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  شودماند که زمانی درخت میای میانديشه به دانه
  

دهنده نيست، ارزشی هم ندارد. براين پندار ای که چندان خواستاری ندارد، چون اکنون تکانانديشه :پندارندبرخی می
ی ، که خريدار ندارند، سودبخش نيست. از اين ديدگاه انسان بايد بتواند بازدههاپژوهش در مورد اينگونه انديشه

آن  و کاوش در گيریبهتر است از پی بيندناچيز می ی خود رای انديشهبازده اگر اوبينی کند و پيش ود راخانديشه 
  انديشه خودداری کند.

  

شايد اين پندار در مورد کردار يا گفتاری درست باشد ولی در مورد "انديشه" نادرست است. چون انديشه برآيند 
ی وجود دارد ها در انسان است و هيچگاه بی ارزش نيست. هميشه در يک انديشه ارزشیها و دانستنبرخورد آگاهی

ارزش آن شناخته شده يا درخور ارزشيابی نيست. گاهی خود انديشه سودبخش نيست ولی او  در هر زمانی ولی
برانگيخته  کودکیی چه بسا انديشمندانی از پرسش ساده .شودب و سودبخشی ی بزرگی انديشهتواند برانگيزندهمی

اند که  هتوانستنمیاند ولی آنها ساده سالها به پژوهش و کاوش پرداختهاند و برای پاسخ دادن به آن پرسش شده
 بينی کنند.پژوهش خود را پيشبرآيند 

  

د: انگيزنيوتن" بوده است. افتادن سيبی از درخت او را به انديشه برمیساک ي" ا مدرنگزاران دانش يکی از بنيان
 او شناخت ولیرا از درختان می هاهزاران هزار سال انسان افتادن ميوه کشد؟.چه نيرويی سيب را به سوی زمين می 

ولی نيوتن نيرو و ماده را به  شايد برای اينکه او به نيروی آسمانی عقيده داشت از خود نکرده بود را چنين پرسشی
نيازی به اين اشاره نيست که پيشرفت تمدن در جهان   داشت.اور نمیرا ب جدا از ماده نيرویدانست و هم پيوسته می 

های بزرگ او بردن به نيروی کشش زمين از يافتهبه دانشی بستگی داشت و دارد که نيوتن آنرا پايه نهاده است و پی
کار پدر آسمانی  گرفت، بيهوده دربه آسانی پاسخ خود را می ،پرسيدبود. اگر در آن زمان نيوتن از کشيش کليسا می

 هايی کهی دانستنیو او به همه  دانست. چون پرسش او از انديشيدن در مورد چيزی بود که او نمیکردکنجکاوی نمی
 ورزيد.بودند شک میدر تورات و انجيل 

  

دانشمندان،   ؟زرتشت از اهورامزدا داشت اين است: چرا ماه فزاينده و سپس کاهنده استهايی که يکی از پرسش
ی البته برخی براساس عقيده دهند.به آن پاسخ می  دوهزارسال دون آنکه پرسش زرتشت را شنيده باشند، پس ازب

، دانستن و شناخت گردش ماه ؟کنندآيند؟، چه دردی را مداوا میها به چه کار مید در اين پندارند که اين پرسشخو
ها نداشته باشم ولی انسان از آغاز پيدايش خود در برای اين پندار ای؟ شايد من هم پاسخ برندهچه سودی دارد

های هستی راهنمای پژوهش و کاوش است و زندگی بدون جويندگی مرگ انسان است. شناخت انسان از پديده
 ست.او های زندگی گشای دشواریسازندگی و گره

  

امکان وجود دارد که، در زمان اين  ی گسترش و رشد ندارد يا خام و ناتوان است ولیانديشه هميشه زمينه ی هسته 
های نو به جهان انديشه گسترشی توانايی را باردار کند. ، انديشههای ديگرو مکانی ديگر، در آميزش با انديشه

های انديشه هميشه شيرين و  تر از سيمای پيشين. ميوهگاهی زيباتر و زمانی زشت ،بخشندسيمای نوينی می
فرهنگی مردمی ی ای به زمينه بخشی يا جانکاهی انديشه. جانشوندهرآگين میبخش نيستند گاهی هم تلخ و زجان

 .و در شوره زار خار" رويدالله  باغشود " در بستگی دارد که تخم انديشه در آن کاشته می 

  

 زمان باروت را در ها سدها سال پيش از آنند که چينیابرای نخستين بار در چين با باروت آشنا شده هااروپايی
که در باور آنها ی يباروت برای شادمانی ايزدها يا ترساندن ديوها از سوختنها ند. چينیابردههايشان به کار میجشن
ند، به کار اهايی، که بر اساس پندارها "خرافات" آنها بودهيعنی مردم باروت را در جشنبردند. ند سود میابوده
و همين شراره کشورهای  کندوارد میها اروپايیی به خرمن انديشه ی شگفتی را باروت جرقه آذرخشاند. هبردمی

گيری از نيروی باروت به آنگونه پيشرفت تمدن بهرهی رساند. انديشهاروپا را در کشورگشايی و جهانگيری ياری می
 اشا کرد.ای تمتواند در دست يافتن به نيروی هستهمی  امروز را که پيآيند آن ه استرا در جهان دگرگون ساخت
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نه تنها  اندی که زاييده شدهدر زمانهای نو در اين نوشتار سخن از توانايی و ارزش انديشه است. بيشترين انديشه
های شناخته هستند و انديشهای کسانی که پيرو عقيده اند.روبرو بودههم  انسوزخريداری نداشته بلکه با آتش انديشه

ای سخن انديشه هستند نه انديشمند. چون آنها از پديدهی آنها فروشندهد کننرا، بدون شناخت، ستايش می شده
 ی ديگرانباشد. البته برآيند انديشهخودشان  آگاهی یپروردهخيزد نه از بينشی که گويند که از ايمان آنها برمیمی
 دگرگون سازد. بينی آنها رابا بينش کسانی آميخته شود و جهان دنتوامی

  

ای را، بر ی تازهشود او انديشه ای آبستن میای به انديشهها، شناخت، برخورد و بررسی پديدهآگاهیانديشمند از 
و  زندشکافد و جوانه می که در زمين میاست ای دانهی تازه بسان انديشه زايد.اساس منش و بينش خودش، می

 شود.که در آن پروروده می گی داردی بستاشود. سود و زيان يا گسترش اين جوانه به زمينهگاهی درخت می

  
 پيش رندان رقم سود و زيان اين همه نيست   نام حافظ رقم نيک پذيرفت ولی   

  

بينی خودش جهان براساس سخنانی هستند، همين حافظ ، که بيشترين روشنفکران از شيرينی سخنش در شگفت
. مهم  شوندن از گفتار او برانگيخته میخسال استادان س ٨٠٠دانسته است که پس از هرگز نمی او ده است ووسر

ی اين نيست که حافظ چه کرداری داشته است. مهم اين است که هر کس، در خور گنجايش دانش خودش، از انديشه 
و  در بينش خردمندان افزوده شده به ارزش آن نخشکيده بلکهنه تنها ی او . انديشه کندارزشی را برداشت میحافظ 

را  يا از ترس تازيانه، حاکمیای شايد حافظ، برای پيمانه .، به لسان الغيب، کاهش يافته استنفکرادر پندار سياه
   هايش نهفته است.ی سرودهی او در هسته کرده است ولی گوهر انديشهستايش می

  

يازی نداريم نکنند بيان نمی به روشنیای را فلسفه دانش يا هايی کهبه چامه و سروده امروز ما پندارند کهبرخی می
 توانيم بهترين آنها را برای خود برگزينيم.چون دانش امروز راه و روش بهتر زيستن را بررسی کرده است و ما می 

را  ديگرانزيرا خودباختگی اين کسان  ارزش نيست، بیکندهمين انديشه هم، که ما را به انديشه نکردن راهنمايی می
 مورد بپردازند.  نبه انديشيدن در اي آورد کهبه خود می

  

ببرند و های سامی پیاند به برده پروری دينههای يونان توانستانديشمندان اروپا از بازنگری و بررسی اسطوره
با بينش  پيشين های يونانپيشنهاد کنند. انديشه کهن يونان یهای دموکراسی را بر اساس بينش فراموش شدهپايه

ند، سازگاری داشت. از ساده انگاری است که برخی امسيحيت را شناخته بوده یها، در آن زمان که فرسودگاروپايی
های رونوشت گرفت و بر مردم ايران، که در  ی اروپايیاز دستگاه انديشه توانکه می کننداز روشنفکران گمان می

با نوشتن قانون ان يکه ايرانپندارند می نگریاين کسان از تنگ اند، وارد ساخت.آلودگی فرهنگی به خواب رفته
  رسند.به دموکراسی می های مذهبی،ی حقوق بشر، بدون پاکسازی بينش مردم از آلودگیاساسی بر پايه

  

چشم و گوش  توانآموخت، خريد يا دزديد و با دروغ هم می يگراناز د دتوانی را میاهر فنی يا دانشی حتا انديشه
توان از کسانی رونوشت برداشت و به مردمی ديگر فرو نگی را نمیهمردم را از راستی برگردانيد. ولی، بينش فر

بجوشد. تا مردمی بينش دموکراسی نداشته باشند، با هيچ قانون و  های خود مردمفرهنگ بايد از درون انديشه  کرد،
 به دموکراسی برسند. توانندنمايشی، آن مردم نمی

  

هايی در درازای زمان دگرگون، پاره پاره، چنين انديشه ت.سهای بنيادی اچنانچه گفته شد فرهنگ تراوش انديشه 
شوند ولی بيشترين آنها با سيمايی ديگری در البالی های زشت يا زيبا و از بينش مردم دور میپوشيده به پوشش

ب تاريخ اهای انديشه در کتمانند. پاره پارههای اجتماع پنهان میها و آيينها، خرافهها، اسطورهها، داستانواژه
 شوند که کسی بتواند آنها را به آسانی گردآوری کند.نگاشته نمی
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برده به ساختار فرهنگ ايران پی های ايراندين ترينهای کهننوشته ها وها، اسطورهمنوچهر جمالی از البالی واژه
، که بسيار  يراناکند فرهنگ از زير خاشاک زمان بيرون کشيده است. او روشن می را  های پرارزش آنبخشو 

ای از . يعنی هر پديدهبراساس بينش زايندگی و نوشوندگی بنا شده است پيشرفته تر از فرهنگ يونان کهن بوده،
ها همان گونه که در دانش امروز هم از زاييده شدن ستارگان و کهکشان شود.ی ديگری پيدايش يا زاييده میپديده

که در فرهنگ ايران خدا و جانداران با هم پيوند تنگاتنگ دارند و  دکن. منوچهر جمالی روشن میگويندمیسخن 
 شود.شوند. خدا تخمی است خودزا بسان انسان که از آميزش خدايان زاييده میهيچگاه از يکديگر بريده و جدا نمی

هستی برآمده  یهااو از پديده ،استشده توان گفت که در فرهنگ ايران انسان به نيروی خرد آراسته خيلی کوتاه می
و خودش توانايی دارد که بهشت را در روی زمين بسازد، او مخلوق کسی نيست، نياز به رسول و پيروی از احکام 

 خدايی را ندارد.

  

پندارند، چندان از ارزش میها را خرافه و بیايران، که برخی آن انديشه  باستانیبينيم که فرهنگ در اين انديشه می 
از ديدگاه دانش هر سلول جانداری،  .ولی تا کنون کسی آن را شناسايی نکرده است ز دور نبودهوی امردانش پيشرفته

چه از گياه و چه از جانور، توانايی دارد که خودش را بارها بيافريند. يعنی هرسلولی  تخم خودزا است و در آميزش  
ی ه زبانی ساده در فرهنگ ايران همه بآورد. به وجود می هم ی ديگری راهای زايندهسلول ی هستیهابا پديده

با بينيم که اين فرهنگ نه تنها می باشند.پيوند انبوهی از خدايان هستند و خودشان خدا و خدا آفرين می داراننجا
با دانش امروز هم همآهنگی داشته باشد چون اين فرهنگ  تواندهای سامی در تضاد است بلکه میدين تصورهای

 ونوزايی است.   پيوسته در نوشوندگی

  

خودآگاه ما فراموش شده است، چه سودی دارد. مگر  که در ،توان پرسيد که پژوهش و شناخت اين فرهنگالبته می
منشور آزادی کوروش را دارد.  بايد  ی پيشنيان وهر کس که بخواهد آزادانه انديشه کند نياز به شناختن انديشه

چون در اين انديشه انسان آزاد و   گذرد.راه شناخت فرهنگ خودشان می بگويم که راه رسيده ايرانيان به آزادی از
آراسته به خرد است و هيچ خدايی يا خالقی بر او حاکم نيست. حکومت هر مردمی از بينش همان مردم ساختار پيدا 

ی ها است انسان در آن ديدگاه آزاد است و خرد او زايندهدر بينشی که خرد انسان کارگشای دشواری کند.می
ی خالقی به وجود آمده است انسان عبد همان خالق است ای که انسان به ارادههای تازه خواهد بود. در عقيدهانديشه

نشور البته هر کس نيازی به شناختن م .اندی او خواهد مو تا خود را از بردگی اين خالق رها نکند برده و بنده
بخش سود  هم نوشتهخواندن يک سنگ تواندی نيست میگفتارراست ای که امکانکوروش را ندارد ولی در جامعه

فکران امکان گفتار دارند، باشد. زيرا در اجتماعی که احکام شريعت، قصاص و جهاد، حکمفرماست، تنها تاريک
ی زشت خود را پنهان پردازان، که با دروغ چهرهوغتوانند تضادهای شريعت و حقوق بشر را بشناسند و درمردم نمی

 ."اسالم هيچ تضادی با منشور حقوق بشر ندارد" کنند کهاند، در مردم پخش میکرده

  

های ی خود را از آلودگیی انديشهاين است که هر ايرانی به اين آگاهی نياز دارد که بداند: تا زمانی که او زمينه 
بهتر  با شناختن منشور کوروش را به راستی بررسی کند. شايد برخی هم ایند انديشهتوانمی او مذهبی پاک نکند

  . رفت کرده استبتوانند پسماندگی اجتماع کنونی ايران را بشناسند و بدانند که بينش ايرانيان در درازای زمان پس

ی آن از راه  شده باشد و ميوه ی آن در درون کسی بارورشود که هسته ای سخن رانده میدر اين نوشتار از انديشه
ی ايمانش ای ندارد، او سرسپردهاو از خودش انديشه ،ای ايمان داردگفتار به برون تراوش کند. کسی که به عقيده

او   .احکام اسالمی است دادن ی تالش يک مسلمان آرايشخود را در اختيار ايمانش گذارده است. همه  خرداو است، 
های سازندگان اسالم را پنهان سازد. هازشتی آن کند تام زشت باشند تعبير و تفسير میهرچه را که در اين احکا

ها و ی آنها در راستای ايمانشان است و برای پوشاندن زشتیهستند. انديشهستيز پرداز و انسانراستين همگی دروغ
کنند ولی هرگز به بپردازند، فکر میهای مردم فريب دروغر راهی، که بتوانند به های احکام اسالمی به هپوسيدگی

پرور و ی ستمکار و ستمکار دروغی ترس و ترس پرورندهدروغ ميوه .کنندانديشه نمی  خودشان دروغ بودن ايمان
 است. ستيزمردم

  

البته  دانند.بررسی نمی یهای آنها را شايستهپندارند و سرودهکسانی سخن سرايان را ياوه گويان آشفته مغز می
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 انداند چيزی به جز ياوه گويی از آنها برداشت نکردهرداختهپها خی هم، که با ايمان ملکوتی، به بررسی اين سرودهبر
 ها و فرهنگبينی است که کم و بيش از جامعه، انديشهسرا دارای يک جهانولی يک سخن .که بتوانند بازگو کنند

های ی زندگی و آيينانديش، به شيوههای يک روشنودهسر در ،توانزمان خودش، ساختار يافته است. گاهی می
تاريخ، اگر بر جای مانده  هایاند، پی برد. در نوشتههای سراينده به کار رفتهاجتماع آن دوران، که ناخواسته در واژه

ی هاشه ، بيشتر به برخورد مردمان و فرمانروايان اشاره شده است و کمتر اندياندو به خواست کسانی نابود نشده
ای برای ماند تا زمينهپنهان می هاها و شوخیزمان درازی در البالی کنايه ایانديشه گاهی د.کننرا ارزشيابی می مردم

ی مارکسيسم که سدها  . بسان انديشهگرددآشکار شدن آن پيدا شود و آنگاه با شتاب بسياری در همه جا پخش می
آن انديشه   ی گسترشبوده است ولی تا زمان مارکس زمينه شگارآها نیها و مامزدکی بينش سال پيش از مارکس در

بينيم که ، اگر به ژرفی نگاه کنيم، میخاکستر شده سپس ور ووجود داشته است. اکنون هم که مارکسيسم شعله  کمتر
 رخنه کرده است. ها در هر ديدگاه اجتماعی و سياسیی اين انديشهشيره

  

آنها فرهنگ ها چه نيازی داريم که بايد از البالی ما به اين افسانه  که اين است يد آبه هر روی پرسشی پيش می
های به رويمان باز است چرا یهای دانش و دانستنپيشينيان را شناسايی کنيم. ما را که امروز، در جهان مدرن، درب

  ی نياکانمان کاوش کنيم.بايد در انديشه

  

مان بينديشيم تا آنچه را که نياز داريم خودمان شناسايی کنيم. کسانی که انديشيدن نياز ما در اين است که بتوانيم خود
نويس بايد به دنبال دستورهايی بگردند که ديگران برای آنها پيش آنها اندرا فراموش کرده يا آن را ياد نگرفته

نويسند بلکه نيکی و بدی، ما میو نيازهای ما را ديگران برای  پيشرفت سوی ها،امروز نه تنها دانستنی اند.کرده
. ما از آزادی، دموکراسی و کنندسنجند و تعريف میزشتی و زيبايی، آزادی و گرفتاری را هم ديگران برای ما می

ايم و خودمان آنها را اند، شنيدهها را از ديگران، که آنها را داشته گوييم ولی مفهوم اين پديدهپيشرفت سخن می
ايم سد در سد درست نباشد، شايد برداشت ما از آن تعريف  عريفی که از آزادی از ديگران شنيدهشايد تشناسيم. نمی

فرهنگی ما با بينش ديگران برابر ی زمينه کنيم وی زندگی میديگر و مکانی نادرست باشد، شايد هم ما در زمان
 نيست.

  

را يک مشت خرافات کهنه و  ها آنداستان د،داننمی نيازبرخی از روشنفکران که خود را از شناسايی شاهنامه بی
توان پندارند، آنها از بررسی کردن بينش مردم ايران  روی گردان هستند. آنها براين پندارند که میمی ارزشبی

برای مردم ايران، که مسلمان هستند، پياده کرد. در حاليکه روشنفکران اروپا از بررسی و باز  سامان اروپايی را
. اگر انديشمندان اروپا اندهبردی خدايان يونان، به پسماندگی دين مسيحی پیهنه خرافات، فلسفسازی اينگو

را  خود توانستندنمی مردم اروپا دانستند، هرگزارزش میکردند، آنها را پوچ و بیهای يونان را شناسايی نمیاسطوره
ی يونان وجود وش شدهها همان خدايان فرامیدر ضمير ناخودآگاه اروپاي از چنگال ستم کليسا بيرون بياورند.

ی خاموش برخی از ايرانيان هم هنوز همان پروردگاران، ايزدها، بينيم در نهانخانهاگر به ژرفی بنگريم می .انده داشت
 ها، وجود دارند.مايهپريان، ماه، خورشيد و آسمان، با همان بن

  

. سيمرغ او را  آيدسياهی فرود می رابزند و سيمرغ از می  زال در هنگام زادن رستم پری از سيمرغ را بر آتش
، شکم رودابه را شکافته، رستم را از زهدان مادر بيرون بياورد و سپس زخم رودابه را کند تا بتواندراهنمايی می

" سزار" به نام  هامداوا کند. هزار سال پس از شاهنامه، چند هزار سال پس از آن انديشه، اين کردار در بيمارستان
بيش نيست. کسانی، شايد هم به  ای، افسانهبسان داستان زادن رستم شود. داستان سزار هم،انجام می سزارين

ولی آنها همين داستانها را به افکار اسالمی آلوده  شمارندبيهوده می ها رادرستی،  شناختن ارزش اين داستان
ستيزی ندارند های شاهنامه آنها با خرافه بودن داستان پانند.چسو بستگان شيعه می  امامان به به دروغ  کنند ومی

بلکه با ايرانی بودن شاهنامه درستيزند چون خود آنها از سازندگان خرافات و طامات هستتند. اين خرافات سازان با 
نها بر اين نگرند. آکنند، می، که گورهای هزار ساله را ستايش میديدگان باز به رفتار انبوهی از مردم و شگفتی

چون شايد مردم، از نکوهش کردن نادانی، برنجند. کسی که بيش از کرد  نکوهش را های مردمعقيده نبايد باورند که
هزار سال است که با زخم شمشير کشته شده و نتواسته است که از خودش نگهداری کند. اکنون کسانی از اين 

مردم حق دارند که مرده پرست و  لی مدد" ، "علی نگهدارت".گويند "يا عخواهند و میی هزار ساله مدد میمرده
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 نادان باشند ولی مردم هم حق به دانستن دارند که مردم دوست باشند و مرده پرست نباشند. 

  

آيا بهتر نيست که با خرافاتی مبارزه شود که مردم را گرفتار "واليت فقيه" کرده است؟ اينکه در داستانی جمشيد جام 
  .رساندبينی نرساند به کور هم نمیی خرد است، اگر مردم را به جهاناست، برانگيزنده شتهبين داجهان

  

ايی کند. اگر در شاهنامه از ديو سياه و ناسشم بايد ماهيت خرافات را کخواهد با خرافات مبارزه کند دستکسی که می 
است نياز به مبارزه با آن بينش نيست چون  ديو سفيد يا از فرورفتن پای رستم، به هنگام رفتن، در زمين سخن آمده

کند که خرد مردم را کسی، ديو يا فرورفتن پای رستم در زمين را، باور ندارد. انسان انديشمند با خرافاتی پيکار می
   ساخته است. را تاريک آنها ديدگاه ده ويخشکان

  

ديهی است که اين بينش نادرست و خرافات شود باگر بينش نياکان ما اين بوده است که خورشيد از ماه زاييده می
گفتند ماه از زمين جدا تر اين بود که میپيشين هستند و درست ایاز پديده هايی، زمين و ماه پارهاست چون خورشيد

که به مردم امر و   نداردای رسول و نماينده هم داند و ماهی مردم نمیشده است. ولی اين خرافات، ماه را فرمانده
به  مبينی ماتراليسبا جهانهزار سال پيش پيامی که در اين بينش وجود دارد اين است که ايرانيان شش .دنهی کن

بخش و نه مبارزه با اين خرافات نگريستند. امروز هم نه شناسايی اين انديشه برای ما زيانهای هستی میپديده
 بخش است.سود

  

های هستی را در ی پديده، که خالقی همه ای هستندتن عقيدهمجبور به داشهزار سال، مردمی امروز، پس از شش 
باشند. اين خرافات ی او بردار رسول و خليفهفرمان شش روز خلق کرده است و مردمان هم بندگان او هستند و بايد

و دارد. اگر کسی آزاده بندد و پيشرفت انديشه را از جنبش بازمیزنجير نادانی و بردگی را به گردن انسان می
، با های مرداب هللا هستندآزاديخواه است بايد با اين خرافات پيکار کند تا حکومت هللا را براندازد. آخوندها انگل

برچيده شدن حکومت هللا، توان آخوندها گرفته خواهند شد. شايد نقد و بررسی اسالم مسلمانان را برنجاند و آنها را 
است. مسلمانان از ديدن سيمای اسالم و نادانی خودشان  انسانيت ی برنقد نکردن اسالم ستمکار تر کند ولیخشمگين

 شوند. دادگر میداد مسلمانان خشمگين و بید ولی جهانيان از خشم و بینرنجمی
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