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   نادانینشان  نهخرد است  آذرخش!پرسش
  

 آزارد،  زيرا ويروس تن بيمار را می.  نيستفروش دينهيچ ويروسی زيان آورتر از دين و هيچ راهزنی ستمکارتر از 
 جامعه آزادی را از فروش دين . ربايد  راهزن دارايی يا جان کسانی را می. خشکاند  را میمردمانخرد ی -چشمه دين
ی  پادزهر، اوبرد   ويروس رنج می زهر از، بيمار. گيرد گروگان می به سياهچال ترسرا در انسان دان وج  ود دزد می

 در ی، کها- انگيزه هر ازو، ا ترسد  می)کفر( و نزديک شدن به آگاهی دني، از انديش پيرو.جويد   می،تندرستیرا، برای 
  .دگريز  می  کند، ايجادخراش ايمانش

  

، نه به مفهوم بينش انسان "دين"در اين گفتار:  شوند در اين نوشتار نگاشته می هايی که-اژهو مفهوم ای به- اشاره(
 قهرمانان. اند- شده رود که از سوی خالقی برای بندگانش امر  مفهوم احکامی به کار میه  بدر اين جا  بلکهاست،
 به سخنی کوتاه مجاهدين ،ن ها، ريگی ها عمرها، علی ها، معاويه ها يا خلخالی ها، بن الدن ها، طالبا، اسالمتاريخ
 بزک کرده )يا احکام معبود ديگری را(  رااحکام هللا که است کسی فروش دين.  شوند  پيروان با ايمان شمرده می،اسالم

  )  کند فرو می به ساده دالن های دروغ  پوششبا  آنها راو

  

 .است  در انسانی کنجکاوی و جويندگی-، پديدهشود   به کژی به کار گرفته می، کههای سرشت انسان يکی از ويژگی
  :  پرسد  میهنوز هم از خود  و است انسان هميشه از خود پرسيده. شود کنجکاوی و جويندگی با پرسش آغاز می

  ؟ سامان يافته استجهان هستی چگونه   ؟ اند-جان و جاندار چگونه پيدايش يافته  نهاد آفرينش چيست؟  بُن

  

شمندان، دانش پژوهان، دين فروشان، ستاره شناسان، يها، اند- لسوفي ف است کههای همگانی پرسشاز برآيند همين 
ی ا- با انديشه،هايی را پاسخ ،خود ی- جويیيا سود بنا بر جهان بينی آنها،. اند- نگيخته شدها برجادوگران، شيادان

   .اند-  به هم بافته،با تار و پود دروغ،  يا ؛اند- گمان زده،روشن

  

به . ای بفريبند-اند مردمان را به عقيده-  آسان تر از ديگران توانسته)بدون آگاهی و دانش (نجا که دين فروشاناز آ
 اين .اند-  بسته و آنها را منتر کرده را هر شعبده بازی، با نمايش دروغ، چشم مردمان بيشتر ازانفروش دينزبانی ديگر 

   . استانساندر سرشت " يیدين خو ": برند گمان می برخی به نادرستی است که

  

ی بندگی و خودفريبی در سرشت او - ، انگيزه شود که انسان نابخرد زاييده می:  پندارند  با اين برداشت نادرست میآنها
های  که ورای انسان خاکی باشد، چون آدم،  دارديیراهنمابه   نيازانسان برآيند اين پندار اين است که. آميخته است
  . پيوند اين راهنما به مخلوق همسان پيوند شبان به گوسفندان است. دانا هستندی آن خالق- بنده نادان وزمينی همه

  

، از ای-های هزاره از برآيند آزمون او.  انديشد ها و پيدايش آنها می-، در پيرامون پديده خود، به نيروی خردانسانولی 
 نشان از گستاخی پرسيدن . داند کند که پاسخ آنها را نمی  هايی برخورد می  به پرسش،ها ها و شنيدنی گرد در ديدنی پی

 در ای- بسان چشمه زيرا نيروی خرد. نابخردی او نيست از نشان، پاسخ، آنی انسان است و ندانستن-در انديشه
.  تراود  خرد میی- چشمه ازانديشه برآيندی است که. ستا از جانداران ديگر، جوشان و توانا بهترسرشت انسان، 

   . ی پرسش است- آفريننده، برانگيخته از خرد،ی-شهاندي

  

 پرسد  کسی می.  انگيزد  برمی آن پرسش پاسخ ِ است که انسان را به جستنی پرسش،جوشان  خردِ ، يک نخستين نشان
هايی، که انسان پاسخ آنها -  پرسش. برانگيخته شده باشدخودخرد آذرخش   از او انديشد که  و کسی میبينديشد  اوکه
  .  کرانه است  توانند فرابگيرند، بی ی دانشی، که مردمان می-از اين روی پهنه  بی شمار هستند داند، نمیرا 

. دن انگيز ای برمی-های تازه  او را به پرسش،خرد  از برخاستههای- انديشه ، افزايد يافتن هر پاسخ بر دانش انسان می
  . شود های زيست پيروز می-  از پديده برداریهدانش و بهر ی وشناخت هست به  گام به گامها انسان از يافتن اين پاسخ
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راه نشان از آن دارد که او در سرآغاز  ؟  تاريکی چيست و روشنايی چگونه است:پرسيده استاين که انسان از خود 
  :د پرس می) 44يسن ( زرتشت در :  برای نمونه.بوده است ، زمين بهره گيری از شناسايی آسمان و سوی به،پيشرفت

  و ستارگان بنا نهاده شده است؟) خورشيد(ی آفرينش؟  چگونه راه خور  - چيست بنداده

  و آنگاه می کاهد؟)  افزايد می( وخشد از چيست که ماه می 

  

  که، دانيم  میای،-، تا اندازه رااو پاسخ  از آن رویما.  استزرتشتی - ی خردمندانه-اين پرسش برآيند انديشه
  . اند- خور شناسايی و برای ما بازگو کرده زمين و ماه را در پيوند باگردش ،دها سال جويندگی پس از س،انديشمندانی

ولی پاسخ . دن برخاسته باشمانی خود- خرد و انديشه از کهبرانگيخته شويمهايی   پرسش به توانيم ، میامروز ما هم،
   .فروش ندي شيادان  انديشمندان خردمند خواهند يافت نه راههای خردمندان پرسش

  

های خود آرام   برای يافتن پاسخ پرسش ترسد، او ها می- ، از ناشناختهکه ای است شتابزده-از شوربختی، انسان جوينده
 . خواهد اين آرامش را به آسانی از دست بدهد  و نمیيابد   میآرامش از اين روی او از ساده ترين پاسخ .ندارد

  . پرورانند  میی نادان در برند و انسان را  سود میت، اسانسان، که در  از اين ويژگیدينمداران

  

 پيشرفت  که يارایهستند يیپندارهاد ن گشاي  و میاند- گشوده، به روی مردم،ديدگاهی که انديشمندان و فلسفه سرايان
ئوريهای  پندارها و ت،در آغاز ،ديدگاه اين کسان.   شوند اند و می-  شده،آزمون هاکاوش و  در راه پژوهندگان دانش،

های   آزمونی- يا زمينه ابزار پژوهندگی و پيشرفترهنمای ،ای-  در زمانی يا مکان ويژه، توانند که می فلسفی هستند
  .اشندمردم ب

  

ی پندار جدا و به - از جرگهآن فلسفه  بشود،شناسايی  به درستی  زمان،در درازای که،  فلسفی ديدگاههر ی- درون مايه
   . گردد رد میی دانش شناخته شده وا- پهنه

  

  نگرش، دانش، آزمون در آن پندارکهاست روييده  های او- انديشه از برآيندای،- در پيرامون پديدهپندار يک فيلسوف
  .اند- يافتهسامان اوهای  پژوهشو 

  

 به  وجود ندارد،ای را که-  پديده،دن شناس  نمی مردم که کااليی را خواهد  می او. استشعبده بازيک مانند  فروش دين
ی فروزش -  او خاموش کننده نيست بلکه کسیی خرد- برانگيزندهفروش دين. دروغ به نام حقيقت به مردم فرو کند

  به تا مردمسازدخرد مردمان  را جايگزين )ای- های آماده  پاسخها و  پرسش ( دينیفريب، با  که او برآنست.خرد است
 زهر آنها به . پندارند های داده شده را بازتاب خرد خود می  پاسخها و  پرسشدينداران. و پرسشی نپردازندانديشه 

  . در سرشت آنها بوده است"خويی دين"اند نه اين که -  دچار شده"خويی دين"

  

 بيآزمايند بلکه آنها بايد نخست به حقانيت دين خرند،می   دربسته که، رایی دين- درون مايه دن دين اجازه ندارخريداران
  بايدبداند  رارازیبخواهد   پيش از آن کهيعنی انسان. عاقل شمرده شوندخريداری اورند تا و نادانی خود ايمان بي

پيروان  . دانند  واليان دين می تنهارا ، يا زهر نادانی،حکمت یها-  دانستنی، بداند راراز آن  تواند  نمی او که،بپذيرد
  . را شناسايی کنندهای دين خود ها و پسماندگی زشتی ی ايمان،-در تاريکخانه ، توانند نمی

  

 همگی ، کنند  می کرده يا که آزادانه در پيرامون جهان هستی انديشهان، آنفروشان، خردمندان جهان اسالم ديدگاهدر 
  دوزخ از آتش نپذيرند تا حقيقت-  به نام دروغ را- آنها  را بسته است کهخردمندانهللا چشم و گوش . هستندجاهل 
  .ان گردد آنها فروزی- هستی
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 برآنها عذابی  است، آنها را گرفتهی چشمهایهللا قلب و گوشهای آنها را قفل کرده و جلو: 07 ی-ه آيی البقره-هسور
  . عظيم خواهد بود

از فراتر،   تواند ی پيروان نمی- انديشهاز اين روی،  شوند تنيده می مردم  ذهنبرحقيقت مطلق دينی به نام های -بافته
 را دروغد تا ن نياز دار مجاهدين، به شمشير اين حقيقت،واليان.  پرواز کند،د پندارن  حقيقت مطلق میی که آن راديوار

  . دن کنوارد همگان خودآگاه ِدر  ، به نام حقيقت،به زور

  

زيرا . در ستيز هستند بسيار پرواز کند با خشم ،شريعت ورای بندهای ،ای که- با هر انديشهاسالماين است که واليان 
  . بشودای تازه-انديشه  تواند سرآغاز پيدايش  میسخن با ارزشی، مانند سخن حافظ، هر

  << کنم  معذورم ار محال تو باور نمی << >>  کند پير مغان حکايت معقول می>> 

  

 های  آن بتواند ويژگی راستای تا در، برمی گزيندای را- فلسفه او، نگرد  به جهان هستی میآزادکسی که از ديدگاه 
 یان، بدون آن که به ژرفدر يک پندار فلسفی  او می تواند،.بررسی کند های هستی در بر دارند،-وناگونی را، که پديدهگ

، ِ◌ راه يابی، مانند ابزارِ شيوه او از اين .های آن پديده را بيازمايد  ِوِ◌يژگیبرد ور کا،ه باشد پی بردای-و بُن نهاد پديده
   . برد  می سودپيشرفتسوی در نهادن برای گام 

  

 و کاوش راه را برای  سرآغاز که پنداری است، فيزيک استدانش  در  تئوری يکی انديشمندان بيشتر، مانند-فهلسف
  . کنند  باز میهای ديگر،- ی پديده- در سوی شناسايی ،پرواز انديشه

  

، پيرو يا  او خودباختهد،نگر   به جهان هستی میی تنگ آن دين- از روزنه ايمان دارد، اوی دينی-عقيدهکسی که، به 
 يا انی بردگ، مانند بندهاهای دينی- عقيده . کند  حکم میی او-  گذارد که عقيده  ايمانش است و به سويی گام میی- بنده

   . کنند می مرزبندی  پيشاپيش را آنها جنبشو سوی ی پيروان-  ميدان و ميزان انديشه، که هستندديوارهای زندان

  يک زاهد خرد. سازند  می،، گوش به فرمانای- برده،باشد  پرسان و جوينده بايست  می، کهاد آزان از انسانفروش دين
 خرد . شنود  بيند و نه آوايی را می  ورای ايمانش نه چيزی را می او؛ی ايمان اوست-بنده يارای او نيست بلکه

  در راجای هويت" من بودن" جای  دين  ومی برداز ياد   را که در سرشت انسان است،ی خودبودن-  ويژگی،دينداران
 جای حقيقت  به آن را است که اوپنداریی او نيست بلکه -  از انديشهدينداريک ساختار ذهن  زيرا  . کند  پُر میآنها

  . پذيرفته است

  

  برانگيخته به گشودن رازی، او برد  رنج نمیاز کمبود آگاهیها نيست، او - ی ناشناخته-جوينده  کنجکاو و،دينداريک 
 راز  بهمخلوق نخواهد توانستعقيده دارد که   نه تنها به حکمت و علم خالق خود ايمان دارد بلکه او زيرا او. شود نمی

  . پيدايش هستی پی ببرد

  

اش هم - های عقيده و تضاد ها کاستی به زيرا او. کند ه نمیانديش اش هم- در پيرامون نادرستی و تضادهای عقيده پيرو
 با ،ها را- ی پديده- همه، يک پيرو. کند  را با عقل ايمانش توجيه میهر تضادی و  کند نگاه میی ايمانش -از روزنه
 زيرا . که ايمان خود را ارزيابی کندناتوان استاز اين روی او . ، که از ايمانش برداشت کرده است سنجد می یيمعيارها

   .داردن ايمانش برای سنجش یمعياراو 

  

زيرا .  توانند، به درستی و راستی، دينی را بررسی و ارزشيابی کنند های گوناگون هرگز نمی دين  ِاين است که پيروان
 شده و برای شناخت خلقيعنی در باور آنها انسان برده .  حاکميت خالق بر مخلوق است:ی دين باوران- معيار همه

 انسان ستيزی، برده  خردسوزی،، پسماندگی، دروغوندی توانند  نمی آنهااز اين روی.  استتوانحکمت خالق خود نا
   .دشناسايی کنن ها  را در دينپروری
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 و  خودکار، سازند ای می- کنند و از او برده  سرکوب می راهای انسان  ويژگی،دين خوردگان فريب در ،انفروش دين
 او ، ترسد آزادگی می او از ،ی خالق را پذيرفته است- بندگیاوزيرا .  نياز به زنجير و تازيانه ندارد او کهخودستيز،

  . پندارد انسان آزاده را جاهل و گمراه می

  

 اسالمفروشان سخنان در پيرامون ) کارآيی داشته باشد،های مذهبی  آلودگی جدا،زمانیی که خرد( خرد آزادااگر اندکی ب
به نمايش شر، ی خود را، در زربرگهای منشور حقوق ب-که آنها اسالم بزک شده شود  بر ما روشن میانديشه کنيم، 

. های ماهری هستند  شارالتان به راستی آنهادروغوند نيستند پس ، نادانی ناآگاهی يا راه از،اگر اين کسان.  گذارند می
  .شده استنگاشته  ،یروشنبه  ،سرشت انسانبُن يا زيربنای " منشور جهانی حقوق بشر "ی- نخستين مادهزيرا در

  )گردان از آلمانیبر( از منشور جهانی حقوق بشر ١ ماده 

با  ست و بايآراسته هستندجدان  و به خرد  همه.اند- و به شايستگی با حقوق يکسان زاييده شده آزادی آدمها- همه  >>
  <<.برخورد کننديکديگر منشی برادرانه با 

  

بر او فرود  هللا از سوی ناگزير است از احکامی، که  اوی هللا خلق شده،- به اراده انسان،انفروش اسالمی - عقيدهدر 
  آزاد خرد و وجدان انسانبرآيندی را، که ازهر   او. پذيرد  بشر را نمی ِدن، آزاد بوفروش دين . است، اطاعت کندآمده

،  يا به زور از نادانی او، که شود شمرده میعاقل   انسانی،سالما در شريعت . داند  می و گمراهی جهالتروييده باشد،
   .دن دان  خدمت به شريعت اسالم میبرای انسان را ابزاری اين مکتب يروانپ.  بپذيرد رای هللا-بندگی

  

  طامات را به نامرستگاری و  به نام  رابندگی زنجير ، دانند  میهالتج خردورزی را  و ی را گمراهگی آزاد،کسانی که
  د؟ ن سخن بگوي"حقوق بشر"ند از ن توا  می اين خرد ستيزان چگونه،فروشند  میفضيلت 

  

 آنها .دن شناس  می،ی خود- ، در نگرش پيروان خردسوخته آلودگی و کورانديشی رااين کسان: پاسخ بسيار ساده يک
  .  است شده، شايد هم جايگزين بخشی از هويت ايرانيان،وجدان مسلمانان  جايگزين،د که شريعت اسالمنباور دار

  .  را اندازه گرفتخردمندی بتوان راستی و با آن ميزانی نيست که فروشان،  دينی-خانهتاريک در :دن دان  میآنان

" ال اله اال هللا " پيامی اين منشور با- درون مايهاند، به تضاد-  را نگاشته جهانی حقوق بشر منشور، کهیانحقوقدان آيا
   اند؟-آگاهی داشته

  

  او هيچ است کهشيرينخاله  ی آن هم- نمونه. شناسند نمی" حقه" با   را"حق"شايد بيشتر حقوقدانان جهان تضاد 
  . بيند  در احکام شريعت با منشور حقوق بشر نمی"تضادی"

  مردو آناهيد

  de.yahoo@MarduAnahid  :دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان

  
  
 

  نیدرفـــــش کــاويـــــا

  
/com.kaviyani-derafsh://https 

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