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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ اگست ١۵
  

  !ھيچ کس داناتر از سقراط نيست
  بخش دوم

  

 ولی نظر سه نفر از دوستان بسيار نخست آھنگ آن داشتم که در اين بخش پيرامون عنوان مقاله توضيحاتی ارائه کنم،

و کشورھای ھند و چين و مصر [عزيز مبنی بر اين که سخن افالطون و سقراط و ارسطو و سائر فالسفۀ يونان باستان 

کھنه شده است و ديگر خريدار ندارد، مرا بر آن داشت، تا پيرامون اين سخن مکثی نموده بگويم، که ھيچ ] ـ از راقم... و

خنی، ولو ھر قدر زمان از آن گذشته باشد، اگر ژرف و از روی کنجکاوی مطالعه و تحقيق و تحليل بحث، نظر و س

شود، کھنگی ندارد و پرداختن به ھيچ سخن، نظر و انديشه ای، اگر تار و پود آن سخن يا انديشه تفسير شود، بی معنی و 

خنگو صاحب نظر، انديشه ورز و انسانی با بصيرت و خواھد بود، اگر س نخالی از مفاد و بی خريدار، يا خالی از انتباه

  !فکور، به ويژه يک فيلسوف باشد

اين بود تا، اگر شود، از يک طرف ھموطنان عزيز را به " ھيچ کس داناتر از سقراط نيست"ھدف از نوشتن مقالۀ 

سيار ارزنده، آموزنده و مطالعۀ آثار سنگين فلسفی ـ تاريخی کالسيک فالسفۀ بزرگ يونان و جھان، که حاوی مطالب ب

  . جالب ھستند، ترغيب نموده باشم و از طرف ديگر دليل اين سخن را که چرا او خود را نادان می شمرد، بيان کنم

 در گذشته ھای ب دينی و فلسفیشکی نيست که انديشه ھای بشر امروز در بسياری موارد بر درستی بخش ھائی از مطال

و افريقا، چه در اروپا و چه در سرزمين ھای اسالمی، خط بطالن کشيده است، اما دور و نزديک، چه در ھند و چين 

انديشه ھای امروز بشر ھمان انديشه ھای صواب و ۀ حقيقت و امر مسلم اينست، که منبع و منشأ بخشی قابل مالحظ

  . ناصواب پيشوايان دين و فيلسوفان ھزاره ھای ماضی می باشد

، علت منطقی گرفتگی آفتاب و مھتاب را بيان داشت، ھمان آناگساگوراس، ھم عصر کسی که، شايد برای اولين بار

سقراط بود، که به کمک يکی از جنراالن صاحب قدرت يونان از پنجۀ داوران محکمه، که می خواستند او را به دليل 

ند، نجات يافت و به نظريات غير معمول و اھانت به يکی از خدايان آتن، ولی بسيار عقالنی اش به مرگ محکوم کن

  .وطن آبائی اش، آسيای صغير، فرستاده شد

، اولين فيلسوف "تالس"آيزاک آسيموف نويسندۀ کتاب پايه ھای دانش، در اولين صفحات کتاب خويش که پيرامون 

 گرفته اين انديشه ھا از بابل سرچشمه. يونانی و افکار وی نوشته است، می گويد که انديشه ھای تالس از آن خودش نبود

تمدن باستانی بابل در ستاره شناسی و رياضيات به نتايج مھمی رسيده . کشوری که تالس ھنگام جوانيش ديده بود. بود

  . بود که نظر متفکر جدی چون تالس را به خود جلب می کرد
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ب از سطح زمين در بعضی نقاط، آ. بابليان عقيده داشتند که زمين چيزی مانند بشقاب بزرگی است که در آب قرار دارد

آيا اين ھمان . باالتر می آيد و رودخانه، درياچه و چشمه را تشکيل می دھد، و در اطراف زمين ھمه جا آب شور است

يعنی ھم بود و ھم !!... (ًنه کامالتصويری نبود که تالس ارائه می کرد؟ آيا عقايد تالس تکرار نظريه ھای بابليان نبود؟ 

  ).نبود ـ از راقم

. ولی تصوير تالس با افسانه ھای بابليان فرق داشت. د بابليان فکر می کرد که ھمه چيز از آب درست شده استتالس مانن

. باليان پيدائش آب را کار خدايان می دانستند، در حالی که تالس به اين باور بود که خدايان در کار عالم دخالت ندارند

ا ھنگامی فرا می رسد و ابر موقعی ظاھر می شود که علت ھای بال تنھ. دنيا تنھا مطابق طبيعت خودش عمل می کند

  . ر پذير نيستئيجھان مطابق قوانين طبيعی خاص عمل می کند که عوض شدنی و تغ... طبيعی خاصی وجود داشت باشد

که به ھيچ کار بزرگ و با اھميتی . از ھمين زمان بود که، با ھمه کاستی ھايش، انديشه از آسمان به زمين انتقال داده شد

  ! صورت نبايد ناديده گرفته شود

علم و دريافت ھای انسان امروز ثابت نموده است، که برخی از نظرات آناگساگوراکس، چيزی بيشتر از دو ھزار و 

  . چھار صد سال پيش، مانند برخی از انديشه ھای تالس، چقدر مقرون به حقيقت بوده است

گساگوراس می زيستند، به اين باور بودند، که خورشيد يکی از خدايان آتن سرپرستان دين در دورانی که سقراط و آنا

اين نظر حداقل ." خورشيد کره ای است از فلزات گداخته: "است، اما آناگساگوراس اين نظر را به تمسخر گرفت و گفت

  : در سه مورد راست و درست بود

  .ـ کره ای بودن خورشيد١

  و،. ـ گداخته بودن آن٢

  . ن خورشيدـ خدا نبود٣

  :سخنان تالس اين گونه ادامه می يابد

بھتر از جھانی نيست که از ) ری علل خاص طبيعی خود را داشته باشد ـ از راقمئيجھانی که ھر تغ(آيا چنين جھانی " 

ا روی ھوس خدايان اداره شود؟ اگر خدايان آنگونه که دلشان بخواھد عمل کنند چه کسی می تواند  پيش بينی کند که فرد

کسانی که به . ًچه اتفاق می افتد؟ مثال اگر خدای آفتاب از چيزی آزرده خاطر باشد ممکن است آفتاب ديگر طلوع نکند

در عوض آنھا روش . طبيعی عقيده دارند کوشش برای شناخت طرز کار جھان را بيھوده می دانندالنيرو ھای ماورای 

به نظر اين . دی خدايان می شود و يا خشم آنان را فرو می نشاند را به کار می برند که به گمان شان موجب خشنوئیھا

  .دسته از مردم تنھا ساختن معابد و محراب ھا، قربانی کردن، بت سازی و جادو اھميت داشت

فرض کنيد که باوجود انجام دادن تمام مراسم مذھبی . کار اشتباه استۀ ھيچ چيز نمی توانست به آنان بفھماند که اين شيو

در اين صورت چنين خيال می کردند که اين بدانجھت است که . لی و يا مصيبت ديگری دامنگير شان می شدخشکسا

مانند زمان ما که وقتی (جادوگران کار خود را درست انجام نداده اند و يا ھنگام انجام مراسم چيزی را از ياد برده اند 

آنھا به سادگی کار خود را از سر می گرفتند، ). از راقمدعا قبول نمی شود، می گويند، از صدق دل دعا نشده است ـ 

  ..."حيوانات بيشتری قربانی می کردند و با دقت بيشری به دعا می پرداختند

برای توضيح جھان می کردند، با وجودی که ... نوع بحث و استداللی که تالس و بعد از او آناگساگوراس، سقراط و

ن می گذرد، ھنوز برای خيلی از انسان ھا در دوران ما، از جمله برای خيلی از چيزی بيشتر از دو نيم ھزار سال از آ

  !انسان ھا در کشور ما مفھوم نيست

نيم ھزاره بعد از تالس و سقراط و امروز، دو ... در باب خوبی و بدی و عدالت و فضيلت اخالق و خير و شر و دانائی و

  .از زمين تا آسمان دور ھستيم... و افالطون و
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  !"فالن انسان يا فالن کار خوب است: "ی می گويديک

  !"فالن انسان و فالن کار بـد است: "ديگری می گويد

ولی از اين ميان يکی ھم به گشودن اين گره نمی پردازد، که خوبی و بدی چيست؟ آن که خوب است، چه کاری کرده 

ن يکی حق به جانب است؟ و چرا آن ديگری و آن که بد است، چرا بد است؟ چرا آ! است و چه گفته است که خوب است

  حق نيست؟ ذی

سقراط با طرح ده ھا سؤال و توضيح چندين نکته با گشتی بسيار وسيع پيرامون مطلب به واکاوی نگرش ھا می 

پرداخت، بدون اين که به رابطه ھا و دوری و نزديکی و دوستی و دشمنی افراد توجه کند، تا قناعت جمع حاضر در 

 نزديک تر اء آن طريق قناعت تمام مردم آتن را، فراھم کرده خود و مردم را به حقايق احوال و افراد و اشيبحث را، از

  . بسازد

قصد اين قلم اين است که معرفت و دانش ما از خود، از ديگران، از دين، از فلسفه، از سياست، از سياستمدار، از 

با مطالعۀ آثار ... ز خوبی، از بدی، از حق، از باطل، از دانائی وانسان، از طبيعيت، از جھان، از ھستی، از حقيقت، ا

  "!غذای روح است"دانشی که به باور سقراط . گران سنگ، ھم از نويسندگان کھن و ھم از نويسندگان نو، افزايش يابد

علم ھمواره ھدف ديگر در بحث اول، اولتر از ھمه استخراج و توضيح اين مطلب بود، که منطق دين در برابر منطق 

و دليل شدت عمل دينخويان با دگرانديشان، در طول تاريخ، ھمواره در تزلزل . ضعيف و فاقد استحکام الزم فکری است

 از دست دادن قدرت و منافع دينخويان نھفته بوده و ترس  و وارفتگی فرھنگ دينی و نداشتن پاسخ به انديشه ھای نو

 ما در روزگاران خويش، مانند مردمان فھيم گذشته، با دين و دين داران به دليل اين آرزومندی ھم اين است، که. است

  !شدت و به انواع گوناگون مشکل داريم؛ مشکلی که تحمل آن بيش از اين غيرممکن شده است

آزار آناگساگوراس و سقراط، مانند آزار مسيحيان در دوره ھای پسين در سرزمين ھای زير سلطۀ روميان، و آزار 

اسالم در روز ھای اول ظھور دين اسالم، ھمه حاصل تضاد و نبردی بود ميان افکار نو و کھنه ای که ھميشه با پيروان 

  .تالش و خيره سری و پافشاری می کوشيد خلود و برتری خود را کماکان حفظ کند

 چوب و ارواح پيامر اسالم، زمانی که از مردم مکه خواست، تا دست از بت پرستی، طبيعت پرستی و پرستش سنگ و

 به ًتقريبابرداشته آفريدگار واحدی را به پرستش بگيرند، در شھر زادگاھش ... و آسمان و ماه و خورشيد و ستارگان و

تمام سالخوردگان و متمولين و مردان . ھمان مشکلی برخورد، که اناگساگوراس و سقراط در آتن با آن برخورده بودند

  .  با وی برخاستند، تا آن که محمد مجبور به ترک مکه و ھجرت به مدينه شدبزرگ و صاحب نام شھر مکه به دشمنی

اينبار نوبت مسلمانان بود، که به آزار و اذيت و تعقيب دگر انديشان، خواه . ر کردييبعد از پيروزی اسالم اوضاع تغ

عرفت متحول تر، که بخشی زيرا تحول انديشه و رشد فکر و دست يافتن به م. محافظه کار و خوان نوانديش، بپردازند

الی آموزه ھای کھنه، ولو نو ظھور، باز ه از قانون طبيعت و جزء زندگی است ھميشه يک تعداد ضعف ھائی را در الب

  .  می نماياند، که قادر به اقناع اھل انديشه و تعقل نيستند

ان مکه و مدينه از جمله افرادی سقراط در زمان خود و در ميان مردمان آتن، و محمد در زمان خود و در ميان مردم

منتھا يکی روشنفکری که خواھان آزادی فکر و انديشه و اعتقاد و وجدان بود، زمينی . روشنفکر دوران خويش بودند

 و ھيچ گاھی نکوشيد عقالنيت انسان را محدود به امری غيرمحسوس و ملموس کند، و ديگری می  فکر می کرد

  !بنددب و تنھا در يک محل هرا با ريسمان جزمگرائی و تعبد برای ھميشخواست پای عقل و عقالنيت انسان 

. نبرد ميان معتقدات کھنه و نو ھميشه و در طول تاريخ، نه در يک جا، که در ھر گوشه ای از جھان، وجود داشته است

و مرد را گرفت، دوران خونبار و وحشتناک تفتيش عقايد در اروپا، که جان بيشتر از شصت ھزار انسان، اعم از زن 

بيشتر جان زنان را، ھمانند تعقيب ھزاران انسان در سرزمين ھای اسالمی به نام رافضی و قرمطی و مجوس و شيعه و 
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نظر ... منين ھا و شاھان وؤ و اميرالماءسنی و بابی و مرتد و ملحد و کافر و ده ھا لقب ديگر، و نابودی آن ھا به امر خلف

  !کنم ھيچ انسانی بتواند آن را انکار کند فکر ندی ھستند، کهبه خواھش اوليای دين، شواھ

نشان دادن استمرار و تشابه اين نبرد از زمان سقراط تا اين زمان يکی از موضوعاتی است، که نگارنده خواسته است 

ين به  خوانندگان محترم خويش را بدان جلب کند ـ به ھدف شناخت بھتر ماھيت دين؛ و متوليان دهدر آن مبحث توج

  !عنوان مانعی در راه ترقی و آزادی و رفاه انسان و دست يابی به چيستی ھستی

موضوع دوم اينست، که من می خواستم با طرح آن صحبت، خوانندگان عزيز را متوجه اين اصل بسازم، که گفت و گو 

گاھی، ھمان گونه که  نفکران ھيچن و روشاميان دينداران و غيردينداران، يا ميان متوليان دين و انديشه ورزان و متفکر

از دوران سقراط تا امروز به جائی نرسيده است، به جائی نمی رسد، چرا که خاستگاه معرفتی اين دو گروه از انسان ھا 

  .  يکی نيست

يکی بر آن است که علم و معرفت و حقيقت را تنھا از کتاب ھای آسمانی و آموزه ھای دينی می توان حاصل کرد و 

ه اين نظر است که محدود ساختن خاستگاه علم و معرفت انسان فقط و فقط به کتاب ھای آسمانی و آموزه ھای ديگری ب

برخورد انسان با آنچه در قلمرو ديد، يا در جوالنگاه اسب تندگام و تازندۀ ذھن . دينی نمی تواند مستدل و معقول باشد

  ! ربه و آزمايش، و با آزادی کامل فکر و عمل باشدوقاد و پرسنده اش قرار دارد، بايد عقالنی و از روی تج

بر ... اگر خدا بی نياز است، که گفته می شود بی نياز است، پس خدا برای چه نماز و روزه و عبادت و: عقل می گويد

مرا بپرست، يعنی من احتياج به !! انسان فرض ساخته  است؟ گفته می شود که خدا انسان را برای عبادت آفريده است

برای شاد و مسرور شدن احتياج به عبادت ديده ! يعنی پرستيدن انسان مرا شاد و مسرور می سازد!  دارمنرستيده شدپ

  !!ل احتياج داردحی برای دست يافتن به شادی به الکلحکه يک الکمی شود؛ ھمانطوری 

 نبايد انسانی را که خود آفريده خدائی که بی نياز و قادر است، نمی تواند معامله گر و متوقع باشد؛ و: عقل می گويد

است، با وعدۀ باغ ھای سبز و دارای ھوای گوارا و جوی ھای شير و عسل و حوران سيه چشم و برجسته پستان و 

خورده و ھيچ وقت پير نمی شوند،  دست ندر بھشت ــ آنھم به قولی بيست و چھار ميليون زنی که ھرگز... سيمين بدن و

  . ی وا دارد و به عبادت و پرستش خود متمايل سازدبرای يک مرد  ــ به بندگ

بھشت :  را در برابر بندگی به خود بدھد، ولی دين می گويداءخدای مقتدر نبايد به کسی وعدۀ پاداش و جز: عقل می گويد

  . تنھا به پاداش نماز و روزه و حج و عبادت خدا و بندگی و تسليم کمال و تمام به او نصيب انسان می گردد

خدا نمی تواند، مانند انسان گاھی خشم بگيرد و گاھی خشنود شود و اگر خشم گرفت، عقاب کند و اگر :  می گويدعقل

توبه و تواضع و سر بر زمين گذاشتن و ابراز کوچکی و : ، ولی دين می گويد...خشنود شد، ببخشد؛ مانند شاھان غزنه و

ن و دعا و البه و اظھارعجز و ناتوانی متواتر ــ از زمانی اطاعت کردن و خير و خيرات و بوی خون قربانی و گوشت آ

که انسان دست راست و چپ خود را می شناسد تا دم مرگ ــ سبب کاسته شدن خشم و سبب خشنودی خدا و گشايش در 

  . زندگی انسان و نجات او از آتش جھنم، و سبب رفتنش به بھشت می گردد

، به ھيچ صورت نمی تواند قابل قبول باشد، زيرا "ه کرده است و او شرمسارگنه بند: "آنچه سعدی گفته: "عقل می گويد

و چون خدا کامل است، پس به حکم کامل بودن، خدا نمی تواند چيزی را . گنه از موجودی سر می زند، که ناقص باشد

کار موجودی که موجود و اگر قبول کنيم که انسان ناقص است و انسان آفريدۀ خداست، پس در ! بيافريند، که ناقص باشد

 و موجودی که در کارش نقص وجود دارد، نمی تواند بی عيب و کامل و تمام  ًناقص می آفريند، حتما نقص وجود دارد

  ! باشد

آيا . از اين گذشته علت خجلت، شرمساری و انفعال ھميشه و در ھمه موارد اشتباه يا خطا است، که از کسی سر می زند

  م، نظر به آنچه دين می گويد، در کار و در ذات خدا ممکن است؟ قبول اشتباه و وجود شر
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اشتباه، يا خطأ درھر حالت نشان دھندۀ اين است، که کنندۀ کاری، قبل از دست زدن به کار نمی داند، که نتيجۀ آن کار 

  ! ًمثال عدم شناخت خدا از انسان، که سبب شرمندگی وی، به قول سعدی می شود. چگونه خواھد بود

، يعنی دانا "عليم" طرح اين نکته اين سؤال پيش می آيد، نظر به آموزه ھای دينی، که يکی از نام ھای باری تعالیبا

که سبب شرمساری می   که دين به خدا نسبت می دھد و نادانی ازعاقبت کار انسان،ئیآيا دانائی و نادانی ـ دانائ. است

  گردد ـ قابل جمع ھستند؟؟

آيا چنين تصوری نسبت . دم آگاھی قبلی از برآيند کاريست، که نمی تواند خوب يا پسنديده باشدشرمسار شدن ھم نتيجۀ ع

به خدائی که از ھمه چيز، از گذشته و حال و آينده، با خبر و کامل مطلق است، منطقی و در خور پنداشتن و تصديق 

  کردن می باشد؟ 

ً يکی از سخنان آناگساگوراس بود، سخنی که عمال در يکی از مسائلی که سقراط را به محکمه کشاند، ھمين سخن و

 انسان، ھم انسان دين دار و ھم انسان بی دين، درستی آن ثابت شده است، ولی باوجود اين وقتی ۀزندگی ھزاران سال

دستگاه دين تصميم بگيرد کسی را مجازات کند، بدون اين که حرف او و حرف ديگران را بشنود، يا بدون اين که حق و 

 b را تنبيه کند، حتی اگر  b،a  وaيا وقتی خواسته باشد از ميان . حقيقت را در نظر بگيرد، او را مجازات می کند

اين شيوۀ !  راb را عقوبت می کند، نه aگناھی را مرتکب شده باشد و دستگاه دين ھم آن را به خوبی بداند، باز ھم 

  . ت سقراط، و تا ھمين کنون ادامه داردسخيف دستگاه دين قبل از عصر سقراط، در دوران حيا

ھدف ديگر در آن نوشته نشان دادن بيداد، خودکامگی، لجاجت و ضديت تاريخی دکانداران دين با حقايق روشن و با 

  .روشنفکران و روشنگران صائب نظر بود

تصميم گيری در ۀ لمسألۀ سوم، که نگارنده می خواست در مبحث روی آن تمرکز کند، موضوع قدرت است، که در معاد

بارۀ حقانيت دو طرف ـ اوليای دين و اوليای علم ـ حرف اول و آخر را می زند؛ و تا جائی که ما شاھد بوده و شاھد 

لفه ھای آزادی بيان، آزادی دين ؤھستيم، به ويژه در کشورھائی که دين و دينخويان دست باال دارند، مانند کشور ما، و م

  .رد، حق ھميشه به جانب دستگاه دين بوده استو وجدان چندان طرفدار ندا

و دليلی برای رد   تاريخ حکومت ھای دينی و مستبد را، که پر از زور و تحميل و تکليف و جبر و ترور و کشتار است

  !يکبار با دقت و موشکافی الزم مرور کنيد آنچه گفته شد نمی توان پيدا و ارائه کرد،

نی که به دينی باور نداشتند، که حتی دينداران معتقد به يک دين، ولی دارای مذاھب در چنين حکومت ھا، نه تنھا مردما

ر دين و مذھب ييمختلف، مورد پيگرد و آزار و اذيت  قرار گرفته، اگر سرکوب و نابود نشده اند، به نوعی مجبور به تغ

  . يا مجبور به تقيه گرديده اند

 گروھی به جان ۀن خان و مانند آن ھا، حملا غزنويان، عبدالرحمحکايت ھای پيروان شيعه در حکومت ھای خودکامۀ

ناصرخسرو که منتج به فرار وی به درۀ يمگان بدخشان شد، به طور مثال، يا به دار کشيدن حسنک وزير در زمان 

، بعد يا پيگرد سنی ھا در دوران حکومتگران صفوی در ايران... مسعود غزنوی به اتھام قرمطی و يا اسماعيلی بودن و

و پيروان وی، از جمله فاطمه زرين تاج، مشھور به طاھره يا قرة " باب"ھا تعقيب و قتل سيد علی محمد، ملقب به 

 که نقش ندی ائالعين، زنی که در سخت ترين دوران با شھامت بی نظير به تبليغ باور ھايش ھمت گماشت، نمونه ھا

  .رغالب موارد حق شمرده نشود، نشان می دھدن کنندۀ قدرت را در تثبيت حقی که می توانست دييتع

 و پناھنده شدن وی در ايتاليا، فرار  ن از افغانستان، که در دوران حاکميت کرزی به مسيحيت گرويداتبعيد عبدالرحم

ن حق، به دليل داشتن قدرت، يي، ھمه نمايانگر تع...مھدوی به کانادا، قتل نقشبندی، زندانی شدن غوث زلمی و کامبخش و

  .  اه قدرت حکومتگران دينخو و خواه قدرت برتر جامعۀ دينداران در يک کشور استخو

  : مثال ديگری از قدرت دينخويان سلطه گر
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چرا شما : روزی از يکی از اقاربی که سخت دين دار بود، ولی به نسبت قرابت کمی مراعات مرا می کرد، سؤال نمودم

  ! اين که خدا و پيغمبر اين را گفته استبرای: به ھفت طبقه در دوزخ باور داريد؟ گفت

کرده است، شما نمی  عادت ن دينی سختگير و متعصب، جامعه ای که به فکر کردن و حق سؤال کردنۀدر يک جامع

 در واقع طرد يا در برابر اين سخن ايستادگی يا استدالل کنيد؛ زيرا شک به اين سخن يا انکار آن) حق نداريد(توانيد 

چنين تمرد يا ! انکار حرف يا کالم خدا و پيامبر است و اين کار بخواھيد يا نخواھيد، جان شما را به خطر می اندازد

  ! گستاخی را دستگاه دين در يک کشور اسالمی ھرگز نمی تواند تحمل کند

ت، پس ترديدی در آن وجود ندارد و ھر منطق و استدالل جامعۀ دينی اينست، که چون پيامبر يا خدا اين را گفته اس

  !قتل: و سزای دشمن دين و کافر! منطق و استدالل ديگر سرکشی از کالم خدا و پيامبر، دشمنی با دين، و کفر است

حق بودن مبتنی بر اقتدار و قدرت جامعۀ دينی، يکی از دالئل اصالت و حقانيت کاذب دين، جامعۀ دينی و  ذی

  !ريخ بوده استسردمداران آن در طول تا

در محکمۀ سقراط ديديم، که محکمه، که دستگاه دين بر آن تسلط کامل داشت، باوجود دفاع قوی و مستدل سقراط، 

چنين امری نشانۀ قدرت و نشانۀ حق فرد يا گروه  قدرتمند است، خواه اين فرد يا گروه . سقراط را محکوم به اعدام کرد

  !!باشدمحق باشد يا ن

در آن مبحث اين بود، که دستگاه دين در ھيچ دوره ای  با عقل و منطق و علم، و با عقأل و منطقيون پيام اصلی ضمنی 

وعلمای غيردينی سر سازگاری نداشته و ھميشه برای حفظ برتری خود در برابر اھل انديشه از قدرت، از چوب و چاقو 

  .     اده کرده استو چماق، از زنجير و زندان، از طرد و تکفير و از دار و کشتار استف

موضوع چھارم اينست، که اگر داوران محکمۀ سقراط طبع و خوی و اخالق فرزانگان را می داشتند، که نداشتند، امکان 

ولی داوران محکمه سقراط کسانی بودند، . آن می رفت، که برآيند کار سقراط به نوشيدن جام شوکران منتج نشود

، که ھزاران انسان را محکوم به ...ھوری اسالمی و حکومت گران سعودی وازجھتی، مانند طالب و سران حکومت جم

  !!!اعدام نموده سر به نيست کرده و می کنند؛ نه فرزانگان و فيلسوفانی، مانند سقراط

که سقراط را بدان متھم نموده " گمراه ساختن"و " گمراه"گونۀ مثال مفھوم ه ب. نکتۀ پنجم، توجه به اھميت مفاھيم است

  !دبودن

می خواھم در اينجا قسمتی از صحبت سقراط را از فصلی از دورۀ اول ! می گفتند که سقراط جوانان را گمراه می کند

راستی سقراط جوانان را گمراه می نموده است، يا می خواسته است جوانان را ون نقل کنم تا ديده شود که آيا بآثار افالط

  :زيس جوان با سؤال سقراط چنين آغاز می گرددط و ليا بحث ميان سقر.به دانائی تشويق کند

  .ليزيس، گمان می کنم پدر و مادرت ترا خيلی دوست دارند: گفتم

  .بديھی است: گفت

  .پس بی گمان می خواھند ترا تا حدی که ميسر است نيکبخت سازند: گفتم

  .البته: گفت

   نتواند کاری به ميل خود بکند؟دست ديگران باشد وه به عقيدۀ تو کسی خوشبخت است که اختيارش ب: گفتم

  .نه: گفت

  .چون پدر مادرت ترا دوست دارند و نيکبختی ترا خواھان اند، البته ميکوشند وسايل نيکبختی ترا فراھم آورند: گفتم

  .بی شک: گفت

  پس اجازه می دھند که ھر چه بخواھی بکنی و ھرگز ترا تنبيه نمی کنند و از ھيچ کاری باز نمی دارند؟: گفتم

  .خدا سوگند از بسی کارھا باز می دارنده سقراط ب: گفت
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چه می گوئی؟ از يک سو آرزو می کنند که تو نيک بخت باشی و از سوی ديگر نمی گذارند ھر چه می خواھی : گفتم

ًبکنی؟ مثال اگر بخواھی سوار ارابۀ پدرت شوی و لگام اسپ را به دست بگيری و در مسابقه شرکت کنی ترا از آن باز 

  ی دارند؟م

  .آری، به خدا سوگند باز می دارند: گفت

  پس به کی اجازه می دھند چنان کند؟: گفتم

  .به ارابه ران که مزدور پدرم است: گفت

به آن مزدور اجازه می دھند که با اسبھای پدرت ھر گونه که می خواھد رفتار کند و برای اين کار مزد ھم به او : گفتم

  می دارند؟می دھند ولی ترا از آن باز 

  .آری چنين است: گفت

  ولی گمان می کنم اجازه می دھند که سوار استرش شوی و آن را با شالق بزنی؟: گفتم

  .نه، اجازۀ آن را ھم نمی دھند: گفت

  ھيچ کس حق ندارد استر ھای پدرت را بزند؟: گفتم

  .مھتر آن اجازه را دارند: گفت

  آزاد است يا بنده؟:  گفتم

  .بنده: گفت

س معلوم می شود که پدر و مادرت بنده ای را بر تو که فرزند شان ھستی برتری می نھند و چھار پايان خود را پ: گفتم

اکنون بگو . به او می سپارند و اجازه می دھند که ھر چه می خواھند با آنھا بکند ولی اين اجازه را از تو دريغ می دارند

  ست داشته باشی يا از اين اختيار ھم بی بھره ھستی؟ببينم، الاقل اجازه می دھند اختيار خود را به د

  چگونه ممکن است چنين اجازه ای بدھند؟: گفت

  پس اختيار خود تو نيز در دست ديگری است؟: گفتم

  .آری در دست للۀ من است: گفت

  او ھم بنده است؟: گفتم

  .آره للۀ ما بنده است: گفت

بگو ببينم آن للۀ  چگونه اختيار ترا در دست دارد و با تو . ده ای باشددريغ است که اختيار انسانی آزاد در دست بن: گفتم

  چه می کند؟

  .گفت مرا به نزد آموزگار می برد

  آموزگارانت نيز بر تو فرمان می رانند؟: گفتم

  . البته: گفت

ولی گمان . اردمعلوم می شود که پدرت در اين انديشه است که ھر چه می تواند فرمانروايان بيشتری بر تو بگم: گفتم

که خرسند شوی ترا در ھر کار  می برم ھنگامی که به خانه باز می گردی و در نزد مادرت ھستی مادرت برای اين

 .ًآزاد می گذارد و مثال اجازه می دھد که با اسباب بافندگی او بازی کنی

  .سقراط، اگر به آنھا دست بزنم مرا تنبيه می کند: ليزيس خنديد و گفت

  مگر به پدر و مادر خود بدی کرده ای؟! عجيب: گفتم

  .ھرگز: گفت
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ھمواره ترا در فرمان اين . پس چرا نمی خواھند تو خرسند باشی و اجازه نمی دھند ھر کاری که می خواھی بکنی : گفتم

دام و آن نگاه می دارند؟ بدين سان تو نه از دارائی شان، که اختيارش به دست ديگران است، سودی می بری و نه از ان

  .زيرا بی گمان اختيار تن تو نيز به دست ديگری است که آن را می پرورد. زيبای خود

  .سقراط، علت آن است که من ھنوز جوانم: گفت

چه گمان می برم پدر و مادرت برای پاره ای کار ھا منتظر نمی شوند تا تو . باور نمی کنم علت کمی سال باشد: گفتم

ًمثال وقتی می خواھند در خانه چيزی خوانده يا نوشته شود . کنون به تو واگذار می کنندمسن تر گردی بلکه آنھا را ھم ا

  چنين نيست؟. به تو روی می آورند

  .چنين است: گفت

و در اين کار ھا اختيار با تست که کدام حرف را نخست بنويسی يا بخوانی و کدام را پس از آن؟ ھمچنين ھنگامی : گفتم

 پدر و مادرت به تو فرمان می دھند که کدام سيم را سخت يا سست کنی و آن را با انگشت که چنگ به دست می گيری،

  يا مضراب بنوازی، يا در اين کار نيز ترا آزاد می گذارند؟

  .در اين کار ھم مرا آزاد می گذارند: گفت

ديگر آزادی را از تو دريغ ليزيس، پس علت چيست که در اين کار ھا به تو آزادی کامل می دھند ولی در آن امور : گفتم

  می دارند؟

  .گمان می برم که علت آن است که  اين کار ھا را می دانم و کار ھای ديگر را نمی دانم: گفت

 کار آزاد بگذارد منتظر آن نيست که مسن تر گردی بلکه ھر روز که ۀکه ترا در ھم پدرت برای اين. درست است: گفتم

  ..."تيار خود و ھمه دارائی خويش را به تو خواھد سپردبداند داناتر از خود او شده ای اخ

آيا تأکيد به دانائی و دانا شدن و رھنمائی ليزيس جوان به آنچه در زندگی انسان ھا از جمله اھم ترين کار ھاست، 

  !!! مسائل ديگر را با ھمين معيار و مالک بسنجيدۀ؟؟ ھمگمراه ساختن است؟

 بود که ه ایدر يک جمله می تواند بيان گردد، در ده ھا سؤال و جواب، شيوحوصلۀ سقراط برای توضيح مطلبی که 

  !   حقيقت يک موضوع را به گونه ای به ذھن يک انسان انتقال می دھد، که ديگر ھيچ گاھی از ذھن او بدر نشود

اين . رۀ خود شنيده امگمراه را من در دوران جوانی از زبان خيلی از انسان ھا، حتی از زبان اقارب نزديکم در باۀ کلم

  :ًکلمه را آن ھا زمانی بر زبان می آوردند، که مثال من می پرسيدم

" ال اکراه فی الدين: "چرا بر مردمانی که در خصوص برخی مطالب دينی سؤال دارند، سخت می گيريد؟ آيا اين جمله

  در قرآن وجود دارد يا خير؟

  .بلی: می گفتند

  معنی آن چيست؟: می پرسيدم

  .اجباری در دين وجود ندارد: تندمی گف

اگر چنين است، چرا اوليای دين که دارای اقتدار و استيال و تأثير قوی در جامعه ھستند با کسانی که با : می پرسيدم

 آن چنانی ندارند، برخورد خشن می کنند؟ آن ھا را از خود می رانند و دھری و بی دين هتمسک به اين جمله به دين توج

  می خوانند، و حتی دست به قتل آن ھا می زنند؟... فر وو ملحد و کا

  ! تو گمراه شده ای: می گفتند

  آيا در قرآن به تعقل، فکر کردن و آموختن تأکيد شده است، يا نه؟: می پرسيدم

  .بلی: می گفتند
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 با تأويل و پس چرا شما و سردمداران دين تفکر در خصوص تعاليم دين را تنھا در حد خداشناسی، تنھا: می پرسيدم

يد؟ و به کسانی که دانش و معرفت شان بيشتر بر پايۀ حواس،  منحصر ساخته اتفسير قرآن، و در زمينۀ مسائل فقھی

کرده اند، يا آنچه را که ه خود نديده و تجربه و آزمايش ن تجربه، منطق و آزمايش استوار است و آنچه را ک،عقل

   ندارند، حق نمی دھيد به راه خود بروند؟ صورت گرفتن آن خالف قوانين طبيعت است قبول

ندازيد، علم  که عقل تان را به کار بيکه خود قرآن توصيه می کند، شما اين گونه انسان ھا را گمراه می خوانيد، در حالی

  !دبياموزيد، حتی اگر در چين باشد ـ پندار پيشوای دين اين بود که چين دور ترين کشور در جھان برای مکه و مدينه بو

  .  تو گمراه و کافر شده ای: می گفتند

گمراه در زبان مروج و در جامعۀ ما به کسی گفته می شود، که از راه راست، يعنی از راھی که اديان نشان داده اند، 

  بدون اين که دقيق شوند که معلوم و مجھول چيست؟ ! منحرف شده باشد؛ روندۀ راه نامعلوم و مجھول

توانسته آن را در عقل و عمل و با منطق و استدالل  ناشته شده است، که تا امروز ھيچ انسانیاساس اديان بر باوری گذ

شاھد آنچه پيشوايان دين گفته اند، غير از پيامبر ھای شان و کتاب ھائی که آن ھا گفته اند کالم ! عملی به اثبات برساند

  خداست، چيست و کيست؟؟

اگر امانت داری، راستکاری، راستی و استواری انسان .  استواری آن ھامی گويند امانت داری، راستکاری، راستی و

باشد، صاحب اين قلم بدون تزلزل می تواند بگويد، که درست گفتارتر، ... ھا شاھد ادعای پيامبری يا واليت و امامت و

 سقراط، با آنچه تاريخ می درست کردارتر، استوارتر و شايد ھم امانت دارتر، عاقل تر، به قانون پابندتر و منطقی تر از

استواری او در ماندن در زندان و در انتظار مرک نشستن به وضوح کامل ! گويد، کسی در دنيا وجود نداشته است

  !!فرار از ترس و کشته شدن را ما در بسا موارد شاھد ھستيم! پيداست

کرد، زيرا می دانست، که خدا به پيامبری پس چرا او را پيامبر نمی ناميم؟ برای اين که او ھيچ وقت دعوای پيامبری ن

  . و چنين ادعائی اعتبار او را به عنوان يک متفکر در نظر مردم دانا خدشه دار می سازد! نياز ندارد

يکبار تاريخ زندگی اين انسان ساده و بی آاليش، ولی انديشه ورز و ھنرمند، و طرفدار ھنر و ادبيات و علم و معرفت، و 

کسی که باوجود ميسر شدن زمينۀ فرار برايش، به دليل . مداری را مطالعه کنيدنقيقت و قانون و قانومبارز راه حق و ح

احترام به قانون، به دليل احترام به شرف و نام خود و اخالف و اعقابش، به دليل اين که فردا فرزندانش به سبب فرار 

دنامی ترس از مرگ، نزد جامعه سر افکنده نشوند، پدر شان از زندان و اجتناب از اجرای حکم محکمه و قانون، و ب

چون نمی دانم مرگ چيست، چرا : او می گفت! فرار نمی کند، به زندان می ماند و جام زھر را با شھامت سر می کشد

  !بايد از آن بترسم

کم خدا و قرآن، گمراه کيست؟ کسی که در مسجد، در موقع نماز و ھنگامی که تسبيح به دست دارد، به ھزارھا بار، به ح

می گويد؛ دنيا و مالش ھيچ ارزشی ندارد، ولی ھمين که از مسجد بيرون شد، چنان خدا و قرآن و دين و پيامبر را 

نه به . فراموش می کند، که نه از خود را می بيند و نه از ديگران را و فقط در فکر جمع کردن مال و متاع دنيا است

 و خدا و اوامرش می انديشد، نه قانون را می بيند، و نه به سرافگندگی زن و فکر عزت و شرف خود است، نه به قرآن

اوالد خود توجه دارد؛ يا کسی که نام و شرف و وقار و پاکی و صداقت و انديشۀ پاک و درستش را، با ھر چه در جھان 

  وجود دارد، معاوضه نمی کند؟ 

، "چو"ات خويش بر ديواری سوار شده و ديوار با گفتن يک پدر من باور به اين داشت که يکی از اجدادش در دوران حي

چنين سخنی را بيشتر مردمان افغانستان از زبان برخی از انسان ھائی . مانند يک مرکب، شروع به راه رفتن نموده است

ً، بعضا امروز ھم، چنين سخنانی را در کشور خويش. که به اعتقاد آن ھا اجداد شان صاحب کرامات بوده اند شنيده اند
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آيا چنين کاری ممکن و به عقل برابر است؟ کی راه را گم کرده است؟ من، . از زبان برخی از انسان ھا می شنويم

  !  کسانی که مانند من فکر می کنند، يا پدران خوش باور ما و رھروان دين؟

و معجزه برطبق تعاليم دينی و يکی ازعلل گمراه خواندن من اين بود، که من می گفتم اين کار به يک معجزه می ماند؛ 

  ! باورھای خود شما کار پيامبران است، نه کار انسان ھائی که به پيامبری نرسيده اند

وقتی من می . وقتی می پرسيدم آيا شما چنين چيزی را به چشم سر ديده ايد؟ می گويند پدران ما آن را گفته و ديده اند

  !" تو گمراه شده ای: "می گفتند! تفاق نمی افتدگفتم، کاری که بر طبق ناموس طبيعت نباشد، ا

تو گمراه شده ای، حکم : "با تشدد می گفتند" چرا زن و مرد از نظر دين داران حق برابر نيستند؟: "وقتی می پرسيدم

  !" بحثی ندارد. زن زن است و مرد مرد. خداوند چنين است

"   تقوأ و خدا و دين حرف می زنند، خود پابند دين نيستند؟چرا متوليان دين، که اين ھمه از پاکی و: "وقتی می پرسيدم

  ...و! اين حرف ھا ھمه دروغ است. تو گمراه شده ای: "می گفتند

چيزی را که خودم  نه ديده ام، و تا وقتی که نبينم و ندانم که چه و چگونه است،  چگونه و چه گفته : "وقتی می گفتم

  !"چيزی نيست که در قرآن نيامده باشد. ای، ھمه چيز در قرآن گفته شده استتو گمراه شده : "می گفتند" تصديق کنم؟

پرستان، ھمانگونه که در دوران سقراط مھتدی يا راه يافته پنداشته می شدند، و متشخص و سرآمد مردم " مجھول"

زت بودند و بودند، در زمان ما نيز صاحب تشخص و معتمد  و دارای اعتبار و امتياز و بزرگی و نام شھرت و ع

به ھمين دليل کلمۀ گمراه از جوانی تا امروز چنان با نام من پيوند خورده است، که !! ھستند؛ و حرف شان خريدار دارد

  !!گوئی با من زاده شده بود

در جامعۀ آتن دو ھزار و چھار صد سال قبل ھمين افالطونی که فکر می کنيم نظريات وی کھنه شده است، قراری که 

  !کتابی تدوين کرده بود، پيرامون مفاھيم دقيق الفاظ و اصطالحات پيچيدۀ فلسفی ـ علمیشنيده ام، 

مقاالتی نوشته است، که اگر تمام بخش ھای آن را جمع " تضاد"دوست دانشمندی تنھا پيرامون مفھوم و تعريف کلمۀ 

  !!فقط تعريف يک کلمه!  کندءکنيم، شايد بيشتر از صد صفحه را احتوا

ل از اين که نکتۀ آخر را در اين مقال ياد کنم، اين سؤال را از دينداران و سرپرستان شان که می گويند ما می خواھم قب

  :می خواھيم از طريق اجرای دين مردم را در ھر دو جھان خوشبخت کنيم؛ بپرسم که

نم، بگذاريد مردم خود ًآيا شما واقعا می خواھيد مردم را نيک بخت بسازيد؟ چون جواب تان آره است، پس خواھش می ک

شما که خود تا فرق ! فکر کنند؛ و با عقل خود حق و حقيقت را بشناسند و راه نيک بختی خويش را خود انتخاب نمايند

در گمراھی و تباھی و فساد غرق ھستيد، چطور می توانيد ديگران را به راه راست و نيک رھنمائی کنيد؛ يا سبب نيک 

می خواھم تنھا يکبار چشمان تا را باز کنيد و ببينيد . يم که شما ھا کور ھستيد و عقل نداريدمن نمی گو. بختی آن ھا شويد

و چگونه از ھزار ھا سال مردم را با ھمين ياوه ھا فريفته ! که چگونه در مرداب متعفن و پر از مرداری غرق ھستيد

  ! ايد

کشيد، چطور فکر می کنيد، که  به زنجير بياوه ھای تانوقتی شما بر سر راه مردم مانع ايجاد کنيد، و عقل آن ھا را با 

، مال دوستی و مال اندوزی، اءمردم به حقيقت می رسند و خوشبخت می شوند؟ شما که نمی توانيد با اين ھمه دروغ، ري

 برای آن... ًطمع، آز، سخنان بعضا بی پايه، حرف چيزی وعمل چيز ديگری، فتنه انگيزی، شيطنت، خيانت و جنايت و

  . ھا الگوی خوب باشيد

! پس بگذاريد مردم اختيار خود را داشته باشند و خود راه خويش را برای رسيدن به حقيقت و به خوشبختی انتخاب کنند

ما را ! ھزاران سال مردم به دنبال شما آمدند، ولی به جائی نرسيدند؛ آيا اين ھزاران سال دنبال شما دويدن کافی نيست

خواست جدی مردم اينست که شما از سر راه شان ! نسازيد به خواست و به فرمان شما عمل کنيمبيشتر از اين مجبور 
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نيک بختی شما ھم در ! از سر راه مردم کنار رفتن شما، چيزی است که مردم را نيک بخت خواھد ساخت! کنار برويد

  ! ر کرداز خشم مردم، که زمانی مانند آتشفشان ھا فوران خواھد زد، بايد حذ. ھمين است

کارل "در آخر، برای تثبيت اين نظر، که مراجعه به آثار فالسفۀ کالسيک بی مفاد نيست، می خواھم بريده ای از نظر 

. ، ترجمۀ محمد محسن لطفی را در مورد اھميت کار فيلسوفان کالسيک يونان نقل کنم"افالطون"نويسندۀ کتاب " بورمان

  :بورمان می گفت

لمانی افالطون بنيان گذار آن چيزی است اون آغاز کرد، زيرا که به قول کارل ياسپرس فيلسوف فلسفه را بايد با افالط"

و سخن وايتھد فيلسوف انگليسی که گفته است . که برای نخستين بار از زمان او فلسفه به معنی راستين کلمه ناميده شده

شرينی و .  استئیافالطون، سخنی با معناھر فيلسوفی که پس از افالطون پيدا شده است حاشيه ای است بر فلسفۀ 

 مبتدی را چنان مجذوب می کند که رساله ای را که خواندن آغاز کرده ۀفت و گو ھای او حتی خوانندگشادابی و افسون 

  ..."است تا به پايان نبرد از دست نمی نھند

ًرھستند؛ که تقريبا اکثر فيلسوفان دوران گذشته از بورمان و ياسپرس و وايتھد، خيلی از انديشمندان معاصر ما به اين باو

  . ما به گونه ای از انديشه ھای انديشمندان و فيلسوفان دوران ھای گذشتۀ شرق و غرب متأثر بوده اند

گفتم، تکرار می کنم، که احترام به " ارسطو و امثال ارسطو ھنوز ھم محترم ھستند"ًپس ھمان طوری که قبال در مقالۀ 

  ! ن دانش، خواه نو و خواه کھنه، بر ھر يک از ما الزم و ضروری است مردان بزرگ جھاۀھم

بيان داشتم، ھمين ھا ھستند، نه آنانی " تعبير بيتی از يک شعر سعدی"آری، بزرگ و قابل احترام، طوری که در مقالۀ 

يوه و يتيم را ـ مال ملت را که پدران شان در تبانی با شاھان بيدادگر جفاکار ستم پيشه و فاسد و عياش به ھزار نام  مال ب

دزديده است ـ خورده و خود را بزرگ می پندارند؛ يا متوليان قبيح العمل، زشت پندار و سست گفتار دين، که جز 

دارند، يا خود شاھانی که تنھا در فکر خود و خانواده و ننوشيدن خون بينوايان خوش قلب و خوش باور کار ديگری 

  !!و زندگی ننگين شان را در عيش و عشرت و خوش گذرانی و زنبارگی سپری کرده اندحواريون گونه گون خود بوده 

  ادامه دارد  

 ١١/٠٨/٢٠١۵  

  

   

  


