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و  » سيمرغی ايران « فـــــرهنــــگ  
ايرانی  گـــــی " روشنفـکــران " ه درمـــــاند  

» چــرا جـــــان و زنــــدگـــــــی مقـــــدس است؟«  
 

rezairani30@yahoo.com 
امريکا  -رضا ايرانی   

٢٠٠٧فوريه   
 
 

) ١بخش نخست (  
 

خوارم و نّراد و رند و شاهد باز      شراب«  
 مرا ز دست هنرهای خويشتن فريــــاد

 ز ننگ خرقه و تسبيح و زهد در رنجم       
» که هر يکی به دگرگونه داردم ناشــاد   

) (عبُيد زاکانی  
    

هللا   ادی که سدها سال پيش از ما در ايران زندگی کرده اند در رودررويی با دليری و راست منشی افر
  مان،امروزبه شگفتی ميآورد و در مقايسه با  ما را بی ترديد   دوران، آن  آخوندهای " دينش" وو

را فرياد ميزند. ما آفرينگويی   
 

هللا می    ِ در بيانی ساده و با دليری در باره دين بوده که  »  عبُيد زاکانی «  ، يکی از آنها برای نمونه
 گويد: 

 
آلتش را می بُرند و   بدان در آيد    ونه ديدی؟ گفت هرکه گزرتشتيی اسالم آورد. گفتندش اسالم را چ« 

» .هرکس از آن بيرون رود گردنش را می زنند   
   

رنج و ناشادی   درحقيقت  ميآورد، ولی  " گشته"مسلمان   تازه اين روايت را اززبان زرتشتی ِ  عبُيد،هرچند  
با دليری وطنـز  ريزش، نومتّوليان خو  شريعت اسالم، برنده   ازتيغ از اسالم، ديدگاه خود را خويش، و 

 بيان ميکند. 
 

از بيان ديدگاه های خود درباره اسالم   و  ،ند هست دانش و" بينش علمی " ی عکه امروزه مدّ  بسياری  البته 
نه    ،ند ، خودداری می ورزدراروپا و امريکا نيز زندگی کنند  آن، ولو آنکه و احکام انسان و حيوان ستيز

  ند " می گزار   اسالم ستيزینام آنرا "بلکه  ند  وآنرا جّدی نمی گير  ند تنها اهميت اين سخن را درنمی ياب
با بخش نادلپسند حکومت اسالمی هستند    ، آنهم  " مبارزه "سرگرم    خود   بنا بر" بينش علمی "  هرازگاهی  و 

  تا مگر از تند راه می اف بدنبال اين و يا آن    و نداشتن مايه فکری  ، گی و تهی بودن ه از روی درماند 
  " بينش علمی"    ِآنهمه نعره های گوش کر کنُ  از  . البته" فرجی حاصل " گردد   ان، برايشانناي پيشوايی 
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و نبايستی   از آب در نمی آيد هم چيزی جزاين  ،"الييک و سکوالر"ياوه گوييهای  و آينده نگری و  
. انتظار ديگری داشت   

 
آورد!  ميرزا  درد میه ب  را دوستی ها"، دل هر ايران نويس ب های "ميرزا ها و بحث نگاهی به نوشته 

سستن از ذهنيت  گُ «کردن بنيادين در  فکر انديشه و ،نويسند های ما، از تنها چيزی که نمی نويس ب
ساده   یيک مقايسه   .پيش شرط و نيازاساسی نوشوی در ايران است. اين گسست درست است  »اسالمی

سازد.و برجسته می  ر مان آشکاآنان، مطلب را برای  مشروطه و آثار  یبا روشنفکران دوره   
 

  اساسن درپی هوس و   داشتند  ی مشروطه رويکردی  متفاوت نسبت به «قدرت»آزاديخواهان دوره  
آنان را در جايگاهی ديگر قرار ميدهد.   ،گی نبودند، وهمين ويژه   لت بر م   قدرت ورزی قدرت و کسب 
   « گسست از ذهنيت اسالمی» بود.  همين   ،سرانجام نايافتن شان   شکست  گرچه

 
سرانديشه ها و ايده های فرهنگ   برخی   من در اين ُجستار و ُجستارهای آينده کوشش خواهم نمود تا

منوچهر  وبا انگيختگی از انديشۀ فيلسوف معاصر « کوتاه از ديد خود  ، سيمرغی ايران زمين را
  شـدرفش گـُ ايران زمين و آنانکه روزی  جوانان سيمرغی و  مطرح نموده، تا انگيختگان » جمالی

  سيمرغی را در سرتاسر ايران خواهند افراشت، با فرهنگ ون =جان =زندگی، درفش کاويان)ُشورَ و(گ
گان درمانده و ضد فرهنگ ايران و   تحصيل کرده    سنجشگری از "نظرات" طيف  خود از سويی و با 

 گدايان انديشه و دانايی از سوی ديگر، هرچه  بيشترآشنا گردند. 
 
 

 « زندگی درگيتی  همان مف ه وم سکوالريته است » 
 

در پی   همواره همچنان پابرجاست، چون زندگی پابرجاست و انسان   نيزبيد» امروز«ُع   ديروز سخنان
" است. فرياد او و عبيد زاکانی از برای زندگی کردن شاد برای  هنرهای خويشتنامکانات پديداری "

درک درست از مفهوم "   س معنای واژه "سکوالر" بر اسا ، و ديگران است و درست اين مفهوم  خود 
هنرهای  فرياد  « . هرآنی و هرلحظه ای، انسان در پی شادی و به سخن عبيد در پی  هست هم   زمان " 
اين   است که ازسوی مستبدين دينی و قدرت ورز وحاکمان گوناگون، سرکوب می گردد.  »خويشتن

و شدن و ازسرپديدار   ن در حال گشت  ، هرلحظه ایدر هرآنی، درزمان نه تنها فانی وگذرا نيست بلکه 
واگذاری آن به جهان بعد ازمرگ، چنانکه مستبدين دينی می خواهند، جلوگيری از  آمدن است. پس 

ست. درگيتي انسان و امکانات پيدايش آزادی او » هنر«پيدايش   
 

  افزوده ای نو شاخه  آن  بر  رويد و هر روز، ست که می ، درختی "زمانآيد که "می  نيز درشاهنامه 
  ،کار نداريم ،ست و جاويد   ابدی  که  ، اين دنيا بعد ازی  گر يدنيای د  که ما با "آخرت" و ينست ا . شود می

.  است افزايش  تحول و  داريم که همان مفهوم کار و   سر " شدن در زمان"بلکه با مفهوم   
 

 شريعت و آخوند ، ايدئولوژی و مرام فلسفی خاص، همه  می گوي ند که   "  تو "  را من  معيّن می کنم  و  
ايدئولوژی من، به فلسفه   صالح تو را من بهتر ازتو ميدانم پس تو با ايمان آوردن به دين من، به   خير و

ازگناه بخشوده ميشوی،  ، با تو ندارد   هم   من، که همه بيرون ازتو و درک تو هست و هيچگونه آميزشی
  یهمه ی. نيزم می رسی، به وحدت و يگانگی با ّحقيقت دسترسی پيدا می کبه بينش علمی و سوسيال

  و  امکانات مردم دريک چشم بهم زدن، محو   یهمه   پس محتوای آموزه شان، چيزی جز اين نيست. 
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گردد. به سخنی  يا يک مکتب فلسفی خاصی، تنها امکان می  يا ايدئولوژی و  و ت  فقط شريع گشته و  نابود 
   .د شو اجتماع می  قابل قبول در   تنها معيار    »حقيقت منحصر به فرد «ايمان به  ،ديگر

 
معين   درپی  جنبش " سکوالريته" درغرب درست در رودررويی با چنين افکار و آموزه هايی که    

  «من » گفتن و » من «. پديدار گشت  بودند، »حقيقت منحصر به فرد «و  مردمان هست و نيستِ    ِنکرد 
گواريده از  ننيازی به سياه مشق نويسی و تلنبار کردن سدها نقل قول و روايت نفهميده ونجويده و   ،شدن

ديگران ندارد تا ما بفهميم که " سکوالريته واليتيسيته " چيست و بعد هم بخواهيم که آنرا به زور به  
  کس یاز تعيين گشتن بوسيله  "من"  ، اين ناشادی يد بُ خورد ايرانی بدهيم. در همان سخن ساده و فرياد ع

عبُيد زاکانی توانايی و       است.آمده  به روشنی  ، اين وعده دادن "جنت" با دو پاره کردن گيتی،ديگری
درآن دوره داشت و نه تنها با آنان گالويز   ،جان ستيزان و سرکوبگران انديشه را  درک  وشناختِ 

تا آنانکه دلسوز و نگران   ،گشت، که گنجی نيز از اين گالويزی برای نسلهای پس از خود بجا گذارد 
او و ديگران مانند او را درمبارزه  و صف بندی با   تجربه  ، ديگری هستند، بتوانند گامی زندگی و جان 

تر برده و شايد رهايی از ستم را کارساز باشند. آنچه او نمی دانست اين بود    پيش   ،جان وزندگی ستيزان
ستن از آن هستند،  که سده ها پس از او درمانده گانی آلوده به شيعيگری و در اسارت آنچه ناتوان از گسُ 

هرچند که در جهان   آن مجوس اسالم " آورده " را هم نخواهند داشت  دليریو  خواهند آمد که جرأت 
"آزاد" غرب نيز روزگار سپری کنند و همراه آخوندهای خونريز از "اسالم ستيزی " سخن رانند و  

 سنجش آنرا "دين ستيزی " نامند. 
   
 

 « فـــــرهنــــگ چيســـت؟  »
 

جمه ای غرب، بيشتر تحصيلکردگان و يا همان باصطالح  رذهنيت اسالم زده شيعيی و انباشته از افکارت
از اين انديشه های   »سست گُ «درقلمرو تّصرف  خود دارد. از آنجايی که هنوز  ،ايران را انروشنفکر

خانمانسوز، پيکر به خود نيافته است، انبوهی ازاين تحصيلکردگان و اساتيد ايرانی هرآنچه را نمی  
انی داده و عمق نافهمی خويش را می نمايانند. اينان با قرار دادن واژه  مبا «مفهوم فرهنگ» اينه   پسندند 

فرهنگ در پيش هر ياوه ای، کژفهمی و ناآشنايی خود را با فرهنگ که از واژه ها و مفاهيم کهن   
ايران است، به نمايش می گزارند و از سوی ديگر آبرسانی به آسياب آخوندهای حاکم بر ايران بر عهده  

بر آخوند و  سالهاست که در گازان  یايران خدمت می کنند.  گرفته اند و به بنيان دروغ و دروغ ورزی
اين تحصيلکردگان اسالم زده و غرب زده، همانند فنری سخت در حال کشيده شدن بوده و هر چه  

شديدتر   ژرفترو فشاررا بيشتر تحمل می نمايد، به همان اندازه نيز رهايی وبرگشتش به حالت خويش
   خواهد بود. 

 
نه    ن اخالق آخونديست، و و چيره گشت   ی، نا امنی" ناشی از بی فرهنگ "بدگمانی و بی اعتمادی-

 ازفرهنگ!! 
 دروغ و دروغ ورزی ، ناشی از بی فرهنگ گشتن است نه ازفرهنگ!! 

آدم کشی و شکنجه ، دست و پا بُريدن، چشم درآوردن ، از بی فرهنگی است نه ازفرهنگ!!    
است نه ازفرهنگ!!  یآدم کشی و شکنجه ، دست و پا بُريدن، چشم درآوردن ، از اخالق آخوند  -  
آنانی که انسانها را به ُملحد و ُمشرک و موءمن وکافر وُمرتد تقسيم می کنند، بی فرهنگ هستند؛ -  
آنانی که کشتار و سرکوبی دراويش گنآبادی را می بينند و دم نمی زنند و اعتراض نمی کنند، بی   -

 فرهنگ هستند؛ 
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اهب ديگررا می بينند و دم نمی  آنانی که کشتار و سرکوبی بهاييان، زرتشتيان وسايرپيروان اديان و مذ 
زنند و اعتراض نمی کنند، بی فرهنگ هستند، ولوآنکه روز و شب از" حقوق بشر" کذايی شان فرياد  

! زنند و سينه چاک دهند   
 

  و  .کذايی" توليد آسيايی" و"کم آبی" آويزان شوند  های روی هست تا به تز آن  گويی از اين همه ياوه 
اسالم و روحانيت   نام ايران به ديگران واگذار شود و ه سرزمينی بمسايل  انديشيدن در معضالت و 

   د. ننقد رها شو  و  ضرب آهنگ سنجشگری  زير  مرتجعش، از 
 

اين همان ايمان به ضرورت تاريخی يا شرايط و درک اجبار برای خود فريبی خود با تاريخ است که  
به مرجعيتی و از دست رفتن يقين به  نياز ايمانی است. همه اينها پاسخی است در نيازبه داشتن ايمان  

خود و نيانديشيدن با مغز خود، درباره آنچه، سرزمين ما را، به چنين وامانده گی ونکبتی فرو برده  
 است.

 
انسان بی فرهنگی   .نامند ای را فرهنگ می اند، هر ياوه نبرده   که بويی ازفرهنگ ما، یدرمانده  "اساتيد" 

می" و يا  "فرهنگ اسالمی" می زند و آنرا در سياه مشقهای  اسال–که از سخن از" فرهنگ ايرانی
احکام صادر شده از  خود( روزانه اش) بکار ميبرد، نه فرهنگ ايران را می شناسد و نه اسالم هللا را! 

.  ت نيس نبوده و  » فرهنگ« اين بنابر   ستان نتابيده ومردمان عرب هيچگاه، از  هللا  
 

قوم   بر  ،احکام هللاکرد. پرسش می   يل خودکامگی سرزنش ودله او را ب  عموی محمد رسول هللا نيز 
اين   .تحميل گرديد  ، بُرنده  با تهديد و زور و شمشير   ،ايران و  هاسرزمين  عرب عربستان و سپس ديگر

نه تنها  «فرهنگ»  نيست که يک حرکت ضدفرهنگی در تاريخ بشريت بوده و هست.  " اگر کسی  به  
" . ومن ينبغ غيراالسالم دينا فلن يقبل منه    شود او پذيرفته نمی ز ازرگ، هدينی غير از اسالم ايمان آورد 

 ( سوره آل عمران ). 
 

برآمده ازهللا و رسولش محمد بوده و نه از مردمان عربستان  که تازه  پيش از" ظهور"    اسالم وقرآن  
 انور اسالم، در زيرچترفرهنگ ايرانی بوده اند. 

 
" و نه  ُمدرنيسم پُست   و  درنيسم تشتی"، و نه "فرهنگ مُ زر  ، نه  "فرهنگ"مسيحی ما نه "فرهنگ 

است.  «فرهنگ» داريم! اينها همه کژفهمی ِ ناشی از نيانديشيدن در باره  سنتی" "فرهنگ ُ  
 

وراهيابی زيستن درکنار    همواره جوشش و تراوش درونی انسان هاست برای زيستن » فــــرهنــــگ«
تا   ايم ،با يکديگر بزی خواهيم چگونه رهنگ اينست که ما می درفمسئله بنيادی . همديگر و يا  باهمستان

   آزار، نگاهبانی کنيم.  زندگی را ازگزند و
 

خود   ی  که از سرچشمه ستتيمّل آن ايده ها، آرمانها، ارزشها، و بنيانهای فکری هر   فــــرهنــــگ، 
تا اينکه فراسوی مرزهای  ته  روييده و روان گشته و پی درپی تحول و دگرگونی و باززايی ياف آن ملت 

نخستين خود، تبديل به يک ارزش واصل پزيرفته شده از سوی جامعه خويش قرار گرفته و ديگر تنها  
   . وجوديش نمی باشدنخستين متعلق به سرچشمه  
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اما  ، رو به گسترش نهاد  بندی شد و که درِعرفان عبارت وراء عقايد)   (= »ُکفر و دين  وراء « یانديشه 
تبديل به يک اصل فرهنگ ايرانی گشت. نجيد و نگُ درِعرفان    

 
گه روی سوی قبله، گه دست سوی باده           از بهر هللا آخر تا چند ُکفــر و ايمان «  

عطاررفتم بخاک تاريک، از هر دو خر پياده »              نه مومنم نه کافـر، نه اينم و نه آنم  
 

  انديشه دم فرهنِگ ايرانی از سپيده  ن آغازهما بود که از اصلی  بزرگترين  نيز، »زندگی و قداست جان«
انسان ايرانی تراويد و سپس فرهنگ او را مّع ين نمود.  وگسترش آن را  و  رفتن ِ فراسوی مرزهای  

گر ساخت. ابتداييش را، در منشور حقوق بشر کوروش جلوه   
 

ايش  گش و    وقی يافتن» حق وعبارت بندی« ای از تجلی گسترش  نمونه منشور حقوق بشر کوروش تنها  
  ايران سيمرغی اصل فرهنگ بزرگترينارجمند که ژرفای اين ايده    .است فرهنگ  مرزهای نوين آن 

  های گوناگون، درت به بُ و احترام  های گوناگون با اديان و باور ملت مهِر ِ   و  پيوند  در بخوبی است،
  ديدنکه  ،يافته زمين بازتاب يران های شعرا و متفکرين اانديشه  در  و ،اشکانيان ن و حکومت هخامنشيا

پرست نيست. م زده و اساتيد اتوريته و مرجعيت دين اسال لمّق و فهميدنش کاِر   
 

ميآزار موری که دانــه کش اســـــت      «   
   »ان دارد و جــــان شيرين خوش استکه جــ 

 فردوسی

 
چه خواهی کن       هر  پی آزار و  مباش در«  

   » گنـــــاهی نيست اين در شريعت مـــا که جز  
  حافظ

 
اکنون اين را هم می بايست تاکيد نمايم که برخالف سطحی نگری برخی هوچيگر، سخن از برتری ويا  

گ ديگری نيست. فرهنگ سيمرغی ايران درپی تحميل افکار و عقايد  الويت فرهنگ ايرانی بر فرهن
خواه سازی و  در پی پيرو و هواخود به ديگران نيست. فرهنگ ايرانی درپی « معين» ساختن ديگری، 

 وادار کردن ديگران به تقليد کردن نيست، درپی هوس قدرت ورزی به ديگری نيست.
 

. امـــــا فرهنگ سيمرغی  در فرهنگ سيمرغی ايران، "امر به معروف و نهی از منکر" وجود ندارد  
  اند. آنکه ديگری راايران، در پی انگيختن هرانسانی است زيرا که هرانسانی را « ارجمند » ميد
 ميانگيزد، درپی برتری برديگری نيست. «انگيختن»  برتری ايجاد نمی کند. 

 
فرهنگ سيمرغی ايران، فرهنگ انگيزش است، اينستکه هنوز نام « جمشيد » بعنوان نخستين انسان  

کافيست  » ايرانی و آفرين گويی می باشد. فـّـرفرهنگساز، در اين فرهنگ انگيزنده و بيانگر ايده « 
شعرايمان بيندازيم تا چهره « جمشيد » در جام جمش به ديده نقش بندد. جام   وده هایسرنگاهی به  

 جمی که نماد بينش، نماد معرفت زدودن دردها و رنجهای بشری است. 
 

زيرا آنرا جايی ميدانند   ،» واتابی ميکنند تخت جمشيدرا در«  ايرانيان چهره انگيزنده جمشيد اينستکه  
همواره از ديد سطحی نگر ِ    يست که مطلب خود  اين اما  قعيت يافته است.  ه آل حکومت جمشيدی واکه ايد 
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  مانده فهميده ا ن و "ناديده" ،  ايران مدعی فرهنگ   و "پژوهشگران"   ايرانشناسان غربی و هوچيگران
 است.

 
ات» و «کاريز»  در ايران قدمتی به اندازه خود ايرانزمين دارد. دهقان ايرانی فرهنگش را «قن فرهنگ 

چون او سرچشمه بودن و اصالت داشتن را با چشم خود و با بينش مستقيم و بی واسطه خويش   ناميد،
درمی يافت. اهميت آنرا خيلی زود برگرفت و حتی نام خود و فرزندانش وبزرگترين خدايش را که  

 سيمرغ بود، «فرهنگ» نهاد.  
 

در بخش دوم اين    ميگويند يا کاريزشان، « فرهنگ» هنوز در بخشهايی از ايران، دهقانان به قنات  
"زندگی و  تراوشات مستقيم ايده ارزشمند فرهنـــگ سيمـــرغی ايـــران، اصل  ُجستار، پيايندها و 

   نمود. خواهم را دنبال  قداست جان" 
 
 

 پايان بخش نخست 
 

 

 

 
  ش کــاويـــــانیــــدرفـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

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

 

 


