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  پای بند ايمان باشد آزاد نيست ای کهانديشه
 

 

آزادی اسمی است   يک درستعريفی که از دمکراسی، از سوی بيشتر روشنفکران و روشنگران ايران، به گوش می
از سوی آزادی خواهان در منشورهای آنها نوشته  هايی کهبرای نمونه بيشتر نکته .درستی نداردی که پشتوانه 

يا آزادی  مفهومبا  ديگر، آزاديهایآرمانهای آنها از ها، آزادی سخن، آزادی انديشه و عقيدهی ه : آزادی همشودمی
دينها که آزادانديشی را رد  ی، يعنی همههای عقيدههمه  هستند. برای اينکه اگر در مردمی ی دمکراسی در تضادپديده

 ی مردمی انديشه توان را باز گو گرد. چگونه می یا يشهتوان در اين جامعه آزادانه اندباشند چگونه می آزاد کنند،می
  ناميد. ای هستند آزادويژه که وابسته به ايمانرا 

  

در توان از آگاهی و آزادگی و هندو هندو را نمی گزيندزمانی که، برای ساماندهی کشوری، مسلمان مسلمان را برمی 
بلکه پرسش از ايمان و نادانی  آگاهی و خرد مردم نيستز ، پرسشی اها. در اين گونه رای گيریسخن گفتآن کشور 

، آزاد هالوژیها، يعنی باورهای دينی و ايدئوآنها است. هنگامی آزادی سخن يا آزادی انديشه معنی دارد که عقيده
دن را شيمردم بر اين باور باشند که خودشان توانايی اندي کند کهنباشند يا آنگاه آزادی سخن ازرش وااليی پيدا می

   ، خرد خود را به کار ببندند.ایدارند و بايد آزاد، نه وابسته به کسی يا پديده

  

رای گيرهای همگانی شرکت کند، زيرا که شايد يک ارتشی   تواند در همان گونه که در برخی کشورها يک ارتشی نمی
دی، که راستی و درستی کسان را يهو پيرو مسلمان يا پيروتواند يک باشد. پس چگونه می ی خودوابسته به فرمانده

سنجد، در انتخاب نمايندگانی شرکت کند و ما چگونه بايد آن راندن و نشاندن را انتخاباتی آزاد با معيار ايمانش می
 بدانيم؟

  

يا اميد دارد که روزی خصوصی بشود، پس  ی خصوصی استاگر روشنفکر بر اين باور است که مذهب يک پديده
همگانی به همگان  زشگاهایوی خصوصی را در آمچگونه پديدههای همگانی وارد شود. هپديدمذهب نبايد در 

بسان، خصوصی بودن، عشقبازی و نزديکی مرد و زن ی خصوصی است که زمانی مذهب يک پديدهآموزند. می
  درآيد. 

رداری خصوصی نرا کبا همسرش نيازی به حکم کاردانی ندارد چون آ زیای عشقبهمانگون که انسان برای شيوه
. پس خصوصی بودن مذهب هم بايد در همين اندازه و به همين گستره جلوه کند. با وجود خصوصی بودن داندمی

، کسی اجازه ندارد به همسرش به طور خصوصی هم آزاری برساند يا ی شهروندیعشقبازی، در سامان پيشرفته
 يگر خصوصی نيستند. هم د ستمکاری کند و فرآورد عشقبازی آنها ، فرزندان آنها،

  

، انجامدآزردن جان يک کودک جنايت است. آيا آزردن روان ميليونها کودک، که در نهايت به پسرفت اجتماع هم می 
پدر و مادر  از سویحتا ها کودک بی گناه چگونه ما بايد بپذيريم که شتشوی مغزی ميليون کرداری است خصوصی؟ 

     ست.يک ستمکاری و بر ضد حقوق بشر ني

  

توانند تنها باور هستند که، آنها میآيند بر اين بخشی از روشنفکران که از آزادی خواهان ايران هم به حساب می
 ، وهای فکری آنها کار داشته باشندو سامان دمکراسی را به مردم نشان بدهند، نيازی نيست که به بن مايه  شيوه
   بر خواهند گزيد. را دمکراسی خودشان مردم

  

بدون وابستگی، با توان خرد خود  روشنفکرانش نتوانند بيشتر ای کهر  پنداريست نا درست، چون در جامعهاين باو
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روشنفکرانی که  ينند.زچيزی را برگ ای را بررسی کنند مردم آن جامعه هم نخواهند توانست که  آزادانهآزادانه، پديده
 توانند راهنما يا راه گشای مردمی باشند کهست نمیه شده ااز ايمانشان به کسی يا مسلکی سرشت ی آنهاانديشه

 هند.را معيار سنجش قرار می ايمان خود و اندآزادانديشی را ياد نگرفته

  

. يعنی زمانی که سخن کنيماين است که ما سخنان يکديگر را درست درک نمی های ما ايرانيان دربرخی از دشواری 
نان گوينده برداشتی را دارد که گوينده نگفته است، " هرکسی از ظّن خود ر از سخشنونده بيشتای باشد، از انديشه 

  شد يار من".

  

البته اين کژ فهمی تنها برای ايرانيان نيست ولی ايرانيان، در درازای زمان به دليل نداشتن " آزادی سخن"،  بيشتر 
فهميم که  میرا  همان هر گفتاری از کهاريم ندپاز اين گذشته ما ايرانيان بيشتر می  با اين مشکل روبرو هستند.

بر اين گمان است که شنونده سخنان او را درست با همان معياری شنيده، که او  گوينده گفته است و حتا گوينده هم
 بيان داشته است. 

  

ر ود را ببدون آنکه درستی پيوند تصور خود را از پيشرفت اجتماع بسنجند، معيارهای پندار خ برخی از روشنفکران
را برای  ی سنجشها،ها، اندازهی بررسی. چون روشنفکران هستند که زمينه دهندهای هستی گسترش میی پديدههمه 

  شود.های نا درست بنا میپايه همين های توده بری انديشهکنند، اين است که ُرشد و بازدههمگان فراهم می

  

راه برای ساخت و گسترش ابزارهای توليد فراهم  فت دانش،برای نمونه: اين درست است که شناخت ماده، پيشر
کرده، سختی و سنگينی کار را از دوش انسان برداشته است. همچنين راه رسيدن و شناخت ساختار فيزيکی هر ابزار 

  . گذرداز راه شناخت دانش آن پديده می

  

زه تر است. يعنی در اين مدرن و تا  اين هم درست است که هر چه ابزار مدرن تر باشد دانش ساخت آن ابزار هم
درک اين  به خوبی بهره گرفت. باغهای بسيار بزرگ با دانستن دانش گياه و شناخت ساختن بيل از توانزمان نمی

  :وردآپيش می هايیحقيقت برای برخی از جامعه شناسان کژ فهمی

به نسبت پيشرفت دانش برای  ايی هم،رآرکشوی ن و شيوهزيستبهتر  یکه انديشه يا فلسفه پندارنديکی اينکه می
 ساخت ابزارها،  تازه تر و بهتر شده است. 

  

 به آرمانهای از راه شناخت دانش پيشرفته و بهتر، همان دانش ابزار سازی، توان ديگر براين گمان هستند که می
 هم برسند. مردم اجتماعی

  

ی پندارند و فلسفهی دانش ابزار سازی میرا فراوردهگمراهی بيشتر اين روشنفکران در اين است که ُرشد دمکراسی 
کنند. دانش پيشرفته حقيقت است ولی اين پندار، که دمکراسی با بهتر زيستن را هم در حقيقتهای دانش جستجو می

  های دمکراسی است. ديگر يک حقيقت نيست بلکه، پيشرفت دانش در اروپا از فراوردهآيد، پيشرفت دانش پديد می

  

از  ابزار سازی ،در کنار پيشرفت دانش دين، يعنی کليسا هم پندارند کهاآگاه تر هستند و میاين هم ناز  برخی
شده است. شگفتی  پيشرفته از بن يا ،چشم پوشيده ی مردمهاپسماندگی خود بيرون آمده، از حکومت کردن بر انديشه

کنند يا دست می در اروپا زندگی آنها رشود که بيشتدر اين است که اين پندارهای نادرست از روشنفکرانی نمايان می
  اند. کم زمان زيادی در اروپا بوده

  

، که در کشورها اروپا کليسا سازمانی جدا از حکومت است، و از سويی  دانندتضاد فکر آنها در اين است از سوی می
 بتوان  کام شريعت راکه اگر اح ستندو بر اين گمان ه ،سنجندحکومت آن کشورها را با حکومت اسالمی در ايران می
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 ای ديگر در آورد ساماندهی کشور در ايران هم مانند کشورهای اروپا مدرن خواهد شد.گونه ه ب

  

شود و پس از آن راه پژوهش و به واليان کليسا پيش رانده می انسانوابسته نبودن خرد ی در اروپا نخست فلسفه
ی انسانها، واليت کليسا، دادن حق انديشدن به همه  ،رد گرايیی خفلسفهپرتو . در گرددمیانديشدن و نوآفرينی باز 

  . شودبه نقد کشيده می ،ها برمردميعنی سروری روحانی

  

تواند بينديشد و نيازی به رسد که خودش میبه اين باور مینخست انسان  در اروپا، توان گفت کهبه زبانی روشن می
در گامها ديگر هست که انسان    گيرد.ز دست واليان کليسا مین چوب شبانی را اروحانيان کليسا ندارد پس از آ

اين که بيشتر روشنفکران، رود تا زندگی خود را آسانتر سازد. خودانديش، به جستجوی دانش ابزار سازی می
پندارند و ی میی روبنايانديشيدن و جهان بينی انسان را يک پديده یمارکسيست يا سوسياليستهای، ايرانی فلسفه

خودشان  را هم از ديدگاه اسالمی مدانند اين است که آنها مارکسيسگرگونی جامعه را تنها در روش و ابزار توليد مید
   سازند.يعنی در ذهن خود تئوريهای مارکس را جايگزين احکام شريعت می کنندمیبررسی 

  

 دانستند و هنوز هم برخی از آنهانش مدرن نمولهای دارا با فر يسمی مارکساين گونه کسان تفاوت تئوری يا فلسفه
فرمول فيزيک را بايد ياد  فلسفه نيست.يک  تئوری آن ديگر ای به حقيقت برسددانند که اگر فلسفهنمی در ضمير خود

 .ی زندگی را بايد فهميدگرفت ولی فلسفه

  

چگونه يک کودک  شوند،ان آموخته میدر جايی که احکام شيمی و فيزيک و احکام شريعت در کنار هم به شاگرد
بايد، در دوران آموزش، بداند که در احکام شيمی و فيزيک سخن از يک حقيقت است و در احکام شريعت سخن از 

ی فلسفه وتواند تفاوت دانش ابزار سازی يک عقيده. زمانی که از اين شاگردان يک روشنفکر ساخته شود کمتر می
 زيستن را در جامعه  بشناسد. 

  

انتظار داشت که   شمارنداين کسان که فلسفه و حقيقت يا تئوری و دانش را در ذهن خود برابر می پس نبايد هم از
 روشنگر راه پيشرفت اجتماع يا راه بهتر زيستن باشند.   

  

سامان کشورآرايی و باالخره مدنيت در به هر روی جايگاه انسان آزاد، جايگاه توان خرد انسان، جايگاه انسان در 
 هاان بينی انسان، از تصور انسان از حکومت وباالخره از معيارهای سنجش او از ارزش پديدهجامعه از جه
بينيم در چرا که می ی حکومت به دانش ساخت فيزيکی ابزار بستگی ندارد. . تصور انسان از شيوهگيرندسرچشمه می 

با وجود سرمايه و استفاده از کره جنوبی، دوبی، کويت، عربستان سعودی و بحرين، بسان تايوان،  هايیمملکت
دانش پيشرفته يا داشتن دانش ساختن آن ابزارها، آزادی انديشه معنايی ندارد و مردمان اين مملکتها از مدنيت  

  بدورند. 

  

حتا اگر هم قانون  .ا حکم کرده استکه ايمان آنه کندو حقوق بشر معنايی پيدا می بشردر بينش حاکم اين امارات، 
کردار آنها  در باشد، از قانون اساسی فرانسه يا انگلستان ایکشورهای آسيايی و افريقايی، ترجمهاساسی، در برخی 

همان گونه حکومتی دارند که در تصور و جهان بينی آن مردم نقش شده است. اين بسان کسی است که اسمش  
رود کند هم از بردگی هللا بيرون می کند که اگر برای خود نام جمشيد آزادمنش را انتخاب عبدهللا  عبادی باشد و گمان

 کند.و هم به آزادگی چشم جهانبين پيدا می

  

سخن از اين است که داشتن دانش ابزار سازی يا نوشتن قانون اساسی مدرن پشتيبان حقوق اجتماعی مردم نيست. 
: کسی که احکام سنجندیخردمندی را م بدين گونه، آنها کنندرا ارزشيابی میدر اجتماعی که با معيار ايمان مردم 

عاقل،  کسی که به درستی آن احکام شک بورزد جاهل، کسی که خودانديش باشد تاريک،  يردذی مذهبی را بپکهنه
را  شیو آزاداندي آزادی به دمکراسی برسند چون تواندکسی که ايمان بياورد روشن است. چنين مردمی نمی
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يا  ایو ايدئولوژيی ايمان دارد آزاد نيست که بتواند به آزادی نمايندهکسی که به دينی، پيشوايی، مکتبی  شناسد.نمی
ای با معيار آن روحانيان ارزشيابی پديده هر ای روحانی هستند ودر مردمی که کسان ويژه ای را برگزيند.پديده

لی به کردار يک بازی د ونشوتنها در گفتار پديدار می ن مجلس قانونگزاریگزيدن نمايندگان مردم يا داشتبر شود،می
  .هستندمردم فريبی  برای

  

 به فرهنگ و جهان بينی بيشتر بينيم که آزادی و دمکراسیاز ديدگاهای گوناگون بررسی کنيم، میای را اگر ما جامعه 
 ی توليد.آن مردم بستگی دارد نه به ابزار و شيوه

  

   گويند.ز سخن میايی کرد که روشنفکران و جويندگان دمکراسی از چه چيبايد شناس

از جهان بينی ی حکومت شيوه بيشتر برای حکومت کشور يا سخن از آزادی است. یاآيا گفتگو از بر گزيدن شيوه
ست يعنی حکومت تصويری ا  کنند.که خود تصور می هستند یمحکومان حکومت همان مردم گيرد کهمردم شکل می

آنها به يک  از ايمان تصويری، در ناخودآگاه آنها ای هستیه، تصويری از پيدايش پديدهاز خدامردم تصور از 
حکومتی هم چيزی جز به اجرا گذاشتن ايمان  ی. سامان سازمانها و ابزارهای شيوهپندارندشريعت، که آنرا نيکو می 

 آنها نيست حتا اگر نامهای پرارزشی را در بر بگيرند.

  

های آزادی انديشه استوار شده باشد، پس نبايد تصور پايه اگر سخن از آزادی است، پس بايد جهان بينی مردم بر
گيرد آزاد ايمانی که حق آزادانديشی را از مردم می  تواندپس نمیمخلوق بنا شده باشد،  ی خالق ومردم از خدا بر پايه

ت آنها سخن يا از آزادی ايمان و شريع ی آنهادی مردم و انديشه يا از آزا تواندباشد. کوتاه بگويم روشنفکر می
يا آب است يا تيزآب، با نامگذاری زمزم بر آن مايع نه آب اسيد ونه تيزآب سزاوار  ی آزمايشگاهبگويد. در يک لوله

 .شودنوشيدن می

  

ساختمانهای باشکوه، با به همين سبب است که مردم مسلمان با داشتن مدرن ترين ابزارهای توليد، با ساختن 
ق بشر برسند. چون حقوارزشهای توانند به ا وارد کردن پارلمانت و قانون اساسی نمیپوشيدن پوشاکهای گران حتا ب

او خفت و خواری و خاکساری را نشان تسليم خود به  دانند نه يک بشر آزادمسلمان خود را عبد( برده و بنده) هللا می
 .فرار کندبه شکوه روشنايی برسد يا از عذاب جهنم  از اين راهخواهد داند و میهللا می

  

ی آزادی هستند و هم آنها مسلمان. نه،  مردم ايران تشنه هم يم چوناهکنيم که به گره کور برخورد کرداکنون فکر می
گره  يم ولی ما دستکم هزار و چهار سد سال است که نه تنها به گشودن ايناما به گره کور برخورد نکرده

همانگونه که انکار هللا و خدايان ديگر دليل  کنيم.میم و هنوز هم انکار ايبلکه وجود گره را انکار کرده ايمنپرداخته
  نابودی آنها يا رهايی انسان نيست با انکار دشواريهای اجتماع هم دشواريها نابود يا آسان نخواهند شد.

  است که: اين  گرفتتوان که از اين جستاره می اینتيجه

ی امروز جدا است. دانش حقيقتی است آموختنی، وارد کردنی شرفتهی زيستن و سامان شهروندی از دانش پيفلسفه
ای روينده، زهدانيست زاينده و اين به زمينه ايست و خريدنی ولی بينش و خرد انسان، خدايی است آفريننده، هسته

در جهان بينی ی زيستن و اين زمينه بايد در فلسفهپرواز درآيد.  به تا پروانده شود انسان نياز دارد که در آن خرد
 ی کشت و رويندگی برای روشن فکری فراهم آيد.تا زمينه گسترده شودروشنفکر 

  

در اين کند. ی ُرشد انديشه را در انسان فراهم میی استوار است که زمينهخوشبختانه فرهنگ ايران بر چنين فلسفه
پيشوا بر او برتری ندارد. خدايان  ی خرد کاربند آراسته است و هيچ کس به نام روحانی وفرهنگ انسان به نيرو

فرهنگ ايران بسان خورشيد، ماه، آب  پاک سرشت و بخشنده هستند ولی دانا و فرمانروا نيستند. تنها انسان است 
رينش انسان از خدايان است نه تواند در جويندگی به دانايی برسد. ساختار انسان، آفی خرد است و میکه دارنده

آفريند ی مهربانی هستند بسان آناهيد که در جهان خرمی و آبادی میباشند. خدايان گسترنده اينکه خدايان صاحب او
ی ندارند که احکامی را برای مردم پيامبررسول و  از خدايان هم دانند و هيچکدامولی هيچگاه از انسان بيشتر نمی
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بنا براين هم هرگز  ی آنها.نه مرتبه ه خدايان ايران نيرومند هستند ولی اين صفت آنهاست بفرستند. درست است ک
، آزرده کند ،تواند خدايان را خشنود کنداين انسان است که می  توانند انسان را پاداش دهند يا مجازات کنند.نمی

شود. يا نازندگی خود انسان وارد میهر يک از اين کردار به زندگی  ینگهبان باشد و پرستاری کند البته بازده
گردند تا خدايان ساختار هستی، محيط زيست، را از آلودگی روز مردم جهان در جستجوی درمانی میبينيم که اممی

 پاک کنند.

  

 تر شمارد دورانديشآيا فرهنگ ايران که آلوده کردن خدايانی مانند آرميتی( زمين)، رام( باد)، آناهيد( آب) را گناه می
  مردم ستيزی حکومتهای امروز در جهان نيست؟ و پيشرفته تر از نهادهای خود پرستی و سود جويی  و

، خرد هرکس را نامداو می دينهرکس را  وجدان ،داندخرد انسان می یآيا فرهنگ ايران که شک ورزی را چشمه 
ابراهيمی نيست که شک کردن، به   پيروان دينهایی برتر از عقيده داندداور بر نيکی و زشتی کردار خودش می

 . داندباشد کفر می آنها که ورای گفتار ایو هرانديشيه شمارداهی بزرگ میحقانيت آنها، را گن

  

کسانی که نه تنها خواهان آزادی برای خود بلکه برای مردم ايران هستند بايد بکوشند که آلودگيهای فرهنگی را 
شه، منش، بينش، فلسفه و را از آن آلودگيها پاک سازند. آنها با يد با اندي شناسايی کنند تا بتوانند فرهنگ ايران

خصوصی باشد  هم ای خصوصی است و بايدآن عقيده جهان بينی مردم کار داشته باشند و آنها را بررسی کنند.  يعنی
شريعت به ايمان ، هستی و نيستی  اين تواند خصوصی باشدشريعت اسالم همگانی است پس نمی  که همگانی نباشد.

 و خودانديشی همگان بستگی دارد. 
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