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  ستا نقد اسالم سرآغاز آزادی
  

هر کس آزاد است از عقيده ای، که او پسند کرده است، پيروی کند. ولی هيچ کس آزاد نيست که ديگر کسان را به  
هيچ يک از آن احکام از  .پيروی از احکام عقيده ای مجبور کند. احکام قرآن از سوی هللا بر رسول هللا فرود آمده اند

ساز اجتماع است که از درون مردم همان اجتماع تراوش نکرده است. انديشه ای سامان ی مردم ايران انديشه
جامعه   آن در و پيشرفت دانش انسان خردند حاکم شو یبر مردم يک مذهب اگر اوامر و احکامبرخاسته باشد. 

 . خشکدمی

  

های رد. نشان دادن آلودگیگذايران از آن می  مردماست که آزادی  تنها راهیکاوش و بررسی در احکام اسالمی 
نياز مردم  هامسلمانان نيست بلکه شناخت اين آلودگیتوهين به  نه تنها کنند،ذهنی، که انسان را از خود بيگانه می 

    است. ايران

  

ه دزن يکجا مردمخرد  با فتوا راند،ی آنها حکم میبر انديشه مفتی ،ی "فتوا" زشت شمردم نشوددر مردمانی که پديده
زيرا پيش از اين که کسی پيروی  توهين به بشريت است. یماحکان خاموش ماندن در برابر چني حتا د.شوگور می به

که خود را نادان  ،د و آزاد استربديهی است هر کس "حق" دااز "فتوا" را بپذيرد او بايد انسان را نادان بشمارد. 
 انسان را نادان بشمارد. ولی کسی حق ندارد که .مطيع اوامر عالمی بشود و پنداردب

  

تواند ببيند. او برای رهروی نياز های زيبا، نمیهای کسی با مغزش بخشکد او، با وجود داشتن چشماگر پيوند چشم
های گوناگونی ويژگی و مفهوم از آنها هر کدام ی چشم و هنر ديدن و دانش شناختن. پديدهبه عصا و عصاکش دارد

    ديدن نشان شناختن نيست. حتا و چشم داشتن نشان ديدن دارند.

  

جانداری، بی خرد نيست که نياز به پيروی کردن از  هيچ ، حتایدهد که هيچ انساننشان می جهانپيشرفت مردمان در 
کسانی که  ).شناسندروند زندگی را میپيامبر و خليفه  بدون  آزاد، ِ(اين است که، جانوران مفتی و فقيه داشته باشد

کند بلکه آنها دانند؛ آنها نه تنها به مسلمانان توهين میرا سزاوار انسان می  ، بسان تقليد و فتوا،تيزساحکام انسان
 .شمارندبيهوده میرا  انسان کارکرد خرد

  

خرد انسان بسنجد. يعنی در  از راهکسی آزاديخواه و خواهان سامان مردمساالری است که نيکی و بدی را 
او   خلق شده است ،گمراه و نابخرد ،او. در پنداری که انسان ايمانی سنجش است نه همردمساالری خرد انسان انداز

 فرستاده شده اند. از سوی خالق او نياز به اوامری دارد که

  

شناسايی کند. بنابراين رسول  را نيکی و بدیتواند گمراه است. او نمی  ، بدون ايمان به هللا،آزاد ِدر اين پندار انسان 
  در دست ،بی است کهچو يا فقيه مانند . خليفهکندامر می کند،، پيشنهاد نمیرا به انسان اسالمت از احکام اطاع ،هللا
   وجود ندارد. برای مخلوق حق انديشدن و برگزيدن در اين پندار .شودبه کار برده می انسان برای راندن ،هللا

  

انسان  اين که تواند نيکی را بسنجد و برگزيند. ياست و میآزاد ا او انديشد، پسيا انسان به خرد آراسته است، او می
چيزی را  و پس او آزاد نيست که خودش باشد .شناسد، او نياز به رسول هللا داردعبد  هللا است، او نيک را از بد نمی

      .  آن را آزمون کند توانداست که هر کس می مفهوميک  اشاره به اين سخن توهين نيست بلکهبرگزيند. 

   

ها در درازای زمان بخشی گيرد. اين آلودگیمیخو  ،با آنها پرورده شده استکه  ،های ويژه ایگاهی انسان با آلودگی
،  چون او کند.راه زندگی را گم می ،هااين آلودگی بدون که ،پنداردشوند. او می انسان می و حتا رهنمود انیزندگ از

  سازد.ها آلودگیاين جايگزين  شناسايی و آنها را را های زندگیاهانه نشانهتواند آگ، نمیداندمیخود را ناتوان 
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در تالش دانند. آنها های ذهن را علم و ذهن آلوده را "عقل" میآلودگیشگفتی در اين است که برخی از اين مردم 
 را ی هستی. اين کسان همه دور نگه دارند ،سازگار نيست زمينهاين که با  ،ذهن اجتماع را از هر پديده ای که هستند

 شناسند. شناسند. آنها رنگ شيشه و راستای اين دريچه را نمیباز مانده است، می که در ذهن آنها ،ایدريچه تنها از
برآنند، که با  و آنها نگرند، در شمار بسيارندشوربختی در اين جاست: کسانی که از روزنه ای تنگ به هستی می

  ببينند.از اين ديدگاه باريک جهان را  ،ی آنهاهمه  ،ه، مردمان را مجبور کنند کهگستردن ترس و زور تپانچ

  

باشد. ولی هيچ کس آزاد نيست، که با زور و ستم، مردمان را   ،حتا بدون انديشه ،کورانديش که هر کس آزاد است
 .سازدای آلوده  عقيدهبه  را آنها ذهن وکورانديش 

  

  های جامعه را شناسايی و آنها را به همگان بنماياند.که آلودگی و پليدی است و آزاد حق دارد هم هر کسالبته 

ی که از يهازيان آزادانه بتوانيم بايد بشناسيم را ترياک و هرويينهايی مانند پديده آيندپیاگر بخواهيم برای نمونه: 
 . بررسی کنيمشوند در سامان اجتماعی وارد می کاربرد آنها

  

به  آنها کنندهای زهرآگين را بررسی میی اين پديدههای اجتماعی و بهداشتیانساندوستی زيان کسانی که از راه
که از  را،  زهریورزند. اين پژوهشگران برآيند اند مهر میآلوده شده ،هاپديده اين زهر ، بهاجتماع و کسانی که

برخی از جوانان کشور  که ،نازندگی همه نها از آنسازند. آنمايان می ،شودگير انسان میها گريبانکاربرد اين پديده
 دانند. زندگانی خود می در پيوند با را جامعهی درون مايه . آنهابرندرنج می ،ريزنددر اين بيهودگی می

  

ی دشمنی با ماده آنها حتا معتاد شده اند، ندارند. های شيميايیبه افيون کسانی، کههيچ دشمنی با انساندوستان 
شايد هم گرفتاران از اين بند رهايی  ،به اميدی که آيندگان به اين رنج گرفتار نشوند ندارند. آنها هم ی افيونسازنده

 . سازندآشگار می ،دنآيبه وجود میها آيند اين پديدهپی که در ،را هايیزيان ،يابند

  

برای همگان به ويژه برای  راش راخجان اين مواد آورهای دهشتزيان پيوسته تواندهر کس از کسان اجتماع می
 يارانبدون  ،اندآگاه بشوند. کسانی که به زهر اين مواد آلوده شده آنها تلخآيند به پی همگاننوجوانان يادآوری کند تا 

 خود را از چنگال اين هيوال رها سازند. توانندی، نمیاجتماع

  

انسان سود و از آنجا که  .را آلوده کرده است انسانی خرد و انديشهوجود دارد که  هم در اجتماع ما هيوالی ديگری
 يعنی ميزان سنجش .باشدها دشواری گشایهگر اندتومی خود با خرد او کندزيان خود را از راه انديشيدن شناسايی می

 خرد انسان است. ،نيروی و گزينش،

  

انديشد ديگر او آزادانه نمی شود، آلوده می به آن عقيده حاکم شود، ميزان سنجش او انسانای بر خرد عقيده ان کهچن
ترازو اندازه  آن با خود توانرا نمی یيترازو هر بودن درست راستی و .دکنی او از عقيده اش پيروی میانديشهبلکه 

درست بودن  ؛خواهد شدميزان سنجش او  ی انسانی انسان بشود، عقيدهايمان جايگزين خرد و انديشه اگرگرفت. 
  .سنجيدبا آن عقيده  تواننمی  ن رااين ميزا

  

و  کندبررسی  خود شود با نيروی خرد و دانشهرويين بر پيکر جامعه وارد می زهرکه از  یزيانتواند انسان می
بر اين  ،ای که از خرد انسان برخيزدانديشه ،گمانبی .کند را جستجو پادزهریآن  هایگيری از زيانبرای پيش

 هد شد. خوا ها پيروزدشواری

  

؛ او سازد"عقلی" می ذهنشهای ش را در آلودگیايمانهای ها و زشتیی زياناو همه   ،است یايمانآن کس که پيرو 
 گيری از اين بيماریراه پيش درمان آنها و حتا گرفتاران و اين گونه برخورد به اين است که خواهد "عاقل" باشد.می
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هيچگاه چشمان  ،اند پرورش يافته در غاری تاريک از آغاز زندگی هستند که، کسانی آنها ماننداست.  بسيار دشوار
 .شناسندی چشم و مفهوم ديدن را نمیآنها کور نيستند ولی پديده .اند را به کار نبرده خود

  

 ستی اکردار گرفتاریاين   به درمانانديشيدن  ها است.معتادی و گرفتاریهرويين نشان دادن رنج  یهاشمردن زيان
  يیدانشمندان و فرمانروايان نيک انديش برای رها شود.انساندوستان ستايش می بيشتر نيکو که از سوی بسيار

  در تالش هستند. ،"اعتياد" اين از ،اجتماع

  

توهين به  "کند که نقد "اعتيادباور نمی ، به راستی،نگفته است و هيچ خردمندی ، به روشنی،کنون هيچ کس تا
    باشد." میها"معتاد

   .بردبهرويين نام  هایاز زشتی و زيان نبايد کسی که :دپذيرکمترين انسانی می

  .کردتوهين  به اعتياد مردم نبايد ،"اعتياد" دارند الخره جوانان مااب  ،آزادی است چون :گويدکسی نمی

بريده را از بُن  مردم یانديشه  سدها سال شگفتی در اين است که برخی از روشنفکران نه تنها از نقد اسالم، که
 شمارند. می ها"تقدعکنند بلکه نقد "اعتقاد" را توهين به "م، خودداری میاست

  

توهين به مسلمانان  کنند،، که به کشتار کافران امر می یقرآنبه آيات  کردن اين کسان بر اين پا فشاری دارند: اشاره
  خفه کردن آزادی؟ در راهآزادی  پندارند."آزاديخواه" می آورتر اين است: که همين روشنفکران خود راشگفت است. 

، در آن جامعه آزادی نيست. به  کسی حق نقد کردن ستم را ندارد ،شوددر جامعه ای که در آن ستمکاری ستايش می
 نقد اسالم است.   جمالی: آزادی پروفسوری گفته

  

   کند:هللا به مومنين چنين امر می .ت کنند" اطاعمومنينالامير" که از اوامر دارند وظيفه با ايمان مردم

<< کفار را در هر کجا يافتيد گردن بزنيد تا زمين از خون آنها رنگين شود. اسيران را محکم ببنديد که قادر به گريز 
  )۴ی ی محمد، آيهنباشند.>>  (سوره

ند که در اين خاموشی تنها کشتار بيننمی ،کنندی آزادی را در خاموشی جستجو میپديدهکه  ،بيناننزديکاين آيا 
 دگرانديشان آزاد است.

  

 ،به امر فروشنده ،در تنگی و فشار ،ی افيون درآيدبه اطاعت فروشنده ،افيونآوردن ِبه دست برای ،معتادیاگر 
ولی آيد. به خشم می شود وآزرده می ، از ستمی که بر جانداری وارد شده است،مهربانیهر  ؛را بکشد جانوری

معتاد را به زشتکاری وادار کرده آن ی است که اپديده، بلکه بر جانستانی کرده او ين آزردگان بر معتاد نيست، کهنفر
 است. 

  

  :کندامر می را به مسلمانان اين حکمهللا 

  )١٢٣ی ی التوبه، آيه << بکشيد کافران را از پس هم، تا جد يت و خشم شما را احساس کنند.>> ( سوره

   .گذارندمی که ايرانيان در سوی آزادی است است، گامیگنجانده شده  حکم اين که در ،ستيزیشکافتن انسان

 "لغو حکم اعدام" چه مفهومی دارد؟  ،فرياد روشنفکران برایبدون انتقاد از اين آيه، 

  

ان آزاد مسلمانان در کشتار ديگر نيست و فرهنگی نشان پسماندگی یرآزايا جان است زشت يا جانستانی کرداریآ
  هستند؟ 

با خردمندان را توان ، میتوان مومنين را بر ضد راستی شورانيدبا دروغ، که نقد اسالم توهين به مسلمانان است، می
ستيزی توان ماهيت انسانولی نمی ؛بنامند دنخشونت را مهرورزيد تا يرا پروران کسانی توان، می خشم به دار آويخت

   را در اين آيه پنهان ساخت. 
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سخن تنها از کشتار دگرانديشان نيست بلکه سخن بيشتر از اين است که در اين اوامر خرد انسان را از او جدا  
ای، هر اندازه هم که  هيچگاه عقيده .ورزی، گستاخی و جويندگی در سرشت انسان استسازند. دگرانديشی، شکمی

های انديشه را  ولی خشونت در اسالم جوانه کند.چلوگيری  یدگرانديش هایجوانه از پيدايش تواندنمی خشن باشد،
  .سوزاندمی پروریو آرزوی آزاديخواهان را در آتش نادان خشکاندمی

   

زيرا کسانی، که خود را در  توانند در ورای ايمان خود انديشه کنند.کمتر میای ايمان آورده اند کسانی که به عقيده
آورند تا خود را از رنج انديشيدن رها ای ايمان میبه عقيده هستند که آنها بينند،های هستی ناتوان میشناختن پديده

 .آنها ديگر خودشان نيستند که چيزی را ارزشيابی کنند کنند.

  

، از ترس مسلمانانيعنی  مجبور هستند. اوامر مسلمانان به اجرای آنکه  است *فتیمُ " فتوا" در اسالم: اوامر يک 
  و سپس کورکورانه اطاعت کنند.بسپارند به گور خود را نخست خرد  بايد ،آتش دوزخ

  .خيزندبرمیی انسان خرد و انديشه هايی که از ارزشانبوه  خوار شمردن يعنی " فتوا"

  ) دهدو فتوا می داندکسی که احکام اسالمی را می ،(مجتهد يا فقيه :فتیمُ *) 

  

م آخوندی، که تنها از احکام قبيله ای آگاهی دارد، پيروی ی مردمان بايد به حکچگونه بايد خردمندی بپذيرد که همه 
 برد. تنها چند روز زمان میبرای يک نوجوان داشت، کنند. احکامی که دانستن آنها، اگر ارزش می

  

تواند بر می  ،که برای ياد گرفتن اين احکام به ده ها سال نياز داشته است ،آخوندی ؟چگونه بايد روشنفکری بپذيرد
  مغزسوخته اطاعت کنند.م براند و مردم بايد گوسپندوار از فرمان يک مردم حک

دادی گناه پنهان ساختن اين بی .پردازندستيزی میآنها به زن اشته باشندی زير اعتقاد داگر مردمی به گفته 
 .ن استروشنفکرا

  

 به مردان بزرگی و نيرومندی کنند، هللاند، آنها از دارايی خود خرج می>> مردان به سروری بر زنان گماشته شده
دهد. زن بايد فرمانبردار و راز دار او باشد. چنانچه نافرمانی داده است، اين است که هللا برخی را بر برخی برتری می

آنگاه او را بزنيد تا فرمانبرار شود، پس از آن چاره کند او را بترسانيد و سپس او را از خوابگاه دور کنيد و پس
 )٣۴ی ی النساء،آيهکه هللا باالتر و بزرگ است.<< (سورهجويی نکنيد 

  

برخورد نکنند آنها نه  ات قرآنستيزی در آيهای زناگر روشنفکران، که خواهان آزادی در ايران هستند، به ريشه 
 توانشند نمی. در اجتماعی که زنان بايد فرمانبردار مردان با وارد ساخته اند ستمآزادی ی پديده رب زنان بلکه برتنها 

 از آزادی سخن راند.

  

دوستی و همزيستی  .کندو جدايی از ديگران وادار میکارد وآنان را به بيزاری میتخم دشمنی  مسلماناندر دل  اسالم
 "مردم" يک اجتماع در پيوند با يکديگر کسانپايدار است.  مردم، یبينیارزش انسان، در جهان به در جامعه نسبت

را به دوری و جدايی از  مسلماناننيرومند و پيروز خواهند بود.  هللا  ، در همبستگیکه مردم شدند آنگاه ،شوندمی
 کند:امر میمردمان ديگر 

  

<< مسلمان نبايد دوست غير مسلمان برگزيند، که اين خواست هللا نيست، مگر آنکه شر ايشان را دفع کنيد.>> 
  )٢٨ی ی ال عمران، آيه (سوره

      .شوندمی و در انجام اين زشتکاری شادمان دآگاه به آزار دگرانديشان برانگيختهمسلمانان ناخو 

 .است ی آن عقيدهمعتقدها به توهين ،به "اعتقاد" ،برخوردی دروغ است: اين گفته
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 سربريدن،را  آزادی، سپردن را به نابخردان ، خرد انسانیبه احکام اسالم برخورد نکردن: اين گفته راست است
 است.   برده داران فروختنبه  راان آيندگ

  

   

  مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de    دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان: 

  

       

 

  
 

  ش کــاويـــــانیــــدرفـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

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

  


