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  ايست خصوصی؟ آيا مذهب پديده
  

  نه نياز و نهآن کاال  دانند، بخرند پسو کاربرد آنرا نمی دشناسناگر مردمی بايد به زور کااليی را، که نمی 
ی آن مردم است. بررسی و شناسايی کيفيت و کاربرد چنين کااليی برخورد به کسانی نيست که آنرا  پرودهدست

 اند. خريده

  

  بر دوش ما را بار آن کاال اند وای هستند که به پيشينيان ما فروخته شدههم بسان کاالی ناشناخته های مذهبیعقيده
. شناسايی کردن زيبايی يا زشتی که در اين کاال پنهان مانده است برخورد به کيفيت اين چنين کااليی است اندگذاشته

يا  بردب به کيفيت آن پی توانستمذهب، می کاالی پس از خريد ،خريدار نه برخورد به دارندگان مذهب. البته اگر
. ولی کاالی مذهب بسان نيازی نبود بررسی کردن آن همبست به دستکم آن کاال را برای آزردن ديگران به کار نمی

هر ارزش  و مردميابد ترازويی هزار کفه و واژگون پنداری است که در ذهن مردم به جای خرد آنها کارآيی می
توان در اين ترازو می بکشند. ی مذهبتوانند در ترازوولی خود ترازو را نمی کشندبا ترازوی مذهب میا اجتماعی ر

  آنها را های اجتماعی است کهراستی را همسنگ گناه و آگاهی را همسنگ نادانی نشان داد. سخن از سنجيدن پديده
پيوند دارند. اين است که ميزان راستی و درستی در انبوه مردم ها به و اين پديده سنجيد توان با ترازوی مذهبنمی

      خرد انسان اندازه گرفت نه با ترازوی مذهب.     را بايد با معيار ی اجتماعیهاپديده

  

ی آن کردار از یيک مذهب به آن گونه زيبا و حتا مقدس نماياند که نه تنها زشت توان در درونهر کردار زشتی را می
  همه ساله اند بلکه زبان بيشترين کسان هم در آن مورد باز نشود. بسان زيارت حجراالسود کهمبچشم پيروان پنهان 

دارد، نه تنها از سوی مسلمانان ستايش  با خرد انسان اين کردار ی کهی تضادشود، با همه می برگزار به نام حج
  کنند.میترسند می های زيارت حجمايهنقد و بررسی کردن بند بلکه خردمندان هم از شومی

  

ها را در مورد خودرنی خاوردورنگرش مردمان  ،های حمايت جانوراناين است که سازمان ای بر اين گفتارنمونه 
ولی اين سازمانها از نکوهش کردار حاجيان در  کشندکنند چون برخی از آنها سگ را برای خورش مینکوهش می
  کنند.ان پرهيز میدپنگوس قربانی کردن

  

بسان  د.نشوبسيار گوناگون و در سراسر جهان ديده می هایمراسمی که با خرد انسان پيوندی ندارند در چهره چنين
ها يا مراسم عزاداری برای مردگان هزارساله که برای برخی از ما ايرانيان نه تنها زشت زيارت قبر امامزاده

 کنند.باشکوه هم جلوه می نمايند بلکهنمی

  

های مردم پيوند دارند و از انجام آنها هم به "کسی" برند که چنين کردارها به عقيدهن گمان میبرخی از روشنفکرا
 کسی و نيازی نيست که اين گونه مراسم هم بخشی از حقوق بشر شناخته شده استی برگزاریرسد. "زيانی" نمی

 احکام مذهبش پيروی کند.آزاد است که از ايست خصوصی و هر کس بکشد. چون مذهب پديدهنقد  را به آنها

  

ی مردم پيوند دارند که اگر اين کردارها با عقيده رويدالبته برای اين روشنفکران پرسشی در تضادهای فکرشان نمی
آنها را بياموزند؟ ديگر اينکه آيا انديشيدن برای انسان و  یاز آنها خبر ندارند و بايد از فقيهخودشان مردم پس چرا 

يم " اگر بينی که نابينا به چاه است، اگر خاموش بنشينی اانديشه از حقوق بشر نيست؟ آيا نشنيده بازگو کردن برآيند
گناه است". از همه مهمتر آيا ما هزار و چهارسد سال در زير احکام اسالم گرفتار نيستيم؟ آيا آلوده ساختن ذهن و 

  آيا که ؟ پرسش اين استی از حقوق بشر است، بخششوندگان هم، که پی در پی به اين سموم آلوده می آيند فرهنگ
 بايد؟ باالخره چرا آيدچهارسد سال پسمانگی  مردم ايران "زيانی" نيست يا مردم ايران "کسی" به شمار نمی و هزار
  برای روشنفکران ايرانی دستور زندگانی بشود؟.ها ی اجتماع اروپايیبررسی برآيند
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خودستيزی ولی برده بودن و  ؛ی بشر نيسترده داری زشت است و شايستهاز اين گذشته چه کسی گفته است؟ که ب
      ؟استدر خور سرافرازی و بخشی از آزادی 

  

توانيم کارکرد و ايم کمتر میی اسالمی پرورش يافتهها به ويژه در جامعهاز آنجا که ما ايرانيان در اجتماع مذهب
همين مذهب به   یچون ما از دريچه ی ما است، شناسايی کنيم.ساختار مذهب اسالم را، که دست و پا گير جامعه

که  را هايیبيشتر کسان نيکی کنيم.و ما با معيارهای همين مذهب هم اسالم را ارزيابی می نگريمجهان هستی می
و همچنين  شمارندهای مذهب میچسپانند و آنها را از فرآوردهبه مذهب می اندخود آفريده خواستاز نياز يا به مردم 

. از همين آلودگی نامندی هستند برآيند کژفهمی پيروان از مذهب میمذهب احکام يندآپی هايی را کهاين کسان زشتی
ی اين توانند به هسته پندارند و نمیاست که اسالمزدگان خود را، در برابر اسالم، پست و اسالم را بلند پايه می

 ببرند.بيماری اجتماعی پی

  

راه رهايی را از  شانخودبا کوشش  پی ببرند آنها ی خودانديشه  در اين در دهليز به تنگ بودن ميدان ماگر کسانی ه
چگونه ما  اند.بيگانگان از آن گذار به آزادی رسيده گيرند کهويند بلکه همان راهی را پيش میجنمیاين تنگنا 

در مکان ديگری، با فرهنگ ديگر و در بندهای ، در زمان ديگری ،مردم ديگری ،ايرانيان ما کنيم کهفراموش می
مذهب ديگری گرفتار هستيم. ابزارهايی که روشنفکران اروپا، چندين سد سال پيش برای رهايی مردم اروپا از 

های آن زمان را دارند و نه ايرانيان امروز اروپايی يیآدر اين زمان آن کار آنها اند نهحکومت کليسا، به کار برده
از خود يی همسنگ است. اين است ابزارهايی را که ما، برای رهايی ساليحکومت اسالمی با حکومت ک هستند و نه

  .دنبندشوند که بيشتر دست و پای ما را میای میبه بندهای تازهبريم تبديل بندهای مذهب، به کار می

  

اند که از  توانسته از اين راه اند وميدهی مذهبی را خصوصی ناهعقيد آزاد و ها رابسان اينکه انديشمندان اروپا مذهب
های مذهبی ايمان يعنی مردم آزاد هستند که به عقيده گيری کنند.اوامر پيشوايان مذهبی در روند کشورداری پيش

ها نبايد بر جامعه حاکم باشند. کشيش اجازه ندارد انتخاب نماينده يا حزبی را به پيروانش داشته باشند ولی اين عقيده
تواند هاد کند يا آنها را از انتخاب نماينده يا حزبی بازدارد. اين به آن معنی نيست که نماينده يا حزبی هم نمیپيشن

  بلکه معيار سنجش نيکی يا بدی مذهب نيست. کردار کشيش يا کليسا را نکوهش يا ستايش کند

  

از اين ابزار، که مذهب  ساليان درازی  ومردم ارج بگذارند  مذهب، بر خرد، نه بر اندآزاديخواهان اروپا توانسته
با  شبانکه  داشته باشد با مردمی در مرزهای کليسا رفتار خصوصی، سود ببرند. البته کشيش آزاد است که استپديده

. از اندهکردرا ستايش می )rightاين پيمان يا اين ابزار تا زمانی کارآيی داشت که مردم اروپا راستی( .گوسپندان دارد
مند شدن از پيشرفت تمدن ، برای کار و بهرهدارند ای همهای پر بچهختی آنها مسلمانان، که به اميد هللا خانوادهشورب

. آنها از دنشناس. مسلمانان آزادی را تنها برای عبادت و اطاعت از اوامر هللا میاندبه کشورهای اروپايی سرازيرشده
شرق  یبرند تا مذهب اسالم را به نام افکار ناشناختهارد سود میها وجود داين آزادی که در اروپا برای مذهب

ن و پژوهشگران اجتماعی هم  وجود دارد و آنها هم انديشاالبته در اروپا اين آزادی برای روشن گسترش بدهند.
، که  در اين هنگام مسلمانان با نيرنگ از ابزاریگويند. از پسماندگی و خشمآوری اسالم سخن ب توانند گاهیمی

يعنی مسلمان د. نبندآنها را میند و دهان نکاند، استفاده میپرورده برای بيرون راندن مذهب از اجتماع انديشانروشن
های مذهب اسالم  های و خشونتروشن شدن کاستیبازگو کردن و از  "ای است خصوصیبا ابزار اينکه "مذهب پديده

کليسای مسيحی کارآيی داشته است ولی در برخورد با مردم اروپا يا  بينيم که اين ابزار برایکند. میجلوگيری می
درست همين ابزار هم در ايران، پيش از آنکه مذهب را از   مسلمانان نه تنها سود بخش نيست بلکه زيان آور است.

  دارد.اجتماع کنار براند، انديشمندان و نوانديشان را از سخن گفتن بازمی

  

شود و نه ، ناگفته بماند خاموشی است و در خاموشی نه گوهر انديشه روشن می های ذهنیسخن که، در مورد آلودگی
  زهر عقيده.

  

مسلمان  ای سازگار نيست.بينيم که اسالم با هيچ فرهنگ پيشرفتهبنگريم می اسالمی اگر اندکی به بينش خودکامگی
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دهان و سپس خود را در اروپا پخش کند ی ی کهنهکه زهر عقيدهبرد نخست از آزادی مردم پيشرفته سود می
با  را آشگار سازد های اسالميعنی هرگاه کسی کاستی آشگار نشود. ی آنهادوزد تا گوهر انديشهخردمندان را می

 از "ايست خصوصیبا اين گفته که "مذهب پديدهسياست هم دين و دکاندارن  .شودروبرو می مسلمانانپرخاش 
 کنند. ی مذهب جلوگيری میهروشنی در تاريکخان ندنگاف 

  

ای نيست چون کژی و برند شگرد تازهاينکه واليان اسالم از هر ابزاری برای پنهان ساختن ماهيت اسالم سود می
ولی اينکه برخی از روشنفکران در هر زمان و در هر  .پوشانيدهای ديگر ها و دروغتوان با کژیدروغ را می

شگفتی از کسانی است که خود را روشنفکر  بسيار شگفت آور است. خورندموردی فريب اين سخنان را می
ها به گوش شود، که از منارهدر قوانين جاسازی می احکام آن که ،شمارندای را خصوصی مید ولی عقيدهپندارنمی

يقت مطلق در و اين عقيده به عنوان تنها حق راندحکم می ی همگانزندگی رود، که بر روش و روندمردم فرو می
مذهب اسالم خصوصی است  پرسد اگر . چرا اين روشنفکر از خود نمیشودهای اجتماع آموزش داده میخشبی همه 
گذارد آيا مذهبی که حتا در هنگام آميزش زن و مرد آنها را تنها نمی  ای همگانی است؟چه پديده در اجتماع پس

ای خصوصی است پديده مردمدارد؟ اگر اسالم برای  یقيهخصوصی است؟ ولی برگزيدن پوشاک، نياز به شناخت ف 
 بايد در افکار خصوصی مردم امر و نهی کند؟   فقيه پس چرا

      

که مذهب   انددرست است که در کشورهای اروپا هر کس در انتخاب هر مذهبی آزاد است ولی اين مردم پذيرفته 
مذهبی اجازه ندارد در امور همگانی دخالت کند. يعنی خصوصی به اين مفهوم است که هيچ  ای است خصوصی.پديده

های کشوری اجازه ندارند که در مورد نبايد مذهب به عنوان هويت کسان بر همگان آشگار شود. اين است سازمان
ها و را بررسی کند و کاستی ایکنند. بديهی است که هر کس هم آزاد است هر عقيده مذهب شهروندان پرسش

 خصوصی بودن مذهب و مفهوم شود که مفهومآشگار سازد. ولی هيچ مسلمانی در جهان يافت نمیهای آنرا زشتی
يعنی به کردار نشان دهد که "امر به معروف و نهی از منکر" تجاوز به حقوق ديگران است و   .بپذيرداين آزادی را 

  ز منکر" بخشی از آزادی است.بپذيرد که هر کس حق انديشيدن دارد و نقد کردن احکام "امر به معروف و نهی ا

توانند اين اند و اگر کسانی نمیچون مردم اروپا هم درست بر اساس همين انديشه قوانين آزادی خود را بنا نهاده 
های هآزادی را از جامع ای آزاد زيست کنند. اين است که مسلمانان برآنند تاتوانند در جامعهقوانين را بپذيرند آنها نمی

 د که خود بتوانند در آنها زندگی کنند.آزاد بگيرن

  

در دل آنکس نهفته بماند آن دين هم به همراه بينش انسان  و باشد او سرشته شدهخود از بينش  اگر دين هر کس
پيوسته در روند نوشوندگی خواهد بود. ولی اگر بينش کسانی از مذهبی سرشته شود، زهد و رياکاری  کند وُرشد می

  ماند. ينش آن کسان هم به همراه مذهب آنها کهنه و پسمانده میفخر جامعه باشد، ب

  

ی يعنی افکاری که نبايد حتا بر ديگران بازگو بشوند. البته در جامعه است خصوصی ایمفهوم اين که عقيده پديده
های يا زيبايیزشتی  نسبت به نيازهای خود توانندکنند، مردم میهای همگان با يکديگر برخورد میانديشه که  ،آزاد

ی خود مردم ساختار پيدا کرده کرداری را نکوهش يا ستايش کنند. ولی معيار شناسايی "نيکی يا بدی" از انديشه
که بر آنها وظيفه  کنندکسانی که، به احکام "امر به معروف و نهی از منکر" ايمان دارند، اوامری را اجرا می  است.

 است.  گذارده شده

  

گ داشته  تواند مجازات مرمیکوتاهی در اجرای آنها حتا  ،شوندزاده شدن بر مسلمان واجب می  احکامی که پيش از
کند نه نويس میای را مذهب پيشباشند، با دانش و نياز مردم پيوندی ندارند. "معروف" بودن و "منکر" بودن پديده

 دانش مردم.

  

چون  .ترسيمام آورانی که به زبان فرنگی نوشته باشند، میما از نشان دادن کاستی در گفتار نام آوران، به ويژه از ن
از ترس اينکه مبادا ما  دهيم. به کمبود آگاهی و دانش خود نسبت می بينيمآن نادرستی را که ما در گفتار آنها می
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هی خود آخوند برخالف ما برای پوشاندن ناآگا کنيم.های خود پرهيز میناآگاه ناميده بشويم از بازگوکردن دانستی
بسان اينکه چون آخوند بفهمد  گويد.شناسند سخن میداند و نمیبا بی شرمی از چيزهايی که نمی شود وگستاختر می

 برد و همکه مفهوم "خصوصی بودن دين" در جامعه ارزش يافته است او همين گفته را با مفهوم واژگون به کار می
  کند.ی فراهم میآزادی و هم برای آزاديخواهان دشوار خودش برای 

  

 درستی يا نادرستی حتا ايم وبرداشته وشتنی "خصوصی بودن دين" را از دهان بيگانگان روگفته ما چون
شناسيم و در برابر نيرنگ نمی رفیژها را به اين است که ما اين مفهومايم. بررسی نکرده را ی اين گفتارمايهدرون

 مانيم.آخوند خاموش می

  

براين تواند بر ديگران آشگار شود و بستگی دارد و نمی کس نش درون هربيدين به  دانند کهن میبيشتر روشنفکرا
، از اين کنندولی چون آنها به ژرفای اين پديده برخورد نمی .باشدخصوصی  يرفت که اين پديدهذتوان پمی اساس

 "خصوصی بودن دين"مفهوم در را آن زشتیشود روی هر زور و ستمی که از سوی واليان اسالم بر مردم تحميل 
برخی از همين روشنفکران هيچ تضادی را  شود که. ديده میکنندها پرهيز میپندارند و از نکوهش آن زشتکاریمی

. اين است که نام  "جمهوری اسالمی" برای آنها بينندی "اسالمی" نمیی "جمهوری" با کلمهدر مفهوم واژه
ها را ايم و اين گونه دروغ بازیهای دورغ گول خوردهارسدسال است که با واژهگوشخراش نيست چون ما هزارو چه

 پنداريم. آزادی در سياست می

  

داشته  " ملّی مذهبی" روشنفکر که ما ؟بستگی دارد ايرانايم که آيا اسالم به مرزهای هيچگاه از خودمان پرسيده
اند که ناگهان کردهند و از اسالم دروغين پيروی میافکر بودهتا به امروز تاريک  ی مسلمانانباشيم؟ آيا محمد و همه 

   فروشند؟ند و اسالم راستين می اشده"روشنفکر مذهبی" کسانی 

  

سوزاند ولی و بوی دروغ دماغ راستان را می دهندشوند بوی دروغ میی ضد هم ساخته مفهومهايی که از دو واژه
 بوی دروغ حس کنيم. توانيم ايم، نمیدروغ پرورش يافتهدر اجتماع  ، دماغمان سوخته است و ما که

  

ها را بايد شست يا چشمها را بايد شست، شنويم که "واژهپس از زنده ياد سهراب سپهری، بارها از هر دهانی می
آنها را ی تنها پوستهها چون ما از واژه بينيم.شوييم و نه جور ديگری میها را میجور ديگر بايد ديد" ولی نه واژه

ی آنها و هسته کافتشها را بايد واژه بينيم.شناسيم، چه آنها را بشوييم و چه چشمها را بشوييم، جور ديگری نمیمی
بشناسيم آنگاه کسی  ی واژه رای هسته يعنی درونمايهمزه  تا در بينش ما آميخته شوند. اگر ما گواريد جويد و را

آيا کسی که به احکام هزار سال پيش چسپيده است و به آنها ايمان دارد  فريبد.ها ما را بی واژهتواند با پوستهنمی
را سيد و سرور  ایو عربزاده پذيردروشن فکر است يا از کورانديش؟ آيا کسی که بردگی و خفت بيگانگان را می

 او ملّی گراست يا از خودبيگانه؟  نامدخود می

  

  خرد.   نمی ،راديويک به جای  ،ی راديورا در پوسته ایگولهکسی که کارکرد راديو را بشناسد هيچگاه زن

مفهوم "روشنفکر دينی" يا "ملّی مذهبی" پيدا هايی را با کلمه ندنتواهرگز نمی اگر راستکاران قرآن را بررسی کنند
اند شک کرده آيات یکنند. چون در قرآن کسانی را که به اوامر هللا ايمان بياورند عاقل و ديگر کسان را که به درستی

نه  نامدقرآن کسانی را که بخواهند با فکر خودشان اوامر هللا را بهسازی کنند کذاب و ملعون مینامد. جاهل می
، اوامر هللا را، بيشتر و بهتر از محمد پندارندبديهی است کسانی که، پس از هزار و چهارسد سال می. روشنفکر دينی

 ر از محمد و نه عالمتر از هللا هستند.  تمسلمان  اين کسان نه فهمندمی

  

البته بايد گفت که واليان اسالم دستکم اين صداقت و شجاعت را دارند که بگويند ايران غنيمت اسالم است، ايران بايد 
ی دروغ" را، ه"هست خواهندمملکت اسالمی باشد، ولی درد ما از اين تاريک انديشان "روشنفکر" است که آنها می

 ی جهان آزاددر بينش مردم بکارند تا ايرانيان زندان ايمان را پهنه  ،اندبسته بندی کرده "راستی یپوستهکه در "
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  .بپندارند و با دست خود ديوارهای آنرا بلندتر بسازند تا فراسوی ايمان را نبينند

  

گويند توهين کرد" ولی يکبار نمیی آنها نبايد به عقيده و شود " که مردم مذهبی هستندبارها از آرامفکران شنيده می
اگر شناسايی کردن  های انسان توهين کرد.منش و انگيزه ايد بهنب دارای خرد هستند وخودشان  که مردم هم

برای او توهين باشد پس دانشمندان وانديشمندان سراسر تاريخ پيوسته به مردمان جهان توهين  های انسانکژپنداری
                 اند. کرده

  

  مردو آناهيد 

  MarduAnahid@yahoo.de  دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان:
 
 
 
 
 

  ش کــاويـــــانیــــدرفـ

  
aviyani.com/k-https://derafsh 
kaviyani.com/-derafsh-https://the 

 
 

  


