
  4/1  ٢٠٠۵سپتامبر   رش: آناهيد نگا

  ، تلخ استهای شيرينی انديشهميوهدر باران ترس 
  

در  ی جامعه باشد.تواند برانگيزندهمی ،بيافريند توفانیای ، اگر انديشهی جامعه نيست ولیروشنفکر گرداننده
جامعه  و افکار کهنه از روان  ای تازه پرورش يابد بس ناچيز استانديشه ای که ترس حاکم است امکان اينکهجامعه

 ماند.، چنين مردمی در تنش پسماندگی فکری گرفتار میتر هستندتر و پسماندهکند

  

اجتماع، کنش و واکنش  های ديگرود داشته باشد که در برخورد، با پديدهای وججامعهتواند در نمیای هيچ پديده
و بررسی بوده،  بينیپيش ايجاد نکند. از برآينده نيروهای ايجاد شده، چه دلخواه و چه ناگوار، آن بخشی که درخور

 ،کنندمی برخودر با او که ،هايی راتنها پديده جامعه را نمايان سازد. ولی يک پديده تواند درستی يا نادرستی ديدگاهمی
سازد. چون اند دگرگون میهکه با او بر خورد نداشت را های ديگریسازد بلکه خود پديده و همچنين پديدهدگرگون نمی

اين روند دگرگون شدن پيوسته در زمان جريان خواهد   کنند.های ديگری را دگرگون میگرگون شده پديدهد هایپديده
. بنابراين هميشه يک جامعه در سوی دگرگون شدن است ولی ی برانگيزنده از بين رفته باشدداشت حتا اگر آن پديده

در هر  ی برانگيزندهديگر اينکه يک پديدهد. کنبنياد پيشين خود برگشت نمی ی دگرگون شده بههيچگاه يک جامعه
غاز يک جنبش که سرآ ،ایديگری خواهد داشت. همچنين دانش، انديشه، فلسفه و تجربه زمانی بازده و برآيند

تواند همان پديده در زمان ديگری يا برای مردم بوده است، نمی ی آزاداپيروزمندانه برای رسيدن مردمی به جامعه 
البته بررسی و يافتن ريشه و بن دگرگونی در جامعه بسيار دشوار است ولی از  باشد. وزمندره پيديگری همان گون

 کنيم.ی آشنا را مرور میی انسان بيرون نيست. برای روشن شدن اين گفتار چند پديدهی انديشه زمينه

  

ر اروپا دگرگون کرد، ميزان جهانی: يافتن دانش و روشهای پيشگيری از آبستن شدن، سيمای خانواده را دی نمونه 
همآهنگ ساخت،  از سويی اروپا را با اجتماعی،  که در شمار جوانانی کم و  هاانبوه مردمان را با گنجايش سرزمين

ی تالشهای جهانی، نتوانستند در پيرانی بسيار دارد، روبرو کرده است. در حاليکه همين دانش و روشها، با همه
هستند، بازدهی داشته باشند که از رشد انبوه مردم کاسته شود.  مسلمان بنگالدژ، که، بسان پاکستان و یيکشورها

توان به  به همين سان می شود که در خور ساختار همان اجتماع باشد.يعنی درد هر جامعه تنها با دارويی مداوا می 
را به دموکراسی برساند  ی اروپاتوانسته است در زمانی جامعه ای کهاين برداشت رسيد، آن فلسفه و انديشه 

 گونه کارگر باشد. همانه ی ايران بتواند در جامعهنمی

  

: حکومت اسالمی پديده است که در پيايند فشار، نبودن آزادی و نداشتن آگاهی، پيدايش يافته است.  ی ايرانینمونه 
شد آگاهی جوانان، پسماندگی پيشرفت در شناخت و کاربرد ابرزارهای تازه، رشد دارايی و زور توانگران حکومتی، ر

گمگشتگی و سرگردانی و از  ،کاری، رشد تبهکاری و زشتو ستمکشی ناتوانان در شناخت انديشدن آزاد، ناداری
که خواسته يا   توان نام برد، همه برآيندی هستندخود بيگانه شدن برخی از روشنفکران و هر خوبی يا بدی که می

هايی ند، فراوردهاگريبانگير حکومت اسالمی شده که امروز ،هايیدشواریاند. روييده از حکومت اسالمی ناخواسته
ی ومت اسالمی در جامعه در پيآيند حک ،های ناگواری کهپديده هستند که اين حکومت ناخواسته به وجود آورده است.

در   ، کهی اسالمگونه که پديدهحتا با برکناری اين حکومت ازکارآيی آنها کاسته نخواهد شد. همان اندپيدا شده ،ايران
 از حکوت بر ايران، هادر ايران پيدايش يافته است، با بريده شدن دست تازی ستمکاری باهزار و چهارسد سال پيش 

ی يعنی آلودگی هر پديده در جامعه، برانگيزنده کاسته نشده است.های ديگر آلوده کردن پديده در گسترششتاب  از
 سازند. های آلوده شده ساختار جامعه را میپديده جاييکهشود تا يگر میهای ددر پديده یگآلود

  

حقوق بشر روی کار بيايد ی اين پنداری است خام که اگر در ايران حکومت آخوندی برکنار شود و حکومتی بر پايه
ندارند و اين هللا است   مردمی که بندگان هللا هستند، حقی بر صاحب خود، هللا، رسند.آنگاه ايرانيان به حقوق بشر می

هايی دارند بسان ها وظيفه، آنندسها برها را امر کرده است. آن عبدها حقوقی ندارند که به آن های آنکه وظيفه
  شوند.زکات، خمس، عبادت، جهاد، امر به معروف و نهی ازمنکر که اگر در اين دنيا به آنها نپردازند مجازات می
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ای بينديشند نيازی به منشور حقوق بشر ندارند اند و بتوانند آزادانه در مورد هر پديدهده شدهالبته مردمی که آزاد زايي
و خالق و  قدرتمند پندارند، که اومیدهنی  اینوشته باشد. کسانی که بشر را مخلوق پديدهی آزادی آنها را که دامنه 

تا مبادا بشر در ورای ميدانی که  دانندمیدرازای زنجيرهای بردگی را حقوق مخلوق  صاحب هستی است، آن کسان
خالق به او امر کرده است تاخت و تاز کند. حق بشری که خلق شده اين است که او اجازه دارد خالق خود را انتخاب 

 بسپارد. بر او غالب شده است ايمانی که به آن ی خود را به بردگیکند و انديشه

  

حق  ن آناش فکر کند يا برای گرفتباره ه درکجز مرگ ندارد  بهاو حقی اش به او امر شده يک مسلمان تنها وظيفه
يافته،  ی اجتماعی که در ايران پديدار شده است بر آلودگی فکری و اسالم زدگی بنياداين است که هر پديده .کوشدب

و نادان بودن انسان،  خواری و خفت و ناچيز بودن انسان در برابر هللا نمايان است. اين پستی ی مسلماناندر انديشه
ای که از مسلمان با ايمان پديدار شود به چشم ، در هر بخشی، سازمانی  و هر نشانهی خالق و مخلوقدر فلسفه

مفهوم آزادی و آزادگی را درک کند. کسيکه خردش در زندان  ی بتواند. پس چگونه بايد يک چنين عبد هللاخوردمی
 تفکر کند.  انسان در مورد آزادی يدن ندارد تاايمان گرفتار است هرگز توان انديش

  

. شودالبته اين هم سخنی بسيار خام است اگر کسی بگويد که، ما متفکر نداريم، يا در فرهنگ ايران انديشمند پيدا نمی
رخی تنها اند يا بانديشيده اند،به اسالم آلوده شده انديشه، که هایشايد بتوان گفت که بيشتر متفکرين ايران با زمينه

ای را بپرورانند که جامعه را به لرزه اند انديشه ها توانستهو کمترين آن اندهای ديگران تفکر کردهدر مورد انديشه
ای وجود داشته و بديهی است که در ايران، نه تنها پيش از اسالم بلکه پس از اسالم هم، متفکرين گران مايه  .بيندازد

اند، اندکی از آن شمار هم که گستاخی ی اسالمی انديشه کردهآنها در تاريکخانهولی بيشترين  هم امروز هم دارد
آنکدام متفکرينی چون حافظ، که  یانديشهبينيم . میاندداشتند، راه گريز از اين سياهچال را با اشاره و رمز نشان داده

 شگفتی برانگيخته است.   جهان را به فکرينتی م، انديشهی تنگ اسالم فراتر رفتهاز دامنه  اشانديشه

  

 کوشند، میی حافظ برانگيخته شونداين از آلودگی تفکر اسالمی است که روشنفکران ايران به جای اينکه از انديشه 
 های اسالم پنهان سازند.ی او را در حقهتا انديشه

  

های ببرند، زيرا پديدهآنها پیهای کهن ی امروز يونان به انديشه توانستند از جامعهانديشمندان اروپا هم هرگز نمی
ها آن ی پيشينيانی گمشدهيونان به انديشه  هایند، لزا از راه بررسی استورهامسيحيت شدهی ی يونان هم آلودهجامعه
از های کهن ايران استورهبينيم که نه متفکرين امروز يونان از متفکرين ايران پيشرفته تر هستند و نه میاند. هرسيد

برداشت  ها، که از استورهیهاپژوهشگران اروپا توانستند برتر بودن بنياد انديشه تر.ش های يونان کم ارزاستوره
ش با مسيحيت نبود بلکه رهايی ساز بهتر ساختن و هاآرمان آن ساز مسحيت نشان بدهند.بر تفکر برده ،کردندمی

 هابيشتر روشنفکران ايرانی آزاد نيست، آن  یانسان از ايمان به برده بودن خود بوده است. ولی چون انديشه
 ها آزاد شدن انسان نيست.  اسالم جاسازی کنند آرمان آنی انسان را در پديده آزادیاندکی  تا کوشندمی

  

درست است که زيبايی طاووس از پرهای اوست ولی با پيوند پرهای زيبا بر پيگر گرگی درنده آن جانور طاووس 
   نخواهد شد.

  

 ها رای پيشينيان آنهای انديشه بندد، با خشم فرهنگ و نشانهی اسالم راه انديشه را بر مردم سرکوب شده میپديده
 هایها و پستیسازد که کاستیها را با دروغ و نيرنگ به آنگونه زشت میبرد يا آنتاراج می سازد، بهنابود می

که برخی روشنفکران از خويش بيگانه به اين  اسالمی است یهای ستماسالم در ديدگاه مردم زننده نباشند. از بازده
 رسند که، ما متفکر نداريم، بايد فکر را هم از متفکرين بيگانه بخريم و وارد کنيم.نتيجه می

   

کمتر اين امکان وجود دارد که مسلمانی هويت فرهنگی خود را بشناسد به ويژه آنکه   ی اسالمیچون در جامعه
فرهنگی ايرانيان، بسيار ارزنده و بر ضد شريعت اسالم باشد. پس بايد ايرانی را از فرهنگش، هويتش، بسان هويت 
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 ، جدا کرد و شرمگين ساخت تا مسلمان بماند و ستمگران اسالم را ستايش کند.سازدکه هويت او را می 

  

يا به ارزش بررسی  اين است که کمتر روشنفکری در مورد فرهنگ ايران، دور از ديدگاه اسالمی، پژوهش کرده 
بر اين باور  اگر کسی هم چون استاد منوچهر جمالی،. ده استپی بر ، برای رسيدن به آزاد انديشی،های ايراناستوره

، و در فرهنگ ايران به پژوهش  ردذگاست که راه رسيدن ايرانيان به آزادی تنها از راه شناخت فرهنگ خودشان می
معيار سنجش  چون .دکننها میشارز ايجاد نياز به شناختن اين ی،روشنفکر در کمتر ،های اويافته پردازد،می

. بديهی است  فرهنگی که انسان را همگون و همتای خدايان ی آنها به اسالم زدگی آلوده شده استارزشها در انديشه
وا است نه تنها  عبادت و تق هابرای مردمی که معيار ارزشيابی آن .و شرک است کفر در سنجش اسالمی شماردمی

را در خور نابود کردن  ی چنين فرهنگیآزاد بودن و ارجمند بودن انسان ننگين و شرم آور است بلکه دارنده
 .دانندمی

  

در اين  هاآن شود.ی اسالم به کار گرفته میی متفکرين ايران در راه نجات يا سازگار ساختن پديدهبيشتر انديشه
ها ای تازه بکوشند در حاليکه آنيشهداناز اين نابسامانی برهانند و سپس در مورد پندارند که بايد نخست خود را 

ی خود کهنه یتا زمانی که انسان به درستی عقيده بست بيرون بيايند.از اين بن ای نوتوانند  بدون داشتن انديشهنمی
  ای تازه بيافريند. د انديشهکند پس چگونه بايفکر نمی هرگز به کاستی و نادرستی آن عقيده ايمان دارد

دانشدانان يهودی که به توفان نوخ و حکومت سليمان ايمان دارند، دانش خود را در جستجوی يافتن کشتی نوح و 
بوده است، بن  ی خالقیپيدايش هستی به اراده که ،کننددانشمندانی که باور نمی ولی بندندکاخ سليمان به کار می

 برند.می ه گام به بخشی از دانش هستی پیو گام ب ويندجهستی را می

  

تواند متفکر باشد. شود به خرد آراسته است و میدر هر کجای گيتی وجود دارد، هر انسانی که زاييده می متفکر 
حصار ايمان ی او تنها در تنگای ديگر بشود، گستره انديشهولی اگر خرد انسان گرفتار ايمان اسالمی يا عقيده

ی اسالم، آسمان  های پديدهو کاستی او بسته خواهد بود. افزوده بر اين، با شناخت پسماندگی یيدهاسالمی يا عق
های . بالسازندهای جامعه میشود چون ساختار آسمان انديشه را انبوه پديدهگسترده نمیايرانی  پرواز انديشه، برای

و خرد او آشفته، افسرده در چاه ايمان  ندنمارواز باز میاسالم از پ یدر آسمان آلوده شده به پديدهی ايرانی انديشه
با پوزش بسيار از استاد بزرگ فردوسی بايد بگويم: اگر درختی که با نيکی و شيرينی هم سرشته  زند.پروبال می

 به بار نياورد.ی شيرين زار با آب زهراگين بپرورانند، ميوهشده باشد، و آنرا در شوره

  

باشند و گرنه، در  ی راستیتوانند راهگشا و زايندهمی ،تنها در آزادی و بدون ترس ،ی خردمندانديشه هایفرآورده
 شوند.   ی اجتماع میزير فشار ترس، دروغ و باز دارنده

  

اسالم به کار برده  یگستردن ترس يکی از ابزارهای نيرومند اسالم است که برای آلوده ساختن جهانيان به پديده
اوامر  شود. خشم در اسالم يک پندار يا هيوالی ذهنی نيست بلکه حقيقتی است که به کردار انجام می . آتششودمی

ها های جهاد که جهان ترس زده امروز آنکنند، قاعدهروند جهاد را تعيين می که ،های قرآن هستندزير، برخی از آيه
 يست که در بيابانی پنهان باشد، در قرآن آشگار هستند. گويد. " القاعدة الجهاد"، سازمان بن الدن نرا " القاعده" می

  
  : بکشيد کافران را از پس هم, تا جد يت و خشم شما را احساس کنند.   ١٢٣ ٩ یسوره

  : سستی نکنيد, به صلح تن در ندهيد, چون هللا شما را قويتر و بی نقص گردانده است. ٣۵ یآيه ۴٧ یسوره

  يد بکشيد, هر که را که بشما ستم کرده است, هللا پشتيبان شماست.زه دار: اجا ٣٩ یآيه ٢٢ یسوره
بکشيد کسانی  را که به هللا و احکام (...) او ايمان ندارند, همچنين آن د سته که خود اهل   : ٢٩ ی آيه ٩ ی سوره

 یيه(جريمهخود جزند, مگر اينکه تعهد کنند که با خواری و خفت بدست اکتاب هستند ولی اسالم را نپذيرفته
   دگرانديشی در اسالم) بپردازند.

: کفار را در هر کجا يافتيد گردن بزنيد تا زمين از خون آنها رنگين شود. اسيران را محکم   ۴ ی آيه ۴٧ ی سوره
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 ببند يد که قادر به گريز نباشند. 

  

شده پيشرفت بسيار داشته است   سرکوب مردم هایدرمهار کردن انديشه گستردن ترس، از راه ،تنها ی اسالم نهپديده 
مردمان کشورهای آزاد* را هم باژپرداز خود سازد. به روشنی آشگار است که   یهابلکه توانسته است که انديشه 

. اندانبوهی از مردم، حقيقت ترس را در مردم آمريکا و اروپا به وجود آورده شتارمجاهدين اسالمی، از راه ک
نامند، دهان به ها را تروريست میا نکوهش کردار مجاهدين اسالمی، که آن مراه باين کشورها ه *هایحکومت
ی هاسازند. البته پرداختن اين باج و خراجی اسالمی را هموار میو راه گسترش عقيده دهوشگاسالم  از ستايش
را با  مردمانند توانیم هاکه با اين ستايش پندارندمیها رو ست که آن  از آن ،از سوی کشورهای ترس زده فکری،

شود بلکه خاموش باج پردازی تنها با پول يا کاال انجام نمی شمارند فريب دهند.هايش را میاسالمی که آنها نيکی
پوشاندن يا آنرا نيک جلوه دادن،  دروغ  با شتی راز ،احکام اسالملب فرو بستن از بيان  و ماندن در برابر ستمکاری

  پردازند.هايی هستند، که مردم ترس زده به واليان اسالم میودن از کردار خود، باجسار نببه ننگ تن در دادن و شرم

 

ها و مهمان يا شهروند در سی سال گذشته شمار زيادی از مسلمانان به کشورهای اروپا و آمريکا روانه و در پناه آن
، اين کشورها راه شناسدرا نمی ادیضد آز یهاچون سامان دموکراسی، راه پيشگيری از عقيده اند.اين کشورها شده

د. از اين روی در اين کشورها شمار فرزندان انرا برای پيشرفت عقيده اسالم، که ضد دموکراسی است، هموار ساخته
مسلمان، کژکاری، تبهکاری و ديگر منشهای اسالمی گسترش پيدا کرده است. ولی سامان دموکراسی نتوانسته است  

، يتشههای مار اين مسلمانان به کاهد. در اينجاست که دمکراسی و آزادی، در کاستیستی فکاز پسماندگی و کا
 شکند.خشکد و درهم میدهد و اندک اندک خود از درون میها و فرزندان خشم را پرورش میريشه

  

اين مردم  اين است که برخالف پيشرفت اسالم در اروپا، در اين سی سال، از پيشرفت آسايش اجتماعی و آزادی
   شوند.کشورها کاسته شده است و روز به روز هم به پذيرفتن ستمی، افزون بر آنچه که وارد آمده است، مجبور می

اند سر خم احکام و قوانين اسالمی الهی هستند و هيچگاه در برابر سامانی که مردم انسان دوست و آزاد نوشته
 د.  ادبه او خواهد  پس از مرگ هللا ای است کهندوختهيمان اکنند و حتا مجازات زندان برای مسلمان با انمی

  

ی اسالم سرگشته و  بشر بنا شده است، در برابر پديده حقوقمنشورها بر اساس آزادی و کشورهايی* که، سامان آن
برای ی ول اردپندها را مهار شده میو آن دسشنااند. چون دموکراسی انديشه و انسان را آزاد يا دربند میناتوان مانده

  .بنيادی حقوق بشر باشدی که سازگار با زمينه ی ندارنداشيوه مداوای، ايمان به جهاد بر ضد کافر،

مردم مسلمان ايران، که از حکومت داليت فقيه  توان باپرسش من از روشنفکران انديشمند اين است: چگونه می
، ستمکار *، شايد هم برای مردمان ديگرآزاد یامعهج بينيمشرمسار نيستند، به دموکراسی رسيد؟ در جاييکه می

 ، از سوی اسالم، برگشت کند. مکشتای سبا ورود مسلمانان و گسترش ترس به جامعه  تواندمی

  

  به هر روی يا هللا ساالر است يا مردم،

  يا انسان آزاد يا عبد هللا است،

  ايمان دارد، ایيا انسان خود دارای خرد است يا به عقيده

های مذهبی، که برای انسان آزاد باشد يا عقيده که از خرد انسان برخاسته شود بايدای ر و انديشههر باويا 
  ، بايد آزاد باشند.اندانديشيده

اند که امروز البته درست است که اروپا و آمريکا در راه سودپرستی خود به ماهيت خشمگين اسالمی نيرويی داده
اين  در وهای خفتهيرنی بلکه او سامان دهندهی خشم اسالمی انگليس نيست ينندهلی آفرچشند وزهر آنرا می از اندکی

  پديده است.

  

*(بايد اشاره کرد که حکومتهای کشورهايی که در اين نوشتار" آزاد" ناميده شدند خود از ستمگرانی هستند که برای 
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به ويژه مردمان بيرون از اروپا و امريکا  برندرا به کار می ی ضد انسانیرسيدن به سود و سرمايه هر گونه شيوه
  دانند. ولی در اين نوشتار تنها سخن از انديشه سوزی بود نه از خانمان سوزی) ی آزادی نمیرا شايسته

  

  مردو آناهيد 

  

  MarduAnahid@yahoo.de       گان: دگاه خواننديافت باز تاب از ديدر
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