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  استکفر و ايمان  خودانديشی ورای
  

 آموزش ها نياز بهاين آگاهی گيرد و برای فراگرفتنفرامی های پيشينياندرست است که انسان دانش خود را از يافته
های اين ها و گوشه کاستی در آنها آميزنددانش می يک یهسته  دارد. کسانی که به همراه آموزش با و پژوهش

 آن دانش خواهند شد. ی ندهرپرو نهاآاز  برخی شوند.میبرانگيخته به جويندگی و  کنجکاو هادانستنی

  

که برای  کنندمیهای تاريک ديگری برخورد به داالن تاريک يک دانش هایگوشه  با روشن ساختن پژوهندگان
انشی از هر ددر   امروز دانشمندان که پذيرفتتوان میدارند.  زشناخت آنها به زمان و پژوهش بيشتری نيا

  را پايان يافته پنداشت. هاتوان گسترش اين آگاهیولی نمی تر هستندآگاه گذاران آن دانشبنيان

  

شوند با آن دانش آميزش ندارند و می مندبهرهگيرند و از کاربرد آن دانش ياد می را کسانی که تنها دانش ديگران
ی ديگران اند تا از آگاهیبه دست و دهان ديگران دوخته د. اين کسان هميشه چشمبپروراننرا  دانش توانند آننمی
 .بشوند دانش آننوباوگان ی زايندهشوند که چون خود اين کسان به دانش آبستن نمی  چينی کنند.ميوه

  

نيست بلکه سخن از نشناختن  اندها انبار شدههای ديگران که در کتابسخن از خوار شمردن دانش و انديشه
تا  داردسخن از خرد انسان است که آن توانايی را  .اندشده فتهها نهو کتاب هاکه در اين انديشه است ی يهاارزش

  های خود را در خود بياميزد و آنها را با جهان راستی همآهنگ سازد.فراگرفته

  

است،   ميزان اين سنجش، که خرد انسان. بخشدمی انسان بههر ارزشی را  توان سنجيدن است که نيرويیسخن از 
با  در ميزان خرد خود های تازه راارزش تواندانسان می شود و از اين رویمی همسازجهان  هایهمراه با دگرگونی

پيمانه های آن ويژگیدر  را ر چيزیه آن پيروان که  شده سخت است ایايمان پيمانه ولی .سنجدبای تازه هایاندازه
   .شودبيهوده شمرده می نگنجدی ايمان هپيمان درکه  ایپديدهو هر  گيرنداندازه می

  

های آموختن و بررسی کردن هستند تا ما بتوانيم ارزشی تاريخ شايسته بزرگان است که نگرش انديشمندان و یبديه
را حقيقت جاودان  نگرشی اگر ما. ولی ، همآهنگ کنيمکه در آن زيست داريم ،با اجتماعی و شناسايی آنها را

 ازفراتر  های ويژهنو يافته کنيم کهفراموش می  ،شماريمشدن جهان هستی را خالف حقيقت می دگرگون ،بپنداريم
 .نگريممیاين ديدگاه  به بن ایدر نمونه  .  هستند ديدگاه کهنه

  

: "توانا کندمی ی را درخشانگوهر برای ما از اين گنج ،ی فرهنگ ايران را پاسداری کرده استکه گنجينه ،فردوسی 
ی ترجهان هستی از ديدگاه بلند به ميزد اوآاين سخن را در خود بي یشيره که کسی گمانه دانا بود". بیبود هرک

است  فرهنگیی بنمايه شناخت ارزش آن در .از خرد فردوسی نيستستايش  در شگفتی و ارزش اين سخن. نگردمی
 . ی نياکان ما تراوش کرده استبينیاز جهان که

  

انديشه از تپش  در يخبندان  هزارسال انسان خرد که باشدمیبسان اين  ،چنين سخن پرارزشی به ،ايمان آوردن ولی
نزديک  ، که با جهان امروز همآهنگ باشد،ديگری مفهوم به شايدهای زير بپردازيم اگر به پرسش .است دهفتاا

   شويم.

  

  هستند؟ جهان ما  آيا "توانمندان" جهان امروز "دانايان"

  "دانا" است او "توانا" هم هست؟ آيا هرکه امروز

  شود؟کاسته می ی فردوسیاز ارزش گفته بپردازيمآيا اگر ما به مفهوم اين سخن 
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  سازد؟و ما را توانا می خيزدبرمیاز دانايی تاريخ  انآيا ايمان آوردن به اندرزهای بزرگمرد

  

از هويت  ها ما را آفزايد و نشناختن اين ارزشی میبر دانايی و توانايی هر مردم شاهنامه یگنجينه در البته گوهريابی
زده و شگفت پنداشت جانخشک و بی ، بسان احکام شريعت،را یفرهنگ هایارزش تواننمیولی  .سازدمی خود دور

و ما هم از   تراودمی تازه به تازه درون مردم در هم در گذار زمان فرهنگزيرا آنها چشم پوشيد.  کردن از آزمودن
 .کنيم بگواريم و نوبر آنها را تراوش فردوسی را انتوانيم سخنهستيم و میمردم 

  

ی و آفريننده يشدانگيزد تا او پيوسته نوانخرد انسان را به بيداری و زايندگی برمی که  ارزش شاهنامه در اين است
راه آزمون و جويندگی، از  ، ازدانايی و توانايی های شاهنامه نشانگر آن هستند کههای نوين باشد. اسطورهانديشه

ی انسان در خردمندیبينيم که می .جويدو نه می  کندولی يک پيرو نه آزمون می .جوشددرون خود انسان می
توانا. در شاهنامه ديده  خود خدايی است که او خودگام، خودانديش، خودآگاه و شودی جمشيد ستايش میاسطوره

ارزش  باشندمی راستکاران هستند، يا پيروان آهريمن، که دروغوندان شمار پيروان اهورامزدا، که شود کهمی
 .شمردن ندارند

  

ست.  کسان گوارا بر بيشترين اين سخن یمزه  ست کها از آن روی"توانا بود هرکه دانا بود"  سخن اين برگزيدن
رست است که توانمندان  ه برای توانا و چه برای ناتوان سودبخش است. از اين گذشته دداند که دانايی چهرکس می

از آنها هم از راه نادانی به توانمندی نرسيده است. البته بايد اشاره  يکداناترين مردم نيستند ولی هيچ  امروز جهان
به هر  "دتوانيعنی "هرکه نداند او ن حکمرانان آنها زورمندتر خواهند بود. تر باشندکنم که هر اندازه مردمی نادان

لی اين سخن يک حکم نيست و هرکس آزاد است که راستی و  دهد وگاه او را نشان میروی سخن فردوسی ديد
حقيقت مطلق توان نمی را کند. سخن از اين است که هيچ گفتاریهای خودش شناسايی درستی آن را براساس آگاهی

 . به کار برددر هر زمان و مکانی  بسان فرمولی توانمی  آن را پنداشت که و دانست

  

 ،حتا محمد ،اسالم پيشوايانند که اننمايين میفروشند و چندروغ پردازی کسانی است که اسالم راستين می  سخن از
آنها  اندچهارسد سال اسالم راستين را کشف کرده و که پس از هزار  مدعياناين اند. احکام اسالم را درست نفهميده

اند و محمد آن احکام را  سوی هللا بر رسولش نازل شدهمسلمانان دروغگو و مردمفريب هستند. زيرا احکام اسالم از  
  .بيشتر از محمد از اوامر قرآن برداشت کنندتوانند اجرا کرده است و آنها نمی

  

ترس از  مردم در اين جهنم تا اسالم را دروغين بنامندی پسمانگی رنگ و انگبا  خواهندمی  که آنها درست است
بدون  اندامر شدهبر مسلمانان سوی هللا  از احکامی را کهآنها  . با اين وجوده شوندندپناه محجربه اسالم   اسالم محمد

 گمراه وی ايعنی آنها هللا را حاکم مطلق و قرآن را احکام بی زوال و انسان را بنده .دانندکاستی و جاودانه می
از اين   .از خشم هللانه برای کاستن  است ستيزی در اسالمپردازی آنها برای پوشاندن انساندروغ. دانندمیگناهکار 

   .های دروغ پنهان کننددر پشت پرده را اسالم هایزشتی کوشند کهروی اين کسان می

  

نيست بلکه دفاع از راستی در برابر دروغ است. کسی که به احکام  ایدشمنی با کتاب يا عقيده آزادانديشی به مفهوم
گيرد. او پيشرفت زمان را ناديده می او پندارد بلکهسان را نادان و ناتوان میان تنها اسالمی ايمان داشته باشد او نه 

را  خود گيری و با دروغ اسالم راستينپيش ی ديگرانبرای پوشاندن نابخردی خود ناچار است که از رشد انديشه 
نياز به جهاد و  ههميش دارندگان حقيقت .به فروش برساند برای چندمين بار در بازار فريب آن را بزک کند تا

  جلوگيری کنند. های خودشدن دروغآشگار  های ديگر وحقيقت بروز دارند تا از انجهادگر

  

ی ايران را  برند پس بايد آزادانه جامعهدر زير ستم جهادگران رنج میی آزادی هستند و اگر آزاديخواهان شيفته
يک  اين سياهچال را جستجو کنند. بيرون آمدن از های خود ربراساس آنچه که هست بررسی و خردمندانه با انديشه

 داند کهمی و شوددر درازای زمان کهنه می ایروشنفکر آگاهی دارد که نه تنها شريعت اسالم بلکه هر فلسفه
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ايمان بياورد  یيا کردار پيروزمندان گفته به خودش تواندنمی  پس او .است دشوار سماندهپاحکام در  پيشرفت اجتماع
   ايران را سامان دهد. یتواند جامعهمی ی آنهاساله سد های چندندارد که براساس انديشهو بپ

  

آموزد ولی ی از آزادگان تاريخ میاشود و هر آزادهمند میبهره پيشينيان بديهی است که هر انسانی از انديشه و دانش
ی هر برای ارزيابی پيوسته ترازوی سنجش تواندنمی معياریهيچ  زيرا شود.ی گفتاری نمیای بردههيچ آزاده

است که جوانتر،  ی پيشينيان دانش و انديشه یکند فرآوردهتراوش می انسان خردمند درون از آنچه. باشد ایپديده
 .دنشوتر برافشانده میو شايسته ترزيبا

  

تا از آن پديده آموزد سنجد، میمی آزمايد،ای را به راستی میپديدهراند او هر کسی که از آزادی و آزادگی سخن می
  .در پرواز استفراتر از کفر و ايمان  آزادانه يک آزاده یانديشه چون .نياز داردکه او  گيری کندبه آن گونه بهره

   است. سرگردان ، که به آن ايمان آورده است،ایعقيده در زندانيک پيرو  فکر ولی

  

که  پذيردداند و میاو می پيوند دارد پس یمکان زمان و گفتاری به حقيقت هر اگر يک روشنفکر نخست بپذيرد که
ولی  انديشه کند. بهبود سامان اجتماعیبرای  تواند خودشپس او می پايدار باشند. یحقيقت توانندآيات قرآن هم نمی

ی گفته قرآن ا به آياتتواند بنيک مسلمان هم می  کند پس ی انديشمندی ردبنا به گفته احکام اسالم را بخواهد اگر او
گفتاری پيوسته کاربرد خواهد داشت که به کسی   مد.انجاهل می  شمندان راانديچون قرآن اين  .را رد کند او مندانديش

 همساز بشود.  با زمان دگرگون و ،های تازهبا انديشه  ،يا کتابی نچسپيده باشد و پيوسته

  

  هللا اوامر داند که چران ستيز هستند واشد که احکام اسالمی مردم ب نرسيده آگاهیبه اين  خودانديشی کسی که از راه
يک مسلمان  .خبر استبی با مفهوم ايمان دانستناز تفاوت مفهوم  او کنندی انسان جلوگيری میاز رشد انديشه

 ،که نفکرولی يک روش .ان جهاد کند چون او ابزار ايمان استايمان ديگر انديشه يا برضدخودش  با ايمان تواندمی
 . پنداردرا هم بخشی از دموکراسی می جهادگران ايمان او داندخود را دموکرات می ،از مفهوم آزادی بدون شناخت

  

از  با نيروی ايمان خود حتا سازمان داد تا همگام بر ديگران بشورند و را مردمانتوان تر میآسان  از راه ايمان البته
 .نيستند آنها خودآگاه لشکر هستند ولیو هم زنجير، همکيش، همرزمدين، همهم. اين مردمان اجتماع بکاهندپيشرفت 

 . هدايت کنندسويی که نياز دارند  هر را به خود توانند پيروانمی  رهبران اين است که 

  

به   اين نشان آن نيست که ولی رسندبهمانديشی به  توانندمی همپرسی، ديالوگ،از راه  ، در ورای ايمان،مردمان
موزيم آرا بي شناختو  آزمونی کاويم تا شيوهما در انديشه و دانش ديگران می .شونديکديگر می يارهم آنها رکردا

   خودباختن:و  خود بودن ای بهاشاره .آنها را به سود خود به کار ببنديمبتوانيم  که

"خودمان  بازتریديدگاه با  بتوانيم ما گاهی "خودم باشم" شايدداگر تو با هر ديدگاهی "خودت باشی" و من هم با دي
توانيم هرکدام از ما می  گسترش اين از شود ومی افزودهی ديدگاه ما پهنه ربشويم". از پيوند ديدگاه تو با ديدگاه من ب

 . شويمب راهبا يکديگر هم خواهيمن شايد ديدگاه يکسان وجود با ماولی   را شناسايی کنيم. هستیبخش بيشتری از 

  

يست "مارکس ،ما شويم، نزديک يکديگر ی باهميار  بهچه تو "مارکسيست باشی" و من "مسلمان باشم" اگر چنان
خواهد بود. اين پيوند نشان ی خودمان از عقيده ما یناآگاهی ما در اين پيوند وجه مشترک تنها شويم" کهمسلمان می

 توانيمما میولی  ايم.خبر ماندهپيشوايان خودمان هم بی ديدگاهی نداريم بلکه ما از ديدگاه ه نه تنها تو و منکدهد می
   همرزم بشويم. سنگریراهی همراه و در در  دستور پيشوايان خود، به در اين پيوند،

  

ای را بررسی و خواهد يا توان آن را ندارد که خودش پديدهنمی  کس که همه  برخی از روشنفکران بر اين باورند
اين پيروان آزاديخواهان نبايد  از اين روی .ندنای پيروی کاز عقيده آنها که است کسان بهتراين برای  شناسايی کند.
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 آنها و باشدحاکم ن بر جامعه ی اين پيروان. البته اين پندار تا زمانی درست است که عقيدهبکشانندرا به آزادانديشی 
 ند.نمجبور نک آزايخواهان را به پيروی از آن عقيده

  

  شود.می آن جامعه در بر جامعه حاکم شود رفته رفته در ذهن همگان مقدس و در نتيجه معيار سنجش ای کهعقيده
حکمرانان  برآيند کردار تنها از رنج خود را مردمرانند ولی حکمرانان با ابزار همان عقيده بر مردم ستم می

است که هرگاه چنين مردمی از جنايات اين  اين .بينندنمی را ی خودعقيده هایکاستیکژی و  زيرا آنها .پندارندمی
بر  ستمکاران پيشين، به جای رندکسان ديگری را، که به همين عقيده ايمان دا آنها آمده باشندحکمرانان به ستوه 

 ان جهانسدها سال يهوديان، مسيحيان و مسلمانان بر مردم است که با همين تقدس و ايمان سازند.خود حاکم می
اند واليان مذهب پنداشته یکژروی جنايات مذهبی را برآيند ی خود،ی عقيدهخانهتاريک در پيروان، اين .اندستم رانده

 اند.ی آنها نهفته است آگاه نشدهعقيده یبنمايه که در یيهاو به پليدی

  

لنين  بسان، هم به کردار کمرانان سوسياليستح .های مذهب نيستبرخی بر اين باورند که ستمکاری تنها از ويژگی
اند. درست است هر حکومتی که از انديشه و آرمان مردم برنخاسته باشد بر مردمان شوروی ستم رانده ،و استالين

  بر اين اساس ناچار است که حقانيت خود را به زور بر مردم تحميل کند. . آن حکومتندارد ایدر فرهنگ مردم پايه
 . فروريخت استه شد آن روش هم در خودکدر شوروی  محکومت سوسياليساز زور که  زمانی

  

 با اينکه مردم روسيه بسان هر مردمی خواهان آسايش اجتماعی هستند ولی بيشترآنها از نام سوسياليسم گريزانند.
اين است، که با سرنگون  .شوداست که با زور و ستم بر مردم تحميل می یابرای اين مردم "سوسياليسم" شيوه

 بينيم مردمدرست بر خالف اين می  .اندشدهخواهان  برای فرمانروايی ديگری را یيوهشدن آن حکومت، مردم ش
 در کردار هاییمردم به زشتاين هنوز  ،اندرنج برده نزديک به دوهزارسال در زير ستم کليسای مسيحی روسيه، که

خالی از ستمکاری ح را ی حکومت مسيمسيحيت در ذهن مردم مقدس شده است و شيوه زيرا اند.نبردهپی مسيحيت
     ولی هنوز بر ذهن بيشترين کسان حاکم است) کنددر روسيه حکمرانی نمی ی مسيحیکليسا کنونا( .پندارندمی

شريعت اسالم که بيش از هزارسال بر مردم ايران ستم رانده است هنوز در ذهن بيشتر روشنفکران هم به مفهوم 
از دهان اين روشنفکران شگفتی نيست اگر   .دانندبنها خود را نامسلمان حتا اگر آ کند"راستی" و حقانيت جلوه می

رد. اين کسان با ايا حکومت اسالمی "مشروعيت" ند شود که فالن سازمان جهانی "مشروعيت" نداردشنيده می
اگر حکومت اسالمی،   .روشن نشده است ی "شريعت"هنوز مفهوم کلمه در فکرشان  اينکه روشن فکر هستند ولی

  ؟داشته باشدمشروعيت  تواندمی که بر اساس شرع مقدس اسالم بنيان يافته است، مشروعيت ندارد پس چه حکومتی
 شوند؟  يرفتهذباشند تا از سوی اين کسان پ يعتبراساس شر بايد های جهانی همآيا سازمان

  

جهادگران اسالم،  جز سازمان ، بهداند که هيچ سازمان جهانیمی او شودبدر فکر کسی ايجاد  ايیاگر اندکی روشن
 ."مشروعيت" ندارد هم يا سازمان جهانی حقوق بشر ی دموکراسیحتا انديشه .داشته باشد "مشروعيت" تواندنمی

ر ب حکم آنها و اند"مشروعيت" داشته ،اندکرده *اعدامهزاران کس را  ، که حکومت اسالمیهای قاضی ،برخالف اين
  دارند. "مشروعيتجنايات قضات شرع " در هر زمانی ت واساس شرع مقدس اسالم بوده اس

  

  خواهد ماند) هو رويند زنده جاودانه در جان آزاديخواهان آزادیآرمان  زيرااند " نشدهمعدوم" جانباختگان(البته *

است به کار   پندارشان فرو رفتهدر  با مفهومی که ناخودآگاه ی "مشروعيت" رادرست است که روشنفکران کلمه
 ببردپی است،  اسالم در شرع مقدس ، کهستيزیبه ماهيت انسان بيند کهنيازی نمی برند ولی اگر يک روشنفکرمی
         ؟بکاهد شريعتمدارانرونق بازار تواند از چگونه می او پس

  

را آزادی تنها زي ا دروغ در پيکار هستندبآزاديخواهان با هيچ عقيده، ايدئولوژی، کتابی يا کسانی دشمنی ندارند آنها 
. اين است که در جوالنگاه شناخته شده و شناخته نشده دارد یچهره سدهاو دروغ  شودنمايان می راستی سيمای در

  .شودوارد میآزادی  ها بر پيکرترين زخمدروغ سخت
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پروری در آن هکه برد هستند ایانديشهخواهان گسترش آنها  کنندمی پيکاربردگی و بندگی انسان  برضد آزادخواهان
 آلمانی يا Recht(درستی  آزاديخواه از "مشروعيت" بيزار است او خواهان "راستی" در مفهوم راه نداشته باشد.

right   يعت وجود ندارند شر در هاپديده آنيی که آزادگان خواهان آنها هستند هاپديده  .نگليسی) و حقوق بشر استا
  . نه بر آزاد بودن او انسان پافشاری دارده بودن بر بندزيرا شرع  .توانند شرعی باشندپس نمی

  

 تواند در موردبهتر می او شناسدکرده و می بررسی ی خود راها و تضادهای درون جامعهانسانی که آگاهانه پديده
 آگاهی و ازآلودگی در فرهنگ ايران از ناانديشه کند.   از جنبش بازداشته استرا اجتماع  که یيبندها گشودن

 ی مشروع داشته باشند.شرع مبارزهبرضد  خواهند از راه شريعتی برخی از روشنفکران است که میخودبيگانگی

  

را   و آزمون يدندانند ولی آنها انديشاند و نامهای انديشمندان فراوانی را میخوانده یهای بسياراين گونه کسان کتاب
  بر آن دانشکه  اندخود نياميخته درون دررا  دانشيعنی  .بدانندرا  هاآگاهی که بتوانند کاربرد آن داننياموخته

  به معنای ،اين است که ايماناند. ايمان آورده يا دانشمندان انديشمندان به دستورهای آنها فرمانروا باشند بلکه
 داشتن،وايی نرمافرها آگاهانه بر دانستنی به مفهوم خودانديشی، ولی درخور نکوهش آگاهانه محکوم گفتاری بودن،

 . ی ستايش استشايسته

  

. ولی بيشترين کسان بازگرددخود ه در بيداری ب تا نيازی نيست که همه کس "خودش" را از ايمانش جدا سازد
گفتاری که به آن ايمان دارند "خودشان" هم برای سامان کشورآرايی وجود داشته باشند. توانند در کنار می

از راه همپرسی  توانندمی زمانی نگرند،می به جهان هستی های گوناگونیز ديدگاها روشنفکران و آزاديخواهان، که
اوامر ايمان نيکی  جدا از خودشان از کفر و از ايمان دور بمانند تابشوند که در اين راه  هميار برای رسيدن به آزادی

 کنم:ای به اين همياری اشاره میدر نمونه .و بدی را شناسايی کنند

  

 اند.برای انجام کاری در شهری دوردست گمارده شده آلمانی، که يکی مسلمان و ديگری يهودی است، دو همکار
اين دو همکار  توان انديشه و یماند. در اينجا همهاز پيشرفت باز می لغزد ومی ایچاله بهراه  بين در خودروی آنها

 کار خود را به انجام برسانند. بتوانند تا بکشنديرون خودرو، يعنی ابزار پيشبرد، را از آن چاله بآن در اين است که  
 .هميار يکديگرندهمکار و  جدا از ايمان هستند که "خودشان" در اين راهاين دو کس 

  

در يک کليسا همکاری کنند. زيرا کشيش توانند است، نمی تتستانودو کشيش، که يکی کاتوليک و ديگری پر
از  شکسی که خودچون  .شبانی کند مسيح تواند بر پيرواننمی  او رده استازدواج ککه کسی  :کاتوليک ايمان دارد

  در رنج بردن اميدوار سازد؟ تواند گوسپندان خود راچگونه می او ه استديپوشهای زندگی چشم نشادی

  

شبانی  مسيح تواند بر پيرواننمی او داندمی حرام خودبر  ازدواج را کسی که :ايمان دارد تتستانورپالبته کشيش 
  ؟در آميزش راهنما باشدتواند گوسپندان خود را چگونه می او شناسدرا نمی  آميزش اين کسی که خودشچون  کند.

  )شوندتصور میشبان و پيروان بسان گوسپندان او  بسان ،های ابراهيمیی دينهمه در پيشوا، (

 .  نشده استباز  ديگر هایو آميزش با انديشه برای ديدار ایروزنه آندر ديوارهای و  ی داردسخت هایمرزبندی ايمان

 

 یانديشه ی برونیعقيدهبرخالف  . آيدبه وجود می جنگ و جدال هميشه برونیهای در برخورد عقيده از اين روی
های ديگر است تا از پيوند با جستجوی يارگيری و آميزش با انديشه در رويد ومی  پيوسته است که درون "انسان"

 ای را بزايد.های تازهر شود و جوانهآنها باردا
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           انديشه کردن است.  کفر و ايمان مرزهای از فراترنيست بلکه  از ايمان گسستن به خود آمدن تنها به مفهوم

 

  

  مردو آناهيد 

 oo.deMarduAnahid@yah      باز تاب از ديدگاه خوانند گان:  دريافت

 

 

 

 

 
  ش کــاويـــــانیــــدرفـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

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

  


