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  کاامري  -رضا ايرانی 

 

بودن   ا با دار  روشنفکران ايرانی می پندارند که امروزه با ايده ها و افکار خود سروکار دارند و
 ه ـگذشتچنانچه در تاريخی»،  خواه ناخواه جاده "پيشرفت و ترقی" را خواهند پيمود  یآگاهخود «

  ين باوری نداشتند. همان خرافه امروز نيز ادامه داشته، با اين تفاوت کهجزا نگاشتند و ا ن میـ چني
) گرديده و  "تهي يسئ"سکوالريته و ال جدايی دين از "سياست"!،  به آن افزوده ( چند شعار" تازه"

  يافته است. ، روز شدهه ) بو ميثاق های الحاقی"حقوق بشر"روکش (
 

  که ما از آن گريزانيم ولی هنوز اسير هرچند ( شتهبسياری از افکارما، افکاری هستند که درگذ 
ذهنيت ما،   ) و تحوالت پس از آن، در ما پديد آمده و فکر ما را شکل داده اند.هستيم ودربندش

هم   برروی  انباشته ازاليه های تو درتوييست که در گذشت هزاره ها وسده ها از سوی اجتماع
يا  " خود"  آگاه     در تاريخ، شده " خود"  آگاه  يا «خودآگاهی تاريخی» و و اين  گذاشته شده است 

که از سوی قدرتمندان و وحاکمان  کار دارد   سطحی ازاين انباشت، تنها با آن اليهشده از تاريخ، 
  درحقيقت  بسخنی ديگر، اين "خود"   به تصرف در آمده است.ساخته و پرداخته شده و  جامعه
باشد   می برما حاکم  ِايديولوژی خودِ همان فلسفی حاکم،  مکتبِ  خودِ همان حاکم،   دين ِخودِ  همان

ميتوان ديد که   از همين جا کسب کند.  تا از آن "خود آگاهی تاريخی"  ، که تاريخ را می جويد 
!دردسر آغاز می شود  چگونه  

 
فقط اسالم است ولو آنکه در ظاهر "اديان کتابی" ديگر   » دين « برای نمونه از ديد يکنفر مسلمان،

فطرتاً،   اگر به اختيار خود رها شوند،در باطن پيروانشان يز به " رسميت" شناخته شوند ولی  ن
و اساساً همه پيروان اديان ديگر، کافرو ملحد وجاهل اند. از ديد يک "چپ زده" ايرانی  مسلمانند.

ش  پي ، و همين مفهوم را از دينتجربيات تاريخی اش از اسالم نيست  چيزی جز از « دين»نيز، 
تاريخ شاهان است!   درکش ازفرهنگ ايران، انکههمچن چشم دارد.  

 
را پی بريزيم ، نياز   »انديشيدن  « ود ـــو از خ ، ويمــود" شــواقعا "خ ،هـــکـت رار اســــپس اگر ق 

معين   و برايمان ساخته اند   ديگران که "بودی" نه آن  ، ن آگاه گرديمما  واقعی "" بودِ از کهداريم 
وز در راه است وـهن  ، به آگاه بودن  از "خودی" که هنوز نيامده نياز داريمپس   .اند  کرده  

از اين   درست می بايست  رديم. در اين روند،ــآگاه گ ،يافتهچهرۀ خود را ن نبازشکفت»  امکان « 
 د.اما در راه، پيدايش ياب ، تا آن چهره نشکفتهريد، تا آن "خود" نيامدهسست و بُ ـُ حی گــ" سط" خود 

اين خود، آنوقت خود فرهنگی ماست.  به سخنی ديگر ، ما می بايست   اين چهرۀ اصيل فرهنگی 
ورای عقايد، اديان، ايدئولوژی ها، ويا معرفتهای گوناگون جستجو نمائيم و آنرا با مهر ِ   خود را 

گـُسست  ن همي با درست  ،فر و دين » در عرفان ايرانیکـُ  اءبزايانيم. ايدۀ « ور  يک دايه، يک ماما
: می گويد ين القضات همدانی اينستکه ع  سر و کار داشت که نياز امروز ماست.  



 2

 
يش ــــوزم اين مذهب و کـــزنم بســآتش ب  
يشــــــای مذهب در پــهم بجــت بنــعشق  

 تا کی دارم عشــق نهـــان در دل خويــش
رهم توئی، نه دينست و نه کيش   ِمقصود   

 
ت صوفی نيست، چنانکه فلسفه، يک مکتب فلسفی ويژه ای نيست و يا  البته عرفان ايران، طريق 

کـُفر  اء ، شريعت نيست. ما ايدۀ « ور)» نباشد بجز مردمی دين من، « مهر به گيتی= (دين حقيقی 
فلسفی ِ    دينی، ايدئولوژيک،  زيرا که " خود آگاهی های تاريخی "ِ  و دين » را درک نمی کنيم
. ند ه شده در ما، اين راه را بر ما بسته اچيره گشته و درونی ساخت  

 
زمانيکه ما با ايده های ديگران آشنا می گرديم و يا افکاری را از جايی ديگربرميداريم و فوراً می  

اساساً  می پنداريم که آنها را فهميده و آگاهانه برمی گزينيم. درحاليکه افکار حاکم برما، پذيريم، 
پشت می کنيم و می پنداريم که آنها را رد   ما فقط به افکار حاکمند. اجازه چنين جابجايی را نمی ده

شت کردن به  پُ ، چونکه حتی آغاز هم نشدهما گـُسستن روند  کرده ايم و ازشرشان راحت شده ايم اما
اينستکه همان افکار حاکم، با اندکی تغييرقيافه،   گـُسستن نيست. چيزی، و يا ناديده گرفتن آن چيز، 

به زندگی خود  تغييرسطحی، با رويه و پوششی ديگر، نه تنها با همان نيرو، بلکه شديدتر با اندکی 
شت کردن به اسالم خيال کردند که ، که با پُ (مانند مارکسيزم  ِ روشنفکران چپ زدهادامه می دهند.

  و ما در اولين رويا رويی با انديشه ای متضاد،  يا دچار بحران می )اند  کرده "رد " اسالم را 
خود می پردازيم.  عقيدهيا به دفاع سرسختانه و مطلق از  گرديم و  

 
و دموکراسی    ، سکوالريزمحقوق بشر" رويکرد شعاری ِنمونه امروزی و به روز شده آن، 

. طيف روشنفکری ايرانيست بخش وسيعی ازخواهی" در ميان    
 

پذيرد. پديدۀ «   بدون مرزبندی و سنجشگری جدی و پيوسته، مقابله با افکارگذشته صورت نمی
رويکرد به انديشيدن ازخود و با مغز خود ويا  و  ولوژی ،ئدين وايد و هگسستن » از عقيد 

گی( نه کپيه برداری) از افکار ديگری ، چنان راحت و بی درد انجام نمی گيرد. چه بسا  انگيخت
اييم و راه  برای دور زدن و پرهيزنمودن از چنين دردی، زايش و پيدايش خود را بارها سقط می نم

را می بنديم.  انديشيدن با مغز خود و در نتيجه  پيدايش خود   
که بسادگی امکان فهميدن و پذيرش ايده   افکاری که بر ما حکومت می کنند چنان است  ینيرومند 

متضاد را برايمان فراهم نمی کند. های   
ری می دهند که  افکار موجود ما، تنها راه به افکا ««به قول فيلسوف معاصر منوچهر جمالی : 

١  »»لطمه به سلطه آن ها نزند.   
   

ما نياز داريم که در آغاز از افکار حاکم بر خود، ، و انديشيدن با مغز خود   اينستکه برای فکرکردن
در  فراهم می نمايد. »گشايش فکری   «. اين گسستن، زمينه را برای باز کردن و  بگـُُ◌سليم

می شود که از "خود" هست  ان» درست به کسی گفته واژه « پهلو  اسطوره های فرهنگ ايرانی،
ز انسانی بود که فراخ ا  تصوير ايده آل ايرانی  و گشودگی و پهنا دارد. « پهلوان و پهلوانی»

انديش، گشوده فکر، و مستقل، و با يقين از خود است.  يقين او ناشی از تجربيات مستقيم و بی  
و با  تجربه  ميرود   هفت خوان  به  مه،  رستم با يقين از خود واسطه اوست. اينستکه در شاهنا

بزرگترين فريب کنونی، شناختن همين "خود  ««  مصنوعی (ديو سپيد) پيکارمی کند.خدای 
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ساختگی و جعلی" بود که صانع و جاعلش، برترين قدرت را دارد و حق دست زدن به آنرا هم به  
با اين فريب که "خدای   اين "خود مصنوعی" ، پهلوان کسی است که با  ٢»» کسی نمی دهد.

 اما  .شود گالويز مي  »محال ساخته شدهصانع" نگهبانش هست، به پيکار بر می خيزد. با اين  « 
" آدم درشت   چيزی جز يک  ما، ودر تصرف درآمده شده چيره« پهلوان» در ذهن  تصوير 

همان " خودآگاهی تاريخی " است که اين  اين  شوربختانه، پُر زور" نمی باشد و کلفت هيکل ِ سبيل 
می سازد.  برای ما وارونه را تصوير  

 
هنوز پر قدرترين افکارحاکم بر ما، تصاويری هستند که ما ناخودآگاه  در آنها تنفس می کنيم بدون  

ارند که دامنه همه  آنکه ازآن خبری داشته باشيم. اين تصاوير برغم انکارما درظاهر، چنان کارگز
روز  ه هرچند که ما با روکش و لعاب ظاهری افکاری ب رادر بر داشته و معين می کنند.  افکار ما

درن " سعی درفاصله گرفتن از آنها نماييم.  مُ  از درن ترشده و " مُ   
 

تصوير ويژه ای از « حقوق بشر » و « دموکراسی » و « سکوالريزم» مفاهيمی هستند که با 
يافته اند. اين مفاهيم نه يک شبه با سرعت آذرخشی ونه   »پيدايش  « آگاهی او از خودش و انسان

 دار گشته اند.ـبيگانه و يا وارد کردن آنها از اين سرزمين ها، پديبا ساکن شدن در سرزمينهای 
همه در نتيجه   ،دراروپا زنده کردن فرهنگ يونانی وبيرون کشيدن اين تصويرانسان از آن

ا سنجشگريهای روشن و بی پرده و  ــــ، بيشمندان اروپائیاند  تۀـ والنی وپيوسط کری ـکارهای فــپي
بازگشايی   کليد   کليسا،...) ،مسيحيت يهوديت، ( حاکم ر قدرتمند ـــمنش، با همان تصاوي راست 
با قدرتمندان    ،بخود   و يقين او  انسان اصالت  داری انديشهــدايش و پديــو گسستن و پي ، فکری

وانی داشت و درک  خها همه با روان و ضمير فرد اروپائی هماين ند.ــ ود می باشـ مستبد دوران خ
اينستکه "  . اجتماعی او داشت-چون رابـــــــطۀ زنـــــــده ای با تجربيـــــــــات سياسی می شد

   ِ" جلوه می کند و ظاهر نفاهيم، هر چند هم که جذاب و " مدراقتباس و رونوشت برداری" اين م
ناهمخوانی با روان و    تصوير ويژه انسان و رست بخاطر نبود همانين می نمايد ، د ئتز  ما را

،  ازسوی ما فلسفی -ریپيکار و سنجشگری ِ فکو گستاخی   یضميرهرايرانی، بخاطر نبود دلير
که هيچ،  بلکه بيش از پيش ما را سترون و ُسست می سازند. نمونه برجسته   رد َب به جايی نمی   هرا

ه و تحوالت بعد از آن تا بامروز، دست از ما نمی کشد.چنين تجربه ای در جنبش مشروط  
 

انديشنده و فيلسوفی که بنيادی دراجتماع ميانديشد ، بايست آنچه را دراجتماع ، محال شمرده  «« 
ميشود، و همه مردمان ، ايمان به « محال بودن آنها » دارند ، ازسر، تحول پذير سازد . بدون 

٣  . »»به رسيدن به آزادی ازبين ميرود چنين گستاخی در انديشيدن ، اميد  
   
  

عقيده ای ( قدرتی ) می بايسـت مــرز -فـکر قدرتمند حاکم بر اجتماع مـا چيسـت؟ با چـــه،  بينشی
 خود را کشيـد و گالويــز شــد؟

 
تا بتوان ريشه ای   . د يانديشدر باره  آن  اين پرسشی است که رادی وپهلوانی را نياز دارد تا بتوان  

سوا نمود.  رتا بتوان درهمين راستا  " زنگيان مست " را نيز   کرد. را آغاز با آن پيکار اساسی
ظ "حقوق بشر و ع جره می زنند و مجلس وامروز در هر دانشگاهی در غرب، حُ زنگيانی که 

دانشگاه های ميهن را به خاک و   -می کنند و ديروز "مزاح گويی "و دموکراسی" بر پا می کنند، 
کشاندند و می بستند. خون می  
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ما  به « «  زنده ساختن و گستردن و بسيج ساختن فـــرهنگ ايران، بــرترين   و ريشــه  
 دارتـــرين  شکل پيکار سياسی ماست. » » ۴  

  
د ــديــپ و  *مي ده کننـــرزـــس فرهنگ ايران    ازدر تصوير ويژه اصالت انسان را تا آن   نياز داريم

آويختن انديشه  ، بانو مکریوندهای " دمکرات" ! که هر روز با ـــوه های آخ ـا ه يــو نه ب  آوريم
ريره" خود، راه پيدايش ملت را می بندند.ه ، در انبان " ابو های برآمده از جنبشهای انسانی غرب   

مشير  ش  و تيغ  با گســترش سرانديشــه « قداست جــان » ،    "««  سرانديشهما نياز داريم که اين 
۵  »»  ه احزاب سياسی و مذاهب می افتداز دست هم   

 
اين چــهره ســرکوب گشتــه و فراموش گرديده خود را از زير و را به گوش همگان برسانيم. 

» و چکاد دين  وکـُـفر اءور با بسيج ساختن « ايده پهلوانی، ايده   خاکستــر هزاره هــا، زنــده کنيم.
 اصيل » و در يک سخن،  گسترش فرهنگانـقداست جــ  « حقوق بشردر ايران يعنی سرانديشه

ونه   نه با ترجمه و شعار! آزادی و حقوق بشر در ما واجتماع پديدار می گردد. ، که ، ايران است 
 با حديث " بندگی و دلبُـردگی "!  

 
  6 " فقاتلوا ائمه الکفر"  "زنگيان مست" اگر واقعـاٌ راست می گويند، دليری کنند و فتوای قتل را

، « حقوق بشر» و« دموکراسی » و« سکوالريزم»منسوخ نمايند. ، " شان الم دموکرات سا"  در  
 پيش کش! 
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در   »منوچهر جمالی «به آثارفيلسوف معاصر   برای شناخت ريشه ای با فرهنگ اصيل ايران  -*

. کنون مراجعه کنيدا ذشته تاسال گ ٣۵  
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