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  نشانه های ويروس ايمان در دست آوردهای مردم 

  

در اجتماعی که ايمان حاکم است، راستی می ميرد، همياری ناياب، پيمان بی معنی و دانش بی ارزش می گردد، 
نيرنگ و دروغ همگانی می شوند. هيچ کس نه خود و نه ديگری را باور دارد.  نيروهای مردمی بر ضّد هم کارگر 

  جامعه لنگ می ماند.می شوند و پيشرفت 

هيچ جامعه ای نيست که در زمان و مکان خود به پژوهشهايی در راه شناخت گوهر و بنمايه (دانه ها ياهسته ی) 
پديده های پيدا و پنهان، ديد و نديد، نياز نداشته باشد. ميزان اين نياز به جهان بينی و بينش فرهنگی آن مردم 

مانهای حکومت. جامعه ای که با يک ايده ئولوژی، يک انديشه، يک مذهب  بستگی دارد، نه به اساسنامه های ساز
اداره بشود در درون حقيقتی که به آن گمان دارد، و بايد ايمان بياورد، زندانی می گردد. حکومتهای مذهبی بدتر و 

يشرفت اجتماع را سخت تر از حکومتهای ايده ئولوژی، که بر پايه ی يک فلسفه ی معلوم ومحکم  بنا شده اند، راه پ
دشوار می کنند. چرا که، در پندار پيروان شريعت، احکام الهی حقيقت و خالی از کاستی هستند و نيازی به انديشه و 

پژوهش ندارند. بنابراين کسانی که تنها درانتخاب يک راه، يک امکان، آزاد، و مجبور، هستند و می پندارند که به  
وانايی درک آگاهی بيشتری در آنها خلق نشده، به ايمان خود ُمتکی هستند و از حقيقت همه چيز آگاهی دارند، يا ت

نوانديشی می ترسند. نوانديشی از شک ورزی به عقيده ای و از پرسشهايی بر می خيزد که پاسخ آنها در دانش (بُن 
احکام آن شريعت می  معلومها) و امکانات ناشناخته نهفته است. حکومتی که پيرو شريعتی است، کمال حقيقت را در

  داند، نوانديشی را با زور و ستم می خشکاند تا نياز به دانش و پژوهش را کمتر حس کند.

را با ميخهايی (ستارگان) به سقفی محکم کرده است، بايد سخن هللا تنها  هللا آسمان را بدون ستون خلق و آن چون 
ژوهش در اين مورد را کمبود ايمان می داند و عذاب  حقيقت باشد، از پژوهش در مورد ستارگان وحشت دارد. او پ

  عظيمی برای اين نافرمانی در نظر گرفته است. 

بر خالف اين جامعه، که بيشتر پيروی از يک حقيقـت می کند، مردمی هم هستند که می دانند در درون هر پديده ای  
کشش،  اميد و ترس ايجاد می شود و نياز رازی نهفته است که آنها آنرا نمی شناسند و در آنها  حس ُکنجکاوی، 

  آنها را به شکافتن راز نهانی بر می انگيزد. 

) چنين می آيد: چيست بنداده ی آفرينش؟  چگونه راه خور (خورشيد) ۴۴در پرسشهای زرتشت از اهورامزدا ( يسن 
  هد؟و ستارگان بنا نهاده شده است؟ از چيست که ماه می وخشد( می افزايد) و آنگاه می کا

آنها باشد جويندگی و پژوهندگی با انديشه ی آنها سرشته می شود.  در   در بين مردمی که پرسش سرود و جشن
فرهنگ ايران، با بينش مادی، به هر پديده و هر دگرگونی می نگريستند، هرگز دگرگون در پديده ای را پيايند اراده 

يی چون مهر، خرد، منش و زمان ستايش، پرستش(همان ی خدايی نمی دانستند. در انديشه ی زرتشت حتا پديده ها
  پرسش، از جان و خرد انسان، در مورد ناشناخته هاست) بررسی و پژوهش می شوند.

اگر به ژرفی، ايمان به احکام اسالم را با بينش جويندگی زرتشت بررسی کنيم بر ما پديدار می شود که دانش ورزی 
و در مردمان جوينده گسترده می شود. چنانچه می توان ديد که گفتار و دانش پروری در جامعه ی ايمانی خشک 

  محمد متکی بر اوامر الهی، و سروده های زرتشت استوار بر پرسشهايی ورای دانستنی های آن روز هستند. 

هميشه تاريخ به ميل حکومتهای پُر قدرت تحريف و نادرست نوشته شده است. بيشتر نوشته های تاريخ ما دروغهای 
زور ورزان يا پندارهای بيگانگان هستند. ما  نمی توانيم از راه نوشته های تاريخ به نهاد آغازين بينش نياکانمان  
پی ببريم. به ويژه که دزدان فرهنگی و تاريخی آن دوران در پوشش پاسداران کنونی بر مسند قدرت نشسته اند.   

ها پنهان مانده است. بخشی از واژه ها برای ما پيام آور گذشته ولی راستی يا تخم انديشه هنوز در بُن برخی از واژه 
  ها هستند چون آنها انديشه ی نياکان ما را هرگز فراموش نمی کنند.

برای نمونه: واژه های " کردگار" و" پروردگار"، که در ذهن اسالم زدگان با " هللا " تداعی پيدا می کنند، از بينشی 
ستن کننده (کردگار= در کردن ورزنده) پرورش دهنده، شير دهنده( پروردگار، بسان برخاستند که در آن خدايان آب

ورش می دهد) بودند آنها، هم زاييده شده بودند و هم می زاييد ند. ( خداوند مهر، ماه، خور،  -سيمرغ که زال را پر
  ورش می دهند)  -يند و پربهرام، سيمرغ، جانان، خّرم، و ..... همه از خدايی زاييده و خدايی ديگر را می زا

می دانيم، که هللا نه زاييده شده و نه می زايد او هرگز نمی تواند کردگار، پروردگار يا خداوند جان و خرد باشد. ما  
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نمی توانيم جباری، مکاری و مالک جهنم بودن هللا  را  با نامهای زيبای ايرانی به زايندگی، رامشگری و آفريدگار 
نيم. هللا " صمد" است او را مردمانی پر خشم و خشن خلق کرده اند و او هرگز، حتا با نامهای شادی بودن تبديل ک

خدايان مهر پرور ايرانيان، تغيير نمی کند. اسالم زدگان کوشيده اند، با بکار بردن واژه های مهرنهاد فارسی،  نشانه 
  دهند، تا خرد خفته ی آيندگان بيدار نگردد. های خشم و ستمکاريهای اسالم را در نوشته های تاريخ خوشآيند جلوه

اسالم زدگان در گذشته، همچنين در خالفت اسالمی امروز، واژه ها را از پارسی می ربودند تا چهره زشت ايمان خود 
را از مردم پنهان دارند. ولی پيام فرهنگی درهسته ی واژه ها نهفته مانده است و می تواند ما را از بد کرداری آنها 

  اه سازد. مردمی که "عبِد" هللا باشند با به کاربردن واژه ی" آزاده" از بند بردگی واليت فقيه" آزاد" نمی شوند.آگ

برای اينکه کمی گفتمان را روشن کنيم نخست به شناخِت بُن مايه های دو واژه می پردازيم. اين دو واژه، که در ذهن 
  " است.دانش " و واژه ی" علمبه کار برده می شوند، کلمه ی "  ما ايرانيان ، از راه ترجمه ی نا درست، هم سنگ

هر مردمی با نگرش و بنيش خودشان سخن گفتند، می گويند و می فهمند. معنای هر سخنی را بايد با نگرش، بينش، 
گرفته فرهنگ و زبان همان مردم، در همان زمان، درک کرد. مثالً برای هر کلمه ی عربی، که از شتربانان تازی بُن 

باشد، نمی توان  به آسانی در زبان فارسی، که بينش مردمش از فرهنگ مهرپروری سرشته شده، واژه ی همسنگی 
  پيدا کرد، بطوريکه کژفهمی در معنا و مفهوم آن کلمه به وجود نيايد. 

اگر" کلمه ی"  عربی ( دراين نوشتار دانسته به بُن مايه های سخنان، با جهان بينی آفرينندگان آنها، توجه می شود، 
و " واژه ی " همسنگ ( پنداری) آن  به  فارسی  نوشته شده، شيوه ای ادبی نيست، برخورد به گوهر فرهنگی و 

  اشاره به نابرابری آنها بوده است).

علم(شناخت عالمتها، معلومها= معلومات) از را تعليم و بوسيله ی معلمی به افراد منتقل می شود. در علوم احکام و 
اعتقاد و تصّور انسان بر اساس قاعده  و رابطه ی معلومها را علم  .رابطه عناصر خلقت، معلومها، تعريف می شوند

می نامند. درعلوم همه چيز محدود و می توانند روشن و ُمحکم و جاودانه تعريف شوند. خالصه علم شناخت حقيقتی 
  رفت تعليم داده شده است.است که معلمی به ما تعليم می دهد و معلم خود به اين مع

در اين مکتب به کسی که تمام معلومها( احکام و اوامرالهی) را می داند عالمه می گويند، مثل عالمه مجلسی، که به  
تمام احکام عبادات، نجاسات، مجازات، جهنم و جنت آگاهی دارد. با علم او دفتر نيازانسان به شناخت نا شناخته ها 

ين است که عالم بر همه چيز آگاه، حاکم و امر کننده است، و پيروان شريعت، جاهل، مطيع به مرز تکامل می رسد. ا
و فرمانبردارهستند.  برای عالمه مجلسی  شناخت ناشناخته ها در تنگه ی باريک قرآن و روايتهای مربوط به آن 

  معلوم می شوند. 

ت و می توان از راه آزمون (کنجکاوی و رنج) دانش، پی بردن به" دانه"، تخم، هسته، شيره و گوهر يک پديده اس
وهمپرسی با آموزگارانی ( که خود هم جوينده هستند) فرا گرفته شود. هر دانش ورز می تواند در جستجوی پاسخی 

برای يک پرسش به دانش ويژه ای  برخورد کند. يعنی يک پرسش می تواند دانش ورزانی را برانگيزد و موج دانش 
دهد. دانش هميشه بخشی از آگاهی در شرايط ويژه ای است و هيچگاه حقيقت مطلق نيست. کسی را آغاز و گسترش 

که در جستجوی گشودن چنين رازی است دانشجو است. پژوهشی که برای يافتن دانه ی  يک پرسش انجام می شود 
( دانش) می رسند. دانشجو امکانات فراونی را نمايان می سازد که در آزمون يکی يا برخی از آنها به ، پاسخ، دانه

پس از رسيدن به دانشی  به رازهای تازه ای بر خورد می کند که پيش از آن پژوهش برای او نا شناخته بودند. اين 
  است که پاسخ هر پرسشی، پرسشهای ديگری را به همراه می آورد و نوانديشی را از نو بر می انگيزند. 

، از بُن نهاد ۵بند  ۴۴رسشهايش اهورامزدا را بر می انگيزد. او، در يسنا در فرهنگ ايران می بينيم که زرتشت با پ
روز و شب، خواب و بيداری می پرسد. او می خواهد بداند که چرا اين پديده ها مرد انديشمند را به خويشکاری بر 

هستی پی ببرد. می انگيزند. زرتشت بر خويشکاری (خرد جوينده ی خود) خود استوار است که به نهاد پديده های 
کسی نمی تواند که آتش درون جويندترين و دورنگرترين انديشمند را با امر به ايمان فرونشاند. زرتشت معلومها را 
برانگيزنده و ابزار جويندگی، نه قدرت ورزی، می داند. نکته ايکه بيشتر در يسنا های زرتشت به چشم می خورد، 

مند را به جويندگی وادار می کند. اهورا و مزدا کسی جز جان و خردکاربند پرسشهای او از اهورامزدا است، که انديش
  انسانها نبوده که پس از هزاره ها به برخی از پرسشهای زرتشت پاسخ داده است.  

  پايه های گويش و پرسش مردمان بر جهان بينی فرهنگی آنها نهاده می شود. 

، اين سئوال پيش می آيد که چه کسی و  ، معلومها، استطالب علم برای نمونه: شکر شيرين است. برای کسی که
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  برای چه شکر را شيرين کرده است، سود و وظيفه ی من در اين جسم چيست. جواب اين سئوال را سعدی می دهد:

  شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری    همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار

  در عين حال از نافرمانی در برابر خالق خود شرمگين  می کند.من را راضی و مغرور و ء اين جوابی است که مو

پرسش اين است که چرا شکر شيرين است، اين مزه از چه سرشته شده، چرا اين مزه خوشی  دانش پژو برای يک
  است؟ و خيلی چرا های ديگر که هر پاسخی  پرسشهايی را به همراه دارد. حافظ جنبش و مهر را پيشنهاد می کند:

  تا به خلوتگه خورشيد رسی چرخ زنان    از ذّره نه يی پست مشو مهر بورزکمتر 

با اين پاسخ انسان به مهر ورزی برانگيخته می شود که با تالش و جويندگی  خرد خود را کار ورز سازد. چون 
 انسان نبايد خود را از ذّره کمتر بداند پس او می تواند به دانشی ورای راز خورشيد دست يابد.

انش از، شک ورزی، گستاخی،  برخورِد انسان با پديده های هستی برانگيخته و آبستن می شود و اين انگيزه تخم د
در درون انسان می شکافد، بارور می شود و کم کم می رويد. دانشمند خودش دانه ای را، با گوهر دانش (دانه سته  

  اين است که به خويشکاری فراخوانده می شود.  های) موجود پيوند می زند، پرورش می دهد و بارور می سازد و در

علم معلومهايی از بينش شخص ديگری است، آماده و محدود، که از معلم به طلبه منتقل می شوند يعنی شخص 
معلومهايی را که کس ديگری شناسايی کرده با عقل خود می پذيرد. عالم به قواعدی، از بينش تعريف شده ای، 

شخص ديگری ايمان دارد، ولی  دانايی از خود عالم نيست او به کارآيی خرِد خود و به  آگاهی دارد، به معلومات
  درستی قواعد معلومها هم اعتماد ندارد.

اين  عالم از پوشش ظاهری پديده ها سخن می گويد و پندارهای او همتراز و در خور سئوالهای همگانی می  باشند.
، برای همگان بدون سنجش قابل فهم است.  او رنج  فکر و فهم کردن برخالف گفتار دانشمند است که سخنان عالم،

را از ديگران بر می دارد و آنها را به ناتوان بودن ذهنشان قانع می کند.  عالم از برون نظم و قاعده ای را بر يک 
ناخت دنيايی که پديده تعريف، نه بررسی، می کند و شناخت اين نظم و قاعده را محدود و عقلی می سازد. عالم از ش

تصّور می کند، به سعادت می رسد و ديگران را به پيروی از اين تصّور تعليم می دهد و می خواهد که به تصّور او  
ايمان بياورند. هر گونه دگرگونی در نظام علم او فروپاشی دنيای تصّور و سعادت اوست و به همين سبب از جوينده 

  ن به چيزی برخورد کنند که دنيای علوم او را باطل سازد.و دانش ورز می ترسد که مبادا جويندگا

شاخت پديده های شناخته شده، معلومها، برای دانش ورز کششی ندارند ولی راهنمای او هستند. انديشه ی او از و  
ودش در جهان ناشناخته ها بر انگيخته شده است. او خود و خرِد خود را باور دارد و به دنبال آزمون پندار و گمان خ

در جستجوست. دانش ورز خرد خود را از برخورد با انديشه های ديگرآبستن می سازد و پندار خود را می آزمايد.  
زمانی که پندارش به دانه ( دانش) پيوست و راز پديده ای را در يافت، آن پديده کشش خود را از دست می دهد و  

ش ورز به ژرفا، به درون، به هسته، به دانه،  به بُن هر چيز  پندار های تازه ای در انديشه دانش ورز می رويند. دان
می نگرد  و عّلت هر گوهری را در خود آن گوهر می جويد. دانش ورز نمی پرسد که کی سازنده است بلکه چی 

  سازنده است. دانش ورز به ناديد نيها، که برای همگان ديدنی نيستند، می نگرد و رنج می برد. 

" عربی علمبی انتها و برای پژوهنده رنج آور است. به هر حال کلمه ی  دانشو  عالمدهنده ی  محدود و تسکين علم
" را به دانش" فارسی  برگردانده شده است. خوشبختانه در ايران بيشتر معنای واژه ی" دانشنادرست به واژه ی" 

فاجعه ی بزرگی را  واژه هايی ديگر، ، برخالففارسی  درعلم " داده اند، اين است که کاربرد کلمه ی علمکلمه ی " 
روشنگر آن است که فرهنگ انديشه در گويش و جهان بينی  دانش و واژه یعلم ايجاد نمی کند. نابرابری کلمه ی 

مردم پنهان است. روشنگران بايد آگاهانه واژه های فارسی را به کار ببرند زيرا که هر واژه ساختار پديده ای را 
يد به جای کلمه ی" عد ليه" واژه ی" دادگستری" و به جای کلمه " محکمه"  واژه ی" دادگاه" نمايان می سازد. نبا

  نوشت. اين دوستی خاله خرسه است که در خالفت اسالمی به جای قصاص و قضاوت از داد و داوری سخن گفت.

اند و مردمی که جهان بينی  را ساخته علممردمی که با اعتقاد به حقيقت، معلومها، تعليم داده شده بودند  کلمه ی 
زايندگی داشتند، يعنی پيدايش هر چيزی را از چيز ديگری می دانستند، جويای زايندگی در هر چيز بودند، آنها  واژه 

را آفريده اند. از اين مثل می توان برداشت کرد که گفتار، کردار و نيازهای مردم بر اساس بينش و جهان  دانشی 
ک شراره، يک پندار، يک گمان است که نخست بر اساس شناخت و دانش در درون اند يشمند بينی آنهاست. انديشه ي

جوانه می زند و سپس در آزمون های گوناگون پرورده و آماده می گردد. شک ورزی و گستاخی سرآغاز دانش 
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ر پخته می شود ورزی، دليری و خود شناسی  نيروی ُرشد انديشه است. انديشه در همپرسی و برخورد باافکار ديگ
و فرم می گيرد. در مکانی که زمينه همپرسی نباشد، در خالفت فقيه، انديشه نمی تواند پرورده و گسترده شود.  

دليلی نيست که متفکر انديشه ی خود را بهتر از ديگران بفهمد چون او هم از شک، گمان و پرسشی برانگيخته شده 
درک نکرده است. کاستی يا کژ فهمی در پی گيری يک انديشه  و همه ی امکانات پژوهشی موجود را بررسی يا

امکانات پژوهش را پيچيده و دشوار می کند. انديشه بايد بتواند آزاد پرواز و با انديشه های گوناگون برخورد 
ی  وآميزش کند تا باردار و زاينده شود. انديشه ی که درايمان گرفتار، در کنار احکام الهی، آفريده شود در سينه

متفکر می ماند و امکان ُرشد ندارد. هرگز دانشمندی در سرزمينهای اسالمی به وجود نيامده که، در زمان خودش، 
محکوم به مرتد بودن نشده باشد. چون کسی که به معلومهای الهی شک کند، می انديشد و خودانديشی پس با گذشتن 

های اسالمی به هّمت پژوهشگران کافر صورت می گيرد. از ايمان آغاز می شود. اکنون هم هر پيشرفتی در در کشور
مردمی که گوش به اوامر الهی سپرده اند، نيروی خرد درآنها می خشکد چون به نادانی، پستی و ذلت خود ايمان 

  دارند، و روزانه از هللا می خواهند که آنها را به صراط مستقيم براند تا مستوجب مجازات نباشند. 

از انديشه در يک جامعه به ميدان دانش پروری، در بينش سامان سازآن جامعه، بستگی دارد. امکان گسترش و پرو
بينش جامعه از تصّور آنها از پديده های جهان هستی، سرشته و بنا می شود. برای نمونه از حافظ که از بينشی شاد 

  و زاينده  برخوردار بوده است وام می گيريم.

  وعده ی فردای زاهد را چرا باور کنم    می شود من  که امروزم بهشت نقد  حاصل

با اين گستاخی نه تنها می گويد که انسان خودش توانايی ساختن بهشت را دارد بلکه مردم فريبی و نادان پروری 
  اسالم را رسوا می کند و فلسفه ی پوسيده ی متوليان اسالم را گريبان گير خودشان می سازد. 

  نا خلف باشم اگر من به جّوی نفروشم    م بفروختپدرم روضه ی رضوان به دو گند

اين بينش يک انديشمند خودانديش بوده است نه بينش جامعه ی ما. ايمان ضد خودانديشی است وانسان را دروغ 
من برای حفظ ايمانش به خود فريبی و مردم ستيزی دست ميزند.  برای نمونه، در ءورز و ستمکار می پروراند. مو

که ادعای حافظ دوستی و حتا حافظ شناسی می کند، در کمال بی شرمی، اين سروده ی حافظ را  با جامعه ی ما کسی 
  بينش تاريک و پست خود به شکل زير آلوده می سازد.

  (فرهنگ ستيز) من چرا باغ جهان را به جّوی نفروشم  پدرم روضه ی رضوان به دو گندم بفروخت 

سخن يک آزادانديش را ندارد، و عقيده دارد، که بايد همه به زور از   جامعه ايکه حتا پس از سدها سال تاب شنيدن
  جهان زنده چشم بپوشند تا پس از مرگ به جنت مردگان درآيند، هرگز بهشت اين جهان را نخواهد ديد.

دانشمند چيزی را ورای ايمان حاکم می جويد او پندارش را می جويد که از زمان ومکان او پيشرو تر است. او به  
قيقتی که از ديگران تعريف شده شک، به خرد خود، که می تواند جوينده باشد، يقين دارد نه اينکه او حقيقت ح

ديگری را می جويد تا به آن تکيه کند بلکه می خواهد به دانشی برسد که او را در شناخِت ناشناخته ها ياری دهد. 
ندارند و اين است که هميشه بيان حقيقتی از ديگران  کسانيکه ادعای حقيقت شناسی می کنند يارای شنيدن حقيقت را

را جرم و مستوجب مجازات می دانند. گاليله و ابوريحان بيرونی به جرم حقيقت گويی مجازات شده اند. ذکريای 
رازی را، که کافر، ُملحد و زنديق بود، به جرم نوشته هايش محکوم به مرگ کردند، آنقدر کتابش را بر سرش 

بُمرد. پيدايش يک دانشمند در جمعيتی که دانش پذير نباشند آذرخشی زود گذر است که زود ناپديد می کوبيدند که 
  گردد. البته اين مرتدها می توانستند از گفتار خود توبه کنند يعنی دانشی را که يافته بودند به دروغ ايمان بپوشانند.

ی، حاکم است، هيچ انديشه ای  ورای آن حقيقِت حاکم در اجتماعی که تنها يک حقيقت، يعنی يک دين يا ايده ئولوژ
امکان ُرشد و گسترش ندارد چون انديشه، فزاينده است، به پيش می راند و احکام الهی، سنگ شده و کاهنده هستند. 
آزادی خواهانی که تنها يک راه و روش را برای رسيدن به آزادی می پندارند امکانات گسترش انديشه های ديگر را 

  پذيرند،  بر ضّد آزادانديشی کار می کنند. چنين کسانی خود پرست و خود خواه هستند نه آزادی خواه. نمی

در اجتماعی که ايمان حاکم است، هر انديشه ای که بخواهد امکان گسترش پيدا کند بايد خود را با نماد همان ايمان 
امتداد بلکه بر ضّد حقيقت حاکم باشد، انديشمند به  حاکم عينيت بدهد تا در درون تخم نخشکد، اگر اين انديشه نه در

دروغ پردازی وادار می شود. چنانچه آن انديشه او در سوی بازگشايی مشکال ت حاّد جامعه باشد، اين امکان وجود 
دارد که دروغ پرداری انديشمند پذيرفته شود ولی انديشه ی او در ديگ ايمان حاکم محّو می گردد. برای نمونه: 

ل ُرشد جمعيت( شمار نوزاد) و راه يابی برای سالمتی (جلوگيری از جوان مرگی) از ايمان به اراده و قدرت هللا کنتر
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می کاهد ولی بهتر از احکام اسالمی پاسخگوی نيازهای مردم است. در اين مورد درماندگان مسلمان سامان پژشکی 
ن گونه دانستنيها نشان دهنده ی آن هستند که نه زادن و نه  را با دروغ به احکام اسالم پيوند می زنند. با اين حال اي

من نمی دهد. شريعت حاکم مدعی آن ءولی ايمان حاکم حتا امکان شناخت ايمان را به مو مردن کسی در دست هللا است
  است که او حقيقت و حّد کمال ازلی و ابدی است از اين رو هر نوآوری تکذ يب حقيقت و کمال اوست.  

کوب شده از راه تجربه های خود می آموزد که می توان نو آوری و دگرگونی  را تنها در پناه ايماِن حاکم، اجتماع سر
که بر تحميل دروغ استوار است، به جريان انداخت. اين است که آن اجتماع نوآوری خود را، بدون آنکه خشم 

گر، متفکر بايد انديشه ی خود را با آن حقيقت حکومت را برانگيزد، با دروغ به ايمان حاکم می چسپاند. به زبانی دي
  حاکم عينيت بدهند، يعنی راست خود را با دروغ بپوشانند، تا اجازه ی انديشيدن داشته باشند. 

اين گونه محدوديت ها، در خالفت اسالمی،  پيشرفت جامعه را ُکند می کنند ولی از سود جويی، خودپرستی، فرصت 
ری مردم نمی کاهند. بدين ترتيب دروغ به سان ابزار يا پناهگاهی برای نگهداری طلبی، مال اندوزی و رشک پرو

جان و بهره گيری ازهستی  به کار می رود. اين نيرنگ، کاربرد دروغ، در طول قرنها و هزاره ها چون ويروسی در 
ر زرتشت را بگواريم، او در تمام پاره و ُرکن های جامعه رخنه و آن را بيمار می کند. ماهنوز هم نمی توانيم که هشدا

  سروده است: ۴بند  ٣٠يسنای 

  آنگاه که آن دو مينوی آغازين به هم در آمدند، زندگی و نازندگی را بنياد نهادند،

  نيز چنين برآمدند که در فرجام بد ترين هستی از آن دروغوندان،

  و بهترين منش از برای راستان خواهد بود.

نه يک پيشگويی. شگفتی نيست اگر بدترين هستی، نازندگی در ترس، از آن اين گفتار فلسفه ی راستان است 
مسلمانان است زيرا که آنها به دروغوندان گرويده اند. مردمی که در ترس زيست دارند، با دروغ خو می کنند، 

  زندگی آنها که با دروغ آميخته و آنها با آزادی بيگانه می شوند، آزادی را هرگز نمی يابند.

به سان پيکری است که اگر ويروسی در آن رخنه کند همه ی سلولهای آن آلوده و بيمار می شوند.  مثالً اگر  جامعه 
ويروسی سبب شکاِف پوسِت دست می گردد، آن ويروس در استخوان زانو هم وجود دارد، نمی توان بيماری پوسِت 

يا ماليدن دارو بر روی پوست، تنها دست را بدون بر طرف ساختن سرشت ويروس معالجه کرد. پوشيدن د ستکش 
  آرامشی است روبنايی، دليل برطرف شدن ويروس، که سرشت بيماری است، نيست.  

تصّور جامعه از جهان هستی (جهان بينی) رونِد کردار هر بخشی از جامعه را بنا می نهد و تغييرهای روبنايی، در 
باورهای مردم می کنند ولی بنياد بينش آنها را دگرگون هر بخش جامعه، ايجاد ناهمآهنگی و تنش در جهان بينی و 

نمی سازد.  رنگبازيهای مردم پسند به سان نيرنگ يا شعبده ای می مانند که تنها برای فريب و سرگرمی  بيننده 
  استفاده می شوند و در مداوای جامعه نقشی ندارند.

مهای عربی نه تنها در ساختار زشت آن پديده ها جايگزين کردن واژه های فارسی به جای پديده های اسالمی با اس
تغيير ايجاد نمی کند بلکه روکشی است مردم فريب که زشتی آن پديده ها را پنهان می دارد. برای نمونه: کسانيکه به  
جای کلمه ی " مدعی العموم" واژه ی " دادستان" و يا به جای اسم " مجلس شورای اسالمی"  نام " بهستان" به 

برند، فاجعه آفرينان فرهنگی هستند که نا آگاهانه ميرغضب را مهربان و گند زار را گلستان می نامند. در کار می 
  ساختار هر شريعتی " صحبت از آزادگی، پاکی، مرّوت ابلهی ست" .

نمايان جهان بينی مردم  در کردار، گفتار، انديشه، رفتار و منش آنها رخنه می کند و در تمام دست آوردهای آن مردم 
می شود. ويرانه های ساختمانهای کهن، چون کاخ کسرا، نشان دهنده آن هستند که ايرانيان از دانش بنايی پيشرفته 
ای برخوردار بوده اند. ريزه کاريهای ساختمانها نشان دهنده ی مهارت و هنرمندی در سازماندهی، دانش پژوهی، 

رهنگ دانش پرور خود را فراموش کرده اند، از بيگانگان علم ورزيدگی وآينده نگری آنها است. ايرانيان امروز ف 
ساختمان را تعليم ديده اند و قادرند برخی از ساختمانها را آنطور بسازند که از دانش ورزان آموخته اند. در بناهای 

کمبودی که  ساخته ی ايرانيان امروز کاستی هايی ديده می شوند که به کارکرد" کارکتر" ما ايرانيان بستگی دارند.
ناخودآگاه در دست آوردهای ما ديده می شود، از نا آگاهی و نا توانی نيست بلکه، از تصّور ما از راستی و درستی 

است. نياکان ما واژه های راستی و درستی را برای خود فروشی و مردم فريبی به کار نمی بردند بلکه باور آنها اين 
است و آزادی از خدای راستی آفريده می شود. اين بود که خدای راستی را  بود که بهبود و آسايش مردمان در آزادی

  به راستی ستايش می کردند.
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اگر در نمايشگاه هنرهای دستی ايران به ژرفی بنگريم می بينيم که اين پيشه وران از راه تعليم و تقليد چيزهايی را 
ردهای ايرانيان باستان که در موزه های جهان به برای فروش توليد کرده اند که ارزش هنری ندارند. ليکن دست آو

نمايش گذارده شده اند، بيانگر هنرمندی، ورزيدگی و ژرف بينی آنها هستند. هنرمند چيزی را که دوست دارد، از  
درونش مي تراود، می آفريند او به زيبايی و درستی آفريده ی خود مهر می ورزد. کارکرد (کارکتر) هنرمند در 

مايان است و کارکتر او از جهان بينی او شکل می گيرد. کسی که هنر ديگری را، برای سود بردن، تقليد آفريده او ن
  می کند نه از خود هنری دارد که نمايان سازد و نه کيفيت هنر را می شناسد که توليد کند.

  مردو آناهيد

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