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  ايمان زندانبان آزادی است
 

. " راست بودن دستکم در اين گفتار به معنای کندايمان دارد به راست بودن آن عقيده شک نمی ایکسی که به عقيده
رنج انديشيدن و شادی دانستن را از خود کند درست بودن و حق بودن است". کسی که پيروی از کسی يا چيزی می

پيرو نه حقی و نه توانايی  اش برای او پيش نويس کرده است.پيرو را عقيده سوی نگرش و بينش سازد.دور می
  يا پيآيند کردار خود هم نيست. آنرا دارد که از راه خرد خودش نيکی و بدی را شناسايی کند پس او پاسخگوی بازده

گرچه   ستش اخودبينی ندارد سوی نگرش او در راستای جهان را باور ی ديگرانکسی که راست بودن عقيده
خودانديش بايد رنج انديشيدن  .ها و دانشی ساختار دارد که او از ديگران گرفته استاز انبوه آگاهی هم بينی اوجهان

ی آنها را در بينش خود بياميزد. او نه  يرهش بتواند و به کاوش بپردازدهای ديگران را بر خود هموار کند تا درانديشه 
يعنی کسی که  کنند.میپيروی  ایعقيده از ی کردار کسانی است که ه نگران بازدهتنها پاسخگوی کردار خودش بلک

ديگر  هایاستوار کرده است، او از گزند پيآيند عقيدهراستی  بينی خود را برجهان  ای روشن است،دارای انديشه
 برکنار نيست.

  

ی ديگران کاری نداريم" اين گروه به دهگويند که " ما با عقي، می اندبرخی روشنفکران، که روشنفکری را آموخته
 نوشيم"فاضالب همسايگان کاری نداريم، ما آب از چاه زمين خودمان میهايی که بگويند " ما با چاه مانندمردمی می

ن به هم های زيرزمي. همانگونه که آبدهدبنوشند که بوی آبريزگاه همسايگان را میی يهاولی اين کسان بايد از آب
در  کند، آلودگی کردار پيروان شريعت همپيروی نمی هاسياسی و عقيده هایرند و جريان آلودگی آب از قانونپيوند دا

 خواهد بود. خودانديش روشنفکر به ويژه هر دست و پاگير هر روی زمين

  

  در او کهاست دهد هست بلکه پاسخگوی کارهايی اين است که روشنفکر نه تنها پاسخگوی کارهايی که انجام می
از  کنند،از اوامر هللا پيروی می يا نکرده است. واليان اسالم برای پايداری شريعت، کنددادن آنها کوتاهی می انجام

. آنها در برابر هللا مسئوليت دارند نه در برابر مردم، آنها از شريعتی گردان نيستندهيچ تبهکاری و دروغوندی روی
. بنابراين، نبايد کردار آنها را نکوهش کرد، نقد کردار آنها گيردسان می که حق خودبودن را از ان کنندپيروی می

، بايد حق حکومت کردن هللا بر مردمان را از  ی آنهاستستمکاری برآنهاست، آنچه که بايد به نقد کشيده شود عقيده
هستند به  ای خود آزادهاجرای عقيدهگويد مردم در هللا گرفت تا دست ستم واليان او کوتاه شود. روشنفکری که می

شناسد که  چنين کسی بشر آزاد را نمی پذيرد.کردار حکومت مطلق هللا و ستمکاری و مردم آزاری واليان او را می
  بتواند از حقوق بشر سخن بگويد.

  

 یتاريکخانه در ای رارا نقد و بررسی کند، چون اين کس هر پديده تواند آنای ايمان دارد نمیعقيده کسی که به
بنابراين اسالم سازان   کند.ی ايمانش شناسايی میتاريکی هر بخشی را از دريچه اين کند و درايمانش باز می

مانند که سرکه  بافند فريبکارانی را می"راستين"، که برای نجات ايمان خود با تار و پود دروغ کرباس " راستين" می
 فروشند.های زيبای شراب میرا در شيشه 

  

 در برابر شناخته است، او نبايد های آن عقيده راکند، چون او ناراستی و نادرستیای را آگاهانه رد میقيدهکسی که ع
انديش پااليشگر است. روشن ، او هم کسی از کسان همان جامعهکند خاموش بماندای که جامعه را آلوده میپديده
  هايی است که اوهای عقيدهها و پستیکاستی روشنگر وای تازه نيست بلکه ی عقيدههای کهنه يا آفرينندهعقيده

که ماهيت اسالم را نقد و بررسی  ی مردم کاری ندارند،روشنفکران خاموشی، که به عقيده رد کرده است. شناسايی و
نتقاد که تنها از کردار متوليان اسالم ا روشنفکرانی گذرد.، بايد پاسخگوی ستمی باشند که بر مردم ايران میکنندنمی
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کند، او به هللا ايمان دارد، او مسئول پيآيند کرداری که از خود پيروی می یعقيده چون مسلمان از .کنند ستمکارندمی
نيست. تبهکاران در کاری سزاوار نکوهش هستند که از دانش خودشان نيکی و بدی را  شودسوی هللا بر او امر می 

ستم بر مجاهدين، و نکوهش نکردن  خيزد،ن" ، که از حکم جهاد برمینکوهش " کشتار نامسلمانا .کنندشناسايی می
 تواننمی هم سپيد کرد با گفتن دروغ روی شب را توانجهاد در اسالم، ستمکاری بر انسانيت است. با دروغ نمی

انسان   .راستی است انسانيت و ها در هر زمان و مکانی ننگين و دور ازکشتار انسان .جهاد را از اسالم جدا کرد
منش بايد آگاهانه و به روشنی بيزای خود را از حکم جهاد در اسالم نشان دهد و نکوهش مجاهدين اسالمی از  راست

  شود.برآيند اين بيزاری پيدا می

  

ی خرد کاربند خود ريشه با ولی انديش هستندکه روشن شودالبته در اين نوشتار به کسانی هم برخورد می
خواهد با راستی اگر دروغ در منش کسی رخنه کرده باشد او ناخودآگاه نمی کنند.بررسی نمی های جامعه راآلودگی

  دهد.. اين است که او، در خاموش ماندن، هم خود و هم ديگران را فريب میسخن بگويد

  

ياد يگانگان های بو قانون ها، فرمولهااز کتابهای اجتماع ايران را دشواری برخی از روشنفکران که، راز گشودن
ای ايمان دارند که آنرا با خرد خود ی ويژه، خودانديش نيستند. آنها مانند واليان اسالم به روش و شيوهاندگرفته

، نام آنها چون کردارشان دروغ انديشپس اينگونه روشنفکران هم، پيرو فکری هستند نه روشن اند.بررسی نکرده
 .های باور آنها را به نقد کشيدگذاشت ولی بايد کاستیی آنها همسئوليت چندانی بر شان تواناست پس نمی 

  

بيشتر اين روشنفکران به فکر روندی هستند که بتوانند با چوب قانون، بسان کشورهای اروپا، مردم را به سويی،  
دمکراسی پديدار ، برانند. از ديدگاه آنها، اگر بيشترين مردم اين چوب قانونی را پذيرفتند، کنند درست استکه فکر می

آنها دهيم تا يعنی ما نخست برآوردن آرزوهای مردم را به آنها وعده می خوانند.ای را آزادی میشود و چنين شيوهمی
 سازيم که در برهايی میپرزور شديم قانون از نيروی آنها  سپس که شوندا همراه با مو  به ما بسپارندرا  خود آزادی
آزاد است که   هرکس، اساسی، دمکراسی، اروپايی و جهانی ینی قانودر اين گردانه د.ی اجتماع هستنی همه گيرنده

اگر تبهکاران بيشترين ای ندارد، پس دمکراسی مفهوم ويژه چرخاند.به ساز ما گام بردارد يا اين گردانه او را می 
مردم جهادگر باشند پس جهاد  مردم را فريب دهند پس در اين دمکراسی راه برای تبهکاری آزاد است و اگر بيشترين

 آزاد است.  هاو سوزاندن انديشه کندکردن هم رسميت جهانی پيدا می

  

چيزيکه برخی روشنفکران را به کند. اينگونه دمکراسی آن چيزی نيست که روشنفکر در آرزويش روزشماری می
ه روشنفکران براين باورند که اينگوناز بينش مردم است.  آنهاکشانده شناخت نادرست  شان ی عقيدهتاريکخانه

تواند درست اين باور، زمانی می. برگزيند تواند نيکی و بدیهم می خودش پس تواند آزادانه انديشه کندهرکسی می
نيکی و زشتی را ی مردم حاکم است ای ايمان نداشته باشند. در سرزمينی که عقيده بر انديشهباشد که مردم به عقيده

آزمايند چون خودشان هم های خود را نمیخود اين روشنفکران درستی پندارکند نه خرد انسان . یعقيده آنها تعيين م
 شناسد.گذارد او نه راه را و نه آرمان را میکنند. پيرو در پی گامهای کسی گام میای پيروی میاز عقيده

  

 کردار کندکه بر مردم ستم میبينش آنها در مورد جهان هستی است، يعنی حکومتی ی حکومت هر مردمی بازده
داند ناروا می آن ستم را شودآن مردم ناپسند نيست. البته هرکس ستمی که بر او وارد می بينی جهان ستمکاری در

ند به کردار ستمکار هستند و هميشه هم گرفتار ا. مردمی که در دروغ پرورش يافتهداندولی ستمکاری را ناروا نمی
چون مدنيت آنها همراه با فشار و ترس است، هرگز آزادی با ترس سازگار نيست، يعنی يا  حکومت زور خواهند بود.

 . برندمردم در دروغ و ترس يا در راستی و آزادی بسر می



  5/3   ٢٠٠۶فوريه   نگارش: آناهيد

  

آگاهی برسانند، آنها براين باورند که جامعه  یبيشتر روشنفکران آرزومند هستند که با قانون مردم را به چشمه 
جامعه شناسی  هاینگزاران مردم خواهند بود، البته قانونگزاران آنها قانون را از کتابشناسان و خبرگان قانو

. اندکردهشناسند و بررسی های توليد میها را از رشد ابزارهای کار و روشجامعه شناسان هم جامعه آن .شناسندمی
آوردهای آنها بسيار دست اه ديدناز ربينش مردم  بررسی کنند چونآنها کمتر به بينش مردم برخورد کرده و می

، حتا ی مردمان درست باشد چون هر مردمیمورد همه  تواند دردشوار است. اين است که ديدگاه جامعه شناسان نمی
  د.ندار های گوناگونیبينش آوردهای يکسان،با دست

  

خواهد بود.   هااساس همان آلودگیی مدنی آنها هم بر جامعهروند ای آلوده شده است، مردمی که بينش آنها با عقيده
مردمی با کردار همان مردم دگرگونی سامان آن جامعه را اندکی ی پيوند عقيدهتواند بدون بررسی هيچ خردمندی نمی

کند ايجاد نمی ی مدنیبهبودی درروند جامعهباشد که  همسو ی مردمقانونی با احکام عقيدهساختار اگر  بينی کند.پيش
 ی مردم وارد کند آن قانون کاربردی نخواهد داشت. احکام عقيده شکاف درقانون  و اگر

  

نشان ناآگاهی  ،های پست و مردم ستيز ايمان دارندبرای مردمی که به عقيده ،های باشکوه و انسانیساختن قانون
خشم آوری آنها بخشد و از ی تاخت و تاز میبه زشتکاری پيروان عقيده زمينه ها، اين قانونقانونگزاران است

 کاهد. نمی

  

باز  های مردمای ايمان دارند به کردار بستن راه گسترش انديشه به عقيده خود که از سوی کسانی قانونساختن 
  داند.ی خود را قانون میاست چون قانونگزار با ايمان تنها عقيده گذاشتن راه پيشرفت آن عقيده

و مفهوم  هاکاربرد واژه بينيم کهکند. میزيبا نمی بينش مردم را راست و راست و زيبا هاینوشتن کتاب قانون با واژه
ای تا اندازه  راستکاری در ذهن ما ،راستی راست، هایواژه مفهوم درستبينش مردم بستگی دارد.  هم بهدهنی آنها 
يسی لی انگان کرده است. واژه ناتو ی ايرانانگاری اسالمزدگان ما را در سامان دادن جامعهساده اين اند وپنهان شده

"right" يا آلمانی آن "Rechtيا راستی" در فرهنگ ايران برابر است که ما به نادرستی در  راست " ی" با واژه
در  گذاريم.میمزد يا پاداش  به جایهای اين کلمه را هم بريم. شاخهبه کار می rightبه جای  ی حق رافارسی کلمه
ندان مشکلی نيست اگر مثالً به جای " سامان راستی در مردمان" نوشته شود " حقوق چ ی " حق"کاربرد کلمه

مشکل ساز ما ايمان داشتن به اسالم است چون در اسالم   .بودمی rightبشر" البته اگر در کردار هم " حق" برابر با 
وح هم دارد اين حق مردم را از خشم حق اسم هللا هم هست. اين حق، يعنی هللا، جهاد و کشار هم دارد اين هللا توفان ن

 کند.حق = هللا با ايجاد ترس و زور مردم را به اطاعت از احکامش مجبور می ترساند.خود می

  

تواند کسی را ، راستی نمیکندچنين کارکردی ندارد، راستی ميان تضادهای جامعه همآهنگی ايجاد می tightراستی = 
در مهرورزی، برای چرخش همآهنگ نيروهای درون  منش راستکارن يستی،بينی همزآزار بدهد، راستی يا جهان

کند آب نوشيدنی را آلوده می در زمين ديديم که کندن چاه فاضالب بود ای که در باال آورده شدهجامعه است. در نمونه 
ق" را از مردم قانون با زور، " ح تواندولی هر کس حق دارد در زمين خودش چاهی بکند در اينگونه برخوردها می

 از کسی گرفت تواندر راستی آزادی را نمی کند که از حق خود چشم بپوشند.يعنی با زور کسانی را مجبور می گيردب
را  های هستیپديده .تا در برخورد آنها ستم زاييده نشود کندايجاد می های هستی همآهنگیراستی ميان پديده بلکه

  انسان کردار شود يعنیدر راستی به کردار از پيدايش ستم پرهيز می سازند.ن میآب، زمين، گياه، جانور، هوا و انسا
هايی دارد که ی گفته شده، انسان پسدادهکند. در نمونهای ستم نمیمنش راستی است و راستکار به هيچ پديدهراست

تايش و پرستش (پرستاری) های هستی در خور سی پديدههمه چون در راستی .کنندزمين، آب يا هوا را آلوده می
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هستی آزار و ستم نرسانند،  هایهای مردم به پديدهکند که پسدادهپس انسان در همپرسی راهی را پيدا می هستند،
 کند. گيری میيعنی از برخورد فاضالب با آبهای زيرزمينی پيش

  

است، در اين بينش از هستی خود  های ديگر ساختار يافتهانسان با خرد  آگاهی دارد که هستی او از هستی پديده
 ی آزاردادنپروانه دهخواکند نه از ترس قانون يا از ترس آتش جهنم. در سامان راستی نه انسان میپرستاری می

های فروشد. انسان راستکار به آگاهی و شناخت پديدهای را میای را بخرد و نه کسی يا قانونی چنين پروانهپديده
   .هاه پاسبان پديدهب دارد نهنياز  هستی

  

، آشنايی مان زنده استی جاناش در نهانخانهبرخی يا بيشتر روشنفکران ما چون با فرهنگ ايرانيان، که هنوز ريشه
ی آنها را آلوده کرده است آنها راه بازگشايی گره کور اجتماع ما را ی انديشهاندکی دارند و نيز ايمان هزارساله زمينه

،  به دنبال فرمان سروران و برتران است ،داندانسانی که خود را آزاد نمی پرسند.لب دريا " می گاناز " از گمشده
کارگزار آن  ،ای ايمان بياوردهنگامی که چنين کسی به فرمانی، دستوری يا شيوه پندارد.چون خرد خود را ناچيز می

. کسی که بينشی از خود ندارد او آزاد اندکوشد که مردم را به پيروی از آن فرمان بکش، میفرمان و دستور است
قانونگزاران با ايمان  تواند آزادی ديگران را گرامی بدارد.پس چگونه می شناسدنيست که آزادی انديشه را ب

بينند و قانون ستمگران تاريخی هستند شايد هم آنها به ستمکاری خود آگاهی ندارند چون حق را در ايمان خود می
 مارند.شرا حق میحق نا

  

و رنج شناسايی گام به گام  ذردگراه رسيدن مردم ايران به سامان کشورآرايی تنها از راه شناخت فرهنگ خودشان می
ی جوانان را فروزان ی خود چراغهای انديشهانديش ايرانی است که با چراغ انديشهاين فرهنگ بر دوش هر روشن

د خود تخم آزادی را در بينش مردم ايران نکارند هرگز درخت آزادی هم تا زمانی که انديشمندان ايران از را خر .دنماي
     ی شيرين آنرا بچينند.  ميوهآنرا پرورش دهد تا آيندگان  رويد که کسینمی

  

  

 مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de      دريافت بازتاب از ديدگاه خوانند گان: 
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