيده به مرزهای سياسی ساخته میهايی ستيزهاين است که از ورزش و ورزشکار بت رود.کار می

شد کسانی بودند که پيرو مکتب فکری يا مريد انديشمندی هستند. اين بخش ديگری که پيش از اين از آنها نامبرده 
توانند آن نمی خودشان چون آنها .بينندمی در آن مکتب يا انديشه که شوندهايی میرزشی اکسان شيفته و فريفته

ی کسان بر گرده. اين شونداز ناتوانی پيرو آن مکتب يا مريد آن انديشمند می ها را بررسی و شناسايی کنند،ارزش
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 اند. و بدون آن مرکب لنگ و از پای افتاده ستندهای حتا دانشی سوار ی، انديشهکتابی، فلسفه

  

ی کانت، هگل، فلسفه تکيه کردن بر که کسی با خواهد داشتچه زيانی برای ما اين است که  آيدپرسشی که پيش می
شود که اين کسان از فروش زرگی پيدا کند. چه میمارکس يا سخنوران ايرانی مانند فردوسی، مولوی، حافظ ب

  سود ببرند؟ی ديگران انديشه

  

بخش روی اينگونه روشنفکران بسيار زيان يابند دنبالهايران که اندک شماری انديشمند پرورش می یدر جامعه
مرشد يا پيشوای خود را  شناسند آنها گفتار معبود،روندگان را که نمیی پيشهای انديشهچون اين کسان ارزش  است.

ی اوست نه نام او که در ساختار ذهن مردمان ی انديشهبزرگی يک انديشمند در ارزشمندی و نوآوری فروشند.می
ديگر نو نيست.  پروده نشود و ميختهآهای نو زمان بر آن بگذرد و با پديده که ایجايگزين شده است. هر انديشه 

و بتوانيم آنها در بينش  ببريمان پرارزش است که ما به ساختار ارزش آنها پیاين بزرگی زمانی گفتار و انديشه
ها خودمان بگواريم، بپرورانيم، دگرگون سازيم تا با زمان و مکان ما همآهنگ بشوند يعنی ما خودمان بر آن انديشه

 را ت يا حافظ نی کاه ما ارزش يک گفت ای ذهنی بشويم.گفتهفرمانروايی کنيم نه اينکه  محکوم و فرمانبردار 
 روندگان راحقانيت يا شخصيت اين پيش اينکه ی خود بکاريم نهی انديشهی آنرا در زمينه تا هسته شکافيممی

زيبايی يا زشتی آن شخصيت بر سيمای آن گهرها نگاشته ی را شناسايی کنيم ااگر ما گهرهای انديشه .ارزشيابی کنيم
انديشمندانی تازه به تازه بزايد نه اينکه حتا  های کهن باردار شود واند از انديشهنشده است. جامعه بايد پيوسته بتو

هنه هم درمانده باشد. زمانی گفتار کسانی چون مولوی يا حافظ ارزشمند است که از مردم های کاز شناسايی انديشه
 خورند.خرافات شناسان میی زهامروز برخيزند و گرنه اين کتابها تنها به درد مو های های و حافظايران مولوی

  

روندگان استوار است چون آگاهی و دانشی که انسان های پيشانسانی بيشتر بر بينش و انديشه هر هایالبته آگاهی
ماندگی فرهنگی هر مردمی پيشرفت يا پسهاست. هزارههای جويندگی و پژوهشی امروز از آن برخوردار است شيره

کنند، انديشمندان سامان پيدا میهای فرهنگی بر اساس بينش دارد. ارزش بستگیآن مردم  بينیبه بينش يا جهان هم
که در اجتماع يافت  های فرهنگیبازسازی ارزش تواند از. هر کس میشونديابند يا سرکوب و آلوده میپرورش می

فرهنگی به کسی يا کسان  هایدهد يا دگرگون و درخشان سازد. ارزش سترشگ را آنهاو  کند د بهرگيرینشومی
است. هرآنگاه که ارزش هستند که کسی آنها را بازگو يا بازنگری کرده  يیهاآنها برآيند انديشه اندای نچسبيدهويژه

کهنه   آن سرشناس از آن پس گفتار شودگفتاری که در بينش ما نوسازی و آميخته شد بخشی از ديدگاه خود ما می
 ايم.آفريدهگفتار  ای نوينی برای آنهاست چون ما هستيم که ارزش

  

ذهنی  شخصيتی آورند اين است که معبود يا پيشوای آنهازيانی که اين پيروان و مريدپروران بر مردم وارد می
در ذهن مردم، مسلمان،   توانهای ذهنی ارزش روشن و پايداری ندارند. يعنی حافظ را میشود و شخصيتمی

که ذهنيات مردم را  یيهابت .ای ساختسنگ شدههای الغيب کرد و از او تنديسسوسياليست، کافر، مرتد، لسان
های چنين مردمی پيشاپيش به گور سپرده . به زبانی کوتاه آرمانشوندهای آن مردم میبسازند جايگزين آرمان

 .اندشده

  

ها را پيوسته ارزش درون واژههای فرهنگی اين است که حکومت اسالمی بينيم که برآينده اين بيگانگی با ارزشمی
و کمتر روشنفکری اين فروشد ده مینديگهای پوچ و ها را با مفهومی آن ارزشريزد و به مردم پوستهدور می

به سان جمهوری، مردم ساالری، های پرارزشی اگر مردم مفهوم واژه کند.را شناسايی و آشکار می هافريبکاری
توانست به  حکومت اسالمی نمی شناختند، مردم شاهی و حقوق بشر را میآزادی، برابری، دادگری، مهرورزی
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ها جاسازی کند و به هواخواهان آنها بفروشد. از اين احکام اسالمی را در درون همين واژه آن مردمروشنفکران 
ار انتخابات آزاد شناسند ولی، خواستی آزادی را میکسانی را شمرد که نه مفهوم انتخابات و نه پديده تواننمونه می 

دانند کسی که اين کسان نمی  و برگزيدگان مردم آزاد را درک کنند. واليت فقيهتوانند به آسانی تفاوت هستند، آنها نمی
پيرو رسول هللا است او آزاد نيست که بتواند آزاد انتخاب کند. چون اين کسان خودانديش نيستند، ايمان به اسالم دارد 

 مانگاند، با همين هشد رهبریآزادانه فرمانبردار  خود نيزپندارند که مرشدی هستند، میی شهخودشان هم پيرو اندي
   پذيرند که يک مسلمان آزادانه خواستار بندگی عمامه داران هللا شده است.هم می

  

از اين  ان شياد .اندشايد بتوان گفت که مردم تصور درستی از نور، تاريکی، آزادی، علم و جهل در ذهن خود ساخته
در تاريکی فرو رفتن را " نور ايمان" ، دگرانديشی را " ظلمت کفر"، سرسپردن به بندگی گيرند و بهره می تصورها

. مردمی که  گذارندبه خرافات را " جهالت" نام می هللا را "آزادی روح"، خواندن خرافات را "علم االديان" و شک
و در اين  شوندبازار دروغ گم میدر  باشند آن مردمخبر درون آنها بیی ها آشنا و از هسته ی ارزشتنها با پوسته

  تواند زيبايی يا زشتی، راستی يا کژی، بلندی يا پستی را ارزشيابی کند. یکسی نم تاريکخانه

  

ان انديشرونده و راه گشای اجتماع هستند و از سويی هم هر اجتماعی روشنانديشان هرجامعه نيروی پيشروشن
ی آن جامعه آزاد  شود که انديشهانديش در اجتماعی زاييده میآفريند. يعنی روشنمی از درون زهدان خودش را دخو

اشاره به آن است که در اجتماع  .آزاد را بارور سازد ی انديشيدنتواند زمينهانديش آن اجتماع هم می روشن و باشد
ای ، کمتر زمينه شودانديشيدن آزاد جرم شناخته میاد است و  ی اسالم آزاسالمی، که انديشيدن تنها در تاريکخانه

ی اسالمی توان  ی فرهنگی در جامعهروندهمردم جوانه بزند پس نيروی پيشانديشه در اين  یکه آزادی وجود دارد
         ندارد.   روييدن را
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