
  
 پژوهشگر، نويسنده و فعال سيا سى -شهريار شادان 

  دين درونى / دين بيرونى
   
اى را تحت تعليم و تربيت خود نماز خواندن ياد داده است رندى اين سخن بشنيد  اول: در عهد قديم مرد مسلمانى مدعى شد كه گربه 

اى  جد بياورد. مسلمان چنين كرد. رند هم با جعبهو از مسلمان مدعى خواست براى اثبات دعوى خود گربه را جهت نماز به مس
حاضر شد. نماز به جماعت آغاز شد و گربه در شگفتى تمام همچون ديگر مردمان نماز خواند. گربه با امام جماعت به ركوع و 

كرد. گربه با ديدن  سجود ميرفت وذكر ميگفت. مرد رند در حاليكه ميخنديد در جعبه را باز كرد و موشى را در مقابل چشم گربه رها
  موش دوان دوان در پى او دويد تا موش را شكار كند.

  
دوم: پاولف روانشناس در يك اتاق كامالً بسته سگى را گرسنه نگه داشت، پس از مدتى در يك زمان مشخص زنگى را كه در اتاق 

انداخت سگ با ديدن گوشت بزاق دهانش  اخلكار گذاشته بود به صدا در آورد و در همان هنگام نيز تكه گوشتى از دريچه اتاق بد
ترشح كرد و شروع بخوردن گوشت نمود. چندين روز پى در پى اين عمل اتفاق افتاد. صداى زنگ. تكه گوشت. صداى زنگ. تكه 
گوشت. سگ به اين برنامه كه در زمان مشخصى تكرار ميشد عادت كرد. پس از چند روز پاولف روانشناس زنگ را بصدا در آورد 
اما گوشت را از دريچه بداخل اتاق نينداخت سگ بر حسب عادت بزاق دهانش ترشح كرد و بطرف دريچه دويد اما از گوشت خبرى 

  آورد سگ گرسنه با دهانى كه بزاقش ترشح كرده بود بطرف دريچه ميدويد. نبود، پاولف پس از آن هر گاه زنگ را بصدا در مى
  

هاى ديدارى و شنيدارى جمهورى  مردم در ايران شدت بيشترى گرفته است رسانه سوم: از دو سال قبل كه شورش ومخالفت
  كنند: با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد.   اسالمى ايران اخبار را اين چنين آغاز مى

  
  

  شرطى شدن مردم ايران
  

گى خيانت در حقشان روا ميشود و با مردم ايران كه همه در شناسنامه شيعه اثنى عشرى و مسلمان هستند از همان روزهاى اول زند
خواندن اذان در گوششان همچون گربه حكايت اول و سگ پاولف شرطى ميشوند. در گوش هر بچه مسلمانى در همان روزهاى 
نخست اذان گفته ميشود و نامهاى عربى را در گوش نوزادى كه چون آب زالل و شفاف است تلقين ميكنند. در همان روزهاى نخست 

گوش و چشم و دل و مغز ايرانى زده ميشود كه تا پايان عمر نتواند در پى تحرى حقيقت برود. انسان ايرانى چنان اسير دام مهر بر 
«كهن الگوها » ميشود كه وقتى هم ميخواهد از جا بر خيزد نا خواسته و ناخودآگاه نام على را بزبان مياورد چه ربطى بين على و 

  د معلوم نيست.نشست و بر خاست آدمى وجود دار
  
خواهند  ها كه استادان روانشناسى مردم ايران هستند خوب از عامل شرطى شده گى استفاده ميكنند بهمين خاطر وقتى مى مال

مخالفين خود را نزد مردم بى اعتبار سازند كلمات انگليسى را بكار ميبرند بدون اينكه اشاره به مفهوم علمى آن بكنند چرا كه خوب 
م ايران شرطى شده كلمات و جمالت عربى هستند. مردم ساده پندار مذهبى كه معنى كلمه و جمله عربى را نميدانند به آن ميدانند مرد

اند فقط با بكار بردن چند كلمه انگليسى مثل ليبرال، الئيك، سكوالر  هاى خائن فهميده به ديده كالم مقدس مينگرند. بدين رو مال
يابند. شوربختانه حتى دانشجويان و تحصيل كردگان ما معانى اين اصطالحات را بخوبى نميدانند. ميتوانند به نتيجه دلخواه دست 

مالها با كلمات عربى چون متشرع، متعبد وهمانند اينها كار خود را پيش ميبرند. اينان با حفظ اين ظواهر در كالم و زبان، ذهن مردم 
اند و نميتوانند به عمق مغز خود نفوذ  ا در همان اليه اوليه مغز خود متوقف شدهاند. عامه مردم م كوچه و بازار را هيپنوتيزم كرده

كنند تا بلكه حقايق را دريابند. خوشبختانه جوانان بسيارى در ايران امروز در برابر طرح مسائل زير بنائى پذيرا و شنوا هستند و 
نظر كنند گرچه نسل گذشته سرسختانه بر سر عقايد خود ايستاده  آماده گى دارند تا در شالوده و اساس زندگى و عقايد تحميلى تجديد

  و حاضر نيست گامى به جلو بردارد.
   

چندى پيش در بحث دينى با يكى از اينان كه مدام در نماز و ذكر شبانه كوشا است بحث كردم اين فرد كه دچار فشارهاى عصبى نيز 
اى براى بيان اهميت عبادتش دليلى آورد كه جالب توجه  يكروز در جلسه هاى تند و عصبى ميداد هايم پاسخ هست در برابر پرسش

بود. وى ميگفت در سن نه سالگى يك روز صبح نمازش قضا ميشود و پدرش زغالى آتشين را مقابل چشمان او ميگيرد و تهديد 
  ميكند كه اگر نمازش قضا شود آتش جهنم او را ميسوزاند. 



نمازم را هم ترك نكرده ام. حال اين فرد در هر كجا كه باشد در وقت اذان بسرعت بسراغ  وى ميگفت من از همان روز يك ركعت
نمازش ميرود. اما اين فرد از كارى كه ميكند هيچ دركى و آگاهى ندارد زيرا كه اين مسأله براى او كارى ذهنى و از سر عادت شده 

  ميكرد. كه بطور خودكار انجام ميگيرد چنانچه گربه حكايت اول ما چنين
  

من از وى خواستم كه نمازش را براى يك هفته به زبان فارسى بخواند و در هنگام خواندن به معنا و مفهوم آن فكر كند اما وى 
اش مورد قبول خدا و رسول او واقع نشود. اگر  چنان تحت تأثير آن هيپنوز اوليه پدرش بود كه ميترسيد بقول خودش نماز فارسى

هاى عاشقانه كس يا كسانى به معشوقشان (خدا) باشد  يابيم كه اين متون ميتواند نامه ها بنگريم در مى و نمازها  نيك در معنى دعا
ها نفر در سراسر جهان طوطى وار آنرا تكرار ميكنند و روى آن وقت ميگذارند و بدتر از همه در پايان احساس  اما حاال ميليون

لك زده و در برابر ديگران خود را بنده بد خدا تلقى ميكنند اما بهر صورت در درون رضايت از عبادت خود ميكنند و به نفس خود ك
خود احساس ميكنند كه مقرب در گاه باريتعالى هستند و همواره مورد توجه او هستند و بخاطر عبادتشان از ديگر انسانهائى كه 

  بايد به آنان برسد.چون آنان عبادت نميكنند برترند و بنابراين حقوق بيشترى از همه جهات 
  

ترين مردمان از عقوبت پروردگار ترس دارند اين ترس از كودكى آغاز شده و امروز با تبليغات  اى چون ايران بى اعتقاد در جامعه
ها مدام در حال زنده نگه داشتن دين اسالم هستند. اما حقيقت اين است كه حقيقت  جمهورى اسالمى تداوم يافته است. همه رسانه

  اه نيازى به تبليغ ندارد. حقيقت هميشه زنده و پر شور وجود دارد كه ميتوانيم آنرا در درون خود شناسائى كنيم.هيچگ
  
بينيم كه دين چگونه بجاى اينكه به پاكسازى درون بپردازد بر عكس به آلوده كردن نفس و درون منجر ميشود. دليل مهمى كه   مى

هاى گوناگون باز مانند همين عامل شرطى شده گى است كه بر قلب و مغز  ى در عرصهباعث گشته مسلمانان از خالقيت و شكوفائ
هاى فردى شكوفا شوند. فرد ى كه به واسطه مذهب شرطى شد در برابر مسائل و  ها و خالقيت انسان مهار زده و نميگذارد مهارت

اش تصور ميكند كه خداوند بايستى كارى  نه باورهاى دينىحل آن عاجز ميماند و نميتواند خود به تنهائى اقدام كند و با توجه به زمي
  صورت دهد.

   
هاى غلط   امروز كم نيستند ايرانيانى كه مخالف رژيم هستند و در داخل كشور در شرايط بسيار سختى زندگى ميكنند اما همين باور

امه خبرى كه ميگويد: با سالم و صلوات بر باعث شده كه دم بر نياورند. مردمى كه به خدا و رسولش باور دارند با شروع هر برن
اى و خاتمى سيد را همان آل محمد شناخته و از بيان مخالفت حتى در خانه خود و در بين  محمد و آل محمد، نا خود آگاه خامنه

اعتقادى  اندك خانواده هراس دارند. اين هراس ديگر هراس از حكومت نيست بلكه هراس از خدا و رسولش هست كه هر فردى را با
  مجبور به عقب نشينى ميكند.

   
ها هستند كلماتى چون يا على يا صاحب الزمان يا محمد  بارى ناخود آگاه جمعى مردم ايران اسير و شرطى شده همين عالئم و نشانه

  و...... 
  

نيم اين مسأله را تأييد هاى انقالب اسالمى را كه در هر كوى و برزن نقش بسته عكاسى كنيم و در كنار هم بچي اگر ديوار نوشته
هاى حكومت صالحان اجراى نماز است.    اى است با اين مضمون: يكى از نشانه ها سخنى از خامنه  ميكند. يكى از همين ديوار نوشته

ها از مردم باعث شده هر كارى بكنند چنانكه  طبيعى است كه مردم ساده پندار ما همچنان سر در گم باشند. شناخت روانشناسانه مال
براى بدنام و لكه دار كردن هميشگى مجاهدين رژيم براحتى تن به بمب گذارى در حرم امام رضا داد و بعد هم اعالم كرد كه كار 
مجاهدين بوده است. با همه افشاگريهاى آقاى ذاكرى مأمور عالى رتبه اطالعات جمهورى اسالمى در اين باره، هنوز بسيارى اين 

  مسأله را باور ندارند.
  

  حرفدين 
   

اش بر حرف بوده و به شرطى سازى ذهن توده مردم مشغول   بارى همه اينها نتايج دين بيرونى است دينى كه پيش از هر چيز تكيه
است و براستى مگراين انقالب كارش را با حرف پيش نبرد؟ همچنان كه باز حرف در اساس، كار رژيم است و مردم ما نيز همچنان 

  ى، دين حرف، روان هستند.سر گردان در پى دين بيرون
   

اكنون كه نسل نوى ايرانى پا به عرصه گذاشته بايستى از بن و ريشه يارى شود تا بتواند خود را از عقايد دين بيرونى رها و آزاد  
رون كند. و اما دين درونى نياز هر انسانى است كه ميخواهد در جهان مدرن و امروزى گام بردارد. دين درونى رابطه انسان با د



خويش است با اعماق قلب، مغز و روح خويش. اگر نسل نوين ايرانى بتواند دين بيرونى را كنار زند و دين درونى را فرا بخواند 
كارى سترگ را انجام داده است. اما دين درونى به باور من دين مهر و خرد است. دين فرا دينى است كه همه جهان فردا بدان روى 

  همانا يگا نگى در پندار، گفتار و كردار است. دين راستى و درستى است. خواهد آورد. دين درونى
  

افكنيم جائيكه فراتر از كالم و سخن است. جايگاه درون روح، قلب و  وقتى سخن از درون ميشود بى ترديد به منشاء و عمق نظر مى
و اعمال اوست. اگر اعضاء بدن بطور ناخود آگاه  هاى آدمى با هر كميت و كيفيت منشاء همه حركات انديشه  مغز آدمى است. افكار و

نسبت به محركات بيرونى واكنش نشان ميدهد و يا حركت خون و ضربان قلب و ديگر كارهائى كه در بدن ما بطور خود كار در يك 
ى جسمى همه  ها چرخه منظم انجام ميگيرد همه از عمق ناخودآگاه در مغز ما ريشه ميگيرند. از همين رو ميتوان گفت بيمارى

هاى ذهنى و فكرى موجب تنشهاى ذهنى و فكرى در انسان ميشود و بنابراين مغز نميتواند آن  منشاء درونى دارند زيرا كه تضاد
همكارى الزم را با كل سيستم بدن داشته باشد. پس بايد دانست كه اعتقادات و باورهائى كه خالف جريان طبيعت و هستى است  

هاى تعصبى و مطلق گرا جسم و جان آدمى را سخت و   ها و باور انديشه جسم و جان او سيطره پيدا ميكند.بمرور از مغز آدمى به 
  بيمار ميكند زيرا همان گونه كه در فكر انعطاف نيست در جسم و روح هم انعطاف از بين ميرود و بيمارى ريشه ميدواند.

  
واند به شفا فيت قلب و روح خويش يارى رساند. از همين رو چنين يابيم كه آدمى با بسط خرد و دانش ميت با اين مقدمه در مى

  ميسرايد شاعرخردمند پارسى، فردوسى پاكزاد: 
  

  توانا بود هر كه دانا بود 
  

  ز دانش دل پير برنا بود
  

آن مدام لعن  (عمل و عكس العمل) به تمامى شعارها دعاهائى كه در KARMAحال اگر هر ايرانى با در نگر گرفتن ابر قانون كارما 
يابد كه چرا در زندگى مدام دچار بيمارى يا مشكل و مسأله است. نسل  و نفرين و مرگ طلبى براى اين و آن است نيك بنگرد در مى

نوين ايرانى بايد خويش را از قيد مذهب و دين بيرونى كه مدام در پى ايجاد تنش و مسأله است به تمامى رها و آزاد كند. بايد دانست 
تگارى انسان در آرامش است و اين آرامش جز از طريق ذهن و فكر آرام بوجود نخواهد آمد و آنجا كه ما بوسيله افكار كه رس

طور مداوم  ايم انتظارى جز هرج و مرج نبايد داشت. آنگاه كه انسان به هاى خشن و يك سويه دين بيرونى محاصره گشته انديشه و
ز درك معنا و مفهوم واقعى آن عاجز است و نميتواند آنرا در ذهن خود بدرستى حالجى كند تا به  به بيان و اداى كلماتى ميپردازد كه ا

  روشنى رسد دست بكارى بيهوده زده است و بسى كه بر عليه وجود خويش اعالم جنگ كرده است. 
   

  
  تضاد دين وآزادى

  
داشته است. حال اگر دين درونى را به مفهوم واال و   در طول تاريخ همواره بين دين و آزادى جنگ و تضادى غير قابل انكار وجود

ارزشمند ش كه همان يگانگى و وحدت در پندار، گفتار و كردار نيك است بشناسيم ميتوانيم آنرا براحتى و بدون جنگ و تضاد به 
يابد. چه سود اگر ما  ىها همواره از درون انسان به بيرون از او توسعه م انديشه آزادى انسان پيوند زنيم. چرا كه مفاهيم و

اى كامالً  آزاديهاى سياسى، اجتماعى و فردى داشته باشيم اما در درونمان اسير توهمات اسارت بار باشيم. بدين رو اگر در جامعه
ن دمكراتيك هم باشيم باز امكان به زير يوغ رفتن انسانها وجود دارد. اسارت و آزادى از درون آدمى برمى خيزد انسانى كه از درو

به آزادى و استقالل نرسيده است اسير دست كسانى خواهد شد كه در همه جوامع همواره مترصد بهره كشى از انسانها هستند. فرقى 
  نمى كند چه بنام آزادى و چه بنام دين. آزادى، استقالل و دين، همواره ما ايرانيان را به چالش فرا خوانده است.

درستى از اين سه مقوله نداريم و خواستگاه خود را شفاف نميدانيم و همواره بر گذشته و  از آنجائيكه ما هيچگاه درك و شناخت 
ايم نتوانستيم راه حلى براى آن بيابيم. ما در پى آزادى هستيم اما همه غالبا در قلب و مغز خويش اسير توهماتى هستيم  سنت چسبيده

ستقالل كشور ايران هم صادق است اگر ما به درون به قلب و مغز و كه ما را در پيوند به آزادى يارى نمى كند. اين در باره ا
انديشه حاكم كنيم بى ترديد  هاى مان بپردازيم و صداقت را بر انديشه هاى فكرى و مان نظر افكنيم و به پاكسازى در بنيان روح
و آنگاه است كه پندار، گفتار و ها شفاف و روشن ميشوند و نيروئى ميسازد كه اعمال آدمى را با صداقت همگام ميكند  قلب

كردارمان صادقانه و يگانه ميگردد. در چنين شرايطى كه وجود ايرانيان پاكسازى شد و شفافيت يافت بى ترديد دين حقيقى و درونى 
نگاه كه هر  يعنى يگانگى در پندار، گفتار و كردار نيك در وجود هر ايرانى تجلى يافته و استقالل و آزادى هر فردى تضمين ميشود. آ



ايرانى به اين سه اصل رسيد طبعا اتحاد بين همه ايرانيان بوجود خواهد آمد. پس اتحاد درونى (اتحاد پندار، گفتار و كردار) 
  اى است بر اتحاد بين همه مردم ايران.  مقدمه

  
ها را بسوى دين بيرونى هدايت  هجمهورى اسالمى ايران با درك اين مطلب براى برهم زدن تعادل و اتحاد درونى در هر ايرانى، تود

اجبارى كرده است. به همين خاطر اغلب كسانى كه در عرصه زندگى شكست ميخورند به جاى ريشه يابى علل آن و مبارزه با آن به  
يان در هاى انحرافى از قبيل اعتياد و فحشاء كشيده ميشوند. پس بنابراين استقالل ايران جائى تضمين ميشود كه فرد فرد ايران مسير

انديشه ها، باورها و عقايد، وابسته و دنباله رو نباشند و خود را مقلد ولى فقيه و مرجع تقليد و يا حتى فالن  انتخاب
هاى مردمى كه  روشنفكرخردمند ندانند، بلكه خود در تحرى حقيقت بكوشند و محقق باشند و همه چيز را نسبى در نظر گيرند. توده

سال از  ٢۵د دم از استقالل كشور بزنند، چرا كه استقالل بايستى از درون آنان سرچشمه گيرد. ملتى كه دنباله رو هستند حق ندارن
گر مالها ضربه خورده و روزبروز در سياهى فرو ميرود هنوز به خاطر نداشتن استقالل و آزادى درونى نتوانسته  رژيم سركوب

اند و گرنه رهائى از  مردم ايران خود مقصرند كه در دام ماليان گرفتار آمدهبراى يك روز هم در حد گسترده به خيابان بيايد. بى شك 
  مان كم كارى ميكنيم زيرا كه هنوز باورها چندان محكم نيست. اين دام چندان هم مشكل نيست. ما همه با هم در كوشش

   
  
  

  از درون خود آغاز كنيم
  

انديشه هر ايرانى ريشه گرفت ميتواند خود را به بيرون از  ن از فكر ودر اينجا بايد توجه كرد كه آزادى و استقالل وقتى از درو
وجود آدمى گسترش دهد. بى ترديد هر ملتى شايسته همان حكومتى است كه بر او حاكم است. اگرملت ايران و فرد فرد ايرانيان از 

هاى واقعى خود  يات، آمال، آرزوها و خواستحكومت فعلى ناراضى هستند بايستى ابتدا به درون خود نقب بزنند و مشكل را در درون
ببينند. اينكه استعمار انگليس و امثالهم در پى چپاول كشور ماست امرى ثانوى است همچنا نكه اگر جمعى مالى بيسواد بر ما حاكم 

يد نظر اساسى و زير هاى مان تجد انديشه اند نيز امرى ثانوى است. اصل و واقعيت در اين است كه ما بايستى ابتدا در بنيان شده
هاى مان است، به اعتبارى خرد و مهر را بايستى به عرصه زندگى خويش  ها و قلب بنائى كنيم كه آن ابتدا پاكسازى صادقانه مغز

راه دهيم. چنين انسانى كه خويش را باور كرد گام در دين درونى نهاده است و از حلقه دين بيرونى رها شده است او خود را اگر چه 
ها و صفاتى را دارد كه دريا نيز در خود دارد. بدين رو  پندارد وميداند كه قطره همان ويژگى نفر است اما چون يك ملت مىيك 

اش پاك كننده هر گونه ضعف و پليدى است. يك قانون مهم طبيعت ميگويد انسان در بيرون   انفجارى در درونش آغاز شده كه شعله
ه در درون خود از همان جنس و نوع را بطور مداوم پرورش داده است. ترديد نبايد كرد كه ستم  همان چيزى را به خود جذب ميكند ك

اش در قلب و مغز ايرانيان است. بايد دانست كه جهان   پيشگان حكومت اسالمى حاصل درونيات خود ما هستند، ديوى كه سرچشمه
ى ميبخشد. پس به اين نتيجه ميرسيم كه استقالل وآزادى ايران هاى اصيل و واقعى ما را در بيرون تجل آئينه درون ماست كه خواست

در گرو استقالل وآزادى درون تك تك ما ايرانيان است و در اين ميان رهبران و مبارزان سياسى، روشنفكران، نويسندگان و 
نظراساسى فرا رسيده است تا  هنرمندان ايران زمين بايد دراين جريان پيشرو و جلو دار باشند. گاه ترديد به خويش براى تجديد 

  افكنيم به تفاوتهاى دين درونى و دين بيرونى.  تولدى دوباره بيابيم. اكنون در اينجا نظرى مى
  

اى را  دين بيرونى مطلق گراست و قالبى از پيش تعيين شده و تك ساحتى دارد، دين درونى نسبى گراست، شك ميكند و هيچ پديده
هاى علمى و تجربى عبور  ن درونى براى پذيرش هر چيزى تحليل و بررسى ميكند و آنرا از چرخهتمام و كمال پذيرا نميگردد دي

  ميدهد. دين بيرونى كوركورانه متعبد و باورمند است.
  

اندوه را ارج  دين درونى اساس را بر شادى و رهائى ميگذارد زيرا كه شادى ضريب هوش آدمى را باال ميبرد اما دين بيرونى غم و
  آورد و قدرت تحليل و بررسى را از انسان ميگيرد. دهد چرا كه ضريب هوش آدمى را بشدت پائين مى و آنرا توسعه مى نهد مى
  

دين بيرونى در گذشته سير ميكند و سنت را اصل ميداند. دين درونى در اكنون سير ميكند و شرطى شده گذشته نيست. دين بيرونى 
خدا را منشاء آغاز هر كارى ميداند اما دين درونى از آنجائيكه انسان را منشاء انجام هر  اى ندارد چرا كه  براى فردا هيچ برنامه

  كارى ميداند براى فردا و فرداها طرح و برنامه دارد.
دين بيرونى بر ظاهر پوشش و لباس و تأكيد دارد اما دين درونى بر عمل انسان پيش از هر چيزى تأكيد دارد. دين درونى رسيدن هر 

ى را به انتهاى دانش ضرورتى انكار ناپذير ميداند. اما دين بيرونى دانش را فقط براى خبرگان خود ميخواهد و ضرورتى نمى انسان
  بيند كه مردم به دانش دست يابند. 



  
يدگى به دين درونى انسان را به خود و ساختن خود توجه ميدهد و از پرداختن به ديگران منع ميكند اما دين بيرونى مدام در پى رس

  ضعف و قوت ديگران است.
  

دين درونى ميگويد حركت كن و به جلو برو و زندگى را تجربه كن اما دين بيرونى ميگويد فقط به يك سو حركت كن و آن صراط 
  مستقيم است. 

  
را پذيرا شو   دين درونى هرگز نميگويد چه بكن و چه نكن بلكه ميگويد از درون آگاه شو و خودت تصميم بگير و مسئوليت كردارت

اما دين بيرونى ميگويد چه بكن و چه نكن و در آخر هم معلوم نيست كه مسئوليت بر دوش كيست آيا بر دوش خداست يا بر دوش 
  مرجع تقليد و يا بر دوش خود انسان؟

  
ن استقالل و آزادى دين درونى براى استقالل و آزادى فرد در خانواده و جامعه ارزش و اهميت قائل است و معنويت انسان را بدو

  انديشه، گفتار و كردار فاقد ارزش ميداند. دين بيرونى استقالل و آزادى انسان را محدود ميداند. فرد در
  

دين درونى آزادى انسان را تا جائى ميداند كه به آزادى ديگر انسانها لطمه نزند. دين بيرونى اصل را بر كميت ميداند و در توليد مثل 
شويق به داشتن فرزند بيشتر ميكند اما دين درونى بر كيفيت تأكيد دارد و داشتن فرزند را منوط به فراهم شدن افراد جامعه را ت

  شرايط عقلى آن ميداند.
  

دين بيرونى برازدواج به شيوه سنتى تأكيد دارد و اجازه نميدهد دختر و پسر نسبت به هم شناخت عمقى و عملى بدست آورند اما 
  و پسر اين اجازه را ميدهد كه با شناخت گسترده نسبت به هم براى ازدواج اقدام كنند.دين درونى به دختر 

  
دين بيرونى در پى سازماندهى معنويتى است كه مدعى آن است. و انسانها را با اعداد و ارقام ميشناسد. اما دين درونى در پى 

  سازماندهى نيست و انسان را با عدد و شماره مقايسه نميكند.
  

ن بيرونى انسان در پى شناخت خداست و مدام پرسشش اين است: خدا كيست؟ پرسشى كه در طول تاريخ بى پاسخ مانده است ا  در دي
نسان در اين وضعيت حقيقت را در بيرون از خود جستجو ميكند اما در دين درونى انسان در پى شناخت خود است وحقيقت را در 

  درون خويش جستجو ميكند و پرسش اين است: 
  من كيستم؟  

  
  
  

shahriyarshadan@yahoo.com  
 
 
 
 

  ش کــاويـــــانیــــدرفـ

  
https://derafsh-kaviyani.com/ 

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

 

 


