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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 نوری رھنورد

  ٢٠١۴ جون ٠۵
  »شدهاين حقارِت نھادينه سوز،اين درد خانما اين گرفتاری بزرگ،«

  ھایسمبل

  »جنايت در قدرت دولتی -سفاھت در قدرت دينی« 
  اثِر بھراِم رحمانی

 ئیگوھا و فاشدری، در بسياری از صفحات خود يادآور پرده» جنايت در قدرت دولتی- سفاھت در قدرت دينی«کتاب 

مقاالت و گفتارھای . کشيدِن داعيان دين و دولِت دينداران در ايران است و به پای ميِز محاکمهاحمد کسرویھای 

 نوشته. ساز ترور او شدکشانيدن مردم در نھايت سببپراکنی و به بدبختی و دروغفريبی ماليان عوامۀکسروی در بار

 شمار میبهھا ھا و زشتی تاريخ زندگانی او برای ازميان برداشتِن پلشتیۀھای فراوانی که از او برجای مانده ، سنِد زند

 صريح به نقش ئیھاندانه و اشاره، اثری سخت خردمھاای از آنھا و در ھر صفحهدر ھر يک از اين نوشته. رود

  .توان يافتمالياِن ھمراه و ھمسو نخست با دولتمردان عصر پھلوی اول و سپس پھلوی دوم میمخّرِب 

ھای آنان ھا را در دلکنند و اين بدآموزیبا چنين کيشی و با بودن صدھزار ماليان که شب و روز به مردم وسوسه می«

  * »ای از اين مردم داريد؟شِم زندگانی مشروطهگردانند، شما چدارتر میريشه

  گويد؛ کند و میبه مراجعت حاج آقا حسين قمی اشاره می

اين شخصيت را که رضا شاه تحقيرش کرده و از ايران اخراج نموده بود، با استقبال فراوان دوباره به کشور «

 ھا که مايۀ ريشخند جھانيان بوده و پس روبند زنچادر و«: بازگردانيدند و دوباره بساط حجاب بانوان را گسترش دادند

. پسنديدرا نمی خواھان در زمان رضاشاه برداشته شده بود کمپانی خيانت اينھای بسيار از سوی آزادياز کوشش

اين بود ھمان که رضا شاه افتاد وزيران . پسنديد که زنھای ايران ھمپای زنان جھان باشند و با روی باز بيرون آيندنمی

ما يکی از کارھاشان آن بود که جلو سختگيری را گرفتند و برخی ماليان را وا داشتند که در اين مسجد و آن مسجد 

  **» ...راندند» حرمت رفع حجاب«سخن از 

در اين ميان بررسی نقش . ھا است، نقِد مذاھب در ابعاد تاريخی آن»سفاھت در قدرت دينی، جنايت در قدرت دولتی«

 اين بررسی منطق ۀزمينه و پشتوانپس.  کتاب استۀ خاطر نويسندۀن در ايران، موضوع محوری و دغدغاسالم و ماليا

ھا، گاھی مضحک پشت آنات دينی خوابيده در پسِ ھاين واقعيات و توجي. تاريخی استعلمی، استدالل عقلی و واقعيات 

دھد؛ به عنوان مثال از پيدايش پيغمران در می ارائه ئیھانويسنده فاکت. و ريشخندآميز از فرط بالھت وجودی ھستند

 نگرش ۀھا و خياالت و شيو و حرفئی زندگی، از درام عاشقانه و زناشوۀھای پيغمبرخيز قديم عربی، از نحوسرزمين

نده نويس. توانند به خنده وادارندھا به زمين و زمان و خدايان و آدميان و حيوانات و زنان، که امروزه مرغ پخته را میآن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اين . انددھد که اين آدمياِن بدوی با تخيالت فراتخيلی خود، برای تاريخ جنايتکارانی بزرگ آفريدهجا نشان میجابه

اند و زماِم امور  وجود نھادهۀجنايتکاران گاه در جلد روحانيون، گاه در کسوت پادشاھان و سرداران جنگی پا به عرص

 -  وسطی-بررسی تاريخ اروپا در قرون ميانه. اندھا را در دست گرفته ملّتاداری، اخالقی، عقلی و حتّی حسی و جنسی

  .نيز از اين سبب ضروری متن و گفتارھا آمده است

 به -عربی، سامی-ترين افکار و آرای مذھبی و نگرش ارتجاعی مذاھب ابراھيمی شود تا بنيادیاين کتاب، تالش میدر

ترين امور زندگی شھروندان، به خصوص زنان و کودکان ھا در خصوصینھايش و دخالت آانسان و نيازھا و آزادی

ھای زندگانی تعدادی از پيغمبران که امروزه به کار سينماگران ھزال و داستان. مورد بحث و کنکاش قرار گيرند

  .اندآيد، موضوعات مورِد اشاره را به نمايش گذاشتهشاعران طناز می

نی، يبنی، شناخِت ارواح، فاليبطالع«ھا ماننِد داستاِن ھای آنر،  کنار مشتقات و زائدهھای دينی در اين اثوفور فاکت

وکنار ايران، ابزار مناسبی در گوشه» الحروف، و شفابخشیشناسی، شناخت اجنه، علم، ساعتئی، سحرگشائیگشابخت

  . دھندبرای انديشيدن در دسترس خواننده قرار می

ھا و ھای گوناگون دولتھای متفاوِت آن در دوره احکام دينی محمد، کتاب قران و نسخهۀبارنويسنده بررسی مفصلی در 

کند که ونشان مین را نامآ قوانين اخالقی قرۀزميناو پس.  ايران تازگی داردۀدھد که برای جامعخلفای اسالمی انجام می

ای که قدرت کسب کرد، واکاوی رت بود و در دورهای که فاقد قددر بستر آن رفتار سياسی پيغمبر اسالم را در دوره

شود که پيروان اين دين و ای برساخته میينهئ بدوی عربستان روزگار محمد، آۀدر اين نمودارھا، از جامع. کندمی

. م اين داستانی است پُرآِب چش.شان را به نظاره بنشينند خود در وجوِد امروزیۀسوختھای ازپيشتوانند ريشهپيغمبر می

شيعيان، ايرانيانی . شوددر اين داستان جھل عربی و ناتوانی ايرانی تبديل به دروِغ بزرگی به ناِم مذھبی به ناِم شيعه می

پس ! اند قدرت دولتی به دور انداختهۀھا را از دايراند که چرا آن عرب قيام کردهۀھستند که به طرفداری از يک خانواد

وجور و جنايت بدل کرده ش را شمشير عرب به دريای خون و جھلکه کران تا به کرانشود ن چه میتکليِف خوِد ايرا

  !است؟

کردن مغز مسلمانان، ھر نوع فکر و خيال ھا، سحر و جادو، ھيپنوتيزهبازیسفاھت در قدرت دينی، يعنی شعبده

باز و ن و طّماع و گداصفت و بّچهھا فروکردن، اجانين، شياطين، اماماِن جادوگر و شھوترا آنۀغيرانسانی را در مخيلّ 

ھا را به صاّلبه کشيدن،  مردم نشستن و آنۀھا در نھايت برگردپرست و با اين تفاصيل و اين ويژگیباره و پولزن

وزاری و آرزوی محاِل باغی به ناِم بھشت را پروريدن و ھميشه ترسيدن از واداشتِن به بيگاری، دريوزگی، گريه

اند و ما مسلمانان وحاضر با گرزھای آتشين ايستادهجا حیگرانی که در آنقبر، جھنّم و شکنجهنکيرومنکر، شب اول 

  .برندشوند، را انتظار می دنيا که از نظِر شيعيان کافر قلمداد میۀکافرشده، و تمام مردم غيِر شيع

وکشتار مردم توسِط آنان در شتھمه روزگاری اسباب و ابزاِر سعادت و قدرت و ثروِت کشيشان و نيز جنايت و کاين

جنايت «دھد که نويسنده به درستی نشان می.  ماليان در ايران استۀ بوده است و امروزه در سيطرئیکشورھای اروپا

اند و پيشترھا احمد کسروی بذری که ماليان از ديرباز پاشيده. است» سفاھت در قدرت دينی«در گرو » در قدرت دولتی

آقا و ھای خود از جمله حاجھا پرداخته بود و ھمزمان با او صادق ھدايت به اختصار در داستانانھای خود بددر نوشته

 ھای آن را و رستنیالسالم فی بالِد فرنگيه با طنز و ھزل ريشهبعثت کوتاھش فیۀتوپ مرواری و ھمچنين در نمايشنام

گری کرده بود، از ء آن افشاۀسال خود در باروسهھای حاصله از آن را نشان داده بود، و علی دشتی در کتاِب بيست

ھای آن بزرگان و ھم تداوم  ھم افکار و انديشهۀاّما اين کتاب فرآورد. ِل پيش در ايران نتيجه داده استوپنج ساسی

اھميت . است نقِش دين و مذھب در کليِّت زندگانی اقتصادی، سياسی فکری و اخالقی ايران و ايرانی ۀجانببررسی ھمه

 مورِد بررسی و پيچيدگی و ابھامات ذاتی آن سبب ابتکاری شده است که نويسنده را به مراجعه به آرای انديشمندان ألۀمس
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ھا، فقھا،  عالّمهۀمايانگيِز کتِب دينی و سخناِن سبک و بیاين است که از پِی آيات تاريک و خوف. ماّدی سوق داده است

ھا و روشنگری انديشمندانی نظيِر داروين، ھا، پژوھشھبی و سياسی، نگاھی اجمالی به نظريهمراجع تقليد و رھبراِن مذ

 ۀ شاعرانئی خود زيباۀافکند که به نوبپرتو می... کانت، ژان ژاک روسو، فويرباخ، کارل مارکس، فردريک انگلس و 

  . به اين کتاِب پُرحجم داده استتراژيک

جنايت در قدرت دولتی، بازتاِب سفاھت در قدرت . است» نايت در قدرت دولتیج«آبشخوِر » سفاھت در قدرت دينی«

ريزی و سفاھت و جنايت سيری ندارد؛ در مانند که از خون و خون ضّحاکئیدو در شمايِل ھيوالجمع اين. دينی است

د انضباطی منطبق با خواھ سلطانی تکيه زده و ملّت و حس و اخالق و رفتار و کردارش را میۀايران امروز، بر اريک

اين کتاب برای تصويرپردازی اين گرفتاری . الگوھای عربی ھزاروچھارصد ساِل پيِش سرزمينی به نام عربستان بدھد

کند،  را در او توجيه میئیگوشده در اخالق ايرانی که ترس و دروغسوز، اين حقارِت نھادينهبزرگ، اين درِد خانما

ش را و قضاوقدری شدندھد ش طبيعی جلوه میزند، برايھم میرا که قدرتی بهی وساختن با ھرآن ديوسيرتسوختن

  .بيند؛ نوشته شده استتدارک می

کشند؟  را  برخود يدک میئیھا دارند؟ و چه بارھا و نامئیھاگیسوز، چه ويژاين گرفتاری بزرگ، اين درد خانما

 ۀگردد؟ آيا کشور ايران از زمرھا برمیلّت و کدام زمينهپيدايش اين مھماناِن ناخوانده به کدام عصر، به کدام ع

کنيم و امروز را، به معنی اين نيست که ما ديروز را دوره میاند؟ آيا اين نيست که تاريخ تکامل طبيعی نداشتهئیکشورھا

ره کنيم و دوبای میرسد، دوباره آن را بازسازکنيم و چون دوِر پايان میای تاريخ خود را تکرار میکه ما در ھردوره

ش برگردانيم و بازھم تماشايش کنيم و چون تمام شد فلم را به اولبار تماشايش لمی که يککنيم؛ مانند فآن را زندگی می

  کنيم؟

- دست را دامن می از اينئیھاای نوشته شده که پرسشکتاب سفاھت در قدرت دينی، جنايت در قدرت دولتی، به شيوه

دھد؛ فرھنگ، دين، ھای آغازين را ھدف قرار میھا و دردھا سرچشمه و بياِن اين گرفتارینويسنده در شرح. زند

ھا اين پديده. ھا در نزد آحاد ملّت تاريخ و ارزش و قدر و مقام ھريک از اينۀادبيات، اخالق، اقتصاد و سياست در گستر

 ابزار قدرت و قداست ۀِز مؤمنان سازندچون سفاھت دينی در مغ. کندبه طور طبيعی يکی آن ديگری را توجيه می

ھای قدرت ھای قدرت خود را در مغز مردمان کوبيده است، برای کوبيدِن پايهھمين سفاھت چون پايه. روحانيون است

 ايران به روايت اين ۀاين است آن درِد خانمانسوزی که جامع.  مورِد اطمينان جا باز کرده استۀدولتی ھم در ھمان نقط

  . آمدگانی که در باال نام برده شد، بدان گرفتار استھای به تنگتابکتاب و ک

  :آورم نمودار استن میئي که در پائیھاشده در تکلمهتجلِی حقارت نھادينه

آورند بينی به خدا، پيامبر، امام زمان و به طور کلی خرافات مذھبی روی میگيری، رّمالی، کفکسانی که به جن ... «

  ».اند خود درماندهۀھا حتی در زندگی روزمربرداران بزرگی ھستند که به احتمال قوی بسياری از آنهشيّادان و کال

ی ئگيراِن حرفهزادھا، مدعيوِن امام زمانی، جن سال حاکميت جمھوری اسالمی، انبوھی از امام٣٣در اين «

دار و غيرعقلی،  سخت مضحک و خندهئیھانهمذھبی و افسون و افسا - ئیالمزخرفاتی از موھومات، حکاياِت جناةدائر

  »...القراء اسالم حقنه شده است امۀغيرطبيعی، غير معرفتی و غيرانسانی در گستر

الحروف، و شفابخشی شناسی، شناخت اجنه، علم، ساعتئی، سحرگشائیگشانی، بختيبنی، شناخِت ارواح، فاليبو طالع«

  ».سرزمين ايران استھای پررونق و پردرآمِد  آن در از حوزه

آميز است که با مالحظات و ، غيرانسانی و تبعيضئیوسطای، ماقبِل قرونئنظام حقوقی اسالم، نظامی عشيره«

  ».اندھای کامالً مردانه تنظيم شدهديدگاه
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 که نگرش چرا. کندھا و لطمات فراوانی به آن وارد میای آسيباساساً ھر دينی که قدرت را تصّرف کند، درھر جامعه«

نگرش دين به روابط زن .  نگرشی غيرانسانی و فاشيستی است-  چنان که ديديم-ھا ھا و حقوق و آزادی آندين به انسان

ند که ابيشتر فقھای حاکم در ايران براين باور. و مرد نگرشی نابرابر و از منظر آپارتايد جنسی و مردساالری است

 از آنجا که فاقِد عقل است و -  در اينجا يعنی مرد- و انساِن نوعی .  ھستندانسان کامل فقط نائبان خدا يعنی خودشان

و چون زن، يک نيمه از مرد کمتر . آيدگناھکار است و احتياج به قيموميّت علمای دين دارد، نصِف انسان به حساب می

 و ءفرمان فقھاه طيع و گوش بھا فقط بايد مآن. گيری در امور سياسی را ندارندکدام حِق انتخاب و تصميم دارد، ھيچ

 آن ۀاين آن تفّکری است که در ساي. ودرفش و مجازات جھنّمی در انتظارشان است باشند وگرنه زندان، داغءعلما

 و به نظر می. واندی سال، يک جھنّم بزرگ برای اکثريّت مردم ايران به وجود آورده استجمھوری اسالمی در سی

  ».آش ھمان است و کاسه ھمانر حاکميّت باشند؛ رسد که تا روزی که اينان د

تواند اين افکار و موھومات فقط می. آميز سر داد جنونۀتوان خندھا فقط میئیسرابينيم، در برابر اين ياوهچنان که می«

در حکومِت چنان که . آشام، سفيھان و دشمنان جان و مال و ناموس مردم تراوش کنداز مغز فلِج ديوانگان، مردمان خون

بينيم که زندگی و ھستی انسانی در نزد حکومتگران پشيزی ارزش ندارد و کشتن جوانان مردم و اسالمی در ايران می

 »...خوردن آسان استمملکت برايشان عين آب

 -، دينی اخالقی-  سياسی، دينی- ھای دينیکِل سمبلھای موروثی ما، امروزه سر از کادر ژن» شدهحقارِت نھادينه«اين 

  . آموزشی ايرانی برآورده است- اداری و دينی

 ايران و ئیاش به بحث گذاشته و برآن است که راِه رھا را در تمام ابعاِد تاريخی و اجتماعیألهکتاب حاضر اين مس

  ... عقالنی استۀايرانی درگرو شناخت و حل آن به شيو

  

  نوری رھنورد

  عضو کانون نويسندگان

   ايران در تبعيد

  ھار دوھزاروچھارده ب

  

  گشتی در زندگانی کسروی، به روايت بھزاد کشاورزی، کتاب دادگاه، سايِت اينترنتی ايراِن امروز* 

  ) ھمان کتاب(** 

عالقه مندان می توانند از طريق کانون فرھنگی بامداد، ناشر اين کتاب .  صفحه و در قطع وزيری است٣۴۵اين کتاب 

  :با آدرس زير

Bamdad  

Box 523 

101 30 

Stockholm, Sweden 

 . از طريق ايميل با خود نويسنده تماس بگيرندو يا مستقمياً 

 


