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از زمان صدور فتوای قتل رشدی تا به حال عليرغم باال و پايين رفتن دستمزد قاتل احتمالی و برخی آشمكشهای 
آرايش نيروهای دو طرف مبارزه و گاه سخنان آنها قدری تحول يافته .ديپلماتيك، صورت آلی اوضاع تغييری نكرده است

را هنوز هيچكس در اين مبارزه به پيروزی قاطعی دست نيافته تا به اين ترتيب اما هنوز نتيجٌه آار روشن نشده است زي
ماجرای بی سابقه ای آه با صدور فتوای قتل رشدی به وجود آمده، برای همگان مشكل عظيمی . بر آن نقطٌه پايان بنهد

الفانش همه درگير اين ايجاد آرده است، طبعًا اولين گرفتار مشكل خود رشدی است ولی چه مدافعان فتوا و چه مخ
از . هر مشكل چاره ای ميطلبد و بخش آخر آتاب حاضر به بررسی چاره ها و طبقه بندی آنها اختصاص دارد. مشكلند

آنجا آه آتاب خطاب به فارسی زبانان نوشته شده چاره هايی آه ممكن است از طرف آنان برای اين مشكل عرضه گردد 
 .د رشدی يا فرضًا دولتهای غربی يا هر دسته و گروه ديگرمورد توجه قرار گرفته، نه پاسخ خو

اول از همه بايد به ياد داشت آه ايرانيان هرچاره ای برای حل قضيٌه رشدی بيابند، چاره ای است آه برای حل 
ند مشكالت خويش يافته اند زيرا در حقيقت مشكل رشدی و مشكلی آه ايرانيان پس از انقالب اسالمی با آن درگير شده ا

مشكلی آه حكومت مذهبی با تحميل معيارهای عدالت مذهبی و تقدس پراآنی در جامعٌه ايران و به دنبال آن : يكی است
قضيٌه رشدی به نوعی ادامٌه منطقی وضعيتی است آه به ايرانيان تحميل شده و به همين دليل . در جهان ايجاد آرده است

اينكه ميتوان به ماجرای رشدی بی اعتنايی آرد ولی برای نجات ايرانيان تصور . نميتوان برای آن چاره ای جدا انديشيد
از وضع امروزشان چاره ای يافت، يا اينكه ميتوان برای اين دو مورد چاره های مختلف يا غير مرتبط يا احيانًا مغاير 

 .دالت و تقدسگر از ع پاسخ در هر دو مورد يكی است و در نهايت تابع برداشت چاره. جست، خيالی است خام
يكی برخاسته از موضع اتخاذ شده از طرف جمهوری . اين مشكل در جمع دو چارٌه جدی و اساسی برميدارد

اسالمی آه مدعی اصلی دعواست و ديگری برخاسته از تجددگرايی آه اساس تنها موضعگيری محكم در برابر گفتار 
 فصل ديگر الزم ميبود، اما در آنار اين دو چارٌه اصلی اگر صحبت به همينجا ختم ميشد فقط نگارش دو. روحانيان است

مشتی خرده چاره يا به عبارت ديگر شبه چاره، نيز وجود دارد آه هر چند اساس آنها چندان محكمتر از موضعگيری 
ف آنها ماليان نيست بايد جداگانه بدانها پرداخت و در حدی آه حجم آتاب اجازه ميدهد آنها را شكافت و محتوا و نقاط ضع

 .را روشن آرد تا بشود آنارشان گذاشت و ميدان را برای رو در رويی دو چارٌه اصلی آماده ساخت

68  



 رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

 شبه چاره ها : فصل اول
 

 .بايد ابتدا به چند نكته توجه آرد
همٌه چاره هايی آه در اين قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت نمايندٌه ثابت و روشن ندارد و الزامًا هميشه به 

رت پالوده و مدون عرضه نميشود اما ميتوان رد تمام آنها را چه به صورت نسبتًا خالص و چه، اآثر اوقات، به صو
 .صورت آميخته با ديگر چاره هايی آه برای ماجرای رشدی عرضه شده و ميشود، در نوشته ها و بحثهای مختلف جست

 دينی، سنتی يا نوگرا و افراطی يا محافظه آارانه خواند، ديگر اينكه نميتوان تمام اين چاره ها را يكسره دينی يا غير
 .تمام اين گرايشها را ميتوان در اين مجموعه سراغ آرد، حتی گاه به صورت مختلط

نكتٌه آخر اين است آه چاره های مزبور معموًال به نيت و تحت عنوان گره گشايی در ميان نهاده ميشود و گاه از 
مايد خاصه آه بسياری اوقات آم دردسر هم جلوه ميكند؛ اما شكافتن آنها نشان ميدهد آه بابت عملی قابل قبول هم مين

امتيازات موضعی و نسيه به قيمت مماشات و حتی اهمال بر سر اصول به دست آمده و به همين دليل اساس محكمی 
 است، چندان بزرگ نمينمايد اين عيب در نظر آنهايی آه تصور ميكنند رفع بال از هر مقام و موضعی شد آافی. ندارد

ولی بايد اين نكته را همواره در نظر داشت آه بی اعتنايی به جنبٌه اصولی و اساسی مسايل تاوان سنگينی دارد آه بايد 
انقالب اسالمی و نتايج حاصل از آن دقيقًا غرامتی بود آه ايرانيان بابت بی اعتنايی به حل اساسی . دير يا زود پرداخت

تقدس زدايی صدر مشروطيت و دوران رضا شاهی، به اين خيال آه .  مذهب در جامعٌه ايران پرداختندمقام و موضع
يكی تمايل ثابت به . دوران سيادت مذهب برای هميشه به سر آمده، به تاريخ سپرده شد و به مرور دو جايگزين پيدا آرد

ظام استبدادی صورت نوعی تقسيم الطاف حفظ آرامش جامعه با راضی نگه داشتن گرايشهای مختلف فكری آه در ن
اسالمگرايی نوين آه متأثر از مشربهای فكری رايج در غرب بود و با تأييد فرنگ . شاهانه و تنش زدايی اجتماعی داشت

بار سياسی اين . رفته های اسالم دوست و اسالم شناس در بين نخبگان و به تبع آنها در طبقٌه متوسط جامعه ريشه دواند
ايی نوين يكدست نبود، از سويی دستگاه حكومتی برای تحكيم مشروعيت خويش و مبارزه با گرايشهای اسالمگر

مارآسيستی از آن سود ميبرد و از سوی ديگر مخالفان، در مبارزه با حكومت وقت، از آن استفاده ميكردند؛ ولی وجه 
در طول آن سالها نيز . سيار موفق هم شدنداشتراك اصلی آنها از بين بردن ميراث مذهب زدايی بود و در اين آار ب

آرامش نسبی جامعٌه ايران در نظر بسياری به نفع مماشات با مذهب و استفادٌه از آن رأی ميداد ولی امروز بهای آن همه 
 .سهل انگاری و آوته انديشی برای همه روشن شده است

الت زاده از اين انقالب است در وهلٌه دوم، انقالب اسالمی در وهلٌه اول و مسئلٌه رشدی آه انعكاس جهانی مشك
را در برابر انتخابی تاريخی قرار داده است؛ انتخابی از » آشورهای مسلمان«مردم ايران و حتی به نوعی مردم تمام 

نه تعيين تكليف اساسی ـ . همان نوع آه مردم اروپا بر اثر جنگهای مذهبی قرون شانزده و هفده در برابر آن قرار گرفتند
 ـ با دين، امروز از بابت عملی الزمتر از چند دهٌه قبل است چون مذهب با دست اندازی به ابعاد مختلف حيات افراطی

 .ايرانيان راهی جز اين راه برای آسانی آه به هر نوع مخالف اين دست اندازيند باز نگذاشته است
قط نشانٌه وجود تشتت فكری و عدم شهامت احتراز از طرح دقيق مشكل و عرضٌه چارٌه مناسب و اساسی برای آن ف

اخالقی است و خرده چاره هايی آه اينجا و آنجا در باب مسئلٌه رشدی عرضه ميگردد مصلحت جويی را سرپوش اين دو 
 .عيب بزرگ آرده

بايد آخر از همه اضافه آرد آه در هر نبردی دو طرف تابع آنشهای يكديگرند، برقراری حكومت مذهبی از 
ه از بابت نظری و چه عملی پاسخی در خور ميطبلد، اگر آنها جرأت دادن اين پاسخ را نداشته باشند راه به مخالفان چ

تصور اينكه ميتوان از بخشی از آار، به خصوص وجه نظری آن، تن زد و با اين همه به نتيجه رسيد . جايی نخواهند برد
چاره جويی . است يا بی جرأتی و اين هر دو مقدمٌه شكست عملیانگاری يا زاييدٌه بی قابليتی  اين سهل. خيالی است باطل

 .بی توجه به اصول بی معناست و هيچ راهی را نميتوان از قدم دوم شروع آرد
 

 پادشاهی نيمه سنتی
 

 مرداد، دليل اطالق صفت 28در اينجا مقصود از پادشاهی نيمه سنتی روش حكومت محمد رضا شاهی است پس از 
 .اش به مذهب يا به عبارت دقيقتر استفاده اش از مذهب برای تحكيم مشروعيت خويش است اتكای نسبینيمه سنتی به آن،

حل مشكل اساسی ما، چنانكه در ماجرای رشدی تبلور يافته است، مستلزم يافتن راه های مناسب برای برقراری 
 .عدالت و تعيين مقام تقدس است و چنين حكومتی از يافتن اين هر دو راه عاجز

 .اول بپردازيم به عدالت و سه خواستٌه آميابی آه تقسيمشان بايستی عادالنه انجام بپذيزد
آيست آه بتواند ادعا آند تمرآز قدرت سياسی . بارزترين مورد بيعدالتی در چنين نظامی مسئلٌه تقسيم قدرت است

ٌه روش آشورداری محمد رضا اين غصب حق سياسی تك تك افراد مهمترين خصيص. بق عدالت استامطدر دست يكنفر 
شاهی است آه امروز برای بسياری افراد تنگ حوصله و تنگ فكر صورت آمال مطلوب را پيدا آرده است و باعث 
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شده با ارائٌه تصاوير ساده و گاه پوچی نظير آمد و رفت آونگ تاريخ، نفی جمهوری اسالمی را در نظامی بجويند آه 
 .خود بستر انقالب اسالمی بود

تقسيم ثروت بيش از آنكه تابع قابليتهای افراد در توليد آن . ٌه تقسيم قدرت طبعًا در باقی موارد تعيين آننده استشيو
باشد تابع بخت آنها در بهره بردن از توزيع آن است، توزيعی آه قسمت اصليش مطابق ميل شخص پادشاه انجام 

ادی برای خود محفوظ ميدارد و داور درستی اين دخالتها ميگيرد،زيرا قدرت سياسی حق دخالت دائم را در امور اقتص
 .همان آسی است آه قدرت سياسی را در دست دارد

در ايران اين دخالت محدود به تقسيم درآمد نفت آه منبع اصلی درآمد ملی است نبود، هيچكدام از شاخه های فعاليت 
از اوقات منافع گروه نزديكان به حكومت يا منافع اقتصادی از دخالت قدرت سياسی برآنار نبود، دخالتی آه بسياری 

بايد بين بی عدالتی در تقسيم ثروت و شرايط سخت معيشت تفكيك قايل شد، . سياسی دستگاه حكومتی را تضمين ميكرد
 ممكن است تقسيم عادالنٌه.  منطقی الزامًا به هم بسته نيسترنظاين دو بسياری از اوقات با يكديگر همراه است ولی از 

جامعٌه ايران قبل از انقالب به . ثروت در سختی انجام بگيرد و ممكن است تقسيم غير عادالنٌه آن با فقر و فاقه توأم نباشد
يمن درآمد نفت و رواج فعاليتهای اقتصادی يكی از مرفه ترين ادوار تاريخ خويش را طی نمود اما اين رفاه را مترادف 

 . به جای عدالت عرضه آردنش تقلب صريحعدالت گرفتن نشانٌه آوته فكری است و
صاحب اين قدرت خود را سزاوار . تقسيم اعتبار اجتماعی نيز به نوبٌه خود از دخالت قدرت سياسی برآنار نبود

داشتن بيشترين اعتبار اجتماعی ميدانست چون مدعی بود آه پدر ملت است و آشورش را از نابودی نجات داده تا آن را 
آمال مطلوب .  ببرد؛ وی محض احتياط حق ترديد در صحت اين مدعا را از همه سلب آرده بودبه سوی تمدن بزرگ

وی اين بود آه بشود اعتبار اجتماعی را نيز همانند مراحم ملوآانه تقسيم آرد و به هر آس سهمی مطابق حساب دفاتر 
ولی روشن است آه اعتبار اجتماعی را . ندشاهی داد و از آن مهمتر بتوان اين اعتبار را در موقع مقتضی از وی باز ستا
عالوه بر اين صاحب قدرت سياسی مرجع . نه ميشود به اين صورت تقسيم آرد و نه ميتوان به اين راحتی پس گرفت

اعطای اعتبار اجتماعی نيست، حتی ميتوان گفت آه صاحب انحصاری قدرت سياسی از اين بابت در موقعيت بسيار بدی 
سعی در مهار . بار اجتماعی بنا بر تعريف در نظر عامٌه مردم است آه معنی دارد نه در نظر يكنفرقرار دارد، چون اعت

ايجاد : ساختن فرآيند اعطای اعتبار، چنانكه در ايران از طرف قدرت سياسی انجام گرفت، فقط يك نتيجه در پی دارد
سمی آه گاه نقش اصلی آنها فقط دهن آجی به درجه بندی رسمی اعتبار و در مقابل تشويق ايجاد درجه بنديهای غير ر

در غير عادالنه بودن تقسيم اعتبار رسمی آه تابع منافع قدرت سياسی است شكی نيست، اما بايد . درجه بندی رسمی است
دخالت قدرت سياسی در تقسيم اعتبار . از اين شبهه نيز آه درجه بنديهای غير رسمی جبران مافات ميكند، احتراز آرد

معيارهای معمول اين آار را، هم از طرف دستگاه حكومتی و هم از طرف آسانی آه از تحميل نظرات اين دستگاه تمام 
سرميتابند، بر هم ميريزد زيرا آشمكش قدرت به هر جا آه وارد شد، به تناسب شدت، معيارهای ارزيابی قابليت و 

ا از هنر و اقتصاد گرفته تا ورزش و مذهب آه بايد هر اعتبار را تحت شعاع قرار ميدهد و فعاليتهای مختلف اجتماعی ر
شرايط  در اين. آدام معيار معين خود را در زمينٌه بازشناختن قابليت و تقسيم اعتبار اجتماعی داشته باشد،فاسد ميكند
ر پهنٌه اجتماع، بازار تقسيم اعتبار از اصل و ريشه تباه ميشود و اگر جايی برای تقسيم عادالنٌه اعتبار در هر رشته يا د

بهترين نمونٌه اين بازار فاسد را به خصوص در زمينٌه هنر و تفكر ميتوان در دوران . باقی بماند فرعی و استثنايی است
حكومت آريامهری جست آه از يكطرف دستگاه دولت سعی ميكرد تا برای نزديكان خويش به ضرب پشتيبانی رسمی 

 آار به نهايت ناموفق بود و همين روش آشورداری باعث شده بود تا از طرف اعتبار اجتماعی دست و پا آند و در اين
ديگر مخالفت با شيوٌه حكومت يا احيانًا دستگاه حكومتی تبديل به معيار اصلی اعتباريابی در زمينه های مختلف بشود و 

آشمكش مزبور هنوز بر تمامی در اين زمينه آمتر ياوه ای ناگفته ماند و حاصل . در بين مردم به نهايت پذيرفته شود
ميراثی آه به همين دليل جدًا محتاج ارزيابی مجدد است تا از . ميراث فرهنگی چند دهٌه قبل از انقالب سايه افكنده است

شائبٌه آشمكشهای سياسی پاك شود، اين باز بينی بدون شك در سلسله مراتب قابليت و اعتبار اجتماعی آه ميراث دوران 
ت عمده ای ايجاد خواهد آرد و بر بسياری از عادات فكری نسلی آه به آن خو گرفته خط بطالن خواهد قبل است تغييرا

 .آشيد ولی از آن گزير نيست
يكی از بارزترين نمونه های دست اندازی حكومت به تقسيم اعتبار اجتماعی دخالت در تعيين مرجع تشيع بود آه 

اما لزوم دخالت در تعيين مرجع .  تبريك ملوآانه به همگان ابالغ ميشدهر بار پس از مرگ مرجع قبلی به صورت تلگرام
مذهبی فقط زاييدٌه ولع انحصار تقسيم اعتبار اجتماعی نبود و دليل عميقتری داشت آه عبارت بود از اتكای نسبی حكومت 

 .به ايدئولوژی مذهبی
ر جامعه ثمرٌه اين اتكاست آه حال بايد بدان ناتوانی چنين حكومتی از يافتن پاسخ مناسب برای مقام و موقع تقدس د

 .پرداخت
. هيچ انحصار قدرتی از آسب مشروعيت بی نياز نيست حال هرقدر هم آه اين مشروعيت بی اساس و عاريتی باشد

زيرا پذيرش اينكه قدرت هدف است نه وسيله، با اينكه وسيله ای است برای استرضای خاطر شخصی برای هيچ صاحب 
. در هم آه مستبد و جبار، پذيرفتنی نيست و به تبع برای آنهايی آه تابع احكام وی اند آمتر پذيرفتنی استقدرتی، هر ق

ايدئولوژی . حكومت آريامهری نيز از اين اصل مستثنی نبود و برای آسب و حفظ مشروعيت آوششهای بسيار ميكرد
ت رژيم ميامد ايدئولوژی خواند، معجونی بود از آريامهری، اگر بتوان آش شله قلمكاری را آه به آار تأييد مشروعي
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وجه مدرنش آه عبارت بود از نوسازی آشور، . افكار سنتی و مدرن آه مدتها به مزاج بسياری از ايرانيان سازگار آمد
از طريق پخش درآمد  (، ايجاد رفاه هر چه بيشتر برای مردم)خصوص در مورد زنانب (پاره آردن زنجيرهای سنتی

آه انقالب سفيد  ( و تعديل ثروت از نوع سوسياليستی)رت سرمايه گذاری و ايجاد آار و يا آمكهای مستقيمنفت به صو
است آه خود مثل » ايدئولوژی«آنچه موجد اشكال است بخش سنتی اين .  در اينجا مورد نظر نيست)نقطٌه اوج آن بود

 بخش ماقبل اسالمی آن آه به دوران تأسيس و اعتالی .تاريخ ايران دوپاره بود و دو بخش ماقبل اسالمی و اسالمی داشت
بخش . شاهنشاهی ايران مربوط ميشد در همه جا حضور داشت و طی جشنهای دوهزار و پانصد ساله به اوج خود رسيد

. و حفاظت از تنها آشور شيعٌه عالم را در بر ميگرفت» پادشاه شريعت پناه«اسالمی آن نيز تمام گفتارهای مربوط به 
 .شاه از بابت سنتی پدر ملت بود نه آسی آه مقام پادشاهی از طرف ملت به وی تفويض شده استپاد

مخلوطی از ميهن  (تأآيد بر تضاد برخی از اجزای اين ايدئولوژی شترگاوپلنگ آه مالط آلش نوعی تعصب ملی
اما نبايد . ت آه محتاج تأآيد باشد بود، لزومی ندارد چون اين خاصيت بارزتر از آن اس)دوستی قديم و ناسيوناليسم جديد

آه قرار بود به » ايدئولوژی«تضاد اجزای اين . به اين دليل از آارآيی ايدئولوژی مزبور در طول چند دهه غافل ماند
نوعی تمام مردم ايران را از وضيع و شريف و دارای هر مذهب و عقيده قانع آند و به همين دليل به صورت نوعی چهل 

برآيندی بود از خواستها » ايدئولوژی«اين . ود، از بابت نظری نقطٌه ضعف محسوب بود نه از بابت عملیتكه در آمده ب
مختلف اجتماعی آه از صافی روابط قدرت و مصالح حكومتی رد شده بود و در قالب افكار  و تمايالت افراد و گروه های

 اجزايش شكل ثابتی نداشت، هر چند نقطٌه تعادلی داشت رايج و خاطره های تاريخی ريخته شده بود و به دليل متغير بودن
 . تأييد حكومت مطلقٌه شاه بود آه دائم به سوی آن ميل ميكرد، نقطٌه تعادل

هر نظام حكومتی . اتكای به سنت مذهبی برای نظام شاهنشاهی مشكالتی پيش آورد آه همٌه ايرانيان شاهدش بودند
جلب پشتيبانی مذهب يا به عبارت دقيقتر .  بشود وامدار مذهب خواهد ماندآه برای آسب مشروعيت دست به دامن مذهب

مذهبيان نيز رايگان به دست نميايد زيرا بايد به تناسب تعادل قدرت در جلب رضايت آنها آوشيد و آمر به دفاع از مذهب 
 . بست،آه به نوعی دفاع از مشروعيت نظام است

مجمد رضا شاه به فراوانی يافت ميشود، جلوگيری از چاپ و پخش نمونه های اين باجگزاری در دوران سلطنت 
، چاپ قرآن از طرف دفاتر شاهی، زيارتهای پر آب و تاب در اماآن مختلف مذهبی، به راه »ضد مذهبی«آتابهای 

انداختن مجالس عزای مذهبی از طرف دربار، اعطای مصونيت قضايی به مراجع مذهبی و تحت فشار گذاشتن بهاييان 
 .،آه محافظه آارانه ترين دورٌه سلطنت محمد رضا شاه محسوب ميگردد، همه از اين دست است 1330 سالهای در

چنين رژيمی، چه فرمانروايش مثل محمد رضا شاه اعتقادات مذهبی داشته باشد و چه نداشته باشد، نه قادر است 
 آه بايد برساند و به همين دليل در مقابل مشكلی عدالت را در جامعه برقرار سازد و نه ميدان عمل تقدس را به آن حدی

نظير ماجرای رشدی ناچار از راضی نگه داشتن روحانيان و اتخاذ موضع نادرست خواهد بود، موضعی آه اگر دائر بر 
 درخواست مجازات چنين نويسنده ای نباشد حتمًا شامل جلوگيری از پخش آتاب او خواهد بود تا به بهانٌه حمايت از اسالم

روشی آه نظيرش را ميتوان امروزه نزد بسياری از حكومتهای . پايه های قدرت سياسی را به آمك مذهبيان تحكيم آند
 .يافت» جهان مسلمان«استبدادی 

 
 عرفان

 
معروف است آه ميگويند به هنگام شيوع بيماريهای واگيردار تعداد مبتاليان به بيماريهای ديگر آاهش مييابد، اما 

ت آه در جمهوری اسالمی بازار بينشهای مختلف مذهبی به خصوص عرفان نه تنها به دليل مذهبی شدن جالب اينجاس
بايد اول به داليل اين رونق آلی توجه آرد و بعد به داليل پيشی . حكومت از رونق نيافتاده بلكه گويی گرمتر هم شده است

ه های عرفانی برای عدالت و تقدس و در نهايت گرفتن عرفان از ديگر رقبايش پرداخت تا آخر نوبت به سنجش چار
 .ماجرای رشدی برسد

هر بينش مذهبی بايد قاعدتًا پاسخگوی احتياجات پيروان باشد، احتياجاتی آه همه از يك جنس نيست و شدت و 
شهای ضعف آنها نيز نزد همه يكسان نيست اما اگر بينش مذهبی برای آنها پاسخ مناسب نيابد در ميدان رقابت از بين

 .مشابه پس خواهد ماند و احيانًا برخی يا تمام پيروان خويش را از دست خواهد داد
همٌه اين حاجتها اساسًا و ذاتًا حاجتهای مذهبی نيست تا برآوردندٌه همٌه آنها مذهب باشد اما به دليل اختالط مذهب با 

به همين دليل بايد آنها را به ترتيب . مذهبی بيابندديگر شعب فرهنگ بسياری مايلند تا برای اين قبيل حاجتها هم چاره ای 
 .و جداگانه مورد توجه قرار داد

احتياجاتی آه اساسًا و صرفًا مذهبی است عبارت است از آگاهی بر تقدس، بيدار نگه داشتن و تقويت اين آگاهی و 
و   به پندار و گفتار و رفتار مؤمنآوشش در يافتن جوابهای مابعدالطبيعی برای شكل دادن. نيز سعی در نزديكی به تقدس

چرايی تحوالت جهان و معنای زندگانی بشری را نيز بايد در نظر داشت، هرچند اين پرسشها ذاتًا مذهبی  پيدايش هستی،
نيست ولی مؤمنان ميكوشند تا برای آنها پاسخ مذهبی و مرتبط با تقدس بيابند و اين را جزو احتياجات مذهبی خويش 

. های مذهبی آنها رايج است احتياجات ديگری هم هست آه اصًال مذهبی نيست ولی چاره.  شامل ميشود.منظور ميكنند
معمولترين آنها جستجوی آرامش و قوت روحی است آه بسياری به آمك ايمان، تفكر مذهبی و يا نيايش بدان دست 
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. رد آه برخی آنها را در آثار هنری مذهبی ميجويندعالوه بر اينها تمايل به تعالی و زيبايی را هم بايد به حساب آو. مييابند
تمايل به عضويت در يك گروه اجتماعی نيز با تمام امتيازاتی آه ممكن است به همراه بياورد بسياری را به سوی مذهب 
ه ميكشد، تبليغاتی آه مذاهب مختلف بر اساس امتيازات تك تك پيروان خويش يا برتريهای گروهی خود انجام ميدهند هم

برای برخی مؤمنان  آخر از همه نيز بايد به تمايل به استفادٌه ابزاری از تقدس اشاره نمود آه. به اين قصد انجام ميگيرد
 .جذاب است

تأسيس جمهوری اسالمی بر مبنای نظام واليت فقيه اسالم را در ايران بر سرير قدرت نشاند، طبعًا اين قدرتيابی در 
 .وردن توقعات مختلف مردم تغييرات فراوانی ايجاد آرد آه ميتوان به ترتيب از نظر گذراندقابليتهای اين مذهب برای برآ

مذهبی آه همه جا هوچيگری، جنجال، شعار، سر و صدا، . اول از همه بايد به احتياجات اساسًا مذهبی پرداخت
 و آرامش و جمعيت خشونت و توجه صريح و منحصر به امور دنيوی را در صدر امور قرار دهد جا برای سكوت

. خاطری آه الزمٌه آگاه شدن به تقدس و نزديكی به آن است باقی نميگذارد تا آسی به اين قصد به سوی آن آشيده شود
امروزه آارنامٌه اسالم از اين بابت بسيار منفی است ولی اشخاصی آه ذهنشان در طول زندگی بيش از هر چيز متوجه 

 جوامع انگشت شمار ند و بيشتر اشخاص گه گاه، به طور ادواری يا طی بخشی از تقدس و نزديكی به آن است در تمام
به همين دليل نميتوان سرخوردگان از اين خشونت اسالم حكومتگر را آه به . حيات خويش جدًا متوجه تقدس ميگردند

 .شدجای روح مشتی روحانی دارد خيلی پر شمار به حساب آورد ولی نبايد از سرخوردگی آنها غافل 
امروزه اسالم در اين زمينه نيز بسيار . مورد دوم مربوط به عرضٌه گفتار مابعدالطبيعی جذاب و قابل قبول است

فقهايی آه . ناتوان است زيرا آالم اسالمی ساليان سال است آه در حوزه های علميه جای خود را به فقه سپرده است
همين حوزه ها و نمايندٌه همين سقوط تفكر مذهبی هستند بنابراين امروز بر سرنوشت ايرانيان حكم ميرانند تربيت شدٌه 

نبايد از شكل و محتوای دنيوی گفتار آنها تعجب آرد ولی نبايد هم توقع داشت آه گفتار فقهی آنها برای آسانی آه طالب 
حثهای متافيزيك عالقه هر چند شمار افرادی آه اصوًال به اين قبيل ب. تفكر و نكته سنجی متافيزيك هستند جذاب بنمايد

دارند در همه جا بسيار آم است ولی اين را نيز نبايد از ياد برد آه بسياری از مردم در عين پيگيری نكردن اين قبيل 
بحثها، پرداختن به امور معنوی را الزمٌه هر مذهبی ميدانند و در اين زمينه توقعات آلی و گنگی دارند آه نميتوان به 

 .آلی ناديده گرفت
ر جمع بايد گفت اسالم تا آنجا آه پای خواستهای اصيل مذهبی و پيرا مذهبی مردم در ميان است بسيار ضعيف و د

 .درمانده شده و مطلقًا در موقعيتی نيست آه بتواند به اين خواستها پاسخی در خور بدهد
 ايران امروز به برنامٌه اسالم در. و اما خواستهای شبه مذهبی آه يافتن آرامش روحی در صدر آنها قرار دارد

حكومتی تبديل گشته و ابزار و معياری شده برای تغيير دادن جامعه؛ از آنجا آه جامعٌه ايران، نظير بقيٌه جوامع بشری، 
مادٌه خام نيست آه بتوان در هر زمان و به دلخواه شكل آن را تغيير داد، آوشش در راه اسالمی آردن جامعٌه ايران 

نيز ممكن  طبيعی است آه در اين شرايط. حساب از خشونت را الزم آورده و آرامش را از همه گرفتهاستفادٌه بی حد و 
است بسياری سعی آنند تا به آمك ايمان، انديشٌه مذهبی و نيايش آرامش و قوت قلب به دست بياورند ولی امروزه به 

 صميمانٌه آرده های حكومت آه به نام ايمان يكی با پذيرفتن: دست آمدن اينها از طريق اسالم به دو طريق ممكن است
انجام ميگيرد، با قبول ايدئولوژی حكومتی به عنوان خوراك ذهنی و با تن دادن به نيايشهای عبادی ـ سياسی دستجمعی، 

ده راه دوم طبعًا ممكن است ولی آنقدرها آه به نظر ميايد سا. ديگر با آناره جستن از همٌه اينها و سرآشيدن در الك خود
نيست زيرا مشروط به قبول نوعی انزواست و اين گوشه گيری با نوع حساسيتهای مذهبی بسياری از مؤمنان آه مايلند 

از طرف ديگر اين نوع تبعيد خود خواسته روحانی هم محتاج فردی . با همتايانشان دائم ارتباط داشته باشند سازگار نيست
ی واسطه شدن اين رابطه، تحولی آه نه الزامًا به مزاج همه ميسازد و شدن رابطه با تقدس و مذهب است و هم محتاج ب

 .نه در ايران رواج خيلی زيادی يافته است
نكتٌه بعدی دو مسئله را در بر ميگيرد يكی اخالق به معنای شناخت نيك و بد به صورت عام و جهانشمول و ديگر 

ايد به ياد داشت آه نمايندگان امروزی تفكر اسالمی و به اول از همه ب. بايد و نبايدهای هر جامعه و آداب اجتماعی
. اين مقاومت دو دليل دارد. خصوص آنهايی آه در حكومت اسالمی شرآت دارند تمايز اين دو مسئله را از هم نميپذيرند

 به هر يكی اينكه تفكر در باب اخالق نيز مانند بسياری ديگر از شعب فلسفی يا آالمی در ايران تحليل رفته است و
اين بی دانشی خود محكمترين پايگاه تميز ندادن مسايل . صورت رد چندانی از آن در حوزه های علميه باقی نمانده است

ديگر اينكه پذيرفتن جدايی اين دو مقوله از هم مستلزم قبول ثابت بودن اولی و متغير بودن دومی است و به . است از هم
وی از قواعد جهانشمول اخالقی است نه رعايت برخی قواعد آه گاه حتی در نقاط تبع پذيرفتن اينكه آنچه اهم است پير
قبول اين نكته برای آسانی آه هيچ در چنته ندارند جز مشتی آداب از رواج افتادٌه . مختلف يك آشور نيز تغيير ميكند

به عرب و عجم تحميل آنند، اجتماعی و ميكوشند به ضرب مقدس شمردنشان آنها را دارای اعتبار جهانشمول بدانند و 
طبيعی است آه اين آداب تقديس شده نه خواستهای معنوی آنهايی را برمياورد آه طالب اخالق . عمًال غير ممكن است

اين ترازنامٌه منفی . هستند و نه پاسخگوی تقاضای مردمی است آه ميخواهند خود شيوٌه زندگی خويش را معين آنند
و نه از  رو آرده و ناموس پرستی را جانشين شخصيت نه از بابت فكری رضايت بخش استاسالم آه چادر را جانشين آب

بابت عملی چون آافی نيست مؤمنی راضی باشد آه رعايت برخی آداب اجتماعی را مترادف احتراز از بدی و پيگيری 
بيند و نشنود و حكومتگرانی را نيكی بگيرد، بلكه بايد آور و آر هم باشد تا احوال مردمان ديگر و جامعٌه اطرافش را ن
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سرآمد اقران شده اند طيب و طاهر .... هم آه ريا را در همه جا رواج داده اند و از بابت جنايت و دروغ و دزدی و
بشمارد؛ انصاف بايد داد آه جمع آمدن اين همه استعداد در يك نفر بسيار نادر مينمايد و آمتر مؤمنی است آه از آنچه 

 .باب اخالق به وی عرضه ميكند راضی باشدامروز اسالم در 
در مورد طلب زيبايی بايد به شمارش فهرست وار قناعت آرد زيرا نكبت جمهوری اسالمی در اين زمينه از همه 

توليد اين . بارزتر است و زشتی زاييده از معيارهای ايدئولوژيك اين رژيم به احتمال قوی تا سالها از يادها نخواهد رفت
ار بسيار مشكلی است و هر چند بايد موفقيت جمهوری اسالمی را در اين زمينه پذيرفت نبايد از ياد برد آه همه زشتی آ

چارقد و روپوش اسالمی آه . تمام اين موفقيت را فقط به اتكای نوآوری به دست نياورده بلكه مديون ديگران نيزبوده است
نها را قربانی اسالم پراآنی رژيم و مثال زندٌه نكبت زاييده از آن در ايران امروز به همٌه زنان تحميل گشته و هر آدام آ

برای مشخص آردن اعضای زن خويش از مردمان  آرده است يادگار مجاهدين خلق است و شيوٌه تمايزی است آه آنها
امريكای ريش و لباس نظامی بد شكل و بی درجه و نكبت پوشندٌه لباس هم يادگاری است از چريكهای . عادی برگزيدند

صاحب منصبان غير .  چريكی به ميراث انقالبی اضافه شد و حمام نکردٌهالتين آه از طريق گروه های ريز و درشت
نظامی رژيم چه معمم و عبا به دوش چه غير معمم و يقه دآمه آرده تنها گروهی هستند آه سر و وضعشان قبل از 

برای نکبت يا بدسليقگی ر چند نميتوان اين سابقه را عذر موجهی انقالب در بين اسالمگرايان سنتی سابقه داشته است، ه
 .شمردشان 

سرودها و آوازهای انقالبی نيز بيش از سنت اذان گويی آه دستاورد عمدٌه هنر موسيقی مذهبی در اسالم است، 
 جماهير مديون آوازهای انقالبی گروه های چپگرا و به خصوص حزب توده است آه در تقليد گروه های آر اتحاد

 .شوروی سابقٌه طوالنی دارد
از آنجا آه ادبيات در ايران بيش از ديگر هنرها فرصت شكفتن يافته و در تاريخ هنر ايران مقامی مهمتر از باقی 
آسب آرده است بدون شك زشتی های گفتاری و نوشتاری دستاورد اسالم حكومتگر عدٌه بيشتری را آزرده خاطر ساخته 

قالبی هم آه سرمشقهای گفتاری اش سخنرانيهای خمينی و روضه های همپالكيهای اوست و فارسی مهوع ان. است
آبشخورهای نوشتاری اش نثر گزارشی بی بند و بار آل احمد، فضل فروشيهای احساساتی ـ ايدئولوژيكی علی شريعتی و 

نقطه . پيگيری تفكر جديد ناتوان تكرار فراگرفته های حوزه روان است و از  درآخر از همه نثر آخوندی قرن بيستم آه
 ضربی خمينی است آه به عنوان غزلهای عرفانی عرضه شده و وصيتنامه های قالبی های اوج اين توليدات ادبی اشعار

 . شهدا آه قرار است از طرف مرده ها تكليف زنده ها را روشن آندو قالبی
 آه مشق آرد در ترويج هنر اختٌه خطاطی سراغ شايد بتوان بهترين نمونه و نماد بينش هنری جمهوری اسالمی را

روشن است آه اين همه زشتی برای هيچ آدميزادی آه مختصری ذوق و تربيت . خط را جايگزين آزادی قلم آرده است
 .شناخت زيبايی دارد قابل تحمل نيست و فقط ياد صادق هدايت را زنده ميكند آه در اسالم جز زشتی نميديد

ی از قبيل تشديد اعتقاد، آسب اعتبار اجتماعی و امتيازهای اتعی مؤمنان نيز معموًال امتيازعضويت در گروه اجتما
در اينجا پيوستن به گروه پيروان اسالم . مختلف ديگر دارد آه در جمهوری اسالمی شكل خاص خود را پيدا آرده است

بين گروه حاآم و بهره وری از تمام امكانات يكی جای گرفتن در .  قرار ميدهدانتخاب دو  مقابلحكومتی آًال مؤمن را در
دنيوی زاده از اين وضع و در عوض چشمپوشی از هر آنچه آه مذهب ممكن است از بابت معنوی به انسان عرضه 

ديگر جا افتادن در بين حاميان بی جيره و مواجب حكومت آه تعداشان از ابتدای انقالب رو به آم شدن گذاشته . بدارد
. ی آه در عوض اين عضويت به دستشان آمده فرصت تقدير از آنهايی است آه بر دوششان سوارنداست و تنها چيز

 .شمار آسانی آه ممكن است از چنين وضعی راضی باشند بسيار آم به نظر ميايد
بی نكتٌه آخر مسئلٌه استفادٌه ابزاری از تقدس است آه ممكن است برخی، بنا به آنچه قدری باالتر راجع به بينش مذه

بايد در اينجا . حكومتگران گفته شد، رواجش را برای مؤمنانی آه طالب اين قبيل مسائل هستند رضايت بخش بشمارند
يادآور شد آه رواج استفادٌه ابزاری از تقدس، يا الاقل ادعای اين آار، در ايران مختص به حكومت است و تحقق اهداف 

 از تقدس به رسميت شناخته و عرضه ميكند بسيار پست است اما به عبارت ديگر تصويری آه حكومت امروز. حكومتی
بنابراين اشخاصی آه تصور ميكنند ميتوان نيروی .  حكومت است و نه افراد عادیدر انحصارنفس تقدس و استفادٌه از آن 

ع حكومت گردند و تقدس را چون ابزاری به آار گرفت و در راه مقاصد مختلف از آن استفاده آرد بايد در اين راه نيز تاب
در اين ميان اگر آسی اعتقادش در حدی بود . آن را آه همه در حد دروغهای تبليغاتی است بپذيرند» معجزات رسمی«

آه ميخواست از نيروی تقدس برای مقاصد شخصی استفاده ببرد بايد اين آار را از مجراهايی آه حكومت به رسميت 
 زيرا استفاده از راههای غير مجاز انحصار تقدس توسط حكومت را خدشه دار ميشناسد انجام دهد و نه از راههای ديگر،

بهترين نمونٌه مقابلٌه حكومت با استفادٌه غير مجاز از تقدس واآنشهايی است آه از ابتدای انقالب تا به حال در . ميسازد
آه حكومت اين بگير و ببندها را طنز داستان در اينجاست . در اينجا و آنجا نشان داده است» معجزه«مقابل سراغ شدن 

روشن است آه اين محدوديتها در استفادٌه ابزاری از تقدس مطلقًا به . انجام داده است» مبارزه با خرافات«تحت عنوان 
مزاج آسانی آه مايلند به چنين آاری دست بزنند نميسازد به خصوص آه تا به امروز ديگر هر ساده لوحی دريافته است 

 .دندارای حكومتی معجزه آه امامزاده ه
در جمع ميتوان گفت آه امروزه اسالم به برآت قدرت گرفتن و مسلط شدن بر حكومت از بابت عرضٌه چاره های 

از آنجا آه عمًال اسالم . ياشبه مذهبی شديدًا در موقعيت ضعف قرار گرفته است صرفًا مذهبی و نيز چاره های پيرامذهبی
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 چه مسلمان و چه غير مسلمان تحميل شده و آزادی مذهبی همٌه آنها سلب گشته است اين مجاز حكومتی به همٌه ايرانيان
اما از آنجا آه در عمل شماری از مردم به تناسب بينش مذهبی و ديگر . بی رمقی خود را بيشتر و بهتر نشان ميدهد

برای حل مشكالت مذهبی و غير گرايشهای فكريشان و نيز موقعيت اجتماعی خود محتاج يافتن انواع چاره های مذهبی 
مذهبی خود هستند، طبيعی است برای يافتن اين آار دست به دامن چاره هايی غير حكومتی و احيانًا غير اسالمی بشوند، 
 .چون انصافًا در ايران امروز جدا آردن حساب اسالم از حكومت بسيار مشكلتر از آن است آه برخی مايلند وانمود آنند

 مؤمنان، اما اينكه عده ای به داليل مختلف دنبال چاره های مذهبی ميگردند تنها عامل تعيين آننده اين از احتياجات
اول نكته ای آه بايد در اين زمينه به ياد داشت اين . نيست، بايد ديد آه بازار عرضٌه چاره های مذهبی چه وضعی دارد
كومت امكان چنين امری را از اساس منتفی آرده است آه بازار مزبور به هيچوجه آزاد نيست، چون مذهبی بودن ح

است؛ پيروی از مذاهبی غير اسالم و از آن بدتر گرويدن به مذاهب ديگر عمًال صورت خارج بودن از دايرٌه طرفداران 
 حكومت و يا وارد شدن به جرگٌه مخالفان بالفعل حكومت را دارد و اگر در مورد اول به داليل مختلف با آن مدارا ميشود

 .در مورد دوم مترادف ارتداد و در معرض سرآوب است
با تمام اين احوال فاصله گرفتن از مذاهب رسمی و گرايش نشان دادن به ديگر بينشهای مذهبی در تمام گفتار و 

در اين ميان تمايل به مذهب زرتشتی و جنبه های گوناگون آن به دليل پيوند ناگسستنی با . آردار ايرانيان مشهود است
البته گرايش مزبور . اريخ باستانی ايران و ضديتی آه اسالم در طول قرون نسبت به آن نشان داده بسيار مشخص استت

از چاشنيهای ناسيوناليستی و فكر پااليش فرهنگی آه گاه بسيار تند و زننده و خطرناك است خالی نيست، ولی با تافته 
به هر حال همين گرايش است آه زرتشتيان را پس از قرنها . نمايدشدن تنور آينه همينها هم در نظر بسياری حسن مي

ديگر مذاهب رايج در ايران نظير مذهب يهود، مسيحيت و بهاييت ظاهرًا با . وادار به قبول گروندگان جديد آرده است
برای پيروان چنين اقبالی مواجه نشده است ولی بايد اين را اضافه آرد آه تبليغ و جذب پيرو از طرف مذاهب مزبور 

فعلی آنها آه دچار مشكالت متعدد هستند يا مثل بهاييان مورد تعقيب و آزار قرار دارند، مشكالت بيشتری ايجاد خواهد 
در اين ميان ظاهرًا عرفان گروندگان بيشتری به خود . بنابراين دليل احتراز نسبی آنها از تبليغ بسيار روشن است. آرد

بايد اول داليل . ن به هر بينش مذهبی تيپهای مختلفی را ميتوان در بين آنان سراغ آردجذب آرده است آه مثل گروندگا
 .های پيشنهادی آن پرداخت آلی جاذبٌه عرفان را برشمرد و سپس به داليل جزيی تر در باب چاره

 در اطراف مهمترين امری آه بايد يادآور شد اين است آه عرفان به عنوان بينشی مذهبی آه عدٌه زيادی پيرو را
اگر عرفان را به معنای دقيق و اخص آن به آار ببريم . خويش گرد مياورد تفاوت خيلی بزرگی با ديگر مذاهب ندارد

نوع خاصی از بينش مابعدالطبيعی است داير بر امكان اتصال به ذات حق و تحليل رفتن در آن، انتخاب و به خصوص 
وچكی است آه نمايندگانشان را ميتوان در تمام مذاهب و تمدنها جست و پيگيری اين راه و روش محدود به گروه بسيار آ

در صورتی ميشد تمام عالقمندان به عرفان و مدعيان درويشی را عارف ناميد آه دليل . طبعًا ميتوان عارفشان ناميد
 اين قبيل مشكالت؛ اصلی پاگذاشتنشان در اين راه توجه صرف به مسايل مابعدالطبيعی باشد و قصدشان يافتن چاره برای

اما همانطور آه روشن است نه همٌه آسانی آه در جلسات درويشی شرآت ميكنند درد متافيزيك دارند و نه در عرفان 
فقط اين جنبه را ميبينند، آنها نيز مانند پيروان هر مذهب ديگر مشكالتی مذهبی و شبه مذهبی دارند آه دنبال چارٌه آنها 

به اين ترتيب ميتوان آنها را به نوعی . اب طريقت جای گرفته اند برای يافتن اين چاره هاستميگردند و اگر در بين اصح
بايد دليل فراوان شدن اين پيروان را جست چون هنوز عارف . پيرو عرفان دانست اما اطالق آلمٌه عارف بدانها نابجاست

 .جديد و قابل توجهی پيدا نشده آه پيدايشش سؤال برانگيز باشد
تعداد آثار عمدٌه نظم و نثر .  بزرگترين جاذبه های عرفان سوابق بسيار قويم آن در فرهنگ ايرانی استيكی از

فارسی آه يادگار عرفا يا اطرافيان و پيروان آنهاست پرشمار است و الگوهای فكری و تصويری عرفانی جدا از زادگاه 
در تمام ادبيات فارسی و فراتر از آن در گفتار و نوشتار خويش آه آثار عرفا يا پيروان حكمت الهی است به طور پراآنده 

رنگ و بويی آه گاه به برخی . اآثر مردم ايران جای گرفته و به همٌه آنها آم يا بيش رنگ و بوی عرفانی داده است
برای فرصت داده تا هر آنچه آه توليدات هنری و فكری در اين مملكت انجام گرفته به نوعی به عرفان مربوط آنند و 

شيوٌه تفكر مردم اين آشور، آه همه مدعی مريدی حافظ اند اما در عمل پيرو سعدی هم نيستند، قالبهای پيش ساخته و پس 
به هر حال اين حضور عرفان در ميراث فرهنگی و آشنايی گاه گنگ زاده از اين حضور يكی از . يافتٌه عرفانی بتراشند

 . جمعيتهای عرفانی استمهمترين داليل گرايش امروزی مردم به طرف
دليل ديگری آه بايد جزو جاذبه های عرفان به حساب آورد تقابل سنتی طريقت و شريعت است در فرهنگ 

عميقترين دليل اين تقابل ناسازگاری دو بينش مابعدالطبيعی است آه يكی متصل شدن به ذات حق را ممكن . اسالمی
طبعًا داليل اجتماعی و سياسی به اين تنش اساسی . ناشدنی ميداندميشمارد و ديگری شكاف بين خالق و مخلوق را پر

امروزه نيز اين تقابل موجود است و انگيزه های اجتماعی و سياسی مرجح شمردن . اضافه شده و تقويتش آرده است
 ولی جالب اينجاست آه مالهای حكومتگر عليرغم سابقٌه اين مخالفت با. طريقت بر شريعت برای همه روشن است

طريقت و اصحاب آن امروزه دست از مخالفت برداشته اند و به اين ترتيب راهی برای گريزندگان از اسالم حكومتی باز 
بايد دليل اين مدارا را در اصرار ماليان بر نمايندگی تمامی سنتهای معنوی اسالمی و شبه اسالمی ايرانيان . گذاشته اند

به هر صورت عرفان ايرانی نيز با . سنت حوزه ای ما به ازای قابلی ندارددانست و در ادعای معنويت خود آنها آه در 
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تمام نمادهای مذهبيش آه مهمترين آنها ارج نهادن به علی بن ابی طالب است به اين قبيل مانورهای مذهبی بسيار ميدان 
 . عجب نيستميدهد و پذيرفتن آن از طرف مالهايی آه حاضرند مدح فردوسی را هم بگويند اصًال مايٌه ت

چاره های عرضه شدٌه عرفان برای مشكالتی آه در ابتدای اين بخش فهرست وار شمرده شد همه قابل توجه است و 
 .هر چند همه به يك اندازه آارساز نيست هر آدام مشتريان خاص خود را دارد

بيعی متناسب با نوع پاسخهای صرفًا مذهبی عرفان آه مربوط به آگاهی بر تقدس است و عرضٌه گفتار مابعدالط
فقط بايد اين را اضافه آرد آه طالبان اين نوع . آگاهی عرفانی، همان است آه تا اينجا چند بار بدان اشاره شده است

گفتار مابعدالطبيعی . آگاهی بر تقدس و تماس با آن بخشی از عالقمندان به بينش مذهبی را تشكيل ميدهند نه همٌه آنها را
نی نيز اصوًال طالبان خاص خود را دارد ولی اگر در قالبهای تمثيلی هنری ريخته شد، چنانكه در بينش عرفا متناسب با

مورد عرفان ايرانی بسيار ريخته شده، ممكن است گروه بزرگتری را به خود جلب آند ولی نبايد تمام اين اقبال را به 
 .حساب عطش عرفانی طالبان اين نوع آثار هنری گذاشت

گزينی  اد آرامش روحی راههای مختلفی دارد آه از فردی ترين و درونی ترين حالت نظير عزلتعرفان برای ايج
ومراقبت باطن تا جمعی ترين حالت نظير ذآر گفتن جمعی را شامل ميشود و هر آدام پاسخگوی احتياجات آسانی است 

امروزه پيگيری اين روشها چندان دچار . دآه مايلند از يك يا بسياری از آنها برای دستيابی به آرامش روحی استفاده آنن
موانع حكومتی نيست زيرا يا به دليل درونی بودن قابل تشخيص و تعقيب نيست يا اساسًا از طرف حكومتی آه خود را 

 .ميخواند صريحًا منع نشده است» خداجو«
هبی خلط شده است ولی حال مسئلٌه اخالق قرنهاست آه در ايران، نظير بسياری ديگر از نقاط جهان، با بينشهای مذ

زيرا . آه اعتبار اخالق اسالمی اين اندازه مخدوش شده است اخالق عرفانی از ديد همگان همانقدر لطمه نديده است
بسياری هنوز از مجزا نمودن اخالق از بينشهای مذهبی، اعم از عرفانی و غير آن، عاجزند و به عبارتی طبيعی به نظر 

اين قبيل افراد گاه سرچشمٌه . بار شدن اخالق اسالمی دست به دامن اخالق عرفانی بشوندميايد آه در صورت بی اعت
اين تصور بی اساس است زيرا سرچشمٌه . اخالق را در عرفان ميبينند و معموًال عرفان را مبين و مروج اخالق ميشمرند

آه هر فرد به تناسب بهره وری از بينش الزمٌه اولی اين است . اخالق را نه عمًال و نه نظرًا ميتوان در عرفان جست
هيچكدام . عرفانی از اصول اخالقی پيروی آند و الزمٌه دومی اينكه نظريه پردازی در باب اخالق مختص به عرفا باشد

از اين دو شرط تحقق نيافته است زيرا بسيارند بيگانگان با عرفان آه صاحب فضايل اخالقيند و يك رشته از بهترين 
 باب اخالق به نگارش در آمده آار فيلسوفانی است آه نه فقط به عرفان تمايل چندانی نداشته اند بلكه حتی آثاری آه در

 .در اساس ايمانشان هم جای گفتگوست
گفتار عرفانی تنها گفتاری نيست آه به اخالق ميپردازد بل فقط يكی از گفتارهايی است آه معنای اخالق و فضايل 

طبعًا در تمام اين گفتار تقدس محور . اعتبار آنها و لزوم پيروی از آنها را يادآور ميگرددمختلف را توضيح ميدهد و 
گفتار عرفانی همانطور آه اخالق را به اعتبار تقدس معنی ميكند، اعتبار اصول اخالقی را زادٌه رابطٌه آنها . اصلی است

 در آار نباشد، يا اگر آگاهی به آن موجود نباشد از با تقدس ميداند و به نوبٌه خويش مروج اين شبهه است آه اگر تقدسی
از طرف ديگر ارزش ذاتی انسان آه باعث ميشود تا وی هم قادر به آسب فضايل اخالقی . اخالق خبری نخواهد بود

شمرده شود و هم موجودی به حساب بيايد آه بايد با وی مطابق اخالق رفتار آرد، از ديدگاه عرفانی زادٌه گوهری الهی 
خالصه اينكه در . وجود وی ندارد» بخش خاآی«ست آه در وجود او به وديعه گذاشته شده است و هيچ ارتباطی به ا

گفتار عرفانی نه جايی برای خرد هست تا اصول اخالقی به آمك آن شناخته شود، نه جايی برای ارادٌه مستقل انسان تا 
خود انسان به عنوان انسان و نه به يمن برخورداری از فضايل به حكم آن جستجو شود و نه برای طبيعت انسان تا 

 .موجودی سزاوار رفتار اخالقی به حساب بيايد» فيض الهی«
ميشود عرفان را يكی از مروجان اخالق دانست اما . عرفان را تنها مروج اخالق دانستن نيز خيالی است بی اساس

 اتصال به ذات احديت است و همٌه امور ديگر در اين ميان با توجه به اين نكتٌه اساسی آه در بينش عرفانی هدف غايی
ميتوان در شخصيت عرفای بزرگ نمونه های درخشانی از فضايل اخالقی را . حالت وسيله را دارد، از جمله اخالق

 زيرا عرفا هم از قيد آداب معمول. يافت اما نبايد به اين دليل هدف اصلی آنها را در زندگی آسب اين فضايل دانست
امتياز اول را آنها قرنهاست آه از جامعه و . اجتماعی، و هم از رعايت نيك و بد، چنانكه به نظر ديگر مردم ميايد آزادند

به خصوص شريعت مداران گرفته اند و به اين طريق اعتبار بينش مذهبی خويش را به همگان قبوالنده اند ولی آنچه 
 بد چنانكه به نظر عامٌه مردم ميايد ريشه در نوع شناخت عرفانی دارد مهمتر است آزادی دوم است؛ قبول نكردن نيك و

آه از ذات الهی سرچشمه ميگيرد و ربطی به تحليل و اثبات عقالنی ندارد و اصًال بنا هم نيست آه درك چند و چون آن 
گ نقل شده در جهت بسياری از داستانهايی آه راجع به زندگانی عرفای بزر. در حدود امكانات انسانهای ديگر باشد

هر آدام اينها هشداری است به آسانی آه . از آداب اجتماعی و از درك معمول نيك و بد: اثبات اين دو آزادی است
مصرند عرفان را اصوًال مروج اخالق بدانند؛ در عرفان همه چيز حتی اخالق وسيله است برای اتصال به ذات الهی، 

 .فان است نه هدف آنرواج اخالق هم ثمر جنبی و اجتماعی عر
خوشبختانه همٌه آسانی آه پاسخهای عرفانی را در زمينٌه اخالق قانع آننده ميشمارند در پی اتصال به ذات احديت 
نيستند زيرا اگر چنين بود تا به حال سازمان اجتماعی ايران منحل شده بود، ولی نميتوان به اين دليل در جاذبٌه گفتار 
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 آرد و به هر حال بايد پذيرفت آه اعتبار آن در اين روزگار از همزاد اسالميش بيشتر عرفانی مربوط به اخالق شك
 .است الاقل برای گروه آسانگيری آه به نقاط ضعف آن بی اعتنايند

به عنوان مثال . در زمينٌه عرضٌه زيبايی و تعالی ذوق انسان نيز عرفان چنته ای بسيار پربارتر از مذهب دارد
هايی آه شعرای بزرگ در بارٌه شخصيتهای  رخشان اشعار عرفانی فارسی را با مدايح و مرثيهآافی است ميراث د

تأثير بينش و نمادهای عرفانی در بسياری از رشته های هنری ايران سراغ شده و نبايد آن . مذهبی سروده اند مقايسه آنيم
نبايد اين نكته را فراموش آرد آه در بسياری . را منحصر به ادبيات شمرد اما تأثير آن بر ادبيات از همه مشخصتر است

از آثار ادبی آالسيك نمادهای عرفانی به طور پراآنده و غير منتظم مورد استفاده قرار گرفته است و آفرينندگان اين آثار 
عنوان بيانگر بدون اينكه خود الزامًا عارف باشند از اين نمادها به عنوان اسباب زيباسازی آالم استفاده آرده اند نه به 

البته اين امر به بسياری ميدان داده تا به ياری تفسير و تأويلهای بی اعتبار و سطحی بساط . انديشه ای ساخته و پرداخته
راه بياندازند و روح فرهنگ چندهزارسالٌه ايران را در عرفان بجويند و مردمان اين آشور را يكجا » پان عرفانيسم«

اين آار به سلسله جنبانان گروههای ريز و درشت عرفانی نيز ياری بسيار رسانده و . ندصاحب جهان بينی عرفانی بدان
آار آنها را برای اغراق در اهميت بخش عرفانی فرهنگ ايران و در وسعت ميراث زيبايی شناختی آن، آسان آرده 

 آردن عطش زيبايی دوستی به هر حال از اين اغراقها هم گذشته بايد پذيرفت آه امكانات عرفان برای سيراب. است
 .افراد عالقمند بسيار بيش از مذهب است و در اين دوره آه مذهب مروج و مشوق نكبت هم شده است، جاذب

عضويت در گروههای عرفانی بسياری از مزايايی را آه عضويت در يك گروه اجتماعی ميتواند ايجاد آند، به 
بارزترين فايده، بهره وری از راهنماييهای مرشد . د مذهبی آن اشاره آردطبعًا بايد در درجٌه اول به فواي. همراه مياورد

نشست و . است آه سخنان و رفتارش هر دو به آار تشويق پيروان و ارشاد آنها در راهی آه پيش گرفته اند ميايد
 رسيدن به هدف را نفس تجمع نيز اراده و نيروی برخاست با همفكران هم به آار تقويت روحيه و تحكيم اعتقاد ميايد و

به عالوه برخی مساعی جمعی آه به قصد نيايش در اين گروهها انجام ميگيرد . در اعضای جمع راسختر و زيادتر ميكند
 . از فايدٌه مذهبی خالی نيست، بازرترين مثال اينها ذآر گفتن جمعی است

هها مثل هر تجمع دوره ای ديگر اين گرو. ولی امتيازات زاده از عضويت در گروههای عرفانی فقط مذهبی نيست
 با خواندن شعر و بحث در بارٌه مسايل مختلف از جمله اگربرای وقت گذرانی نيز بسيار مناسب است، به خصوص 

بايد ايجاد آشنايی و تمام بهره هايی را آه ميتوان از اين آشنايی ها برگرفت به اين مسئله . مسايل معمول روز همراه باشد
 آه در تجمعات گروههای عرفانی اصوًال نبايد بر تفاوتهای موقعيت اجتماعی افراد خيلی تأآيد شود خصوصًا. اضافه آرد

البته نبايد اين تصور برابری را حتی در گروههای عرفانی، خيلی جدی . زيرا اساس اين گروهها بر نوعی برابری است
با در نظر گرفتن . باط را تسهيل ميكند توجه داشتگرفت ولی به هر صورت بايد به رقيق شدن اين تفاوتها آه ايجاد ارت

تمام اين امتيازها آه نظايرشان امروزه از طرف مذهب عرضه نميگردد، ميتوان از جاذبٌه گروههای عرفانی و افزايش 
 .تعداد گروندگان به اين گروهها را درك آرد

 بايد به آن توجه آرد اين است آه عرفان در مهمترين نكته ای آه. آخرين مورد مسئلٌه استفادٌه ابزاری از تقدس است
به عبارت ديگر اين دو شعبٌه بينش مذهبی در طول تاريخ به . شكل معمول آن از اين بابت مطلقًا مزيتی بر مذهب ندارد

 اين. است، اولی با معجزات پيامبران و دومی با آرامات اوليأ اهللا طور يكسان سودای استفاده از تقدس را ترويج نموده
بينش مبتنی بر جدا نبودن طبيعت از ماوراء طبيعت خاص انواع عاميانٌه عرفان نيست و رد آن را ميتوان در آثار عرفای 

ی عطار جست آه »تذآرة االؤليا«بهترين و شناخته شده ترين نمونٌه اين بينش ابتدايی را ميتوان در . بزرگ نيز گرفت
آم آردن روی « يا به عبارت عاميانه همگنان برای پيشی گرفتن بر لبريز است از اين قبيل حكايات و مساعی عرفا

، مثالهای افواهی و آشنای اين قبيل اعمال خارق العاده پر شمارتر از آن است آه حاجت به مثال باشد زيرا به »رقبا
 از تقدس و تداخل آن در طبعًا اين تصوير ابتدايی. احتمال قوی هيچ ايرانی از شنيدن اين قبيل داستانها محروم نمانده است

جهان اطراف ما به مذاق آسانی آه اين سخنان را خرافه و ياوه ميپندارند خوش نميايد ولی آنچه آه از ديد اين افراد نقطٌه 
ضعف است برای طالبان آرامت امتياز محسوب ميشود و روی آوردن آنها به اين مرشد يا آن مراد برای بهره مند شدن 

 . امروزه دولت اسالمی ايران سعی دارد به انحصار خويش درآورد، امری است قابل فهماز نيروی تقدس، آه
برای نتيجه گيری از اين قسمت گفتار ميتوان گفت آه روگردان شدن نسبی مردم ايران از مذهب رسمی و روی 

ك و تحليل دارد و آوردن برخی از آنها به ديگر عرضه آنندگان بينشهای مذهبی و به خصوص عرفان، داليل قابل در
هيچ لزومی ندارد آه آسی برای توضيح اين تغييرات دست به دامن انواع ضماير ناخودآگاه يا پس رفتن و مذهبی شدن 

ممكن است اين تحوالت در انواع گرايشهای مذهبی، در نظر آنها آه اصوًال با هيچ بينش . ناگهانی ذهن اهالی ايران بشود
اما بايد اول از .  و يا حتی نشانٌه رواج تقدس گرايی و به همين دليل مايٌه تأسف جلوه آندمذهبی ميانه ندارند بی اهميت

همه به ياد داشت آه هيچكدام اين تغييرات نشانٌه ازدياد گروندگان به بينشهای مذهبی نيست چون هيچ دليلی ندارد آه 
رغم خشونت و نكبت زاييدٌه از آن، به طور نسبت افراد متمايل به ايمان تحت تأثير قدرتگيری ناگهانی مذهب و علي

اين تغييرات به . ناگهانی زياد بشود؛ هيچ آمار و حتی هيچ ارزيابی ابتدايی و آلی به نفع چنين تصوری حكم نميكند
. احتمال قوی در بين گروههای متمايل به بينش مذهبی صورت گرفته آه تعدادشان اگر آاهش نيافته باشد ثابت مانده است

مهمترين اثر اين تغييرات آيفی است، زيرا تمام آنها نشانٌه پس زدن صورت رسمی . كتٌه مهم در تغييرات آمی نيستاما ن
و دولتی مذهب است و بنا بر تعريف گرايش به پرورش احساسات مذهبی در بين گروههای خصوصی و غير دولتی و 
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البته نميتوان از حاال آيندٌه اين . ش به دولتی شدن آنطبعًا نشانٌه گرايش ثابت به خصوصی آردن مسئلٌه مذهب در واآن
گرايش و تأثيری را آه بر سرنوشت ايران خواهد داشت پيش بينی آرد ولی احتمال اينكه در صورت پيدا شدن تغييرات 

همين سياسی مناسب به فرآيند غير مذهبی شدن دولت و عدم دخالت آن در امور مذهبی مدد برساند بسيار زياد است و به 
 .دليل نميتوان آن را فقط تغييری سطحی و بی اهميت دانست

بعد از تمام اين سخنها و برشمردن انواع احتياجاتی آه مردم از راه مذهب برمياورند و نتيجه گرفتن آه عرفان 
 پرداخت آه قابليت بيشتری برای برآوردن آنها در روزگار ما و در بازار مذهبی ايران دارد بايد به اين مسئلٌه اساسی

عرفان قادر است چگونه چاره ای برای قضيٌه رشدی و موارد مشابه آن عرضه نمايد و آيا ميتوان جدًا برای حل مشكل 
 .دست به دامنش شد يا نه

آنچه آه در مورد قابليت عرفان برای حل برخی مشكالت مذهبی ايجاد شبهه ميكند تقابل سنتی آن با شريعت است و 
اما بايد دقت داشت آه دليل اين امر نه تمايل به . عدی آه اهل شرع برای ادارٌه جامعه عرضه ميكنندبی اعتنايی به قوا

بينش عرفانی اساسًا نخبه . دادن سهم بينش عقالنی است و نه گرايش به انتزاعی شمردن و احيانًا ذهنی شمردن تقدس
كی به تقدس برگزيده اند، هر آس در اين راه گراست و روی سخنش با آسانی است آه راه و روش خاصی را برای نزدي

آنهايی آه در اين ميان به آمك رياضتهای بزرگ آاميابيهای بزرگ . به تناسب استعداد و همتش موفقيت آسب ميكند
نكته در اينجاست آه در بينش عرفانی برای آسی غير از . آسب ميكنند عرفا و مرشدان بزرگند و باقی رهروان معمولی

 حق، چه فردی و چه گروهی، جايی پيش بينی نشده است زيرا مردمانی آه چشمشان حتی ذره ای به حقيقت سالكان راه
دليل بی توجهی عرفان را به قواعد اجتماعی بايد در اينجا . باز نشده است اصًال در اين بينش محلی از اعراب ندارند

 آرداری آه بايد سالكان راه حق بدانها گردن بگذارند جست ولی نبايد به اين دليل از اهميت قواعد رفتاری و گفتاری و
اين آداب از نظر سختی با قواعد شرعی قابل مقايسه نيست زيرا به معنای دقيق آلمه صورت رياضت دارد و . غافل ماند

وی به جا آوردن آنها مثل نماز فقط بخشی از شبانه روز را به خود اختصاص نميدهد بلكه دائمی است و به نسبت پيشر
سالك سخت تر و سخت گيرانه تر ميشود، به خصوص آه در اين ميان قاضی اصلی وجدان سالك است و اگر آسی جدًا 
سودای اتصال به ذات احديت را داشته باشد وجدانش يك لحظه هم تا دم مرگ وی را راحت نخواهد گذاشت؛ خوف 

به جا لحظه ای از ذهنشان بگذرد و تمام زندگانی عرفای بزرگ از سهو شدن نماز نيست از اين است آه سايٌه فكری نا
روشن است آه هر آس پا در راه طلب گذاشت با همين سختيها . آنها تب و تابی است بی وقفه در راه رسيدن به مقصود

دست به گريبان نيست، هر آس به قدر بضاعت خويش سختی ميكشد و بهره ميبرد ولی قدر مسلم اين است آه اگر پا در 
 .ه گذاشت موظف است به پيروی از آدابی آه بی اعتنايی بدانها از تقدس دورش ميكنداين را

خالصه اينكه فرد يا خارج از حلقٌه سالكان است آه اصًال به حساب نميايد، يا داخل اين حلقه است و موظف به 
 را در مورد مسايلی نظير بنابراين بايد تصور سهل انگاری عرفانی. پيروی از آدابی بسيار سخت تر از قواعد شريعت

آفر آنار گذاشت، اگر سالك به چنين عملی دست يازد از مقصود دور افتاده است و اگر غير سالك چنين آند از اصل 
ر تقدس در بينش رايج عرفانی همانقدر ابتدايی است آه در مذهب و نبايد تصور آرد آه ميتوان يتصو. محل اعتنا نيست

 . مشكالتی را آه يكی از آنها ايجاد آرده است در ديگری جستبه دليل برخی تفاوتها چارٌه
 تقدس و آداب حفظ آن، ميماند عدالت آه پاسخش از تقدس هم روشنتر است زيرا عرفان اصوًال هيچ پاسخی  ازاين

م است در زمينٌه عدالت ندارد تا به ما عرضه آند مگر عدالت اخالقی آه موضوع بحث نيست زيرا آنچه آه در اينجا الز
پيدا آردن راه برقرار سازی عدالت است در جامعه و همانطور آه در ابتدای آتاب اشاره شد هر چند فضايل اخالقی 

تمايل داشتن به عرفان حق هر آس است اما آن را داروی همٌه . الزمٌه اين آار است مطلقًا برای انجامش آافی نيست
 .دردها معرفی آردن شيادی است

 
 ر حكومتیچارٌه اسالمی غي

 
احتماًال عنوان اين بخش در نظر آن گروه از خوانندگان آه حكومت فعلی را نمايندٌه راستين اسالم ميشمرند و نشانٌه 
اين امر را همراهی صريح يا ضمنی اآثريت قريب به اتفاق روحانيان ايران با حكومت اسالمی و برخورداری هويدا و 

ولی از آنجا آه پس از . انی آنها آرده، ميدانند، قدری طنزآميز جلوه خواهد آردپنهان از امتيازاتی آه نظام مزبور ارز
موفقيت انقالب در ايران استداللهای مذهبی بسياری، اآثر اوقات از طرف آسانی آه اطالع چندانی از مذهب و 

عرضه ميگردد، بايد صالحيت دخالت در امور مذهبی را ندارند، در مخالفت با جمهوری اسالمی و برخی آرده های آن 
 .به آنها توجه نمود

اسالمی يا مخالفت با آن به صورت رواج دوبارٌه يك رشته  استفاده از زبان و استدالل اسالمی در انتقاد از نظام
 .و عرضٌه استداللهای فقهی صورت ميگيرد.... لغات ناآشنای عربی، شاهد آوردن از قرآن و حديث و

وٌه استدالل مذهبی يكی از خواستهای اساسی حكومت اسالمی است و حكام امروز استفادٌه همگانی از زبان و شي
دليل اول اين آار تربيت فكری طبقٌه حاآم . ايران به داليل مختلف آمر به ترويج يا حتی تحميل زبان مزبور بسته اند

ت و به همين جهت امروز ايران است آه اآثريت اعضای آن، خاصه هستٌه اصليش، پروردٌه حوزه های علميه اس
ايدئولوژی . دليل دوم نقش ايدئولوژی است در تحكيم نظام سياسی امروز ايران. صاحب سبك گفتار و استدالل شبيه به هم
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در نظامهای سياسی آه برنامٌه توتاليتر برای جامعه تدارك ديده اند، چه در اجرای آن به طور آامل آامياب باشند و چه 
اين آارآرد عبارت است از . ختلفی دارد آه در اينجا بايد به يكی از آنها توجه خاص آردبه طور نسبی، آارآردهای م

حكومت با به آار گرفتن و تحميل ايدئولوژی و زبان تابع . اسير آردن ذهن اشخاص در قالبی آه زندان فكر و زبان است
 برخالف آنكه ممكن است بعضی تصور چون. آن ميكوشد تا برخی افكار و سخنان نامطلوب را اصوًال از ميدان براند

انديشه ای آه در خارج از . آنند هر فكری را نميتوان داخل هر چارچوب نظری جای داد و در قالب هر سخنی ريخت
چارچوب زاده شدن و معنی يافتن خويش عرضه گردد بی رمق ميشود و حتی گاه بی اساس به نظر ميايد، به همين دليل 

از طرف ديگر .  دستگاه معنوی زادگاهش اولين قدم در از ميدان راندن و پيروزی بر آن استجدا ساختن هر انديشه از
هر دستگاه مفهومی دستگاه لغوی مناسب خويش را ميطلبد، بايد پيوستگی اين دستگاه تا حد امكان نزديك به پيوستگی 

 نظر در دستگاه لغتی آه متناسب آن سعی در ريختن معانی مورد. معناهايی باشد آه ميبايست از طريق آن بيان گردد
نيست بر دشواری بيان مقصود ميافزايد و عالوٌه بر آم آردن دقت گفتار گاه به آلی معانی نامربوطی را به ذهن مخاطب 

موانع مختلفی آه حكومت اسالمی بر سر راه ابراز و تبادل عقايد ايجاد آرده است به قصد محدود آردن . متبادر ميسازد
گردن گذاشتن ارادی به تمام اين بندها در ظاهر . م است در قالب واژگانی و استداللی گفتار رسمی و حكومتیسخنان مرد

اما نميتوان اين امر را تنها علت استفاده از زبان و استدالل مذهبی . فقط نشان نوعی بی شخصيتی فكری و زبانی است
استفاده از اين زبان و استدالل مبتنی بر يك شرط و زادٌه .شمرد و بحث را با تحقير آسانی آه چنين ميكنند ختم نمود

طبعًا بايد از همينجا خاطر نشان ساخت آه . انگيزه ها و متوجه مقاصد گوناگونی است آه بايد جداگانه بدانها پرداخت
 ميتوان به مجموعٌه اينها جدول معنايابی آنشهای افرادی است آه مبادرت بدين استفاده ميكنند نه فهرست عناصری آه

 . مقدار ثابت درآنشهای هر آدام اين افراد يافت
شرط اصلی پيش گرفتن اين روش گفتار آه ظاهرًا از ديد گروه مزبور تحقق يافته است گوش شنوا داشتن حكومت 

ن اين گرايش در نظامهای دمكراتيك است آه به باالترين درجه ميرسد و به عبارت دقيقتر اي. است و تمايلش به گفتگو
از اين ديدگاه ارزيابی واآنش . تمايل به تناسب دور شدن حكومت از اصل وآالت مردم در تمشيت امور آاهش پيدا ميكند

اولی تحليل نظری با توجه به ميزان تمرآز . حكومت اسالمی نسبت به شنيدن سخن مغاير يا مخالف از دو راه ممكن است
 شاخص سخنان مجاز است و شيوٌه اعمال قدرت در جامعه، به عبارت قدرت در اين نظام، اهميت گفتار ايدئولوژيك آه

خالصه با توجه به ساختار و آارآرد نظام حكومت مذهبی؛ آمتر نظامی را ميتوان در طول تاريخ يافت آه اين اندازه 
. سالميـ بكوشدنه غير ا نسبت به انحراف از گفتار حكومتی حساس باشد و اين همه در راه مهار آردن سخنان غير مجاز ـ

. راه دوم عملی و تجربی است و در دسترس هر آسی است آه از دور يا نزديك با اين حكومت سر و آاری داشته يا دارد
اين از . از بابت تجربی هم شيوٌه رفتار حكومت با صاحبان انديشه و گفتار غير مجاز تا به حال بر همه روشن شده است

 از آن نوبت به انگيزه ها و مقصودها ميرسد آه بايد از هم جدايشان آرد تا معنای شرط اصلی آار آه ناموجود است، پس
انگيزه ها رشته عواملی است آه فرد را به سوی آاری سوق ميدهد و مقصودها آن . هر آدام آنها بهتر روشن شود

 .چيزهايی آه وی برای دستيابی بدانها دست به آاری ميزند
انگيزٌه اول همفكری آلی با گروه مذهبيان است آه ممكن است آسی را به . استانگيزه های اصلی اين آار دو ت

بسياری از افراد مؤمن آه از بابت اعتقاد به اسالم خود را با روحانيان . سوی استفاده از گفتار يا انديشٌه آنان سوق دهد
آن هم نه فقط وقتی آه مخاطبشان روحانی نزديك ميبينند به طبيعی ترين شكل از عبارات و براهين مذهبی استفاده ميكنند، 

بنابراين هر چند مساعيشان در مناظره يا مجادله با اعضای حكومت فعلی بی سرانجام به . است بلكه تقريبًا در همٌه موارد
 .نندنظر ميايد نميتوان به اين دليل محكومشان آرد زيرا جهان را اينطور ميبينند و ظاهرًا شيوٌه سخن گفتنی جز اين نميدا

ها آه به مرور زمان انجام  انگيزٌه دوم ترس است آه با در نظر گرفتن شيوٌه رفتار حكومت فعلی و رفع شبهه
و در عين حال نبايد از ترس آن جهانی آه حكومت اسالمی به اعال . گرفته است نبايد چندان غيرطبيعی يا نادرش شمرد

بر اين ترس دوم نيز چندان آسانتر از اولی نيست زيرا مقابله با غلبه آردن . درجه از آن بهره برداری ميكند غافل شد
حكومتی آه صفت اسالمی را يدك ميكشد و مدعی پشتيبانی الهی است حتی برای بسياری آسان آه خود را از بابت 

دادگری سايٌه عقوبت الهی برای بسياری هراسناك است حتی اگر ضامن بي. مذهبی القيد نشان ميدهند، هميشه آسان نيست
در . تا به حال حكومت اسالمی در استفاده از اين دو نوع ترس بسيار موفق بوده است. های حكومت مذهبی قلمداد شود

جريان انقالب بسياری از مردم ايران به اتكای شجاعت آن جهانی بر ترس اين جهانی خويش غلبه آردند، حال مقابلٌه 
آاری آه هر چند از . جهانی است آه بتواند بر هر دو نوع ترس غلبه آندمستقيم با حكومت اسالمی مستلزم شجاعتی اين 

آنچه آه محرز است اين است آه مخالفت يا انتقاد اگر پايه اش بر ترس باشد پيش . اولی سخت تر است ناممكن نيست
 .باخته است

 .زبان مذهبی استپس از انگيزه ها بايد به مقصودهايی پرداخت آه معموًال مد نظر استفاده آنندگان از 
اما بايد . رايجترين مقصود سعی در اثبات حسن نيت به حريف است و خودی جلوه دادن خويش به قصد جلب اعتماد

دانست آه اثبات حسن نيت به اين حكومت فقط به يك وسيله ممكن است و آن پذيرفتن بی چون و چرای اساس حكومت و 
 دومترادف سوء نيت است و سبكترين مجازات سوء نيت بی اعتنايی؛ هر تبعيت از احكام آن است، سر بر تافتن از اين

خودی جلوه دادن خويش در برابر اعضای . چند مجازات به اين سبكی را آمتر ميتوان در جمهوری اسالمی سراغ آرد
برهان اسالمی ممكن طبقٌه حاآم جديد ايران نيز فقط با اثبات ايمان و شرح فداآاری انقالبی و استفادٌه موضعی از زبان و 
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چون اصل بر مؤمن بودن و انقالبی بودن همه است و وقتی صفتی شرط همگانی شد حايز بودنش جايزه به . نميشود
مهمتر از آن، گروه حاآمی آه از دل انقالبی خشن و توده گير و به قيمت حذف همٌه رقبا بيرون آمده باشگاه . همراه ندارد

اين گروه مثل ديگر گروههای مشابهش در طول تاريخ به دليل سابقٌه . حتی عضوش شدورزشی نيست آه بتوان به اين را
. تاريخی خاص، تحت تأثير منافع و اعتقادات معين و با نشانه های مشخص از ديگر گروههای اجتماعی متمايز شده است

 مقصود اين نيست آه اعضای .راه يافتن در آن تابع شرايط خاصی است آه به لعاب نازك يا ضخيم اسالمی ختم نميشود
گروه مزبور هر آس را بخواهد به نوعی به آنها ابراز نزديكی آند پس ميزنند ولی به تناسب جدی شدن خواستهای وی 
از او نشانه های نزديكی بيشتری ميطلبند و تازه اگر هم وی را آامًال خودی به حساب بياورند هيچ موجبی ندارد آه به 

ی و همدلی نشان بدهند، شاهد اين امر رقابت ها و تسويه حساب های مداومی است آه از ابتدای اين دليل با وی همراه
 .انقالب بين برآشيدگانش جريان دارد

. سودای چيره شدن بر حريف به آمك استداللهای خود وی نيز مقصودی است رايج و خيالی است خام ـ به دو دليل
ان است اعتبار مذهبی نيز الزم ميايد ولی اين اعتبار فقط به دانشی آه ممكن اول اينكه هر جا پای استدالل مذهبی در مي

است نزد هر آس باشد ختم نميگردد و جنبه های برونی و صوری نيز دارد آه يكی قرار گرفتن در زی روحانيان است، 
 و آن اجازه نامٌه اجتهاد با تن آردن لباس خاص اين گروه و ديگری داشتن مدرآی است آه مراتب دانش فرد را اثبات آند

اگر آسی از اين دو نشانه و به خصوص دومی بی بهره باشد اصًال و ابدًا در موقعيتی نيست آه بخواهد از . است
حل و عقد امور مذهبی و صدور . استداللهای مذهبی استفادٌه جدی بكند آن هم در برابر حافظان سنتی و رسمی مذهب

. حقوقی يا هر تخصص ديگر تابع شرايط معينی است آه نميتوان نديده گرفتاحكام مذهبی مثل هر نوع قضاوت 
همانطور آه نميتوان اعتبار قوانين جزا را پذيرفت و دلبخواه به جای قاضی نشست و حكم صادر آرد، نميتوان اعتبار 

 عقايد و تبادل آنها را در جايی آه دولت غير مذهبی بر سر آار است و آزادی. فقه را پذيرفت و به جای فقيه فتوا داد
ولی در . تضمين ميكند بحث دربارٌه مذهب آزاد است ولی صدور حكم مذهبی از طرف اشخاص بی صالحيت مايٌه خنده

آشوری آه مذهب هم توجيه آنندٌه حقانيت حكومت است و هم دستورالعمل آردار آن و ضامن تمام اين سازمان هم خود 
 حساسترين مطلب است و نه تنها آزاد نيست جدًا هم منع شده، صادر آردن حكم روحانيان هستند، بحث دربارٌه مذهب

مذهبی نيز از سوی آسانی آه از طرف دستگاه حكومتی مجاز شناخته نشده اند حتمًا واآنشی تند تر از خنده در پی 
 .مياورد

سی را تشكيل ميدهد و به تبع دوم اينكه حتی در آزادترين جوامع بشری اختالفات منطقی فقط بخشی از اختالفات سيا
در آنار منطق بايد به منافع و احساسات هم توجه داشت . منطق و استدالل فقط قادر به حل بخشی از اين اختالفات است

آه مهار آردن هر آدام در حكم گذشتن از هفت خان رستم است، حتی در شرايط عادی تا چه رسد در نظامی آه از پست 
يرد و رذيالنه ترين منافع سردمدارانش را تأمين ميسازد و ايدئولوژی مذهبيش را برای پوشاندن ترين احساسها نيرو ميگ

يك چنين نظام سياسی را دانشگاه . اين نكبت و راضی نگهداشتن پيروان نادان و ارعاب ديگر مردم به آار گرفته است
نشانٌه اختالل مشاعر نباشد عالمت خوش فرض آردن و زبان زعمای آن را به قصد مجاب آردنشان به آار گرفتن اگر 

 .خيالی است
ـ محاسنی دارد آه ميتوان در  اند از ديد آسانی آه ندای اين آار را سر داده در جمع به آار گرفتن زبان اسالمی ـ

دو گروه خالصه شان آرد، يكی تسهيل آار و آارآيی گفتار و ديگری محفوظ داشتن اسالم از آرده های حافظان 
در مورد حسن اول گفتنی باقی نمانده، ميماند حسن دوم آه هر چند ممكن است از نظر ذهنی برخی را اقناع آند . رسميش

 .اصوًال اعتباری بيش از اولی ندارد
انتخاب چارچوب مذهبی برای پيدا آردن راه حل برقراری عدالت و تعيين حدود تقدس همٌه آن اشكاالتی را در پی 

از اين ديد طبعًا مشكل رشدی راه حل . ش آتاب حاضر به برشمردنشان اختصاص داشته استدارد آه تا اينجا چند بخ
راه حل مذهبی از اساس برای . باقی خواهد ماند اساسی ندارد زيرا به هر حال مسئلٌه آفر و اعتبار آن به صورت اتهام

عرضه شده باشد » تهدان مجازمج«حل مشكالت ما ناآارساز است، راه حلهای مذهبی جنبی، به خصوص اگر از طرف 
 .فقط بی مايگی چاره گران را بر بيهودگی چاره ميافزايد
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