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  رازهايی که آشگار کننده هستند
  

  

 کاربردی داشته باشند. در گذار زندگانی که کنندپيدا میارزش  نبرای انسا هنگامی تاريخهای دانستنیرويدادها: 
گرچه تاريخ نگاشته  گردد.یشوند و راه آينده نمايان مباز می رازهای گذشته یهگهگا هادر کاربرد دانستنی چون
 به راستی همين اندک هم ولی دهدرويدادهای گذشته را نشان می از بخش اندکی تنها مانده استای که برجای شده

 تاريخ یهابرگ در با اين وجود از تاريخ هستند.زورمندان  رويدادهای تاريخی نيستند بلکه تصور و آرزوی
 باشند.  د بخشی ما سوامروز و آينده زندگی برای توانندکه می  استنهفته های پرارزشی دانستنی

  

توانند وهشگران میژدر اين است که پ ها و دست آوردهای باستانیويرانه یارزش شناسايی و نگهداریها: بازمانده
دريابند. از اين  دانش و توانايی پيشينيان پی ببرند و روند جويندگی و کارکرد خرد انسان را در راه پيشرفت تمدنبه 

يی را آموخت که ی مردمان را بازسازی کرد و آسان تر هنرهاه و فراموش شدههای گم شدتوان آزمونشناخت می
  .باشند اجتماع مامورد نياز 

  

از پژوهش و شکافتن اين  .اندی گذشتگان نهفته شدهها بينش و انديشهها و واژهی اسطورهدر هستهها: بنداده
  کاوش. از اين است ی آن پراکنده گشتهون مايهدر و ناپديدی آن گنجينه برد کهتوان به فرهنگی پیها میارزش

 را شناسايی کرد. ی زيستنفلسفهنهاد بن بهتر و پاکهای فرهنگی را از بينش اجتماع توان آلودگیمی

  

 هستند. تاريکاند خاموش و بر جای مانده آشگار يا پنهان های تاريخی و فرهنگیهايی که در البالی بازماندهدانستنی
آسان  راه در کاربرد آنها را بتواند انسان بشوند و گويا و افروخته که آنها شوندارزشمند می زمانی هاهیاين آگا

 شناسايی کند.  انیساختن زندگ

  

نيست بلکه  کننددانستن تاريخ و شناختن تمدن گذشته تنها برای سرفرازی يا سرافکندگی مردمی که امروز زندگی می
از ديدگاه ای تا اندازهما  نگرش. چون اندا و فرهنگ مردمانی است که فراموش شدههبهره گيری از تجربهبرای 

بينی جهانی درستی يا نادرستیتوانيم فرهنگ نياکان می یهاارزشختن شنا با اين است که گذردمی نياکان ما
 . را ارزيابی کنيم مانخود

  

 نامند،، که ديگران پرارزش میرا يیهاو دانستنی هايکی از شوربختی ما ايرانيان اين است که ما تنها آگاهی
بی جان هستند و ارزش  ی تاريخیهادانيم. اين گونه آگاهیکاربرد آنها را نمی ين ماکنيم ولی بيشترگردآوری می

به  ی ندارندکاربرد يی کههاهر جمالی دانسنتیچی منوهای خواب آور است. به گفته کاربرد آنها کمتر از داستان
  کشيم.آنها را با خود می پيوسته مانند که ماهای سنگينی مینعش

  

   :کنممی مرور را ایساده ینمونه برای روشن شدن سخن

 گروه از کس. هر تا بتوانيم تندتر پيشروی کنيم داريم نياز به يک خودرو یبار سنگين برای کشيدن تصور کنيم که ما
 از یبخشها ی اين پاره. همه کرده استکش ما پيش انجمنبه  دشناسنيک می اوبخشی از يک خودرو را که  ما

 هایبا آرمان را هااين پاره سازگارکردنما کارکرد و  ای باشند ولیهستند و شايد هم بهترين نمونه تندروخودروهای 
ور بيندازيم و دانيم کدام پاره را د، نمیبينيم. چون ما، در خود توانايی ساختن يک خودرو را نمیشناسيمنمی خود

ها را که  ما اين پاره ايم.ی ساختن خودرويی نبودهکدام پاره را در ساختن خودرو همساز کنيم، هيچگاه هم در انديشه 
های خودرو را جدا تک تک بخشهای نامکشيم. و با خود می ی ريختهيهاتر از چندين کاميون هستند در گاریسنگين
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اين است   .دانيم چرا؟لی نمیپرارزش هستند و هااين پاره دانيم کهو می ريمداوست مید آنها را ياد گرفته واز يکديگر 
 .داردباز می از پيشرفت ما را سنگين آنهاکشيدن بار  لیکشيم ومیخود که آنها را به دنبال 

  

و مکان  از زمان رويدادهای گذشته جدا ينبيشتر به دارد اين است که مامی آشفته ی ما را ی ديگری که انديشه نکته
هر رويدادی يا بهتر بگويم هر  .مکان بسنجيم توانيم ميزان کاربرد آنها را در اين زمان وو نمی يمنگرمی رويداد
يک رويداد تاريخی پيوند  شناختن بدون پيوند دارد. ما زايش خودشای که در گذشته پديدار شده است با زمان پديده

 .را بررسی کنيم های گذشتگانآزمون ارزش توانيمنمی  ،است دهزايي را آن پديدهکه  ،یزهدان با

  

ی آنها به ابزار و دانش  کنند که کسی بتواند از بررسیارزش پيدا میهنگامی  ی باستانیهای يک کوزهخرده سفال
شرفت ابزار و روند پي از اين آگاهی بتوانيم ما ببرد و زمانی اين پژوهش ارزشمند است که ی آن کوزه پیمردم سازنده

ايجاد دگرگونی مردم  دانش يا بينشبرای اجتماع سود بخش است که در  برداشتتمدن را برداشت کنيم و زمانی اين 
 را روند پيشرفت تمدن توانندبمردمان در اين است که   ی باستانیهای يک کوزهخرده کردن پژوهش. يعنی ارزش کند

ها نيست که در ر کهنگی يا زيبايی يا قيمت بازار کوزه شکسته. ارزش دتصور کنند از ديدگاه روشن و درستی
از  دتوانمی  انسان است که هایخرده سفال که ارزشی ندارد، ارزش در آگاهی ،شوندها نگهداری میی موزهگنجينه

 .کندبرداشت  هاآن

  

 بيشتر سخن از ما تاريخ دراجتماعی را نمايان سازد ولی  یهاارزش روند بايستتاريخ نگاشته شده هم می
از  با هياهو و فرياد . گرچه اين تاريخدخورنمیاست که به درد سرگرمی  حکمرانان پيروزی يا شکست هایداستان

ها تر است. چون بيشتر اين نوشتهزبان بسته هم ی باستانیاز آن کوزهاين تاريخ  برد ولینام میهم زمان رويدادها 
در  به خواست و نياز حکمرانانی هستند و پيوسته يکديگراز  و دور پراکندههای اندر زم های حکمرانانی نيازبازده

. داستان اندرنگ گرفته کسانی نام هب و بريده و بينش اجتماعی اين رويدادها از زمان اندديگر بازنويسی شده زمانی
  .ش تاريخی نداردهم ارز خواب يک تعبير نيست و بيشتر از ی يک مردمتاريخیحکومت يک حاکم سرگذشت 

ديدگاه بتوانند  آنها شود تابرای واژگون ساختن و پوشاندن راستی نوشته می به خواست حکمرانان اين گونه تاريخ
،  . آرمان حکمرانان در اين استی سرگرم کننديهاخواندن داستانبا  آنها را برگردانند و خويشتن مردمان را از زمان

 با رنگهایآنان  در ذهن همگان سيمای حکومت و پوشيده بماندآنها  هایاریکو ستم تیزش ،بازتاب تاريخ در که
 .نگاشته شود یدلنشين

  

 يا  متاريخ ايران داستانهای ناصرالدين شاه را با داستانهای شاه عباس جا به جا کني هایما در کتاباگر برای نمونه 
حکومت همان  يا نديده بگيريم ،اندايران حکومت کردهکه پس از اسالم بر   را، هايکی از اين قبيله یدوران حکمرانی

 تاريخ ايرانهای و کاستی که نه به آشفتگی مبينيمی ،به درازا بکشيم يکنواخت به جای حکومت چند قبيله قبيله را
يند آپی گوناگون هایقبيله زيرا به حکومت رسيدن شود.های آنها کاسته میی داستانافزوده و نه از سرگرم کنندگی

 .  ادامه داشته استاسالمی  احکام حکمرانی همواره با لیوبوده  هاميان آن قبيلهجنگآوری و کشاکش 

  

با اين  ولی است کردهمی ترحکمرانی کردن بيگانگان را آسان ،هادر اين دوران ايمان مردم به اسالم،  که درست است
 از آنها است که برخی همين رنج آيندپی از .نداهبردج میرن در زير فشار جنگجويان و راهزنان بيگانه ايرانيان وجود

حکمرانان مسلمان از خشونت  با اين شگرد که کردندگمان می و نشان بدهندعرفانی  را اسالم تا اندکوشيدهمیپيوسته 
ردن اسالم بوده برای مهربان ک در اين راه بيشتر ايرانيان یمبارزه که پذيرفتبايد  شرمندگیی همه  با شود.کاسته می

 شودهر چند که کردار آنها به نام مبارزه بر ضد ستمکاری ستايش میاسالم. بندهای از  مردم است نه برای رها شدن
 آنها است.  پردازیبرآيند همين دورنگی و دورغ هم از ايرانيان امروز یبدبختیولی بخشی از 

  

با  های ايمان خود راخواهند زشتیمی آنها پسندندنمیرا  المدرون اسهای ولی زشتی به اسالم ايمان دارند کسانی که
  نوشته شده است ،مسلمانان بر ايران یپس از حکمرانی ،ی کهتاريخ درازای در از اين روی پنهان کنند. دروغ
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در اين   ی حکمرانی يکنواخت اسالمی بوده است.چون شيوه .نيستسامان کشورداری  ساختناز دگرگون  نشانی
 .شودداستان پردازی می با سربلندی ايرانيان سرکوب و بهره کشی از در مورد بيگان يا پيروزمندان در مورد تاريخ

در  که شوده میکاربردبه هايی ارزش و پوشاندن در قهرمان سازی و واژگون ساختنتنها  ی ايرانتاريخ نوشته شده
 .اندريدادهای زمان وجود داشته

  

راست و  برای ما های بيگانگاناند که دروغدهآلوده کردروغ  به تاريخ تا آن اندازه دررا  سازیايرانيان قهرمان
پيش از  ديگران چون کندواژگون تحريف  که تاريخ را ندارد ینياز هم کسی در اين زمان البته کنند.درست جلوه می
 اسکندر و امامان شيعيان ايران بساندشمنان  هايی که برایداستان اگر به اند.کرده اين کار را ما بارها و بارها

برای دوستداران  آنها راايرانيان پيش از اين  که يی پی ببريمهااسطوره بتوانيم به بهتر شايده کنيم ااند نگساخته شده
 . اندنگاشته بودهايران 

  

شير  هایو جشن کلمه باده بسان یيهابرای امامان شيعه بجای واژه های ايرانیاسطورهبرخی از  یبازنويسیدر  اگر
حکام اسالمی ا از ترس آشکار شدن دروغ نيست بلکه برای همآهنگ ساختن آنها با اندبرده به کار را و مناجات

ندارند و آشگارا اسطورهای  یشرمهيچ که مسلمانان از دروغ گفتن  انددادهنشان  نويسان است. چون اين تاريخ
 چسپانند. هزار سال پيش را هم به پيشوايان خود می

  

های داوری را به نام اند مسلمانان آنهابافته بوده سليمان برای يهويانی که و سخنانها داوری برخی از بسان اينکه
از سوی محمد به   يا رسانندبه پيامبری می برنداسکندر را هم به حج می ايرانيان بينيم که. میاندبرگرداندهعلی 

   همه های شگفت آور ديگر کهداستان سدهاو  کنندو را هم در خواب مسلمان میخسر و نويسندخسرو پرويز نامه می 
 د.ندهپردازی نشان میمهارت مسلمانان را در دروغ

  

های آمريکا يا زمان ديرتری به اهميت کشف سرزمين از اين روی با اين وجود چون ديدگاه مسلمانان خيلی تنگ است
 پس از هزارسال کرد ورا کشف میها اين پديده شيعه نه يکی از امامانو گر نداهپی برد نيروی کشش زمين فکش

 خودشان و اندمسيحی بوده هااروپايی چون البته .کردنددر حديثی از زبان او روايت می آفريدند ومورخی را می
. با اين وجود مده استدرنيا غنيمت اسالمبه  هنوز های آنهايافته  اين است که اندنوشتهتاريخ را در زمان رويداد می

 کنند.میناپديد ی معراج و شق القمرکردن محمد ها را در سايهدر کشورهای مسلمان اهميت اين گونه پيشرفت

  

   :رازهای آشگار کنندهبرگرديم به  پس گريخت،ب از دست ی سخنرشته  ايران های تاريخشفتگیآاندکی در 

 یهای شب ارزشبيشتر از داستان ،آرايیکشور فرهنگ زمان و بدون پيوند آنها با ی،های تاريخهرچند سرگذشت
سخن از . شوندرا يادآور می ی کشورداریزمان دگرگون شدن شيوه ، ناگزير،های تاريخیندارند ولی نشانه گذاری

از پيکر اجتماع  یتاريخ یرويدادها از برخیبه راستی  يعنی های فرهنگی در سامان کشورداری است.دگرگونی
  شده است. نگاشته کاستی کژی و با هاآن رويداد یدرون مايه ولی انديان گذشتهايران

  

  :کنم، اشاره میی کشورداری دگرگون شده استشيوه هنگام آن در که ،یيهابه نشانه گذاری

 نیبر ايران حکمرا يونانيان چند سدسال . پس از آنه استاسکندر يونانی فرمانروايان هخامنشی را سرکوب کرد - ١
  .اندردهک

بر ايران  اشکانيان سدسال چند . پس از آنکنندآزاد  گانايران را از حکومت بيگان اندپيشگامان اشکانی توانسته - ٢
  .اندبودهفرمانروا 

 پس از آن ساسانيان .اندستهشکرا در هم  فرمانروايی اشکانيان ،ی هستندخود ايران که ،پيشگامان ساسانی – ٣
  .شوندمی ی ايرانفرمانروا

احکام   غبار همان امروز در به ساسانيان را سرکوب کرده و تا ند واههجوم آورد مجاهدين اسالمی از عربستان - ۴
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   .رانندمیبر مردم ايران حکم 

  

به وچود  حکمرانیی شيوهدر  چندان دگرگونی اندکه پس از اسالم بر ايران حکومت کرده یهای گوناگونقبيله(
       ).ه استربود ديگریی از قبيله را حکومت ایقبيله یتنها سرکردهاند بلکه نياورده

  

های های آن در برگآرايی در ايران دگرگون شده است و هرچند نشانهای کشورشيوه به راستی های زماندر اين پاره
ها، در های باستانی، در واژهنهاهای فرهنگی آنها هنوز در ويراند ولی نشانهآلوده يا ناپديد شدهبه دروغ تاريخ 
پرسش اين است که   .است هادگرگونی و برآيند اينچگونگی  در مورد پرسش ی گوناگون نهفته است.هاافسانه

چون اين پاسخ سيمای  اند.ايرانيان در دوران هخامنشی يا دوران اشکانی چه تصوری از پيدايش هستی داشته
حکومت واليت فقيه را زيرسازی  ،انسان از خلقت ،گونه که تصور ايرانيان نحکومت آنها را نشان خواهد داد. هما

 کرده است. 

  

برآنست که کردار حکمرانان زمان را ستايش کند. در  راندگذشته سخن می فرمانروايان هایاز داستان تنها تاريخی که
 يونان يا در تمدنمردمان ايران  بينش هنر و های درچه دگرگونیی يونانيان حکمرانیکه   شودچنين تاريخی گفته نمی

تفاوتی را  ندانچبينيم که تا همين سد سال پيش ايرانيان ميان روم و يونان است. با اين وجود میايجاد کرده 
اند و اروپا را خواندهمی  روم مرز ايران راکشورهم ی امروز)ايرانيان آسيای کوچک( ترکيه اند.شناختهنمی

ند اهشددشمنان ايران ستايش می پيوسته پنداشتند و پس از اسالم هم کهه اسکندر را رومی میکفرنگستان. اين بود 
چون در قرآن از ذوالقرنين( کسی  .اندهلقرنين" ناميدا وذند و او را " اسکندر اهلقبی از قرآن برای اسکندر درآورد

به جز يک  از سوی ايرانيان، اين دوران یبرا که دو تا شاخ داشته است) تعريف و تمجيد شده است. به هر روی
   در دسترس نيست. ت و درستیی راسنوشته  شده است، اسکندر چسپانده به که يیهامشت افسانه 

  

در دست  رافرمانروايی  خود مردم را با خود همراه کنند واند پيشگامان اشکانی توانسته بايد پذيرفت که به راستی
ولی  دانداند کسی به درستی نمیدادهچه فرهنگ و چه بينشی کشور را سامان می سبگيرند. اينکه اشکانيان بر اسا

ديگری، که ما   دين توان برداشت کرد که ساسانيان ستايشگرانمانند میيی که در گذار زمان بر جای میهااز نشانه
اردشير ی دشمنی هم شايد .نداهديورزمیستيز  بينی اشکانيانجهانبا  از اين روی و اندبوده ،ناميممی زرتشتی آنرا

 است.ستيزه جويی دينی بوده تنها بابکان با اشکانيان

  

برخی از دستورهای ی در دست نيست ول از بينش مردمان در دوران ساسانی هم های گويايیچندان نشانه اگر چه
ايرانيان با زور  چند که هر رند.اهمخوانی د انزرتشتي هایبا گفته های دوران ساسانی يا بهتر بگويماسالمی با آيين

برآيند همان احکام دوران ساسانيان  ازاسالمزدگی و پايداری اسالم در ايران  بخشی از ولیاند مسلمان شده  شمشير
 بوده است.

  

است. درست است که جنگجويان هم بر  گيری انسانپيشرفت ساختن ابزارهای مدرن، روند تمدن، برآيند دانش و پی
اند. از های اجتماعی کاستهاند ولی آنها با گسترش ترس از پيشرفت انديشهافزودهنياز دانش ابزارسازی  شتاب و بر

اند چون همگی در زير بيرق اسالم يکديگر نداشته چندان تفاوتی با مرانان مسلمانکه حک  است برآيند همين شيوه
  اند.  هردکحکومت می

  

تکراری  هم هيچ رويدادی حتا کارهای روزانه ،البته اين سخن درست نيست .دشوگويند تاريخ در زمان تکرار میمی
توان در درازای زمان ی را میرويداد هرهمسان  خودش پيوند دارد. ولیو مکان  نيستند يعنی هر رويدادی به زمان

يدگاه خود را در درازای ديعنی اگر ما  .انداشتهی ديگری داند و درون مايهی ديگری نمايان شدهدر چهره که پيدا کرد
 پيدا کنيم. هم شايد بتوانيم همسان آن را در دوران ساسانی ، از بررسی کردن رويدادهای امروز،زمان بگشاييم
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ای است که ما براساس آن  ی انديشهسخن از سرگرمی و پاسخ به چستان نيست بلکه سخن از شناخت زمينه
انديشيم و داوری کنيم. سخن از اين است که آيا ما می وز را ارزيابی میرانديشيم و کردار خودمان و رويدادهای اممی
 پروانيم.برا  ی آنهانديشه ااند که ما را فراهم کرده یزمينه  انپردازدروغ و کنيم يا حکمرانانمی

  

زشتی و  دی خوبا انديشه توانيمتا چه اندازه می برای اينکه روشن شود که تا چه اندازه ما خودانديش هستيم و
 .کنماشاره میای نمونه  به سنجيمبتاريخ  زيبايی را در رويدادهای

  

پس از   .نداهگفتسخن می ایی تازهبينش اجتماعیاز  چون آنها اندرا کشته  مزدک پيروان گويا در زمان انوشيروان
سال پس از فردوسی دهم در شاهنامه به آن رويداد اشاره شده است. چندين س چند سدسالدر کتابی و پس زمانی 

را در  شاهنامه یکس کمتر . (پيش از آنرسيده استيا ماليان زمان  راويان داستان اين رويداد به گوش برخی از
   )است پس از فردوسی نوشته شده سال  ٣۵٠ای که پيدا شده است پيرترين شاهنامه  ؛اشتهد دسترس

  

در کتابهای گوناگون حتا در  بينی و ريزبينیژرفبا  يدادروی مزدک و نيز از آن بينیهانجبه هر روی ما امروز از 
سرزده  از انوشيروان اين زشتکاری و ستمکاری  بر اين باور هستيم که ما خوانيم. البتهمی هم های کودکانکتاب

توان برداشت کرد که در از اين داوری میکنيم. ی او را نکوهش میاست و ما به درستی کردار ناجوانمردانه 
پس ما مردمان نيک انديش و انسان دوستی  << ی ما دستکم کشتن دگرانديشان زشت و ناپسند است.شهديان

 .>>هستيم

  

 .انداند در شهرهای ايران کشتار کردهای داشتهی تازهدر همين دوران نزديک پيروان باب را که بينش اجتماعی
اين اند ولی هم از اين رويدادها گزارش داده گانانبيگحتا  هنوز در فراموشی گم نشده است و کشتار سرگذشت اين

اند شماريم. چون اين دگرانديشان کافر بودهزشت می چندان اين کردار را ما  خراشد و نهنه درون ما را می ستمکاری
 . دانيممیی مسلمان وظيفه را کشتن کافر ،که اسالمزده هستيم ،و در ذهن ما

  

 ،ه استکشتار کردجوان را  هزاران براساس احکام اسالم که ،ومت اسالمی همحکی از زشتکاری و ستمکاریحتا ما 
چرا ما پس از سدهاسال   پرسش اين است که .بنديممیجالدی  کردار کشتار جوانان را به یو زشتی شرمسار نيستيم

می از جالدی سال ولی در کشتارهای حکومت ا ه استکه انوشيروان به فرمان موبدان پيروان مزدک را کشت  انيمدمی
کشت؟ آيا خلخالی خودسرانه و در پنهانی  ها راآيا انوشيروان با دست خودش مزدکی گوييم.به نام خلخالی سخن می

 کشت؟دسته دسته جوانان را می 

  

  یفراموشبه  رارويداد  آن خيلی زود کنيم زيرابه پرسشی برخورد می کمتر اين گونه رويدادهااز شنيدن البته ما 
ی ما دستکم کشتن کافران زشت و ناپسند نيست. توان برداشت کرد که در انديشه از اين داوری می ولی .مريسپامی

 .ستيزی هستيم>>انديش و انسان بدپس ما مردمان << 

  

دوگونه داوری  در مورد يک کردار توانيمانسان که در يک زمان دو بينش گوناگون ندارد، ما هم انسان هستيم و نمی
 از همان شويم ولیمی خشمگيناز کرداری که شايد چندين سدسال پيش رويداده است  ما م. پس چراشيداشته با

 شويم.شرمنده و آزرده نمی شودانجام میبه راستی ما خود کردار که در زمان 

  

ست درکنيم و پاسخ اين پرسش خيلی آسان است: ما از يک بينش و يک ديدگاه به پديده و رويدادهای هستی نگاه می
 کنيم.از ديدگاه اسالم ارزشيابی می ها و رويدادهای هستی رابينش است. ما پديده يک ی ما هم بر اساس همينداوری

دانيم که در اسالم زشت  زشت می آنچه را زيرا ما .کنيمارزشيابی نمی ای راپديده ی خودمانبا انديشه  آزادانه ما
 شده باشد. خواندهسالم زيبا ا ناميم که درآنچه را زيبا می شده و شمرده
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. ايمان کندما را شرمنده نمی ی که براساس ايمان ما باشدپس کردار بينيمرا در ايمان خود نمی ی ستمکاریما زشتی
تا هيم دها گسترش میمزدکی انوشيروان وهای ما زشتی را در داستانساخته است.  ی ما را داوری یما به اسالم پايه 
محکوم  را اسالم آشگار نشود. ما خلخالی یداريم تا زشتیها را پنهان میجلوه کند. ما کشتار بابی بااسالم عزيز زي

و  يسيمونرويدادهای تاريخی میهای آلوده به دروغ را به نام احکام اسالم محکوم نشوند. ما داستانکنيم تا می
باز است، به  تاريکی  سوی که تنها به ،مان خودايی ما از دريچه .از آنچه که هستيم شرمسار نشويمخوانيم تا می

 .کنيمتبديل می ترسيمکه از آن می یبه دوزخ بسازيم متيتوانسمی  هم امروز که را بهشتیو  نگريمجهان هستی می

  آمده است) ی"ما" بجای "ما اسالمزدگان"(واژه 

  

ها و ولی اين نارسايیکونی است وناهای گلودگیآها و درست است که در انديشه، گفتار و کردار ما کاستی
ی ريشه . اگر بخواهيم با راستکارینگريماز آن ديدگاه به جهان هستی می ما که خيزندبرمی یا ها از زمينهکژپنداری
های پردازینيازی به خواندن دروغبررسی کنيم  اسالم حکومتتاريخ  یههزارسال رويدادهایی خود را در پسماندگی

  را در يک جمله بازگو کنيم:  دوران حکومت اسالمم توانيمیريم و ندااسالمزدگان 

 از هنگام زادن مردم ايرانسخن از اين است که  ( .>>کندحکومت می يانايرانبر  هللا هزار سال است که << بيش از 
   )شوندمعتاد می اين افيون هایبند به

  

 زيرا .است خفت آور يعنی بردگی و اسارت انسان،، حکومت هللا در ذهن کمتر کسی  که  اين است مابدبختی ی ريشه
  :، پس شايد بهتر باشد که بگويمکنندمی آرزو"انشاهللا"  با ورد ايرانيان رهايی از حکومت اسالمی را همين بيشتر

 .<<کندسدها سال است که امام زمان در ايران حکومت می>>  

  

 ردمياند او نه زاييده شده است و نه میرشت هللا خلق کردهسو هماز هيچ   او را امام زمان کسی است که واليان اسالم
در همين  هم کند. راز ناتوانی ما می داوری حکومت و سنجد و بجای ماانديشد، بجای ما میولی او بجای ما می

  داند>بگر که از اين رو به آن رويم ،کسی راز مرا داند ی اخوان ثالث:<به گفته  ی کوتاه تاريخی نهفته است.جمله

ی ما را در دست دارند و ما با معيارهای ی انديشههايی هستيم که زمينهدرست است که ما به راستی گرفتار پديده
های سنگين، را دور بريزيم شايد اين معيارهای نادرست، نعش ما کنيم ولی اگرهای هستی را ارزيابی میآنها ارزش

  رديم.گبه خويشتن باز توانيمب

  

های اند ولی ارزشها را واژگون نشان دادهها و اسطورهو مفهوم واژه اندرانان به دروغ آلوده کردهحکم تاريخ را
 در گذرگاه تاريک تاريخ های فرهنگیيافتن نشانهانسان از  . اندها پنهان ماندهها و اسطورهفرهنگی هنوز در بن واژه

 بينش اجتماعی دتوانمیانسان ها با آگاهی از اين ارزش ايی وشناساند شده يا پايمال شده گم يی کههاتواند ارزشمی
 .کند ها پاکاز آلودگی را

  

ی ريشهکند و دو بينش بررسی می هایتضاد در ميدان داستان نبرد رستم و اسفنديار را منوچهر جمالی برای نمونه:
نبرد دو پهلوان  تنها . اين داستانجويدمی انبرضد دروغوند کارانراست یو مبارزه بينیجهان آنها را در جويیستيز

چون اين نبرد تا به امروز  استهای آن بسيار پرارزش مايهبن شناختن در زورآزمايی نيست بلکه نبردی است که
 ادامه دارد.    

  

ن اي ولی .سته نيز های گوناگونبينیروند تاريخ تنها سرگذشت حکمرانان نيست بلکه گذرگاه نبرد بينش يا جهان
 با چشم سر را بيند و بينش فرهنگیبنگارد که می را تواند چيزیمی د چون انساننشودر تاريخ نگاشته نمی ردهانب

از  آنها ولی شده است نگاشتهاسطورها  پيکر در را های گوناگونبينیکه سيمای نبرد جهان . اين استديد تواننمی
 .دشونديده نمی آلوده شده است به دروغ ی کهديدگاه
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