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  آزادی نه در داشتن، بلکه در نقد، ايمان است
  

 از دستکم توانندمی ،ی سامان مردمساالری هستند-شيفته و برندهای دينی رنج میآزاديخواهانی، که از ستم حکومت
  ؟يا ندارد حکمرانی بر مردم را دارد حق ای حق حاکميت و-عقيده ، در مردمساالری،آيا :بپرسندخود 

، مردماين يعنی بيشترين شمار  .ی مردم حاکم است-آن عقيده بر خرد و انديشه قی را داشته باشدای چنين ح-اگر عقيده
  . کنندنگاه می به جهان هستی با چشم آن عقيده،

  

ای هستند ميان تهی که برای -تنها پوسته در چنين اجتماعی انتخابات، مجلس، نماينده و آرای مردم به کردار پس
ای، که در ورای آن فتوا -در اين اجتماع فتوا مقدس و هر انديشه زيرا روند.میبه کار نی اهای جهنمايش در سازمان

آنها در تنگنای آن عقيده  ی- انیزندگ و آنها نيستند ی- نمای آيندهراه مردم اين هایدانش و آزمون باشد، کفر است.
    . شودمیمرزبندی 

ای حق -پس هيچ عقيده يابدسامان میی دانش و خرد همگان -ای، تنها بر پايه-اگر مردمساالری، جدا از هر عقيده
  حکمرانی بر مردم ايران را ندارد. و حق حاکميت

  

روان  برخی از روشنفکران زبان بر سر ی ايران-برای آينده که امروزه ،"سکوالر" يا "الييک"  ،سامان اجتماعی
اين  در هايی که آنهابا ويژگی. زيرا داشته باشد ار مردمساالریمفهوم  تواندمی کساناين  در پندار تنها ،شده است

باورمندان مذهبی آزاد  سامان آن در .خواهد داشتبه جز مردمساالری  یا-بازده اند، آن پندار در ايران،-گنجانده پندار
، ر سازدگاها را آش-های اين عقيدهپسماندگی بتواند که ،ای-هيچ انديشه ولی نگهدارندکه بينش مردم را تاريک  هستند

  .آزاد نيست

  

آزادی زمانی  در آن سامان آزادی نيست. پيشگيری بشود ها،-عقيده اگر در اجتماعی از چالش و کاوش، در پيرامون
 ی خود را نو به نو تازه کنند.-تا بتوانند جامعه بپردازندهای جامعه ها و پسماندگیارزشمند است که مردم به کاستی

، ولی هيچ خردمندی اين نامندرا حقيقت مطلق می ، آناند-به بازار آورده ده و سستيوسپ یا-عقيده که شريعتمداران
از فتوای يک مفتی يا مجتهد اطاعت  پيروان. فتوا بدهنددگرانديشان به کشتار  آنها مجبورندپس  ،يردذپدروغ را نمی

   .سازگار نيست مان آنهااي با که خرد اند-ناخودآگاه آزموده  و ترسندمیخردورزی از  زيرا آنها کنندمی

حتا  در آن که اجتماع مسلمانان،از اين روی در  .هستنداحکام اسالمی با هر حکومتی، به جز حکومت هللا، در تضاد 
ی -انديشهکه بر  ،سامانیهر يا  "الييک"يا  "سکوالر"تواند سامانی ، هرگز نمیی اسالمی حاکم باشد- عقيدهاندکی 

 انباز و ی-جهاد استوار شده است نه بر شيوهخشم و ی -زيرا اسالم بر پايه شود.بيدار دپ مردم ساختار داشته باشد،
        . نياز

  

اين  .انگارندمی به هم پيوسته ابزارهای توليدی بينش فرهنگ اجتماعی را با بهبود و پيشرفت برخی بهبود و پيشرفت
  پردازند. نمی هاه آندانند و برا روبنايی می های ذهن مردمآلودگی آنهااست که 

  

  بينش اجتماعی:  ساختنبه تفاوت فراهم ساختن ابزار با آماده  کوتاه ای-اشاره

ساخته  های-هدهمسان فرآور تواندمی بهره مند شود، اوتمدن  های-بيشتر پديده از تواندمی  او ،انسان آزموده است که
 ها با هنر ساختنسال که نها را بخرد. مانند مردمیپول آشناسد، بسازد يا با پرداخت های آنها را میويژگی ، کهشده

   از آنها بهره برداری کنند." نفت " توانند با پرداختمیاکنون و اند-توانمند آشنايی نداشته ابزارهای

  به بينش و فرهنگ هر مردمی گوناگون است.  نسبت ابزارهای تمدن مدرن بهره برداری از ،وجوداين با 

. ا هستندوبر آن فرمانربه نگرش مردمی بستگی دارد که  ابزار پُرتوان (مانند جرثقيل) يک ردکارببينيم که می
   .ندبربه کار می ايجاد ترس در مردمانمايگان آن را برای وو فر سازندآسان می ابزارآن  باهای کار را سختیهنرمندان 

هيج  کنند.کوشش می سود آور نيست، که ،یکمتر برای ساختن ابزار ،مايه باشندوهنرمند و چه فر چه ان،مردم
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کشتی  یيا بستر سيآلب ی کم آب- رودخانه رویبر اوباشد،  حتا نادان ،که پولدار هم کس(به جز نوح) هراندازه
برای برخی از  ، که نماد دانش آزمون شده و پيشرفته است،ساختن دانشگاه حتا توان گفتبرای نمونه می .سازدنمی

سودبخش است زمانی يک دانش  کاربردی ندارد. زيرا اند،-ی نداشتهدتمدن مدرن برخوربا ن ا کنوآنها ت، که مردمان
  .ی آن بهره مند شد-و از بازده به کار گرفت بتوان آن را که

  

اند. اين گونه -آميخته شده در بينش مردمان هايی هستند که در درازای زمانی آزمون- چکيده هم های اجتماعی-پديده
- های پُر ارزش اجتماعی، که در جامعه-پديدهنيستند که بتوان مانند آن را ساخت يا آن را وارد کرد. بزاری ها ا-پديده

  پيوند دارد.  ها-جامعه همان با بينش مردمان آنهاکارکرد  اند،-های پيشرفته کارآيی پيدا کرده

  

ای وارد کردن آن به ايران بر کرانروشنف برخی از  هايی مانند "سکوالريته" ، "الييک"  يا دموکراسی، که-پديده
"سکوالر" ، "الييک"" يا دموکرات به  در ديدگاهی آنها که شوندپديدار می مردمی-انبوه د، تنها با بينشکننمی کوشش

هستند و به و گنگ  پوک آنها  دندر بينش مردم آميخته نشو ها-مفهوم اين ی-هسته زمانی که تا .جهان هستی بنگرند
  . اشتواهند دکردار کارآيی نخ

  

 شود.مردم آشگار میهمان در کردار  خواه ناخواه، آيدبه وجود می با بينش مردم در آميختگی اجتماعی، که مفهوميک 
 مردم کرداری -بازدهدرخشان شده است،  انديشانتنها در پندار نيک ، کهمفهوميک  هایشگفتی يعنی با ستايش کردن

  شود.دگرگون و زيبا نمی ايران

  

  ، که در پندار آنها آراسته شده است،به نام "سکوالريته" سامانیاز   ی ايرانی،-برای بهبود جامعه، فکرانشنرو
آنها شود. مینگرش مردم ايران هم سکوالر  ،که با وارد کردن چنين ساختاری ،و بر اين باورند گويندسخن می
  . به آنها خورانيدآن را ساخت يا  برای مردم آن را انتوب که نيست يا دارويی اين پديده ساختمان که کنندمیفراموش 

 شبه خود به جامعه حتا توانددر ستيز است  او نمی آزاد و آزادگان ی که، به خشم و کينه آلوده باشد، او با جهانبينش
 ايرانمردم  ی-ههم . يعنی اگرشوندکاشته نمیمردم  ، در بينشهای آنهاکردن نيکی از راه بازگو ،ها-اين پديده .بپردازد

- خلق شدهبه امر هللا  اين مردم، د.يستنسکوالر ن به کردار ، آنهااست سودبخشی سکوالر زيبا و -که جامعه ،بدانند هم
  .خرد خويشتناز  کنند نهاز اوامر هللا پيروی می آنها ،اند-زنده بهشتترس جهنم و در آرزوی  ازاند، 

  

 اعما = نابينا  << ست شتنچراغ دا یماع شيپ ----- ناکس را ريره نمودن به خ>> 

   (از سعدی)  << ست بوم کاشتن تخم در شوره ------ ادبانیبا بدان و ب يیکوين>> 

  

شود تا جوانه بزند و ب و سپس آبياری آزادی درختی ست گسترده که بايد نخست تخم آن در بينش (ذهن) مردم کاشته 
ر تصرف آخوند است. پس نخست بايد در ذهن مردم رخنه و آن ی آلوده و داندک اندک برويد. ذهن مردم ايران به پليد

  در آن کاشت. را را از پليدی پاک کرد تا بتوان تخم آزادی

  

 .يا ديدگاه کانت و نيچه ی حقوق بشر- منشور جهانی امردمان همان جامعه پيوند دارد نه بسامان هر کشوری با بينش 
ياورند. ناسالم ايمان  هللا و احکام ی آنها جهاد با کسانی است که به-هستند. وظيفهمسلمانان تسليم و مطيع اوامر هللا 

   برند.پيشبرد اوامر هللا سود می برای ،مانند ابزاری تازه، هم سودبخشی ی-اين مردمان از هر انديشه

  

 ،اند-ن برخاستهی آزاديخواها-که از انديشه ی حقوق بشر، سامان دموکراسی،-منشور آزادیهای سکوالر، -شيوه 
اسالم ، که تضاد آنها را با شريعت . ولی واليان اسالمراه ندارند ی مسلمانان- جهان بينی در که هايی هستند-فرآورده

را مانند جنگ افزاری به  های بدون هسته-واژه آن و کنندجدا می هارا از اين مفهوم "آزادیی"-هسته شناسند،می
  ندند.بسود خود و زيان آزادی به کار می
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ی - عقيدهی - دارندهبازنقش  به، در سامان کشورداری، خواهندنمی ی در اين است که بيشتر روشنفکران ايرانشوربخت
خود را  آنها هم . شايدبينندنمیی مذهبی ها-عقيدهنيازی به شکافتن  های خود،-، در برنامهآنها .برخورد کنندهمگان 

ترين دشمن سرسخت در راه مبارزه، آنها، به هر رویرند. پندااتوان میريز و ن هيوالی سرسخت مذهب،با  ،در پيکار
  گيرند.ديده میان ،که در ذهن مردم پنهان است را، آزادی

  

هر  های احکام خود را در- کهنه به آسانی و برنداز اين کاستی، که در کردار روشنفکران است، سود می واليان اسالمی
تضاد نوانديشی را با شريعت  ،روشنفکران از آنجا که اين .کنندجاسازی می ،وندبش ی آنمردم پذيرا که ،ای-انديشه

 برای به بند کشيدن را ای-زنجيرهای تازه ،پسماندگی، به جای گسستن بندهای ناخودآگاه آنها کنند،اسالم روشن نمی
   .سپارندن میابه دست شريعتمدار یآزاد ذهن جويندگان

  

پيکر  آنها .کنندپيکار نمی ی آنها بيگانه هستند،-ولی با هسته م شيفته، که مردکرانشنفرو هایآرمانبا  شريعتمداران
  از دری تازه به همين زندان بازگردند.تا مردم با تالش خودشان  دارندمی ها پنهانرا در پشت اين آرمان اسالمی احکام
، سخن راندندموکراسی الر و الييک يا ی سکو-ی حقوق بشر" ، جامعه- زيبايی های " منشور جهانی از تنها يعنی
ماند که سرانجام روی پای همين به برداشتن سنگ بزرگی می ،های دينی-عقيدههای زشتی برخورد به بدون

   .خواهد افتادروشنفکران 

  ی آزموده شده)-ی "عقيده" در نوشتارهای من به مفهوم باورهای مذهبی است نه انديشه-( يادآوری: کلمه

  

 ای آزاد-جامعه رسيدن به مردمان پاکستان، افغانستان، عراق حتا مردم ترکيهآرمان  :توان ديد کهالبته به روشنی می
 او به جنت برسد. اين مردمان خواهان حکومتی هستند که راستيک  کهآنها يافتن راهی است ی - انگيزه هنيست بلک

، برای راريسمان هللا و  وسوسه شوند ی خود- یانسان سرشت ازا امکانات گناه کردن را از اجتماع بگيرد تا مبادا آنه
   .دکننرها  زمانی کوتاه،

  

 ،يانايران برخی از  :بينيممی با اين وجود ؛ی مردمان نامبرده است-درست است که ديدگاه ايرانيان گسترده تر از عقيده
غالم امامان عرب  به کردار راآنها خود  بلکه تندهس ها عبد  هللاننه ت د،شناسنهم بهتر می از رسول هللا اسالم راکه 
  . دانندمی نژاد

  

آنها از  البته ؛شودپس از مرگ آغاز می آنهای - زندگیاند و -در نازندگی زنده پيروان اسالمکه  توان گفت:می
گناهکار و  خود را مسلمانانست که  ها-و از اين انگيزه پوشندچشم نمی ،نهفته است انسانسرشت  درنيازهايی، که 

با  را هللا يعنی ، که هللا گناهان آنها را نديده بگيرد،دهندرشوه می به هللا پيوسته اين مردمان پندارند.ازات میدرخور مج
   .سازندساختن مسجدها و اجرای احکام اسالمی خشنود می

  

 ای که دارند،-، جدا از هر عقيدهندتوانمی که انبوه مردمان بازگو کرد: بدين گونه بتوان " راسکوالريتهشايد مفهوم "
بينيم که میولی  .سامان بدهند ، برای زندگی در همين جهان،را و کشور روند جامعه ،های خودبا خرد و آگاهی

  فروشند. به مردم می اسالمی ی-"سکوالريته" با هسته ی-مايهفروشان دروناسالم

  

  ند چنين است: کنفروشان در اين پديده جاسازی میمفهومی که اسالم 

در البالی  توانندها هم می-ی عقيده-همه البته .ی که بيشترين شمار مردم دارند بايد بر جامعه حاکم بشودا-عقيده
آخوند  و به اسالم عقيده دارند شناسند،بيشترين مردم ايران، که خود اسالم را نمی ولی چونحکومت خودنمايی کنند. 

احکام اسالمی را به اجرا  تواندمی ،الت اين مردمان صغيربه وک ،تنها آخوندپس  شناسداست که احکام اسالمی را می 
  شناسند)نمی  آن را کهاست چيزی  در پيرامون هميشه مردمی - عقيدهدرست است: (  .درآورد

بهره را بی  مردمی - زندگی آخوندخرد مردم را و   عقيده "سکوالريته" در اسالم چنين خواهد بود: پی آيندبه هر روی 
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    پيش بينی کرد:چنين  توانرا می روشنفکران سياسی تالش ی-هبازد پس سازد.می

  شود. میخالفت فقيه جايگزين  "سکوالريته"نام 

های توانند در حکومتای که دارند می-مردم با هر عقيده :برند اين استسخنی که برخی از روشنفکران به کار می
 :که انديشندنمی کنند ورا بررسی نمی خود گفتار دو برآين ی-هسته ن کسانايولی  سکوالر و الييک شرکت کنند.

  کس از اين سخنان يکسان نيست. همهبرداشت 

  ای بر مردم حکومت کند؟-عقيده نياز است که آيا) ١

   کنند؟ سکوالر پيدا میآزادی يا ها مفهوم -آيا حکومت عقيده ) ٢

    ؟ تاسيکسان  اجتماعی  هایارزشسنجش ها برای -عقيدهمعيار آيا ) ٣

  ؟شود، پديدار میعقيده داشتن پروراندن و درآزادی،  آيا) ۴

  

به  سکوالر خود در پندار روشنفکران اين ولی ی انسان است.- آزادیخرد و سرکوب  يادآور های اين پرسش-هسته
  .دبينديشن ای-چاره، گيری از سرکوب آزادی، برای پيشکنند  کهها برخورد نمیاين پرسش

حتا  .است به کشتارگاه شريعت اسالم خرد انسانروانه ساختن و پرهيز از نقد آنها، برابر با،  ها-گرامی داشت عقيده
ی -زمينهپيشتواند مینقد اسالم  ای را پذيرفتن، نشان از خودبيگانگی و چشم پوشيدن از آزادی است.-آزادانه، عقيده

  باشد.در ايران  زادیآ

  

  کنم:اشاره می ،برخاسته از عقيده هایزيانبه  نامبرده،ای هدر پيوند با پرسش

  ای ايمان دارد آن عقيده بر خرد او حاکم است.  -) کسی که به عقيده ١

در  اسالمی تخالف  کند و از اين راهی تقدس عقيده را فراهم می-زمينه ترسد،ب، که از نقد اسالم ی سکوالری-جامعه) ٢
  رد.رخنه خواهد ک" يته"سکوالر درون

های اجتماعی هم با معيارهای همان عقيده ارزشحاکم آشگار نشوند  ی-عقيده هایو کاستی یپسماندگ ) زمانی که٣
  شوند. سنجيده می

برخی هنوز در پندار  يته"سکوالر"با وجودی که  بينيممی شود:پرهيز از پژوهش به سرکوب پژوهشگر تبديل می) ۴
  يت اسالم در ستيز هستند.ماه آشگار ساختنبا  کنوناز هم ا آنهاولی روشنفکران است  از

  

از  را بدون آن که در حکومت باشند، آزادی حتا نيست که چگونه مسلمانان، آينده نگری بينی وژرف ندان نياز بهچ
توانند نمیمسلمانان روشنگران و آزادانديشان کشورهای اروپايی هم از ترس  بينيم کهمی زيرا گيرند.مردمان می

  پسماندگی و انسان ستيزی احکام اسالمی بازگو کنند. ی خود را در پيرامون-ديشهان

  

   کين هنوز از نتايج سحر است) ----( باش تا صبح دولتت بدمد

 تواند با شعار " ال اله اال هللا" آزادی رااسالم بکاهد ولی اسالم می در از خشونت با پيام همزيستی توانددموکراسی نمی
  شود.های انديشه و اسالم از سوختن آنها پايدار می-شد شاخهزيرا دموکراسی از رُ  گيرد.از آزادگان ب

يعنی خوب بودن  سنجد.با معيارهايی که در ذهن او جای دارند می های اجتماعی،-زيبايی يا زشتی را، در پديده هر کس
 شريعتاز راه  هللا به زبان روشن: کند.میای به بينش کسی بستگی دارد که او آن پديده را ارزيابی -يا بد بودن پديده

  . فرو کرده است در ذهن مسلمانان را ها-پديده های سنجش-معيار

  

 .را ندارند هاتوان بررسی کردن آن و مسلمانان اجازه تنها هللا به آن آگاهی دارد و حکمتی است کههللا  اوامر يا کردار
هيچ حقی  بر صاحب خود را گانبرد عدالت است، او و جهنم نبر انسا حاکم، او است صاحب مسلمانان خالق و هللا

ها برای کسانی ترين عذابنشان شک داشتن است و سخت ، که هنوز بر زبان نيامده باشد، يیحتا چون و چرا .نيست
    است که به اوامر هللا شک کنند. 
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به  راجهنم  آتش سوزان سدها بار د، هللاآورکند، او بر کافران بالهای ناگهانی فرود میترساند، او غضب میهللا می
  .کشتار دگرانديشان تشويق کند يعنی جهاد را بهخواهد که مسلمانان از رسولش میدهد و او میوعده  کافران

هللا زمين را پهن و آسمان را بدون ستون برای مسامانان خلق کرده است. کسانی که به اسالم ايمان نياورند کافر 
  ی ندارد مگر تا زمانی که برای اسالم سودآور باشد.حق زندگ بر روی زمين وا ،ستکافر نجس ا ،هستند

زيبا  ،گرفتار است در زندان ايمان که ،برای يک مسلمان ،شوندشمرده میها، که در ديدگاه خردمندان زشت اين ويژگی
ن سخن از سود و زيا مسلمان يک ی-عقيدهدر .بهتر بگويم در زندان ايمان زشتی يا زيبايی مفهومی ندارد .نمايندمی

  . سخن از واجبات و منکرات است نيست بلکه برای شادمانی زيبايی و زشتی سخن از يابرای زندگی 

  

دل، هم دلير است است و هم سخت دلنازکيک مسلمان با ايمان، هم همخوانی دارد. های هللا کردار مسلمانان با ويژگی
  .خودستيز  خودپرست است و همهم  و هم ترسو، او

 ان)کافر( هاگروگان با شادیو  آشگارا  او گريد،اند می-برای امامانشان بافته دروغوندان هايی که-از شنيدن قصه او
لرزد، او رود، او از ترس جهنم برخود می، او برای رسيدن به جنت به پيشواز مرگ می بردسرمی جلوی دوربين را

 نياکان خود را آلوده و نابود یها-نشانهفرهنگ و  سازد، اومی زرنگارگنبدهای  ديگران برای خودنمايی و فريب
  .کندمی

او  زيرا ندنکمینايجاد  او درنگی در کردار کمتريناند، - ی  يک مسلمان انباشته شده-، که در عقيدهتضادها اين ی-همه
ترازويی  اوکشد ولی ترازوی ايمانش میبا  کردار ديگران را هم او پندارد.خود را نادان و هللا را عالم بر همه چيز می

  .ندارد ايمانش برای سنجيدن

  

خرد انبوه مردم کند. درست است  چاره را های اجتماعیتواند بيشتر دشواریدرست است که انسان با خرد خود می
 عنی همگاناست. ي کس انبوه مردم بسيار گسترده تر از ديدگاه يکاست و ديدگاه  شهروندتواناتر از خرد يک بسيار 

و يک هموند، بدون پيوند با نيرو ی پيروز گردند همگانهای توانند بر دشواریمی ،ی و همانديشیدر هميار هستند که،
  ولی: ؛باشد چاره ساز انبوه مردم راهای چارینا تواندی مردم، نمی-و خواسته

  

 آزادانه در و ديشان با خرد خودی همگان زمانی کارآيی خواهد داشت که همياران و همان-همياری و همانديشی
را از انديشيدن  پيروانعقيده تنها يک نگرش پوسيده است که خرد انديشه کنند.  جامعه پيرامون گشودن راه پيشرفت

ی مردمان ايران هم با ايمان -يعنی اگر همه .کاهدنمی ی آنها-هر و زيان عقيدهپيروان از ز انبوه و شمار داردبازمی
  ی بينش اين مردمان است.-گیدست بلکه اين نشان پسماندگی و آلوشريعت اسالم نينيکويی درستی و باشند اين نشان 

  مردو آناهيد
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