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PDF  نسخه ینشر در باره ی سخنی

 ، گرد آوري و سپس به صورت»منوچهر جمالی « یادداشتهایی را که در باره ي افکار و ایده هاي 
منتشر کرده بودم، اینک پس از سپري شدن تقریبا میالدي  1997کتاب در نسخه هایی معدود در سال 

 با  کوشیده ام تا جایی که در توش و توانم بودا درگذشت نابهنگام آن زنده یاد،شانزده سال و همزمان ب
بازبینی و حذف تکرارها و مختصر اضافه کردنها و تصحیح خطاهاي تایپی، در اختیار کوشندگان و 

.گذارمب ندگان تاریخ و فرهنگ ایرانزمین جوی
ولی . ونه اي دیگر می اندیشیدم اگر امروز می خواستم این کتاب را بنویسم، بی گمان به گ

ترجیح دادم که نخستین تجربه ي خودم را بدانسان که جوینده و مشتاق بودم، دست ناخورده عرضه کنم تا 
-با بازنگري به  فراز  - و    نشیب تالشهایم در گذشته، براي عبارتبندي تجربیات و تامالت و کنکاشهاي  

. جو بپردازم - و  -ستر به جتازه ام در آینده، ژرف بین تر و پرسنده ت
 من تاکید می کنم که این کتاب، سنجشگري و بررسی ي افکار و ایده ها و پژوهشهاي 

نیست؛ بلکه دریچه ایست راهنما براي مشتاقان و جویندگان تاریخ و فرهنگ » منوچهر جمالی « گرانسنگ 
اي بسیار شگفت انگیز و بس شایان  چکیده ایست راهگشاینده و پرتو افکن بر دامنه ها و گستره ه. ایران

- و  -جست    جو که او، یک تنه در ریشه ها و اعماق تاریک و راز آمیز  تاریخ و فرهنگ ایرانزمین با تیز  
 .بینی و روشی سنجشگرانه، باز اندیشی و باز آفرینی کرده است

 پود – و  -ار دریافتن و فهمیدن ت بدون ،»جمالی « سنجشگري افکار و ایده ها و پژوهشهاي 
برداشت و پیشداوري ضروریست که هر  گونه کژفهمی و کژبراي پرهیز از هر. آنها، ناممکن می باشد

جوینده اي، پیشاپیش، آگاهیها و بررسیها و شناخت مکفی در زمینه هاي فلسفی، اسطوره اي، تاریخی، 
دو تا از کتابها یا مقاله هاي او، زبانی، دینی، فرهنگی و امثالهم داشته باشد؛ و گر نه با مطالعه ي یکی 

. بالفاصله سر در گم و کالف پیچ و سر خورده خواهد شد
، هر چند در نگاه نخست، ساده و روان می نمایند، ولی به دلیل آنکه »منوچهر جمالی « آثار 

  طول تاریخ بر لوح ذهنیت ما ایرانیان در اسطوره ايبسیاري از ویژگفتاره ها و نامها و واژگان و تصاویر 
، کم رنگ و محو و حتّا در معانی به شدت ضد و نقیض جا افتاده اند، خود به خود، کشمکشهاي فرهنگی

دریافتن و فهمیدن و پذیرش و سپس پیوند یافتن انگیزشی با بنمایه ها و اصل معانی ي ویژگفتاره ها و 
قتی که بخواهیم از بنمایه هاي فرهنگ بویژه و. نامها و واژگان و تصاویر اسطوره اي، سختگوار می باشد

 و ایرانزمین به زایش ایده ها و افکار نو از بهر بالندگی و پرورش و نوزایی باهمستان ایرانی، انگیخته
. شویمپرسنده

  و ثقیل بودن افکار او، از مطالعه وي فهم ناپذیر ولی هیچ جوینده اي نباید با تصور و تلقینِ
برگرداند؛ بلکه بایسته و شایسته است به تن خویش بکوشد که با مطالعه رو »  مالیمنوچهر ج« بررسی آثار 
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ي عمیق و چند باره و تالش از بهر فهمیدن مغزه ي اندیشه ها و ایده هاي او، راهی بجوید به سوي 
.آفرینش فردیت و استقالل فکر و راه و روش زندگی شخصی ي خود

وي تئوریسین و توجیه .  هیچ قاهر و جبار فرا کائناتی نبود، مدعی رسالت براي»منوچهر جمالی « 
او، یک ایرانی دالور و اندیشنده و ایرج . گر جنایتهاي هیچ قدرتپرست خونریز و غارتگر زمینی نیز نبود

.  منش بود که هیچگاه، شمشیر به دست نگرفت؛ بلکه یقین داشت که با اژدها نیز می توان سخن گفت
غ پروده بود که نه تنها هیچ نص استبدادي و خونریز را از آغاز جوانی تا او، پهلوانی سیمر

پود شیرازه ي فرهنگ باهمستان ایرانیان؛  و –بلکه بر تار مرگروزش، تبلیغ و حمایت و توجیه نکرد؛ 
، در هر کوي و برزن،  پایورزي ي سر »مهر و داد و راستی و گزند ناپذیري جان و زندگی « یعنی 

. دسختانه کر
او متفکّري جوینده و پرسنده و انگیزنده به فکر بود که  تا آخرین دقایق حیاتش با لبخندهاي 

 اندیشیده، انسانهاي مشتاق و بیدار وجدان را به زایش  -دوست داشتنی و سخنهاي شاد خوارانه و ژرف 
. حقیقت فردي خودشان می انگیخت

- مونیخ –فرامرز حیدریان   ژوئن  ماه نوزدهم شمسی برابر با 1392ه سال  ما  بیست و نهم خرداد 
 میالدي2013سال 
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 چاپ خنستيادداشتِ

منوچهر «  گریخته، نخستین کنکاش من در جنگل اندیشه هاي   -سرانجام پس از تالشهاي جسته 
. با دشواریهاي بزرگ به مرحله ي چاپ رسید ،»جمالی 

ریخته شده بود؛   )  میالدي1990 /  شمسی1369(=  هشت سال پیش   طرح آغازین این کتاب،
. ولی به دالیل شخصی و مالی، انتشار آن، سالها به تعویق افتاد

اقل نگارش این کتاب، دوستانی که همچون خود من، بی نام و نشان هستند، هر کدامشان حدبراي 
.نها سپاسگزارماز آ. امکاناتی را که داشتند با گشاده دستی ي تمام در اختیارم نهادند

، آزمایشهاي مختلفی را به کار بسته ام و »منوچهر  جمالی  «  و ایده هاي پرداختن به افکاربراي
امیدوارم که . هر بار کوشیده ام که از زوایاي گوناگون به روند فلسفیدن او، چشم اندازهایی را باز گشایم

ان، دینی را ادا کنم که در خور فهم و شعور در شناساندن افکار این فیلسوف پرمایه به معاصران و آیندگ
.من  می باشد

. ار وينگارش این کتاب بیش از هر چیز به منظور گشایش چشم اندازي است براي خوانندگان آث
 وجدانهاي مسئـول از سراسر جهان و بویژه ایران، ضرورت نوشتن چنین بسیاري از فرهنگ پروران و

.درآمدي را تأکید می کردند
 کورمال اندیشیدن و گفتن آفرین بر متفکّري که  -کتاب، قطره اي است از دریاي کورمال  این 
.باري در دگرگشت ذهنیت و اعتقادات ایرانیان ایفا کرده استرپبسیار تا کنون نقش 
  دارم؛ ولی فلسفه ي انگیزشی  »جمالی« بع این کتاب همچنین برداشتی است که من از افکار  بالطّ

بخشهاي گسترده اي از تفکّرات وي در مناسبات . کاودباید به تن خویش وا اندیشد و بازکس وي را هر 
ت کنونی ایران، کاربردهاي شگرف و تأثیرگذاري دارند که اجتماعی ي انسانها، بویژه در وضعی

. روشنگري و بازکاوي ي عمیق آنها بسیار مهم است
 افکار وي بیش از هر چیز به  يسنجشگريخویشاندیشان جوینده می توانند براي فهمیدن و 

اندیشیدن در باره ي مغزه ي گفتمانهاي او رو آورند؛ نه پوسته ي جمله ها و شیوه ي بیان اندیشه هایش؛ 
.  آوار جمله هاي از هم گسیخته اش پنهان استدر البالي» جمالی « تزیرا گوهر تفکّرا

  -بش خویشاندیشی در ایران با فراخ سراسر تالش من، گرداگرد این آرزو می چرخد که جن
.بینیهاي جویشگرانه و مهر ورزانه، به بالندگی و شکوفایی خود، همت گمارد

- پاریس  -فرامرز حیدریان    1998 برابر با چهاردهم ماه سپتامبر  شمسی1377 شهریور ماه 23  
میالدي
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پيشگفتار
را با بینشی سنجشگرانه در باره ي است که روند اندیشیدن خود  انسان اندیشنده، بینشمندي

انباشته هاي ذهنیتش، هر دم، باز می اندیشد و هیچگاه گفتارها و اندیشه هاي برونتراویده از مغزش را به 
وي تا لحظه اي که متاثّر از بازتابهاي واقعیت غنی و انگیخته شدن از . نام حقیقت مطلق، پاس نمی دارد

-تاثیرهاي روانی  -  هایش را آناندیشه  -هاست، بنپارهاي سر فکري ي رویداد  -  به    آن در رویارویی با  
و تجربیات گوناگونرونجهانب باري و بررسی ي سنجشگرانه ي اندیشه  ر می آزماید و به ویرایشگري و پ

. می کوشدشهاي خود
 اندیشنده بایستی پیش از هر چیز دیگري، هر فکر و ایده اي را در زبان و روان مردم خود،

.اندیشیده باشد تا بتواند از پس روشنگري ي اندیشه و ایده ي خودش براي دیگران نیز بر آید
بحث انگیز جامعه ي خود است که ) پربلماتیک ( = رسمانهاي  تنها از راه اندیشیدن در باره ي پ

با .  یافتمی توان گام به گام به تصویري روشن از موضوعهاي مبهم و چالش انگیز در جامعه ي خود چنگ
- و  -پذیرش بی چون   چراي هر مفهوم بیگانه، ما از درك و فهم چگونگی ي کارکرد و پسزمینه هاي  

 نهفته در مغز آن مفهوم، ناتوان خواهیم ماند؛  زیرا مفاهیم بیگانه در زبان و روان  و تاریخی يفکري
. مردم ایران، اندیشیده نشده اند

د و دیگران، روشن و مبرهن کند که منظور از حکومت و متفکّر باید بیش از هر چیز براي خو
دولت و آزادي و اقتصاد و دین و سیاست و قدرت و دیگر مقوله هاي انتزاعی چیست تا سپس از راه 

اندیشان به پدیدار شدن گوهر حقیقی هر مفهوم  شکافانه و صف آرایی فکري با دگر سنجشگریهاي باز
. نزدیک شد میهنشاندیشیده در زبان و روان مردمخویش

محال است که بتوان از راه برابر نهادهاي نیندیشیده و نگواریده در باره ي مفاهیم و ویژگفتاره 
- فلسفی ي متفکّران باختر زمین در زبان و روان خود، به فهم ساختار پیچیده ي کرد  -هاي فکري  - و     

. کار آن مفاهیم در زبان و روان بیگانگان، راه یافت
آگاه بودن گر باز می دارد، تنها ناما را از درك و برداشت فهماگرانه ي گفتارهاي یکدیآنچه که 

-از دگرگشتها و برگشتهاي فکري   روانی ي تاریخ و فرهنگ بشر نیست؛ بلکه نداشتن منش فردي و  
همچنین کهنگشتگی ي گفتارهاي حکمت آمیز و .  است و نوشتنوجدان پاك دانشپژوهانه در سخن گفتن

 چونان آهک به پاي درخت جویندگان خویشاندیش ریخته می شود تا ،نامه اي از راههاي گوناگون اندرز
اجتماعی، فلج و سست  -الت فکري مغز آنها را از اندیشیدن در باره ي تحو - . نهاد بار آورند 
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 ا کهیزي رما ایرانیان هر چاین حقیقت تلخ را می توان از شور بختی و بی مسئولیتی دانست؛ زیرا 
ا به واقعیت ارج نهادیم تا تجربه کردیم، نه چیزي از آن کسب کردیم نه به اندیشه اي انگیخته شدیم نه حتّ

چنانچه درسی یا تکانی در ذهنیتمان از تجربه ي خویش گرفته بودیم، غناي واقعیت، ما را براي باز 
انگیزد، طوري که  م اندازهایمان برجایی دیدگاهها و چش به اندیشی ي تفکّرات پیش از تجربه و سپس جا

.اندیشانه تر از گذشته، رفتار کنیم در تصمیم گیریهاي سرنوشت ساز میهن خویش، هوشیارتر و دور
و   -در تار. نپارهاي فرهنگ ایران، ریشه هاي دهقانی دارندنباید از یاد برد که شالوده ها و ب - 

تخمه ي افکار و گمانها و خیالهایش را در خاك آن پود بینش دهقانی، دیگري، زمینی است که هر کس، 
. می کارد تا خوشه هاي زیبا منشی را شکوفا کند و زندگی را بپرورد

ات مایه اي مردم ایران، زندگی، تالش از بهر خویشزایی آگاهبود فردي استبر شالوده ي تجربی .
از زندگی و فرا گستري ي آیینهاي آرمان ایرانی، زندگی  و آرزویش پهلوان شدن و رسالتش، نگاهبانی 

فلسفه ي ایرانی بر این اصل، استوار است که زندگی، مهرورزي است و از راه مهر ورزیدن . زنخدایی است
است که زندگی، پیدایش می یابد و تنها آن پهلوانی می تواند بر پایه ي روشها و آیینهاي زنخدایی بزیید 

، ادیان کتابی و ر تاریکی ي عقاید و ایدئولوژیها و مذاهبکه بکوشد به تن خویش از راه جویندگی د
. خود  را بیافریندفردي ي آگاهبود 

جوي زندگی ترغیب می شود تا  - و  -ست در اصل، هر کس در روند خویشزایی است که به ج 
 همای ر و پ زایندهمتفکّر . زدبه چکاد بزرگی جویی خود، چنگ یاگوهر فردي ي خود را پدیدار کند و 

 که بدون تابعیت فکري از فیلسوفان و متفکّران بیگانه بتواند شالوده  می گویند خویشاندیشی آنشدن به
.پا بدارد ي تفکّرات خود را بر

کسی که به . عاي نو اندیشی کرد با دستاویزي به ایدئولوژیها و جهاننگریهاي بیگانه نمی توان اد
پردازد، باید مرجع اندیشیدن خود را بر شناختها و تجربه ها و رسمانی به اندیشیدن میراستی در باره ي پ 

تأثیرها و انگیخته ها و برداشتهاي فردي، پی ریزي کند؛ نه اینکه به افکار دیگران، استناد کند و فقط 
.نقش روایتگر را ایفا کند و بس

سوفان یونان و در پی رسمانهایی که متفکّران و فیل ما بایستی از این به بعد در باره ي مسائل و پ
آنها، اندیشه ورزان باختر زمین اندیشیدند، خود نیز کنج و کناره ها و زمینه هایی را که آنها نکاویده اند 

 مغز خود و در زبان مشترك مردم خود به کمکیا در باره ي آنها نیندیشیده اند یا کژ اندیشیده اند، 
گفتمانهاي متفکّران بیگانه نیز بپردازیم تا  ي کاويبپژوهیم و در روند اندیشیدن خود به سنجش و باز

. آییم؛ نه راوي ي خشک و تهی مایه ي کاالي فکري ي دیگران متفکّرانی جوینده و آفریننده بار
ی و با افکار و پژوهشهاي عاریتی نمی توان براي مردم خود، سیستم حکومتی را پی ریخت که ملّ

نمایه هاي فرهنگ مردم هر سرزمین ریشه بگیرد تا امکان تی از بمردمی بایس  -ی حکومت ملّ. مردمی باشد
با جابجایی صوري ي درختان تنومند سیستمهاي دمکراسی ي . بالندگی و شکوفایی و پایداري داشته باشد
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 ،غربی که داراي کژیها و عیبهاي اساسی ي ویژه ي خود هستند، نمی توان مردم سرزمین خود را یک شبه
 کورمال  -چنین درختانی بی ریشه اند و از رشد کورمال . وده فکر و مدرن، پرورش دادآزاد اندیش و گش

. خودجوشی ي نهال فرهنگ، پیشگیري می کنند
آشوب به خود  رست استدالل می کند که تاریخ ما در این قرن از تکانهاي پر، د به حقّ »جمالی« 

به اندیشه ها و شیوه ي زندگی ي باختر شکل گرفت، زیرا نخبگان و تحصیل کردگان ما از یک سو 
تالطمهاي شدید و ناهمگون که ما .  چشم دوخته بودند نوار کردن اسالم،  -زمینیان و از سوي دیگر به نو 

را به هر سویی پرتاب کرده بودند، باعث شدند که به خود آییم و نطفه ي خویشزایی ما، در برخورد 
نه تنها به دلیل کشمکشهاي ستیزنده از هم نپاشیدیم؛ بلکه چنین در حقیقت، ما .اضداد، از نو، بسته شد

  سرانجام، خودي را باز،شکنجه و آزار جانفرسا، ما را از سر، زنده و آفریننده کرد و نسل خویشاندیش ما
.خویشاندیشان ایرانی، فرزند اضداد هستند. یافت که قرنهاست گم کرده بود

و شکوفا می شود که تجربه و خطاي همگانی سبب شود که هنگامی رشد می کند ، تفکّر اجتماعی
همه با هم از راه اندیشیدن در باره ي ریشه یابی ي خطاها بکوشیم که از تکرار تجربه هاي خطا آمیز 
پیشگیري کنیم؛ زیرا تاریخ شکستها و ناکامیابیهاي هر ملّتی، تاریخ اشتباهاتی است که آن ملّت در طول 

ی کند  و چه بسا گوهرشان به سوي ارتکاب آن خطاها گرایش دارد  و یاد از آن قرنهاي دراز، تکرار م
.خطاهاي تاریخی، نشان از رنج کابوسی است که سراسر روان ایشان را آزرده و پریشان می کند

. ه همین دلیل،  تجربه ها نباید انسان را بپزند؛ بلکه انسان باید تجربه هایش را بپزد و بپروراندب 
 پخته و آبدیده می شویم که تجربه هاي ما، پخته شده باشند؛ نه اینکه تجربه هاي ما، سراسر ،یما موقع

وجودمان را در طول تاریخ، بارها و بارها، پخته و سوزانده باشند؛ ولی خود تجربه ها هنوز خام و 
 .ناپرورده به جا مانده باشند

پی ریخت ترك می توان فلسفه اي ایرانی  مش از راه اندیشیدن در باره ي تاریخ رنجها و دردهاي
که بتوان به کمک آن، سراسر مناسبات حقوقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادي ي حاکم بر جامعه را 

ملّتی که تاریخ دردها و شکنجه هاي روحی ي خود را نادیده می گیرد  و در باره .بازکاوید و برسنجید
،  نمی تواند به دانش فلسفی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادي ي پیامدهاي  ویرانگرانه ي آنها نمی اندیشد

. دست یابد
گیر می افتد، برطرف کردن ،ن بست مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصاديوقتی اجتماعی در ب 

 ملّت در آن بازمانده اند، دیشه ي اجتماعی از سطح فکري کهدشواریها و چالشها به این بازبسته است که ان
ن بستهاي تر و فراختر شود؛ زیرا از نیندیشیدن در باره ي مسائل  جامعه ي خود است که بیک الیه، ژرف

ن بست از خود دشوارخیز زندگی ي مشترك، ریشه می گیرند و انقالب، واکنشی است که مردم در برابر ب
. نشان می دهند
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را مردم به رغم ن بست مسائل اجتماعی ي خود فرو می مانند؛ زیبسیاري از جوامع بشري در ب
ت اسالم بر از جوامعی که مدنی. نواندیشیها و روشنگریهاي پویا،  فکرشان را به سادگی تغییر نمی دهند

آنها چیره شد، فقط ملّت ایران است که ریشه هاي نیرومند فرهنگیش از آسیب در امان مانده اند و با 
-اندکی تالش و ابتکار و فراخ  دیش و هنرمندان ایرانی می توان این فرهنگ  اندیشی ي  متفکّران آزادان 

. پویا را که در زیر خاکستر هزاره ها، اسیر مانده است از نو جان بخشید و شکوفا کرد
نداد ( = نپارهاي فرهنگ ایرانزمین که در اسطوره خویشاندیشان ایرانی می توانند از بها به جا ) ب

گیرند و به شیوه ي فلسفی، مغزه هاي فکري آنها را از نو مانده اند، براي پی ریزي تفکّرات خود، مایه ب
ی است، بتوانیم هسته هاي باز اندیشند و فرا گسترند تا با رستاخیز فرهنگ ایرانی که جهانی و فرا ملّ

. انگیزنده به تفکّر فرهنگ خود را به همه ي جوامع همسایه و دیگر ملّتها گسترش دهیم
نسان بتواند پیوندهاي سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و حقوقی برترین نقش اندیشیدن آنست که ا

 اجتماعی ي خود، پیوسته شادکام مناسبات  دري میان انسانها را بیابد و آنها را برگزیند و بپرورد تا انسانها
.و خوش باشند

 چنین شیوه اي از اندیشیدن، آغازگاهی است براي پیدایش فرهنگی انگیزنده و نوگرا؛ زیرا هنر 
جوي راههایی باشد که بتوان از طریق آنها،  - و  -ست شادي آفریدن به آن بازبسته است که متفکّر در ج 

.ندان انسانها، پیوندهاي نو ایجاد کمی
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كاريزي در كوير  -)١
 در باره ي جامعه ي ایران اینست که برخی از ما چه »  جمالیهرمنوچ« ث ترین مباح از تأمل انگیز

 از شخصی که در جامعه، مستقل می اندیشد، نفرت داریم؛ نه براي آنکه افکار او را نمی پسندیم؛ بلکه بسا
. به تن خویش بیندیشد قائم به ذات و براي آنکه او می تواند شخصی مستقل باشد و

 ما، استقالل اندیشه ي او را دوست داریم؛ ولی نمی توانیم بر استقالل فکري ي او، آفرین 
- و  -م؛ زیرا تار بگویی   پود ما به حسادت و مطیع بودن و وابسته گی عقیدتی و مذهبی و ایدئولوژیکی و 

ي آکادمیکی آلوده است یا از کم مایه گی خود در عذابیم و طاقت انسانهاي پرمایه  ها آتوریتهمتابعت از
گري به یأس کامل رسیده به همین سبب، حسد، جایی رشد می کند که هر فردي در رقابت با دی. را نداریم

باشد و چون انسان حسود یا مومن به مذهبی یا معتقد به ایدئولوژیی نمی تواند استقالل فکري دیگري را 
 را در جامعه، نابود کند تا همه، مثل خود او، انسانهایی  اندیشبرتابد، می کوشد که شخصیتهاي مستقل

.د بار آیندخوارمایه و وابسته و هوادار و مقلّ
پرور و نیز خیره سري کردن دگستر و مهرجز از آفرینگویی بر انسان خویشاندیش و هنرور و داع

ا افتخار به این دونمایگی که زاییده ي  رشگورزي و تابع و مطیع بودن می باشد، در عجز و سستی و حتّ
يب اصلیمسب اکیان و شاهان بی لیاقت و مستبدایران بوده گر در طول تاریخان ستم پذیرش همه ي ضح 

این مسئله اي است که تا کنون هیچکس در باره ي آن، نیندیشیده است؛ یعنی پدیده ي شگفت .است
انگیز خوي ایرانی که با میل و رغبت و اشتیاق به رغم ضداکان را به حکومت کردن یت گوهري اش، ضح

 اي نیست، پس ایکاش کاوه«  : این شعار که.  آنها حقّانیت می دهد يمی پذیرد و به قدرتورزي
.می خیزد  سستی در آفرینگویی بر از،  »اسکندري پیدا می شد

 مستمر  يمسئله ي ایران و ایرانی، مسئله ي پیدایش نوابغ نبوده است؛ بلکه مسئله ي نابودي
متفکّران و دانشمندان و سیاستمداران و هنرمندان برجسته به دلیل حسادت خوارمایگان و انسانهاي معتقد 

چنین رویدادهایی از زمینه اي نشأت می گیرند که بحث .مومن به مذهبی یا ایدئولوژیی می باشدو 
بدین معنا که انتخاب در هر دامنه اي از زندگی اجتماعی،  با مسئله ي رقابت به هم . انتخاب، پیش می آید

.گره خورده است و همزاد رقابت، حسادت است
 اقتصادي و مذهبی و دانشورزي، میزان و کرانه هاي ملّتی که در رقابتهاي کشور داري و 

ت رشگورزي اش را نمی شناسد،  قادر نخواهد شد سامان دمکراسی مختصجامعه ي خویش را واقعی 
حسد به نابود کردن رقیبی که  فرد، خود را در رقابت با او، عاجز و نامستعد می بیند، میل ذاتی . بخشد
باعث شد که ایرانیان، مغلوب اقوام مهاجم بشوند و به دلیل همین مسئله ي ست، حسادت در رقابت رد. دارد
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کردگان و دانشورانش، محکوم قدرتهاي  ا زمان به خودآیی نخبگان و تحصیلدت در رقابت، ایران تاحس
. فرّ خواهد ماند بیگانه و حکّام بی لیاقت و

ه راه بزرگی جویی بر شالوده ي ن بست ویرانگر می گوید کبراي برونرفت از این ب» جمالی « 
 در تاریخ  رار مایه و بسیار ژرفاین سراندیشه ي پ.باید در اجتماع ایران، باز باشد سراندیشه ي فرّ

 سرکوب و به تاریکی ناخود آگاه ایرانی،  ، ت حکومتگران و انسانهاي بی لیاقت به شد، اجتماعی ایران
  . اندواپس رانده

ویرانگرانه در  فقط می توانست با حسادت  »فرّ« جویی بود که پدیده ي  راه بزرگی با گم شدن
 و خود به خود، سراسر تاریخ اجتماعی ایران پس از سرکوب و مسخ شدگی پدیده ي اجتماع، سرکوب شود

تمام شکستهاي تاریخی و کشور داري و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي . ، به خون، آلوده شده استفرّ
ابودي رجال و نوابغ و متفکّران، از سائقه ي نکبت بار حسادت در رقابت، ریشه می گیرد؛ ایران و نیز ن

.ناپذیر بوده است زیرا راه مسالمت آمیز بزرگی جویی هر انسان آزادمنش، پیوسته، بسته و گذر
ملّت ایران، مایه هاي فکري بسیار ژرف و شگفت انگیزي در تراژدیهایش پدید آورده است که 

ز سراندیشه هاي پر مغز فلسفی هستند؛ ولی به دلیل فقدان دالوران آزاد اندیش، ناپژوهیده و سرشار ا
.ناشناخته و ناگسترده در البالي متون بازمانده اند

-، دلیل ناشکفته ماندن سر»جمالی «    اندیشه هاي فکري را در این می داند که تحصیل کرده ي   
لت تنویر عقل مردم را قائـل است؛ آنهم با افکاري که خود او اجتماع ما، کسی است که براي خودش، رسا

 کشورهایی که بیشتر تحصیل کردگانش نه تنها سترون هستند و هیچ این پدیده ایست خاص. مهم می شمارد
 آنها را ، خویشا مغزی نیز هستند که بال افکار خاصنوع آفرینش فکري از خود ندارند؛ بلکه دلّ

 اجتماعی که در آن می  مردم فرزانگانی سنجشگر نیستند تا بتوانند از راه تجربیاتآنها. نیندیشیده اند
. زییند به اندیشه هاي متناسب با زندگی اجتماعی جامعه ي خود، راه یابند

تفکّر فلسفی، خمیر مایه ایست که افکار مردم را به خویشزایی، تخمیر می کند؛ زیرا تخمیر شدن 
فیلسوف و متفکّر باید در هر اندیشه اش، .  از فهمیدن هر دستگاه فلسفی استتر از روند فلسفیدن، مهم

رسمانی که می اندیشد،  ملموس و حس پذیر کند تا در باره ي پ، تجربه ي اندیشیدن را براي دیگران
. دیگران نیز بتوانند همپاي با او، روند اندیشیدن را تجربه کنند

 انسان از جهان و پدیده ها به کمک مفاهیم خویشاندیشده فلسفیدن از روند تأویلگرانه ي بینش
متفکّر جوینده، انسانی است که تالش می کند اندیشه هایش در جامعه از یک طرف، تاثیر . امکانپذیر است

انگیزشی داشته باشند و از طرف دیگر، نشان می دهد که تصویر آرمانی و ایده آلی او از انسان و زندگی 
.یستو مناسبات بشري چ

 متفکّران جوامع دیگر  انتقال اندیشه هاي ثقیل و بسیار پیچیده و به هم پیوسته ي فیلسوفان و
 فهمیدن مغزه ي هر اندیشه بامردم . جانشین تجربه ي زنده از روند اندیشیدن خود انسان بشودنمی تواند 
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نکه با اندیشه اي آشنا شوند یابند؛ نه ای است که می توانند تجربه ي اندیشیدن را حس کنند و آن را در
تا ریشه ي هر سخنی را در تاریکیهایش در نیابیم،  نخواهیم ما .   سر در نمی آورند،که از مفاهیم آن

. توانست که آن سخن را بفهمیم و از آن انگیخته به فکر شویم
سم ابوالقا« کشف و گسترش مایه هاي فرهنگ ایرانی، کاریست که پس از پهلوان فرهنگ پرور، 

، نخستین گام در » جمالی منوچهر« اندیشه هاي متفکّر معاصر، . تا کنون به جد گرفته نشده است» فردوسی 
 ي جنبش زنده و مایه دار فلسفی در ایران امروز و آینده بر شالوده ي تفکّرات انگیزشی. این راستاست

فی و فکري فرهنگ هزاره هاي ، پی ریزي خواهد شد؛  زیرا براي نخستین بار است که مایه هاي فلساو
.ایران در مغز و روان او، پخته شده و به کالم در آمده اند

 از دیدگاه او، هر کسی وظیفه اش را بر شالوده ي میزان دالوري و راستمنشی اش، متعین می 
ه وظیفه ي هر انسان آزاد اندیش،  وظیف. کند و کسی که دلیري ندارد، خود را همرنگ با جماعت می کند

اي بسیار خطرناك است؛ زیرا آزاد اندیشی، جسارتی است براي آفرینش امکانهایی که با واقعیت عینی 
. سازگار نیستند

بسیاري از تحصیل کردگان و نخبگان ایرانی، سده هاست که به دلیل وابستگیهاي عقیدتی و 
ي تفکّرات کشور داري و مذهبی و آکادمیکی یا ایدئولوژیکی، دیگر نمی توانند از فرهنگ ایران برا

ر بار براي گسترش آنها باور ندارند که فرهنگ ایرانی، امکانهایی پ. اجتماعی و اقتصادي مایه بگیرند
پروراندن  و تئوریزه کردن افکار  براي آنها نازایی و ناتوانی خود را.  فلسفی دارد -دستگاههاي فکري 

.ی دهندتخمه اي و تخمه هاي فکري به فرهنگ ایرانی نسبت م

  فلسفیدن  انگیزشی -) الف 

سخن گفتن در باره ي متفکّري که در طی بیش از شصت و چهار سال از عمر خویش، تالش کرده 
 کورمال و با پشتکار و جانفرساییهاي شبانه روزي از یک طرف به کنکاش در تاریخ و  -است که کورمال 

سراسر تحوالت  طرف دیگر با موشکافی و تیزبینی، فرهنگ و زبان و هستی یک ملّت کهنسال بپردازد و از
.فکري باخترزمینیان را درنوردد، کاري ساده و بی دردسر نبود

وسعت شگفت انگیز آگاهی و ژرفنگري روشمند، ظرافت و هوشیاري در تفکیک و متمایز کردن 
ندگی گفتارها و رویدادها و دگرگشتهاي فکري و فرهنگی و اجتماعی مردم ایران در طول تاریخ،  انگیز

،   و ادیان کتابی گسستن از عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب براياندیشه هاي پرمغز او،  برهان پرمایه ي او
توانایی درخشان او در تئوریزه کردن جاندار بت پذیر او نپارهاي فرهنگ ایران،  وجدان بیدار و مسئولی

 او در چشمپوشی  ينسل جوان،  جوانمردي شناخت و پروریدن جنبش نو پاي خویشاندیشی در براي
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- و  -کردن از دار   ندار خود براي  فرا باالندن فرهنگ ایرانی، جویندگی و آزاداندیشی او، فلسفیدن  
. سرشار از امید و جانبخش او،  همه و همه، دالیلی هستند که جان هر جوینده اي را برمی انگیزند

گستردگی مباحث و حجم بسیار زیاد نوشته ها و ،  بکر بودن دامنه هاي پژوهشیاز طرف دیگر،
 مایگی رت دادن او در اسلوب نگارش، به رغم روشنی و پ سهل انگاري و کم اهمی همچنینکتابهاي او  و

.  اندیشه هایش، سدهایی هستند که فهم آثار او را دشوار می کنندي
باره ي فیلسوفی که سرتاسر جامع و گویا در  بع پرداختن و دادن چشم اندازي روشن وبالطّ

-افکارش را در قطعه نویسی و نادره گویی و تکه   پاره هاي پاداندیشانه بیان کرده است و اندیشه هایش  
بیش از هر چیز دیگري، نقش انگیزنده به فکر را ایفا می کنند تا ساختن منظومه اي فلسفی، خود به خود، 

.کاري بغرنج و چه بسا ناممکن می باشد
، جنگلی از افکار را بر افراشته است که هر گونه سیستم سازي از اندیشه »جمالی « فلسفیدن  روند 

 سیستماتیک می اندیشد؛ ولی در پرداختن و تئوریزه  وي،. هایش را در جا، فرو می ریزد و از بین می برد
. ستیز می باشد -کردن افکار و گفتمانهایش، سیستم 

 نظر نخست براي هر خواننده اي از آثار او، بسیار درهمریخته در» جمالی «  ي تفکّرات انگیزشی
 افکار او، درست در همین نکته  يدر حالیکه راز انگیزندگی. ا بی آغاز و انجام، جلوه می کنندو حتّ

.  نهفته است
وي هیچگاه تالش نمی کند که با گفتارهاي خویش، ذهنیت خوانندگان را متعین کند و براي 

ست  ابدي بزند؛ بلکه با تلنگري که به مغز خواننده  می زند، او را به جنبش و ج -قیقت ازلی آنها دم از ح
- و  - .  جوي معرفت می انگیزاند 

 از هر قطعه ي فکري  ي افکار او می توان تخمه ي تئـوري  یا فلسفه اي را در روان و مغز 
. مردم ایران  شکوفا کردخود کاشت و آن را به تن خویش پرورید و سپس در زبان و فرهنگ 

-پاره   الت فکري و فرهنگی و ، آینه ي سراسر تحو»جمالی «  اندیشه هاي فلسفه ي انگیزشی  
 افکار او  يگردآوري به همین دلیل،. اجتماعی و کشوري و هنري و ادبی تاریخ ملّت کهنسال ایران است

يکان ناپذیر است؛ بلکه ویژگیص و کرانمند نه تنها کاري عبث و امن و مشخّدر یک سیستم معی   
دایدانگیزندگی را نیز از افکار او می ز.

الت جامعه ي ایران، اندیشه ي روشمندِ او  در روند اندیشیدن در باره ي معضالت فرهنگ و تحو
ش  از یک طرف با هر گونه منظومه ي فکري و عقیدتی و مذهبی و فکاربه گونه اي است که ا

 و گالویزي  قرار می گیرند و از طرف دیگر با آنها در حالت آمیزندگی و تاثیر ایدئولوژیکی در تضاد
گذاري و فرا روندگی و گسترشی، رویارو می شوند  و دست آخر، ویژگی انگیزندگی و آذرخشی خود را 

.حفظ  می کنند
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 انگیزندگی و گریزندگی ي افکار اهریمنی و آذرخشی او، نشانگرگوهر فرهنگ ایرانی می 
  . یابد ند که هیچ قدرتی یا عارضه اي قادر نیست بر آن حاکمیت ابديباش

. ترین و تاثیر گذارترین فیلسوفان ایران و جهان خواهد ماند  اندیش - یکی از ژرف، »جمالی « 
رویهمرفته می توان گفت که وي از آن دسته فیلسوفانی است که می کوشد اندیشه هایش را در تصاویر 

به عبارت دیگر، در روند اندیشیدن، یک فیلسوف؛ ولی در روند نگارش . ر کند مصو،انگیزنده به فکر
اش چیره دست شرقی می باشد که جاذبه هاي رنگ آمیزي افکارش، زمختی و اندیشه هایش، یک نقّ

سنگینی و سردي مفاهیم فلسفی را در گوهر خود، پنهان دارند و این از ویژگیهاي روان ایرانی است  که 
اي آن را می توان در آثار نوابغ و نویسندگان و شاعران و فرهنگ پروران نامداري چون  پرد ] :

ار و مولوي و حافظ ام و عطّفردوسی و خی[ست و دیگر مشاهیر برجسته ي ایران ج.
، انسانی بزرگمنش است که از راه اندیشه ها و کارها و احساس، تخمه هاي » جمالی « از دیدگاه 

هر اثري از متفکّر خویشاندیش، . را در روان مردم سرزمینش می پاشد و آنها را می پروردبزرگی جویی 
تخمه ایست ناچیز و ناپیدا از شکوه و بزرگی که در آینده از زمین روان ملّتش فرا خواهد رویید و پدیدار 

گی و ی از بزرهر آنچه که بعدها، ملّت در کردارها و گفتارهایش بروز می دهد، همه، نشان. خواهد شد
 زندگی.  اندیش به خودي خودش، تاریخی نیست -زندگی ي انسان فراخ . شکوه افکار او خواهد داشت

 او به گذشت سده ها و  يهست و از او می تراود؛ بلکه بزرگی،  او به همان بزرگی نیست که در اوي
.هزاره ها نیاز دارد تا پیدایش یابد

قدرتمند از انسانهاي دلیر می ترسد و فقط جوینده ي  دارد که می گوید ، حقّ»جمالی   « 
اگر چند نفر، راستمنش در . راستمنش است که می تواند دلیري کند و از هیچکس باکی نداشته باشد

.   حاکمان ناالیق در هم فرو خواهد ریخت ياجتماع، پیدا شوند، دستگاه قدرتورزي
 نهادان و خوار مایگان هستند  -ست فقط س. هر قدرتمندي می داند که دلیري چقدر خطرناك است

پیدایش تعدادي کم مایه . که می ترسند و خود به خود می توانند به قدرتمندان بی لیاقت، احترام بگزارند
خرواري از دانش که اندکی دلیري . و ترسو براي حقّانیت بخشی به هر قدرتمند بی لیاقت، ضروري هستند

پژوهنده و متفکّر و نویسنده اي که در گالویزي با مسائل جامعه ي آن . ندارد، به پشیزي نمی ارزد
ا دالوري و بی باکی ندارد، خود را به قدرتهاي سیاسی و مذهبی و اقتصادي و حقوقی و حتّ، خویش

فقط انسانهاي آفریننده هستند که تخمه ي اندیشه ها و اندیشه هاي تخمه اي را بر  .بیگانگان می فروشد
. ي گسترده شده در اجتماع، برتري می دهندتمام اندیشه ها

از راه ژرفکاوي در تخمه هاي اندیشه و اندیشه هاي تخمه اي که در البالي متون » جمالی « 
فرهنگ و ادب ایران، پراکنده اند، توانست بر ذهنیت طیفهاي گوناگون جامعه ي درونمرزي و 

  یا االن و اعضاي هر سازمان یا گروهاست که فعمحال  .برونمرزي، تأثیر بسیار گسترده و شگرفی بگذارد
اجور تحصیل کردگان و دانشوران و نخبگان و نویسندگان و روزنامه نگاران و شاعران و طیف جور و
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هر کس به نحوي از اندیشه . پژوهشگران  وجود داشته باشند که زیر تأثیر مستقیم افکار او نبوده باشند
. و تا اندازه اي به خود آمده است شدهشکّاكهاي او، تکان خورده و 

مغز و انگیزنده ي خود،  نه تنها اذهان را به شناخت بسیاري  ربا صراحت گفتارهاي پ» جمالی  « 
ه کرده است؛ بلکه نقش انگیزنده به تفکّر را در نسل از تاریکگاههاي فرهنگ و تاریخ سرزمینمان، متوج

 اندیشه  -تحلیل روشنگرانه ي هر سر(  اندیشی روشمندانه  -ه معاصر و آیندگان به بهترین شیوه؛ یعنی پار
.  پرورانیده است)از چشم اندازهاي گوناگون 

جو و کورمالی و اندیشیدن و آزمودن خستگی ناپذیر خود می نوشت  - و  -ست  وي در حین ج 
 تصحیح و بازو به دنبال کنکاشهاي خود، انحرافهاي فکري و دیدگاهی خود را در برابر چشم خواننده، 

 آن را منتشر کند؛ بلکه بر آن بود ،نمی کوشید که هر فکر نانوشته را تصحیح کند و بعد وي .می اندیشید
 دست ناخورده باقی بگذارد تا در آزمایش جدیدي که از ،که هر فکري را که نوشته است، همین طور

این کار  به معناي آن نیست . دهدپرداختن به آن فکر می کند، شیوه ي تصحیح آن را به خواننده نشان ب
ر و پیوسته براي تصحیح که فکر تصحیح شده، جانشینی است براي فکر گذشته؛ بلکه آزمایشی است مکرّ

.یک فکر که شاید سراسر عمر متفکّر را به خود مشغول بدارد
ار نشان می دهد که نقش فیلسوف اینست که در آغاز، شیوه هاي بریدن از همه ي افک» جمالی « 

را در خود بیازماید؛ یعنی اعتقاداتی که بر اذهان و روانهاي مردم از دورانهاي تاریخی گوناگون حاکمند 
 بکوشد که علیه همه ي افکار مقتدر پیشین و موجود در زمان خود، عصیان بکند و بیاموزد که  همچنینو

هر متفکّر اصیلی با  .سستچگونه می توان از افکار و دستگاههاي مقتدر فکري در اجتماع و تاریخ گ
- و  -قدرتورزي هر اعتقادي و نظریه اي در اجتماع و تاریخ، سر   کار دارد؛ یعنی می خواهد ریشه هاي  
.قدرتورزي هر عقیده اي را بر روان و ذهنیت انسانها قطع کند

یق ، نقش متزلزل کننده ي وابسته گیهاي زنگار گرفته و عم»جمالی  «  ي سراسر کتابهاي فلسفی
 .فرو نشسته و سنگشده در روان و ذهنیت انسانها را در جامعه ي ایران و جوامع اسالمی دیگر ایفا می کند

با مبارزه اي پیگیر که استوار بر فرهنگ ایرانی باشد، می توان با  اسالم و ایدئولوژیهاي تمامخواه رویارو 
 از روبرو شدن با فرهنگ ایران بیش از ایان و حامیان آنهاهنوز که هنوز است اسالمگرایان و ملّ. شد

از راه. ن غرب، وحشت دارندرویارو شدن با تمدات زنده ي فرهنگ ایرانی است که  بسیج کردن محتوی
. ق شدفّمی توان به محدود کردن و کنترل قدرت ویرانگرانه ي اسالم و ایدئولوژیهاي توتالیتر مو

-لیر و راست  آنقدر د، من تاکید می کنم اگر دانشوران ما دند و تالش می کردند که  کردار می بو 
 مردم  يیعنی در زبان و روان فرهنگی؛ بیندیشند» جمالی «  تفکّرات و ایده هاي منوچهر گستره يدر 

پا   بی گمان می توانستیم همه با هم یکی از ستایش آمیزترین جهانداریهاي بشردوستانه را بر، میهن خود
.باشندگیمان را در برابر جهانیان نشان بدهد  -د گوهر خو يکنیم که ویژگی
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به رغم تأثیرات ژرف و مستقیم اندیشه ها و ایده هاي او در آثار و سخنرانیها و نوشتارها و کتابها 
و مقاله ها و اشعار بسیاري از پژوهشگران و نویسندگان و روزنامه نگاران و شاعران، هنوز که هنوز است 

 من یک تا امروز( . اي او، کالمی گسترده و  ژرف بر زبان نرانده استهیچکس در باره ي اندیشه ه
)استثناء هستم 

جلوگیري کند؛ بلکه علّتی اساسی بود در » جمالی «  سکوت، نه تنها نتوانست از گسترش افکار  
.اندیشه هاي او در روان و اذهان ایرانیان -پخش سر 

خش، نامرتب و آنی در  مغز و روان انسانها  تفکّرات وي همچون آذر ي انگیزندگی ي ویژگی
ست در همین رپاي اعتقادات و ایمان و آگاهیهاي انسان را به تزلزل می افکنند و د می زنند و سرا

پوشیده ي فرهنگ و تاریخ ایران می افتد و با  آذرخشهاي زود گذر است که چشم انسان به رازهاي سر
. ان می گیرندهمان شتاب، امکان تمام دیدن را از انس

سترونی است؛ نه  افکار آذرخشی بگیرد، نشانگر ناتوانی و  اینکه کسی نمی تواند نتیجه اي از
مغزه را می توان فقط به شکل ضربه اي و آنی فهمید و ر افکار و اندیشه هاي عمیق و پ. تهی بودن افکار

.درك کرد
و  و دین کتابیهر مذهب و ایدئولوژيد بودن به تفکّر فلسفی، انسان را از متابعت کردن و مقی 

حزب و سازمان و تشکیالت،  آزاد و مستقل می کند و در محصول خودش که سیستمی فلسفی است نیز 
. شکاف می اندازد
، تفکّر آزاد و زنده ي فلسفی در گستره ي فرهنگ ایرانی  پیدایش »منوچهر جمالی « با آثار 

هاي ایران، ریشه دارند، فیلسوفان ) بنداد ( = ه در اسطوره  او ک يخواهد یافت و از مایه هاي فکري
منوچهر جمالی « .  بسیاري سر بر خواهند آورد و روند فلسفیدن را در ایران آینده، پیگیري خواهند کرد

. خود، آغازگاه کاریزي است در کویر شرق يبا تفکّرات پویا و انگیزشی» 
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 گام به سوي خويشانديشيگسسنت از معرفتها، خنستني  -)2

یکی از مهم ترین مباحثی که خیلی به نُدرت در باره اش، اندیشیده و پرسیده می شود، مسئله ي 
ما، سده هاست خو گرفته ایم با چشم . گسستن از معرفتهایی است که ذهنیت انسان را در تسخیر خود دارند

 می زییند یا بیگانه با ما هستند و فراسوي مرزهاي دیگران خود را ببینیم؛ یعنی دیگرانی که یا در کنار ما
 و چشمان ما چیزي را ببیند که دیگران، باعث شدند که بر چشم ما، نقابی افکنده شود. میهن می زییند

از همین جاست که باید به شیوه ي دید و نگرش . آنها می خواهند ببینند و برایشان معتبر و با ارزش هست
کنیمخود، شک  .

 و فلسفه ي آلتی و معرفتی در ذهن ما، چشمی می سازد  و دین کتابییده اي و ایدئولوژییهر عق
به دلیل آنکه واهمه داریم مبادا به  .ان به آنها می خواهند ببینندمومنغان و تا ما نیز همانطور ببینیم که مبلّ

ان هنوز چشمی نداریم خودم هم شویم، از گسستن می گریزیم و این واکنش، نمایانگر آنست که متّ،کوري
که بتوانیم با آن چشم، زندگی و جهان را ببینیم و در باره ي رویدادها و دگرگشتها با مغز خویش 

.بیندیشیم
 خودش به تنهایی در کشف حقیقت، مسئول است؛ زیرا چنین ،هر کستاکید می کند که » جمالی « 

دتی را نمی توان به هیچ طریقی به دیگري انتقال دامسئـولی .وم شوقتی ما مصمو جوي  -ست یم که به ج 
 داشته ایم و به آن، اعتقاد  هر  چیزي را که تا کنون آموخته ایم و حقیقت بپردازیم، در نتیجه می کوشیم

. شود نیم تا جنبش حقیقت جویی ما، آغازپرستیده ایم، به دور بیفک
 مه ي شنیده ها و خوانده ها ودر روند آغازیدن اندیشه، جوینده فرا می گیرد که چگونه از ه

-یافتن سرآغازي نو، نخستین پیش . تها بگسلدها و سنّاعتقاددانسته ها و   و  -ست  شرط است براي ج -  
هر کسی باید خودش در . ت و روش حاضر و آماده اي نداردجوي حقیقت؛ زیرا حقیقت، هیچگونه سنّ

. مسئله ي حقیقت، آغازگاهی  پیدا کند
قت در روند گسستن آنست که مسئله ي اساسی ي کلیه ي بریدنها در تاریخ از نکات شایان د

  است؛  زیرا هیجان و شادابی که از پیروزي در مقطعی از بریدن به  »نیمه تمام بریدنها« انسانی، مسئله ي  
. چنگ می آید، ما را از دیدن نیمگی ي برشها، غافل می کند

ل اجتماعی راه یافت؛ مگر رف هیچ نهضت و انقالب و تحوهمین مسئله باعث می شود که نتوان به ژ
هر تزلزل و اغتشاشی در عقیده یا فکر، طلیعه ي نوید . آنکه پدیده ي نیمه بریدنها را در نظر بگیریم

بخشی براي گسستن از آن عقیده است؛ چونکه در منطبق سازي ي ذهن و روان خود با هر عقیده اي و 
 تنها آن عقیده یا ایدئولوژي یا دین را از تزلزل نجات نمی دهیم؛ بلکه سپیده نیز اصالح و پرداخت آن، نه

.  دم حقیقت را در برابر چشمان خود، تاریک و مه آلود نیز می کنیم
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تکامل معرفت انسانی از یک طرف در وابستگی ي فکري تا بریدن تمام از آن فکر و از طرف 
آزادي ي .  نو و نیز گسستن از آن، صورت می گیردد به فکري آغاز کردن به گرایش مجدبادیگر 

الت سراسر تصاویر و تخی.   دلیل بر آن نیست که حقیقت نیز در آن عقیده، آزاد است،پیوستن به عقیده اي
. و افکار ما در باره ي حقیقت از گرایشها و دلبستگیها انگیخته می شوند

ست از ر جوي پیروان هستند و د - و  -ست  در ج کتابیغان هر عقیده و ایدئولوژي و دین مبلّ
 ابدي  -ک می گریزد؛  زیرا به هر چیزي که ایمان و اعتقاد ازلی همینجاست که حقیقت از وابستگی و تملّ

. از حقیقت، تهی می شود، بالفاصله، آن چیزبیاوریم
تخلیه در بسیاري از قطعات فکري اش نشان می دهد که بریدن از عقیده به معناي » جمالی « 

ک واقعی آن است؛  زیرا در عقیده داشتن، ما مالک کردن ذهن و روان از عقیده نیست؛ بلکه در اصل، تملّ
ک واقعی ي خود دارد؛  ولی غرور انسان  این عقیده نیستیم؛ بلکه عقیده است که روح و ذهن ما را در تملّ

.  دین، رابطه اي معکوس استنمی تابد که رابطه ي ما با هر عقیده و ایدئولوژي و حقیقت را بر
در همین زمینه، . در بریدن سنجشگرانه است که ما، عقاید را در زیر چنگال خود خواهیم داشت

امکان  .ات عقیده، به نفسه نمی کاهداز خصوصی کیفیت اصول و تعالیم هر عقیده و ایدئولوژي و دین
دئولوژي را نمی توان از اصول و تعالیم و  و ای کتابیجنایات و تبهکاریهاي نهفته در هر عقیده و دین

برنامه ي آن، پیشاپیش استنباط کرد؛ بلکه از شدانحصاریی که می طلبد، می توان عمق  ت و حقّت و تمامی 
.فاجعه ي آنها را در آینده  استنتاج کرد

جو، آغاز می گردد - و  -ست تفکّر با اتخاذ روش ج   .ن می  جو به انسان، امکا - و  -ست روش ج
فقدان چیرگی بر عقاید، نشانه ایست از . دهد که بر عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب  و تئوریها تسلّط یابد

چونکه زمانی هر عقیده و ایدئولوژي و دین  از ذهن و روان، تمام و کمال، .  جو - و  -ست فقدان روش ج
 .طلق نیز ترك بشوندترك و به دور افکنده می شود که همراه با آن عقیده، تمام عقاید م

 تأکید می کند که سراسر نیروهایی که در راه دفاع و گسترش عقاید و به حقّ» جمالی « 
- و  -ست   به کار برده شده است و هنوز می شود، اگر در راه ج کتابی و ادیانایدئولوژیها و مذاهب  جو و  

گشوده فکري و روحهاي آزادتري کشف حقیقت به کار انداخته می شدند، امروزه ما آزادي ي بیشتر و 
. می داشتیم

ی از هر نوعی که باشد، تالشیست براي رسیدن به آخرین نقطه ي ساده  کتابهر ایدئولوژیی و دین
کوشش براي ساده . سازي؛ ولی در نهان و واقعیت عمل، تالشی است براي غلبه کردن بر سراسر پدیده ها

ري از رویه هاي پدیده ها و آراي افراد و تجربه هاي مایه سازي، ندیدن و خواست نادیده گیري ي بسیا
 . اي گروهها و ملّتها و طبقات و عقاید و مکاتب فلسفی است

 در چارچوب تئوریها و ایدئولوژیها و دستگاههاي ی کلّ به طورنشان دادن اینکه پدیده ها
ت بدهیم و نیز اعتراف به ناتوانی ویعقیدتی و فکري نمی گنجند، به این بازبسته است که ما به پدیده ها اول
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انسان در ایجاد تئوري یا دستگاههاي فکري و عقیدتی و ایدئولوژیکی ي کامل و جاودانه داشته باشیم؛ 
.یعنی دستگاههایی که بتوانند سراسر رویه هاي هر پدیده اي را در خود بگنجانند

 پریشان بودن پیوسته در نرسیدن به  جو، از - و  -ست ج  از سیر و  انسانهایی که از کورمالی  و
حقیقت، از نادانی ي خود در تالش مداوم براي دانا شدن، نفرت و اکراه دارند، به نظریه اي یا ایدئولوژیی 

 سخت می چسبند و آن را حقیقت مطلق قلمداد می کنند تا از آواره شدن و  کتابییا عقیده اي یا دینی
کسی که هنر  یان اقیانوس غنی ي واقعیات، نجات یابند؛  ولیسرگشتگی و پریشانفکري ي مداوم در م

.ق ماندن در اقیانوس واقعیات، خرسند و شادکام می شودشناور بودن را آموخته است، از معلّ
، با انتقاد کردن از تمام ایدئولوژیها و مکاتب فلسفی و جهاننگریها و »جمالی « بر پایه ي تفکّرات 
 و اجتماعی و اقتصادي،  ما نه تنها عدم انطباق آنها را با بعضی از واقعیات نشان مذاهب و تئوریهاي سیاسی

می دهیم؛ بلکه از دور ریختن همیشگی ي آنها نیز جلوگیري می کنیم و می کوشیم که از راه نسبی سازي 
- و   -ي میزان دیدگاههاي هر فکري به غناي اندیشه هاي خود، پر  . بال بدهیم  

 یا پذیرش  رد يا افکار و تئوریها و عقاید سیاسی و اجتماعی نباید فقط در پی در رویارویی ب
دي، دادگر بودن در برابر کلیمسئله ي .  باشیم ورز  تک آنها داد -مطلق آنها باشیم؛ بلکه باید نسبت به تک 

.همه ي دستگاههاي فکري ي بشري می باشد
شه ها و دیدگاهها و نیز بازنگري ي پدیده ها، اندیشی ي اندی می اندیشد که از راه باز» جمالی « 

 ،بدین معنا که باید در دیدن و آزمودن و اندیشیدن پدیده هایی که پیش از ما. جنبش گسستن غنا می یابد
تابیده شده اند، از نو،  شروع به دیدن  دیده و تجربه و اندیشیده  و در دستگاههاي فکري ي متفاوت باز

. و اندیشیدن بکنیم
وباره اندیشیدن در باره ي اندیشیده هاست که انسان می تواند به دیدگاهی دیگر و اندیشه با د

هاي دیگر و سیستم فکري ي دیگر چنگ یازد؛ زیرا زندگی، واقعیتی است چند چهره و  نمی توان آن 
. گنجانید کتابی را در یک تئوري یا دستگاه فکري یا اصول و فروع دین

اه می پنداریم که وقتی فکري یا ایده اي یا ایدئولوژیی یا دینی، افکار و وي می گوید ما به اشتب
تر از  بع خودش نیز اگر روشنایده ها و وقایع و پدیده هاي دیگر را روشن و گویا ارائـه می دهد؛ بالطّ

.  ري، خطایی فاحش استدر حالیکه چنین تصو. آنها نباشد، به همان اندازه  روشن است
تاویل و دئولوژیی یا ایده اي  که پدیده هاي دیگر را توضیح می دهد و آنها را هر فکري یا ای

ناآگاهی به شیوه ي روشنگري،  اوار می باشد  و ما از سرِتفسیر می کند، خودش تاریک و مجهول و معم 
ز این یکی ا.  ایده ها و ایدئولوژیها و مذاهب می گذاریمآنها را به پاي روشن و آشکار بودن خود آن

.  بزرگترین علل گمراهی ماست
از این نظر، گاه به گاه بایستی . هنر روشنگري ي یک ایده، سواي روشن بودن خود آن ایده است

-به سراغ  تار  - و     افکارِص کرد که تا چه اندازه، اصولِ پود افکار و ایده ها و عقاید خود رفت و مشخّ 
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ی بینیم و حس می کنیم و می فهمیم که آموخته هاي ما همانقدر م. روشنگر ما، مجهول و تاریک هستند
 کردن و بیشتر فهمیدن، براي تفاهم پیدا حسبراي بیشتر دیدن و بیشتر . دپیشین ما به ما اجازه می دهن

کردن با دیگري، باید در آموخته هاي خود، شکاف انداخت و آنها را از هم ترکانید تا بتوان از آنها فراتر 
.یشه هاي دیگران رسیدرفت و به فهم اند

با شکاف اندازي در آموخته هاي خود است که راه آزاد شدن و بریدن از ایدئولوژیها و آموخته 
 فراتر دیدن و فهمیدن و معرفت بیشتر نیروي .را  فرا می گیریمو جهان بینیها و دستگاههاي فکري ها 

 در دین  و عقیده و ایدئولوژي ي ت شکاف اندازي ي انسانکسب کردن به جسارتی بازبسته است که علّ
 گسستن از هر عقیده  و ایدئولوژي و تئوري و دینی  با شکاف اندازي در روان خود  و . خود می شود

. افشانیدن گوهر تفکّرات و اندیشه هاي خود به زبان خویش متالزم استهمچنین
ه ایم یا به آنها پشت نموده بر این اندیشه است که ما بر عقایدي که تا کنون غلبه نکرد» جمالی « 

 سواي بریدن پویا و سنجشگري ي عقالنی ي عقیده ،خواهیم گشت؛ زیرا رها کردن عقیده ایم روزي باز
چیره نشده باشد، محال است از ،  تکه ي عقاید و افکار منجمد شده در ذهن خود - تکه رکسی که ب .است

 عقالنی ي  - کردن یا رد کردن منطقی مسئله بر سر شک. چنگال قدرتورزي ي آنها رهایی یابد
ت و دستگاههاي فکري و عقیدتی نیست؛ بلکه رهایی از سلطه ي مستبدانه ي عقاید و ایدئولوژیها بر ذهنی

کسی که در یک سیستم بسته و تمام پنداشته، زندگی نمی کند، در هر گامی به ابتکار و . روان خود است
اندیشی    برخی از انسانها، ضعف خود را در ابتکار و آفریدن و نو. نیاز دارد،آفریدن و از نو اندیشیدن

به همین سبب، در یک سیستم بسته و تمام پنداشته می مانند و آن را حقیقت مطلق و نهایی و . می شناسند
. کمال فکري ي خود می شمارند

در تضاد اندیشی و آفرینندگی  وابستگی ي مطلق به هر سیستم فکري و عقیدتی و دینی با نو
وقتی .  منجمد شده ي آنها بازبسته استهستند؛ ولی گسستن از عقاید به بازشکافی و از هم گسلی ي اصول

. و دیگر نمی بیندي یک خط ثابت بایستند، خیره شده که چشمهاي انسان  در یک جهت ثابت ببینند و رو
می آورد و اشیا و   خیره بین بار،  ما را در آغاز  و ایدئولوژي، کتابیدین. دیدن، سواي خیره شدن است

ن و خاصات را فقط از رویه ي ثابت و متعیی می بینیمپدیده ها و واقعی .
براي رسیدن به چشم بینا بایستی خود را از گرفتار شدن در دام عقیده و دین  و ایدئولوژي 

ست هت را رها کند و جانسانی که بر آنست به تن خویش بیندیشد، بایستی ماندن در یک خط و ج.  رهانید
انسان با خیره بینی و .  و اندیشه هاي فراگیرنده راه یابد»همه سو نگرنده «  جوگرانه به چشمانِ  - و  -

. تلقین می کند که داراي اندیشه هست،  نمی اندیشد؛ بلکه به خود سريخیره
به ا ایدئولوژي یا دین ه یا عقیده یپارهاي یک فکر یا ایدنتاکید می کند مهم نیست که ب» جمالی « 

مهم این است که در برابر هر فکري و عقیده .  صحیح هست یا غلط، حقیقت هست یا باطل،خودي ي خود
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قدرت می ورزد، آن عقیده و فکر و ایدئولوژي تا چه اندازه اي می تواند ما ، اي که بر ذهنیت و روان ما
.  آزاد کند»حقیقت پنداري خود «  به را از باور

  آن دین و ایدئولوژي و ارزش هر فکري به نیرویی است که به انسان می دهد تا از اصولنقش
اندیشیدن و خواستن، روند روییدن و شکفتن و بالیدن . میزان سلطه پذیري از آن به گسسته شود؛ نه

هر با . فکري تازه و خواستی نو و تجربه اي جدید در کنار فکر و خواست پیشین بر ساقه ي وجود ماست
.فکر و خواست تازه اي، خودي دیگر در ما می روید

هر تجربه و .   دارند عقیده و فکر و خواست و تجربه و احساس در انسان، ویژگی ي روییدن
از بهر تنومند و بارورتر شدن . ، شاخه ایست که بر تنه ي درخت زندگانی ي ما می رویدحسیفکر و 

رید و به دور افکند، بویژه الیه هایی که یات و احساس خود را ببایستی بسیاري از افکار و عقاید و تجرب
. قرنهاست در ذهن و روان ما ریشه زده اند

ه کردن خودهاي دست و پا گیر بازبسته است و گر نه هیچ فراتر اندیشیدن و فراتر خواستن به ار
 روان بایستی بسیاري از براي رسیدن به اوج شکوفایی ذهن و. خود جدیدي در ما نیرومندتر نخواهد شد

. و دیدگاهها ي خود را قطع کرد و به دور ریختاخه هاي عقایدش
براي گسستن از هر چیزي باید آموخت که با آن چیز نه دشمنی ورزید نه با تمام وجود پایبند 

م که در اصل، باید بیاموزی. آن بود؛ بلکه پدیده را در حالت طبیعی آن بازنگریست و در باره اش اندیشید
. هم عینی ببینیم هم عینی بیندیشیم تا به شناخت خردمندانه و بشر دوستانه چنگ یازیم

واجور و چشم اندازهاي متفاوت و به کمک ایدئولوژیها و  وقتی انسان بتواند از دیدگاههاي جور
مارد نه حقیقت تئوریهاي متّضاد، واقعیتها و پدیده ها را بازنگرد و نیز هیچگاه، نه آن بینشها را باطل ش

می گیرد و به آن ارج می نهد و می کوشد که از ناهمخوانی ي مطلق، آنگاه است که  هر بینشی را به جد 
 بیشتر و بیشتر ،دیدگاههاي گوناگون نه تنها مضطرب نشود؛ بلکه به اندیشیدن در باره ي پدیده ها

- و  - لبدینسان است که ما می توانیم به اندیشه ي خود با. انگیخته شود . پر بدهیم  

دو روش براي گسستن:  ورزي عصیان و شک -)الف 

، شیوه ي رسیدن به شناخت، در اصل، گذر کردن از کوره راههایی است که »جمالی « از نظر 
- و  -گشت  ایدئولوژیها و مذاهب، معرفت، دیدن هر چیزي است که .  گذار در آنها را نهی کرده اند 

ا علیه بزرگترین قدرتها، قیام کرد و در برابر آنها براي شناختن حقیقت باید حتّ. دیدنش را تحریم کرده اند
 خود به خود در ،تیهر حقیقتی که یافته شد، پس از مد .ایستاد تا بتوان به شناخت حقیقت، دست یافت

خواهد افراشت  بزرگی بربرابر حقیقت نایافته، سد .
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عصیان، یکی از شیوه هاي بریدن . ر استاخ، میس تنها با اراده اي سرکش و گست، حقیقتکشف
و  -ست است که بدون آن، هیچ جوینده اي نمی تواند به ج - ا آسیبگاه حقیقت،  جوي حقیقت بپردازد؛ ام

. قدرت طلبی است؛ زیرا سائقه ي قدرتخواهی در انسان می کوشد که از هر حقیقتی، حقیقت مقتدر بیافریند
هیچ .  س را از آن بگیردي می تواند با هر چیز که روبرو می شود، تقددر حالیکه سائقه ي عصیانگر

قدرتی نیست که در تقددنیاي ما. س، آبیاري نشودس، ریشه نداونیده باشد و از تقد،س،  هیچگاه از تقد
خالی نخواهد شد؛ زیرا انسان به بت تراشی، میل ذاتی دارد و هر گونه قدرتخواهی براي تضمین بقا و 

. س سازي، تمایل داردار حاکمیت خود، به مقداستمر
جنبش بالنده ي . س سازي در خودعصیان، مبارزه اي اساسی است براي محو هر گونه روند مقد

سات  در حرم هستند و در پشت پرده ها، خود را از مقد. سات، به خود چهره می گیرد کشف مقدباعصیان 
سات، وحشت و ابهت، سراسر وجود ما را فرا با نزدیک شدن به مقد. انظار، ناپیدا و دست نیافتنی می کنند

سات ه ي یقینهاي ما، مقدیکلّ.  جاودانه استاعتقاداتنجشگرانه از تابوها و گذر کردن س عصیان،. می گیرد
ا و آرامش دهنده ي خاطر و روان ما هستند، بهترین زمین براي یی که تسلّابه همین سبب، یقینه. ما هستند

سات در  رویارو شدن با مراجع قدرتورز و گالویزي با قدرت مقد برايدلیري.  بذر عصیان می باشندکشت
.روان و ذهنیت ما، مشکل ترین و گدازنده ترین مراحل عصیان است

گوشزد می کند که متفکّر تا زمانی که هنوز داراي عقیده اي نیست، خوب می اندیشد » جمالی « 
یک می باشد؛ ولی از مرحله اي که عقیده دار شد، سراسر گفتارهایش به دفاع از  نزد،و به مرزهاي حقیقت

-استنباط و تفسیرهاي نو . عقیده ي خود، تقلیل می یابد    کتابی نو از هر عقیده و ایدئولوژي و دین- به  
- و  -ست  براي دفاع از آنها می باشد؛ زیرا جقطف وژیی   جوي حقیقت در هر عقیده اي و دینی و ایدئول 

در حالیکه انسان در هیچ عقیده اي و .  تفسیر آنها به منظور استنتاج حقیقت از آنبافقط کوششی است 
دینی و ایدئولوژیی، آزادي ندارد و تنها با گسستن از اهرمهاي سیطره خواهانه ي همه ي عقاید و 

. ایدئولوژیها و مذاهب  به آزادي  می رسد
 حقیقت، به انجام چنان ملّکعاي ممتاز بودن خود در ت  ادهر عقیده و ایدئولوژي و دین  با

ر آن، قادر نیستقساوتهایی قادر است که مخیله ي هیچ انسانی به تصو .ت همه ي مذاهب سامی مثل یهودی
فجایع هر .  ت و اسالم و نیز ایدئولوژیهاي دینی شده ي قرن نوزدهم در این مقوله می گنجندو مسیحی

از وابستگی ي ذهن و روان انسان به خود آن عقیده یا ایدئولوژي  یا    کتابیي و دینعقیده و ایدئولوژ
دین، زاییده می شود؛ بویژه که تعالیم و اصول و احکام عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب می توانند فجایع و 

.  قساوتها را با آب قداست بشویند و توجیه کنند
نده ي هر عقیده و ایدئولوژي و دین  نمی تواند لزوما ما را ، رد کن» جمالی « بر پایه ي استدالل 

اثبات هر . بند نگاه خواهد داشتیدر گسستن از آنها یاري کند؛ بلکه ما را همچنان در دام آنها، اسیر و پا
  رد افکار و دیدگاههاي دیگرانست؛ زیرا امتیاز ،هر اثباتی. عقیده اي با رد عقاید دیگر به هم بازبسته اند
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تا زمانی که انسان، عقیده اي نداشته باشد، نمی تواند . د بر دیگران به معناي رد کردن افکار همه استخو
 پاي عقیده اي  یا ما باید در پی ي آن باشیم که در ذهن و روان خود، رد. به بریدن از آن  اقدام کند

زیرا هر انسانی، عقاید بی نام و نشان، دینی  یا ایدئولوژیی  را پیدا کنیم؛ ولو آن عقیده، بی نام نیز باشد؛ 
.زیاد دارد

هر شیوه اي در بریدن از عقاید، در اعصار تاریخ و در بین افراد و اجتماعات گوناگون به روش 
 هر روشی، همان اهرمهاي. ق پذیري آن، امکانپذیر باشدگسستن، تقلیل و واگردانده شده است تا تحقّ

ی بتوانیم با گذر کردن از پوسته هاي روش به هسته ي اصلیش برسیم شیوه ي گسستن می باشد که ما بایست
صات یک عقیده ه ي مشخّیهر روش بریدنی در تعیین و استقالل خود، کلّ. که خود شیوه ي بریدن می باشد

.را به تدریج به خود می گیرد
در واقعیت  تمام روشهاي بریدن می توانند به عقیده واگردانده شوند؛ زیرا هر گونه گسستنی 

بریدن از افکار . می شود) پیوند جو و پیرو جو ( پذیري، به روش تبدیل می شود و خود به خود، عقیده 
و میراثهاي روحی به معناي تهی سازي روح و ذهن خود نیست؛ بلکه بیانگرگشوده فکري و فراخ بینی  

گسستن .  فه، سر در نخواهد آوردکسی که این نکته ي ظریف را نفهمد، هیچگاه از عرفان و فلس. می باشد
ناگهانی گوهر بسته شده به عقیده و ایدئولوژي و دین ، نامش آزادي است که انسان را در بازگشایی افقی 

آزادي، گسستن از عقاید . گسترده براي پی ریزي ي وجدان فردي، دست افشان و پایکوبان بار می آورد
.مانند سنگ خارا شده اندو افکاریست که در روان و مغز ما، منجمد و ه

انسانی آزاد است که توان و پشتکار بریدن . نمایه ي آزادي، جنبش گسستن را پدیدار می کند ب
آزادي، جنبش بریدن است که باید . گام به گام نشان می دهد را در کنشها و گفتارها و کردارهاي خود،

ب ورزیدن و دفاع کردن از اصول و  تعصک عقیده اي یا ایدئولوژیی یا دینی وپیوسته باشد؛ نه تملّ
.دیدگاههاي آن

یکی از روشهاي گسستن، کاربرد اصطالحات و مفاهیم و مقوالت نو اندیشیده و تازه است؛ زیرا 
. تغییر اصطالحات و ویژگفتاره هاي فکري، سبب می شوند که انسان، عقیده ي خود را تغییر بدهد

اه اصطالحات و مفاهیم خود،  جایگزین کردن موازین و مفاهیم سنجیدن افکار و دیدگاههاي دیگران از ر
ک و چسبیدن تمس. به عبارت دیگر، محدود و نفی کردن حقیقت دیگریست.  فکر خود در فکر دیگریست

ما به کاربرد اصطالحات و مفاهیم واحد، نشانگر آنست که روان و ذهن ما به وحشت دچار شده است و 
 خود را از دست بدهیم؛ زیرا خودمان را با اصطالحات واحدي، عینیت مطلق ترس از آن داریم که حقیقت

.ف پذیر می باشندداده ایم که تصرّ
 در برابر اصول و اوامر دین  کردار، ارزش بیشتر دادن به واقعیتیکی دیگر از روشهاي گسستن

ل دین کتابی یا ایدئولوژیکی  نباید تنها با معیارهاي موجود در اصوکردار. کتابی و ایدئولوژیکی می باشد
باید همچنین با گوهر ) هر  چیزي که براي ما محتوي ي حقیقت هست ( سنجیده شود؛ بلکه آموزه ها 
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گوهر هر عملی، خود به خود، گونه اي عصیان است؛  زیرا با تعالیم و اصول عقیده، . عمل سنجیده شود
وژیها و مذاهب و احزاب و سازمانها، این حقیقت را ه ي موسسین عقاید و ایدئولیانطباق کامل ندارد و کلّ

رفتار انسانها که بایستی با عقیده یا ایدئولوژي  یا دین،  منطبق باشند،  تالش آنها براي کنترل. می دانند
م و نقض پی در پی ي عقیده است؛ زیرا عمل در ئنشانگر آنست که عمل هر مومن و معتقد، انحراف دا

. را پنهان می کندسرشت خود، روند گسستن
ث مزاج بودن چیزي که انسان را از گسستن، منع می کند، مخنّ استدالل می کند، »جمالی « 
همچنین تظاهر به ایمان، نشان دهنده ي . معتکفی و روحیه ي کناره گیري در وجود ماست. انسانهاست

ب ما در عقیده و ایدئولوژي و دین  استتعص .از گسستن می باشد،  ورزي که روش دیگريدشمن شک 
. ایمان نیست؛ بلکه وابستگیها می باشند

عادت به شکرا نقض و آن را تهی مایه می کند از عادت به ایمان، بسیار مضرتر است؛ زیرا شک  .
چگونه . مایه است که انسان را به تفکّر بیانگیزد و روح را جوینده بار آورد ری ارزش دارد و پ شکّ فقط

از عقاید و پاسخ می دهد که روند بریدن » جمالی  «  .ادت ویرانگرانه اي را رها کرد ؟می توان چنین ع
 امکانپذیر است؛ زیرا جنبشی است   »مجموعه ي تضادها« فقط با پشت سرگذاشتن ایدئولوژیها و مذاهب 

. رفتن تضادهاي معرفت انسانیيپایان ناپذیر براي به فراسو
ر و ت براي تحجلین قدم و نخستین علّدئولوژي یا دین، او ایمان آوردن به هر عقیده یا ای

سنگواره شدن آن عقیده و دین و ایدئولوژي می باشد و هر نوع ایمان و یقینی در ثابت ماندنش، آزادي 
 ، اندیشاد هر روح بزرگ و آز. ي روح را از بین می برد و فکر را در تنگنا و سکون مطلق نگه می دارد

 دل بسپارد، باید جسارت و چابکی ي خود را در ، یده اي  یا ایدئولوژیی  یا دینیپیش از آنکه به عق
. روشهاي گسستن از آن عقیده به محک بزند

ورزي ممکن نیست؛ بلکه در هر زمینه گسستن فقط با کاربرد یک روش، براي مثال، عصیان یا شک 
 -ق تاریخی ، حقیقت در تحقّ»جمالی «  ي بر شالوده ي تفکّرات انگیزشی. اي باید روشی دیگر به کار برد

تبدیل می شود،ي اش به عقیده و ایدئولوژي و دینماد   .عقیده، سقوط و افول کند بی حقیقتی که تا حد 
به همین دلیل است که بزرگترین مبارزان راه حقیقت . شنده اي است براي ذهن و روان انسانگمان، زهر کُ

آنان که می خواهند . ترین دشمنان حقیقت و آزادي از آب در می آیندترین و مستبد و آزادي، خطرناك
با عقاید و مذاهب  و ایدئولوژیهایشان، دنیا و مردم را تغییر بدهند، خیلی سریع به حقوق انسانی ي افراد، 

 دارد و می تواند که خودش به آنها از یاد می برند که هر انسانی، حقّ.  تجاوز و آن را سرکوب می کنند
 ندارد به نام آزادي و حقیقت، انسان  هیچکس حقّ .ش را تغییر بدهداعتقادات خودش، افکار و همت

.نیز، استبدادگري ي مطلق است دیگري را مجبور کند که تغییر عقیده و مرام و دین بدهد؛ زیرا این کار 
آزادي ي رها یک دین یا عقیده یا ایدئولوژي یا فلسفه ي آلتی را موقعی می توان پذیرفت که 

هر آموزه اي که بخواهد انسان را به دلیل . کردن انسان را بدون هر گونه فشاري، تضمین کرده باشد
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گسستن از او، به گناهکار شدن و علیه حقیقت قیام کردن متهم کند، راه آزادي را می بندد؛  زیرا با 
 ورزي ژیها و مذاهب ، جنبش شکعقاید و ایدئولو . گسستن ما پایمال می شودپذیرش هر آموزه اي، حقّ

ک ف و تملّ ورزي را در تصرّاندیشی، دور می کنند و با جهت دادن آن، جنبش شک را از پروسه ي آزاد
ی دروغین و   زندانی است، البته شکّ،ی که در عقاید و ایدئولوژیها و مذاهبآن شکّ. خود در می آورند

رفت را از آن زدوده اندت و منحرف است که نقش انگیزنده به معبی خاصی .ات عمیق شکباید از تجربی 
.انسان بجوشد

 بازمانی و بت سازي -)ب 

ر در باره ي مسئله ي بازمانی و بت سازي، مکرّ  اندیشه هاي خود، -در انبوه پاره » جمالی « 
ترین  گسخن رانده و نشان داده است که پاي بستن به هر فکري باعث می شود که وسیع ترین فکر به تن

جایی که حقیقت  و ایمان خشک، حکومت می کند، اندیشه، هیچ .  ترین فکر در جامعه تبدیل شودو مستبد
وقتی که ما نمی توانیم دو فکر مغایر و متّضاد را در مغز خود، جمع کنیم  یا آنها را در کنار . ردي نداردب

اراي دیدگاهها و عقاید گوناگون هستند، هم بشکیبیم،  نخواهیم توانست در اجتماع خود با افرادي که د
.مدارا باشیم

ت در اجتماع به گشوده فکري و روحیه ي جویندگی، بازبسته است تنوع و گوناگونی و فردی .
آن که خود را . ر،  اجتماع را از داشتن افراد گوناگون و متفکّر، محروم می کندمغز و روان بسته و متحج

 خود، مغزیا ایدئولوژیکی گرفتار می کند، به ناتوانی ي آفرینشگرانه ي به یک دستگاه فکري یا دینی 
کننده ي  خواند، نازا اعتراف آگاهانه و آشکار می کند و چنانچه بکوشد دیگري را نیز به عقاید خود فرا

روح و مغز دیگري از آب در می آید و می خواهد که دانسته یا نادانسته، دیگري را در همرنگ سازي 
.اندیشی سوق دهد ود، به تنفر از آزادي با خ

، انسان را عادت می دهند که هر و ادیان کتابیه ي فرقه هاي عقیدتی و ایدئولوژیها و مذاهب یکلّ
چیزي را فقط با میزان ثابت و جاودانه ي آنها بسنجد و در باره اش قضاوت کند و هیچگاه تجربیات 

به .  چه از راه رویدادهاي درونی، سنجه ي قضاوت قرار ندهدمستقیم خود را چه از راه واقعیات بیرونی 
الت اجتماعی و سیاسی و اقتصادي، همین دلیل، آنها آمادگی ي شگفت انگیزي دارند که پا به پاي تحو

رنگ و پوست تازه تر و قوي تري به خود بگیرند؛ یعنی اینکه ظاهر عوض می شود؛ ولی اسارت فکري 
  مزه ي آزادي را نمی چشد؛ زیرا گمان می کند که پوست ،رد مومن و معتقدبه جاي خود باقی است و ف

.جدید، نامش آزادي است
، ذهن و روان خود را به حالت  کتابی پابستگی به هر فکر یا عقیده یا ایدئولوژي یا دین باما

می ) ونی چه درونی  چه بیر( خود را از تجربه ي مستقیم و اصیل واقعیات . سنگ خارا در می آوریم
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خواهد  فکري که در وجود ما، سنگسان شد، ما را از به خود آمدن باز.  گسلیم که روان و جنبان هستند
کیست که چنین مبارزه . مبارزه علیه افکار و عقاید سنگ شده به معناي، مبارزه علیه خود ماست. داشت

یم از اسارت افکار و عقاید سنگشده در نیاورده ا تا زمانی که گوهر خود را به جنبش در.  تابد ؟  اي را بر
.خود، آزاد نخواهیم شد

تر و   شاید هیچ شیوه ي بریدن از فکر یا عقیده یا ایدئولوژي یا دینی،  زیباتر و ظریف
بازي کردن که روشی دیگر از گسستن می باشد ما را به سوي . نیرومندتر از بازي کردن با  آن نباشد

 دور انداختن عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب، هیچگاه حس  با کهگشوده فکري سوق می دهد؛ طوري
عمیق ترین افکار و عقاید خود را می توان . تحقیر یا نفرت یا فریب خوردن از آنها را نخواهیم داشت

بر . گذشت می فرااز بزرگترین دلبستگیهاي خود می توان با زدن تبس. همچون غبار از خود فرو افشاند
سات و تابوها می توان چون پرنده اي سبکبال، پرواز تبارات و مقتدرترین مراجع و مقدفراز سراسر اع

آنان که براي گسستن از عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب به انقالب و کودتا نیاز دارند، هنوز دوران  . کرد
. باشدابتدایی خود را در بریدن می پیمایند و گسستن از وابستگیها برایشان هنوز دوزخ روح می

-با ژرف نگري در جنب » جمالی «   الت فکري و روانی و  و جوشهاي اندیشه در تاریخ تحو
- و  -اجتماعی بشر، به این نتیجه رسیده است که تاریخ فکر، گشت   گذار کردن در انواع وابستگیهاي  

ن و همزمان و ذهنی و روحی انسانها، با گامنوردي در ارزشها و افکار و عقاید و ایدئولوژیهاي گوناگو
ما در روند تاریخ، در جنبش گسستن از مذاهب و .  تک آنهاست -همپاي با آن، گسستن از تک 

.  آگاهانه، روشهاي گوناگون گسستن را در عمل به کار می بریم و می آزماییمایدئولوژیها، نا
دن، فلسفی. فلسفیدن، کاربست آگاهانه ي روشهاي گوناگون گسستن در ذهن و روان می باشد

ر شده ي انسانی  و تا زمانی که هر متفکّر و فیلسوفی جنبشی است براي بریدن آگاهانه از ارزشهاي متحج
هی نیز براي کوبد، توجمی کوشد ارزشهاي پوسیده ي حاکم بر ذهن و روان مردم اجتماع را در هم فرو

.بنا کردن منظومه هاي فکري ندارد
فلسفه، نگرش . ، جنبشی انحطاطی را در خود می آغازدهر فلسفه اي در مرحله ي منظومه سازي

 هر. بی عقیدگانست؛ یعنی نگرشی است که نمی تواند  به عقیده، تبدیل شود و می کوشد که  نگرش بماند
، یا دینی یا ایدئولوژیی، زمانی پویا و زنده می ماند که پیوستهگونه وابستگی و گرایش به عقیده 

نه ( دین و ایدئولوژي و جهانبینی  با میدان دادن به فلسفه ي آزاد. یازمایدامکانهاي گسستن را در خود ب
 باوري  -ب و خام می تواند زنده و پویا بماند؛ ولی بدون پذیرش فلسفه ي آزاد،  به تعص) فلسفه ي آلتی 

.تبدیل می شود و سرانجام از پا در می آید
ژیی بشود ما را از اندیشیدن بازخواهد داشت تا ابزار عقیده اي یا دینی  یا ایدئولو،  اگر فلسفه اي

تاریخ فلسفه، تاریخ تالش . بتواند عقیده و ایدئولوژي و دین  را در ذهن و روان ما تقدیس و تمجید کند
انسان براي گسستن و واژگونسازي ي عقاید و افکار و بینشها و ارزشهاي استوار و نیز زدودن تقدیسها و 
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ده و گریز از خیاالت جنون آور و امیدهاي کاذب می باشد که ذهن و روان رهایی از دیدگاههاي سنگش
. ما را اسیر و بنده ي خود کرده اند

 فلسفیدن، آموختن شیوه ي نبرد  با معرفتهاي نیمه مرده و چشم پوشی از رعایت و مالحظه ي هر
فلسفه و عرفان در پی آنند . جا مانده است بر ست و  ویرانگر پاچیزي است که در پیرامون ما، ناجنبا و س

که با بیرون ریختن الشه هاي پوسیده ي عقاید و افکار سترونساز، ذهن و روح انسان را زنده و شاد نگاه 
 بزرگترین هنر و افتخار فیلسوف آزاد. دارند؛ زیرا گوهر فلسفیدن، جنبش است که اصلی اهریمنی می باشد

 دین یا افکار هیچ فیلسوفی نمی توانند بر آگاهبود و روان اندیش به آنست که هیچ عقیده و ایدئولوژي و
.او، حکومت کنند؛ زیرا وي خویشاندیش است و جستجوگر
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 فلسفيدندر روندِ) بُندادها  ( =  هانقش اسطوره - )3

-  تکنیکی–در جهان ارتباطی  ها به ) بنداد ( =   امروز به نظر می رسد که اسطوره  اینترنتی 
ا ام.  و مناسبتی ندارندنقش هیچگونه ، ق دارند و با زندگی ي روزمره ي انسانگذشته اي بسیار دور تعلّ

ها در مناسبات بشري از آغاز شکل گیري  ) بنداد ( = چنین نظري بسیار خام است؛ زیرا نقش اسطوره 
عیین کننده ي  رفتارها  بوده است و  همچنان زنده و پویا و تا تا امروز و فرداهازندگی  جمعی  انسانه

- و  -گسترش روشها و امکانهاي علم، تأثیري در کرد  .ها نخواهند داشت) بنداد ( =  کار اسطوره  
نداد ( = عیان پژوهش علمی، اسطوره  در نگاه نخست، بسیاري از مدنامها را به ) به یا  افسانه یا قص

آنها را پدیده اي می شمارند که نمی توان همچون دیگر .  کنندموهومات یا خیالبافیهاي بشر قلمداد می 
.پدیده هاي طبیعی آزمایش کرد و به ساختار شان پی برد

ن و بسیار ژرف ها از واقعیتهاي ملموس و معی) بنداد ( = می اندیشد که اسطوره » جمالی « 
 به  و ده ي انسان، سرچشمه می گیرندپیرامون انسانها و نیز از اعماق احساس و خیالها و رویاهاي انگیزن

ها پیوسته در تالشند تا بیانها و گفتارهایی را در باره ي ) بنداد ( = اسطوره .  ندارند، هیچ ربطیعلم
.واقعیت راز آمیز آشکار کنند و هستی ي آنها را نباید به چیزي دیگر نسبت داد؛ جز به گوهر خود آنها

 یا افسانه اي برخاسته از چیزي عجیب و راع هستند نه تصویر خیالی نه اختها) بنداد ( =  اسطوره 
-، آنقدر عمیق و گوناگون و الیه )بنداد ( = محتواي هر اسطوره . غریب  الیه و غنی و چشمگیر است که  

نمایه تاباند و براي پی بردن به ب به تنهایی می تواند معناي خودش را در گوهرش حمل کند و آن را وا
، خود )بنداد ( = ل گشایی از راه مفاهیم علمی نیازي نیست؛  زیرا اسطوره کبه توضیح و مشهاي آن 

ایی آن،  هستی است که یکی از عناصر خیره کننده و معم»گوهریک « واقعیت یا به عبارت دیگر، ژرفاي 
.شگفتی می باشد

ا از معناي پدیده ها و اي، شایان تفکّر ژرف است؛ زیر)بنداد ( =  سرچشمه ي برداشت اسطوره 
 معنایی کامال تازه و جدید می دهند با ،روز به این شکل که اشیا و پدیده ها، هر. اشیا، ریشه می گیرد

دیگر ] ایده [ = اندیشه اي   -آنکه همانی هستند که قبال بودند و معانی ي جدید آنها زیر ضرباهنگ سر
پدیده ها، برداشت دیگري داشته باشد سواي برداشتی که می آیند که به انسان امکان می دهد تا از اشیا و 

که بنیان علم، سازمان دادن تجربیات بشري در سلسله اي از مفاهیم است که در یدر حال. پیشتر داشته است
ات را به شیوه اي تجربه کند کهاثر تک بعدي بودن معناي آنها می کوشد واقعی عدي در مفاهیم تک ب 
ع و طیف از واقعیت ابطه ي واقعیت با مفهوم به تنگ سازي ي واقعیت و گرفتن تنوبدینسان ر .بگنجند

 انگیخته و در تصاویر ، ، سازمان دادن تجربه اي است که از واقعیات)بنداد ( = می انجامد؛  ولی اسطوره 
تري  طبعا روشنبعضی از  تصاویر به مفاهیم بسیار نزدیک هستند؛ یعنی ابعاد کمتر و . گنجانیده می شود
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- و  -ع و سرشاري و طیف که گوهر هر واقعیتی هست با تاریکی سر تنو. دارند  کار دارد و تاریکی را می  
ع و طیف، همراه  پیوسته با نفی کثرت و تنو،روشنسازي ي واقعیات در مفاهیم علمی. توان از کثرت زدود

.است
 جانشین درك ، نمی توان بطور مطلقاه مفاهیم از ر رابر این اندیشه است که درك جهان» جمالی « 

فلسفه اي که بر مفاهیم بنا شده باشد، تصاویري آشکار یا پنهان در خود دارد؛ . جهان از راه تصاویر کرد
جدا کردن . ها  در کنار یا در پسزمینه ي تصاویر، مفاهیم را پنهان دارند) بنداد ( = همانطور که اسطوره 

 فراسوي این مرحله ،انجامید؛ ولی امروزه) بنداد ( = به چالش علم و اسطوره ) نداد ب( = علم از اسطوره 
مسئله، انتخاب علم یا . را باز در کنار یکدیگر به کار ببریم) بنداد ( = هستیم و می توانیم علم و اسطوره 

معرفت باید تجربیات علمی نیست؛ بلکه اینست که در کدام دامنه از ) مفهوم یا تصویر ) ( بنداد ( = اسطوره 
یا اینکه در کدام دامنه می توان از پیوند آن دو به . را) بنداد ( = را به کار برد و در کدام دامنه، اسطوره 

بنابر این در کنار روش علمی که دیالکتیک میان واقعیات و مفاهیم است، ما بی نیاز از روش .  بهره برد،هم
منحصرکردن درك دنیا از . ویم که دیالکتیک میان واقعیات و تصاویر هستاي نمی ش) بنداد ( = اسطوره 

همانسان که درك دنیا و انسان و واقعیات و زندگی . راه مفاهیم، غناي تجربیات و واقعیات را نابود می کند
.از راه تصاویر، کاستیهایی دارد، درك دنیا و واقعیات زندگی از راه مفاهیم نیز کاستیهایی دارد

 آرزو می کند که اندیشه یا خیالی در آنی کوتاه و در صحنه اي کوچک ،در بطن افسانه ها، انسان
. افسانه ها با آرزوهاي عمیق و ناشناخته ي بشر، پیوند تنگاتنگ دارند. از میدان واقعیت، حقیقت یابد

ت فرد را از انباافسانه ها به انسان، آرامش روانی ي خاصشتگی و درهم پیچیدگی ي ی می بخشند و ذهنی
فشارهاي فکري، لحظه اي آزاد  می کنند و امکان آن را نیز دارند که به شکل ناگهانی به خواست و نیاز 

افسانه ها می توانند . گردانده شوند و بخواهند که مناسبات جامعه ي بشري را تغییر بدهند انسان، وا
آنها می توانند روند تفکّر . ي تاریک و روشن باشندایی  به خود بگیرند و داراي دو چهره ویژگی ي معم

- و  -را که با پدیده ها و مفاهیم، سر   ل انسان را به کار اندازند تا  کار دارد، به گوشه اي برانند و تخی
.انسان را در حالت بیداري به دامنه ي رویا و خیال ببرند

اقعیت نپیوندند، در افسانه ها به شکل آرزوهایی که در روان و مغز انسانها سرکوفته شوند و به و 
گردانده می شوند که قادر است از واقعیتهاي  مفهوم یا تصویر کامل، پدیدار می شوند و به ابزاري وا

« پیوند آرزوها با افسانه ها، خواستی است که در . روزمره  و حاکم بر ذهنیت و روان اجتماع، انتقاد کنند
- پیش ه است و هنوز به آگاهبود انسان، راه نیافته است؛ ولی در سپیده دم آگاهبود  انسان، نهفت» آگاهبود  

.به سر می برد
 نوید دهنده ي  و برآورده نشده نیستند؛ بلکهفتهانگر خواست فروکوآرزوها همچنین فقط بی

 ي اي آرزوها، آمیختگیمعم. هستند که در آینده از افق واقعیات سر بر خواهند زد خواستهاي تازه اي
آورده نشده  خواست بازداشته شده و آبستن به زاییده شدن است که هنوز در واقعیت دوران، ناپیدا و بر
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از راه افسانه ها می توان پنهان از حکومتگران ناالیق و ستمگر و نیز عقاید و ایدئولوژیها و .  است
ترغیب کرد؛ یعنی آرزوهایی که  در دل مردم، تخمه ي آرزوها را پراکند و آنها را به آرزو کردن ،مذاهب

ن و آرزوها، بسیار فراخ دامنه و نامعی.  اجتماعی واگردانده شوند -می توانند به خواستهاي فردي 
مایه، روزي از خاك جامعه سر بر آورند ررنگارنگ هستند و می توانند به شکل ایده آلهاي ژرف و پ.

در اصل، . ودش، افسانه ها را دوست می دارد  انسان، چشمه ي افسانه آفرینی است و در اعماق وج
به همین دلیل است که . گم شده است زندگی در افسانه هاست که پیدایش می یابد و حقیقت در افسانه ها،

انسانها در افسانه ها به دنبال حقیقت گمشده ي خود می باشند  و این راز افسونگري افسانه ها می باشد که 
واقعگرایان، افسانه اي را . سترند هم جاذبه اي پر قدرت هستند براي زندگیهم در راه زندگی، دام می گ

که  افسونگر است به نام دروغ و پنداشت خام و چیزي ساختگی، بدنام و بی ارزش می کنند تا حقّانیت 
. آرزوهاي بشري  را از آن بگیرند

چه از لحاظ آموزه ست که اگر آنست که افسانه، حقیقتی ا) بنداد ( = یک تفاوت افسانه با اسطوره 
یا دینی ي حاکم بر ذهن و روان مردم، دروغ و ساختگی خوانده می شود، مجاز است  به ي ایدئولوژیکی 

) در میدانی که نشانگر جداسازي ي آن از پهناي زندگی است ( خیال مردم راه بیابد و در دامنه ي تنگی 
.ه دروغ و ساختگی استدر نظر گرفته شود؛ ولی با آگاهی داشتن از اینک

-بن «   و فرهنگ ایرانی به آن،هاکه در زبان) بنداد ( = اسطوره   میگویند، بیان روند » دهِش  
نداد ( = اسطوره فصاي انسان در . ن و بیخ گوهر وجودي خویش استآفرینش از بب (و  -ست در ج - 

نداد ( = مین که اسطوره جا حقیقت را می جوید؛  ولی ه در آن. ن زندگی می باشدجوي ببه افسانه )  ب
تحقیر کنندگان و مسخ سازان . د، این ویژگی را از دست می دهد و زشت و مسخ می شودوهم شبودن متّ
 تقلیل دهند در اصل، در خدمت ،ها را به افسانه) بنداد ( = که می کوشند اسطوره ) بنداد ( = اسطوره 

اجتماعند که برآنند حقیقت یا آموزه ي خود را بر ذهن و روان قدرتهاي بی لیاقت و ستمگر حاکم بر 
ها تاب نمی آورند و آن را به ) بنداد ( = آنها وجود حقیقت افسونگر را در اسطوره .  چیره کنند،مردم

ایدئولوژي و .  به افسانه، یک مبارزه است) بنداد ( = ل و تقلیل اسطوره تحو. افسانه بودن تقلیل می دهند
پیامد چنین کاري آنست که . بی ارزش می کند را به نام  افسانه،) بنداد ( = قدرتخواه، اسطوره دین 

( اي از این به بعد در میان افسانه ها پنهان می شود؛ در نتیجه از کشش اسطوره ) بنداد ( = حقیقت اسطوره 
.به دلیل آمیزش با افسانه ها کاسته خواهد شد) بنداد = 

وي . هاي ایران، سنگ تمام گذاشته است) بنداد ( = بازشکافی ي مغزه ي اسطوره در » جمالی « 
رمایگی به آن نپرداخته کاري را آغازیده است که هیچکس در تاریخ ما از لحاظ فلسفی به این وسعت و پ

ه این هاي ایران ب) بنداد ( =  نگریهاي دلیرانه اش در باره ي اسطوره  -وي از راه کاوشها و ژرف . است
نتیجه رسیده است که انسان، اثري و کرداري و محصولی و فکري را می پسندد و از آن یاد می کند که به 
او جان می بخشد و او را نیرومند و جوان و زایا و بارآور می کند؛ زیرا یاد از آن عمل و فکر در روان 
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هاي هر ملّتی، ) بنداد ( = سطوره ا. ، جوان و زاینده شدن استیاد کردن. ، جان  را جادو می کندانسان
ه ي آنها ایفا می نقش اصلی خود را در همین از سر جان بخشیدن به مردم جامعه و جوانسازي ي روحی

.ها، جان و روان و زندگی انسان را به باززایی، جادو می کنند) بنداد ( = اسطوره . کنند
مفهوم خویشزایی در تفکّرات.  استستوارن هر انسانی بر شالوده ي خویشزایی و آفرینندگی ا ب » 

شالوده پی بریزد و بر ، بدین معناست که انسان بایستی مبانی ي آگاهبود خود را به دست خویش »جمالی 
گرایش به سوي  ن، در اصل،یاد از ب.  رفتار کندش تجربه ها  و احساس و استعدادها و تواناییهاي خودي

انسان در هر جاي تاریخی و زمانی و . اشد از بهر خویشزایی آگاهبودنی است که فراسوي تاریخی می بب
ن خود، یاد می کنداجتماعی و سیاسی که باشد از ب .ن استزندگی، مایه و ب .ن و مایه است نسل حاضر، ب

.براي آفرینندگی
راث ت و گذشته و میتاریخ و سنّ.  نخستین تجربیات مایه اي با ما، رابطه ي انگیزندگی دارند

 انگیزنده هایی هستند که می توانند بر نسل زنده ي نقشفرهنگی و آثار دینی و علمی و باستانی، همه در 
آورند؛ نه آنکه ذهنیت و روان ما را متعین بکنند و با ما رابطه  معاصر تأثیرگذار باشند و ما را زاینده بار

.ي حاکمیتی داشته باشند
لهاي گذشته، اینگونه ارزیابی می کند که ما اکنونیان، مایه و جان ، مناسبات ما را با نس»جمالی « 

  ي و نیز تابع اندیشه هاي حقوقی و دینیاعتقاداتت و فرهنگ و خودزا هستیم و  تابع تاریخ و سنّ
اي، با نخستین رویدادهاي تاریخی در جامعه ي خود، فرق ) بنداد ( = ن اسطوره ب .نسلهاي گذشته نیستیم

گذشته و . ن به حساب نمی آیدهر  چیزي که در تاریخ، آغاز، شمرده می شود، براي ما،  ب. داساسی دار
سیر تاریخ و فرهنگ و فلسفه و دین و گفتارهاي پدران و نیاکان ما، ذهنیت و روان ما را متعین نمی 

تخمه می دهند،ز نونها بوده اند که به ما اکنند، به ما صورت و هدف نمی دهند؛ بلکه آنها درختانی از ب  .
آن تخمه هاي . می پروریم ما پوسته و خاشاك آنان را دور می ریزیم و مغزه ي آنها را اخذ می کنیم و باز

. را دارند » انگیزنده–یاد « فکري را که آنها به ما می دهند براي ما فقط حکم  
.  یی، انگیخته می شویمت و فرهنگ و دین  فقط به خویشزاگذشته و تاریخ و سنّ  یاد  از با ما

توجت ه به اندیشه ها و یادمانده هاي آنها براي یافتن نیروهاي انگیزنده است؛ نه براي وراثت تمامی
ن باختر مهم نیست که اسالم و زرتشتیگري و مارکسیسم  یا تمد.  گذشته و حمل آن بر ذهن و روانمان

مهم اینست که . ن ما آورده اند و چه به جا نهاده اندزمین، چه بوده اند و چه چیزهایی را با خود به سرزمی
 رکرداما باید چیزهایی را در آرا و .  به تفکّر و خویشزایی، انگیخته می شویمزمینه هاما از کدام عناصر و 

. گذشتگان بجوییم و بپسندیم که ما را به آفرینش آگاهبود خویش بیانگیزانند
مکانهاي انگیزندگی را در ما و در آیندگان، ایجاد هسته ي تجربیات گذشتگان می توانند ا

ست،  ر، د)بنداد ( = اسطوره . جوانه می زنند، هسته ي تجربیات نیاکان ما، مایه اي هستند که  از نو. کنند
ات را به ما می دهدن بامکانهاي به یادگار مانده از گذشتگان، انگیزشی هستند براي . یا مایه ي تجربی
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و  -ست ج - اکنونیان می کوشند و می جویند تا امکانهاي نهفته و تاریک را .  جوي پیدایش آگاهبود خود 
.در دوران خود، واقعیت ببخشند

در روند تفکّرات انگیزشی ي خود، پی برده است که بیش از هزار سال است که اسطوره » جمالی « 
افراشته اند و این  هاي ایرانی بر)  بنداد ( = عظیمی در راه بازگشت اسطوره هاي سامی، سد) بنداد ( = 

هاي یونانی در قالب روشها و آموزه هاي جامعه شناختی و اقتصادي و ) بنداد ( = روزها نیز اسطوره 
سیاسی اقتباس کرده؛ نه انگیخته شده، از سرزمینهاي باختر زمین برآنند که این راه را به شکلی دیگر 

هاي ایرانی باید به ) بنداد ( = د می کند که تصاویر و نمادها در اسطوره به همین دلیل، او تاکی. ببندند
اشی و پیکرتراشی و تئاتر و فیلم، راه بیابند تا امکانهاي ژرف و ات و رقص و نقّمعرفت و موسیقی و ادبی

سالم رویارو ابا هاي ایرانی براي رستاخیزشان نه تنها ) بنداد ( = اسطوره . تأثیرگذار خود را پدیدار کنند
می شوند؛ بلکه همچنین شیوه هاي اجتماعی و سیاسی و اقتصادي غرب را نیز کنار خواهند زد که در درون 

. مسیحی انباشته هستند -نمایه هاي فرهنگ یونانی ها و ب) بنداد ( = خود، از اسطوره 

 تصویر انسان در فرهنگ ایرانی -)الف 

 ،آل از ژرفاي گوهر ایرانی این ایده.  هست »جمشید جم  «یده آل ایرانی از تصویر انسان، ا
تی و نیز کشف معرفت جمشیدي که شناختن دردها و بندهاي انسان در گی. تراویده و زاییده شده است

 از گرفتاریها و بندها از راه کاربست خرد  باشد،  براي آزاد شدن دادن انسانیاريچاره ي دردها و 
در  بطن فرهنگ ایرانی، انسان باید . کومتی مردم ایران هست و خواهد ماندبزرگترین ایده آل سیاسی و ح

به اراده ي خود تکیه کند و با خرد خود که کلید همه ي بندهاست، دردها را بزداید و خوش بودن را 
.براي همه ي انسانها در گیتی ممکن سازد

 آفریدن بهشت بر  برايي انسانهاایرانی می خواهد که همه .  بسیار بشر دوستانه است، پیام ایرانی
عی و این ایده ي بلند پایه می تواند ما را به اندیشه هاي بزرگ اجتما.  همکاري کنند،روي زمین با هم

دودن دردها و خوشباشی ایرانی، بزرگترین وظیفه ي حکومت را ز. نگیزدیاسیاسی و حقوقی و اقتصادي ب
داند و از همان نخستین روزهاي شکوفایی فرهنگش،  خرد مهرگستر انسانی می ا تکیه بهدر گیتی ب
. گیتایی می خواسته استفرمانروایی
وي که . ، همه ي مردم را از راه نیروي انگیزنده ي فرّ خویش، جوان می کند »جمشید جم« 

همه ي مردم را باید به شادابی ي جوانی . آغازگر فرهنگ است، نیروي شاداب کننده و جوانسازنده دارد
.ایرانی بودن؛ یعنی فرهنگ جمشیدي داشتن. ت تا بتوان به فرهنگ جمشیدي رسیدانگیخ

 از روزي که حکومتگران بی لیاقت و ستمگر در همداستانی با موبدان قدرت طلب تالش کردند 
 ؛  یعنی  نخستین تصویر ایده آلی  فرهنگ ایران را تبعید کنند، تباهی و حقارت بر ذهنیت  »جمشید جم« 
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  باز از نو در ،»جمشید جم « براي رستاخیز فرهنگ ایران باید تصویر .  و روان ایرانی چیره شدو رفتار
،  »تصویرجمشید جم«  با» فرّ « اندیشه ي  -سر. آگاهبود به آگاهبود راه یابد ملّت ایران از ناذهنیت و روان

ی می باشد  و مانند آب با در اصل، تراویدنی و آب. گره خورده است و نیروي کششی ي جوانسازنده دارد
.  جان بخشیدن، روان انسانها را تر و تازه می کند

تصویر انگیزنده ي جمشید ، دارنده ي نیروي تازه سازنده و جان بخشنده و جوانی آور و 
ایده آل کشور پروري و جهانپروري، ایده آل همیشگی ي ایرانی می ماند تا جهانی . آهنگسازي است

ن، جوان و شاداب باشند؛ زیرا جوانی، دلیر بودن در خویشاندیشی و پروردن و ساختن بسازد که همه در آ
.بهشت در گیتی به دست خود و خواست خود است

 است که ایرانی، خویشکاري ي گوهر خود را در این می دانسته است که اندیشه بر این  »جمالی« 
ملل و آشتی دادن آنها بدون زورگویی و مهرورزي در میان . میان ملل جهان، نماد مهر و آشتی باشد

ایرانی  در پی آن بوده است که بداند چه می تواند باشد و چه می .  قدرتورزي، ایده آل ایرانی است
 جو می باشد و آرزو می کند، چیزي باشد که نبوده – و –ست به همین سبب، هر لحظه در ج. خواهد باشد

کشیدن یک صورت از انسان،  سبب طرد آزادي . شته و ندارد ندا،بدینسان هیچگاه صورتی از قبل. است
. شده است

هر اخالق و حکومت و نظام و قانون و فلسفه و علم و دین، تصویري نهفته از انسان در خود دارد 
و با آشکار کردن آن تصویر ایده آلی است که می توان دید آن اخالق و حکومت و قانون و فلسفه و 

باید براي دگرگون ساختن نظامهاي سیاسی و .  انسان را به چه شکلی درآورددین  و علم می خواهد
.  ریشه بدواند،حقوقی و اقتصادي و اجتماعی و دینی، تصویر دیگري از انسان در ذهنیت و روان مردم

  وراي عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب  از انسان  وجود ]تصویر جمشید جم [ = در ایران، تصویري 
 این تصویر ایده  پایه يپیشینه ي بسیار کهنسالی در ژرفاي روان ایرانی دارد و ما می توانیم بردارد که 

نی که  تصویر انسان سرشار یا انسا. آلی، حکومتی بیافرینیم که وراي عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب  باشد
یا انسانی که گوهر خود را در  و دیدگاهها و منافع و امتیازات خود فرا می گذرد اعتقاداتاز مرز افکار و 

تها فرا می افشاند، می توان دید که چهره ي همان خداي بی صورت را داردسرنوشت سازترین موقعی  .
، فرزند  »جمشید جم« .  بدون چنین تصویري از انسان نمی توان آزادي را در جامعه به واقعیت واگرداند

.هر تصویري از او، سواي خود اوست،  »ار نیشابوريعطّ« سیمرغی است که به قول   
 در روند بازشناسی ي تصویر انسان در فرهنگ ایرانی تاکید می کند تا تصویري از  »جمالی« 

تی از زندگی، حضور انسان در ذهن و روان مردم، ریشه ي ژرف ندوانیده باشد و براي آنها در هر موقعی
وي می . بی محتوا خواهند بود، بصره هاي حقوق بشراصول و قواعد و ت مداوم ذهنی و روانی نداشته باشد،

  فرّ« بدین معنا که . ی و نیرومندي هستی، ویژگی ي جهانداري و شاهنشاهگوید در هر انسانی به طور کلّ
  از هر انسانی می تابد و می تواند سرچشمه ي پیوند دهنده ي انسانها به همدیگر و همچنین سرچشمه ي »
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شد؛ زیرا از گوهر انسان است که معرفت و حقیقت و حقوق و قوانین و نظم سیاسی  نظم و حقوق و معرفت با
 .می روید و فرا می جوشد

ت نمی شناسد؛ بلکه انگیختن را شیوه ي فرهنگ جهان آراي ایران، حکم و امر را به رسمی
دمنش، انسانی است که انسان آزاد .  یقین دارد،ست فرمانروایی می داند؛  زیرا به آزادي در گوهر انسانر

مهر و داد و راستی و گزند ناپذیري « برترین آرمانهاي فرهنگ ایرانی، . فقط به انگیخته شدن نیاز دارد
پیدایش گوهر خود در .  راستی، پیدایش گوهر انسان در آزمایش و فریب است.  هستند»زندگی  جان و

براي پیدایش . ي، پیامدش سوگمندي استاجتماع و سیاست و دین، درد آفرین است؛ زیرا نیک بودن فرد
پیدایش هنرهاي فردي با حکومت و نهادهاي دینی و . نیکی از گوهر خود باید درد کشیدن را  پذیرفت

 .م و مطلق پنداشته شده، سازگار و همخوان نیستنداقتصادي و اجتماعی و قانونی ي مسلّ
 است  و تنش )نده و خرد گسترنده خرد انگیز( پیوند دو گونه خرد  ،انسان در فرهنگ ایرانی

ر فکّتي کلیداین دو خرد گوناگون با هم و پیوندهاي متفاوت و گذراي این دو خرد هست که مسئله ي 
دودن  و سرکوبی یکی از این دو خرد نیست؛ بلکه همتازي این  نفی  و  ز،مسئله براي ایرانی. می باشند

.  انسان و فرهنگ، آفریننده نمی شوندبدون تنش و آمیزش این دو خرد،. دو با هم است
ستن بزرگی خود، در فرهنگ ایرانی، هر انسانی بر شالوده ي گوهرش، بزرگی جو است  و ج

 یک تالش درونی و رویشی و ، بزرگی جویی. چیزي سواي  رویش انسان از تخمه ي وجودش نیست
تالش براي گستردن خودي است . ستزایشی براي یافتن و پدیدار کردن چهره ي ناپیدا و نامعلوم خود ا

به همین سبب، گوهر او، تاریک است و . نی هست که  غناي گوهري داردانسان، ب. که در تاریکی هست
 کاست، تنگ و محدود – و –تعریف انسان که به روشهاي تحقیقی بازبسته است، بی کم . تعریف ناپذیر

.می باشد
 استدالل می کند، انسانی ، ي مهر و تنش آن با داد در کنکاشهاي خود در باره مسئله »جمالی« 

که سیاست و حکومت باید با او شروع شود، برایش مسئله ي انتخاب میان گزند ناپذیري جان و زندگی 
ی حکومت، پروردن همه ي جانها در این گیتی و نرساندن اساسنقش . یا داد به معناي کیفر، طرح می گردد

فرمانروا بایستی پروردگار باشد؛ زیرا خرد سیمرغی و فرهیخته در تنش . ستگزند به هیچیک از جانداران ا
ن بست قرار می گیردمیان دو ارزش داد و مهر یا داد و قداست جان در ب .

یا دو ارزش با هم، سبب برخورد وجودي یا بن بست خرد در ناممکن بودن ترکیب دو ضد 
انتخاب داد به معناي کیفري فقط به طور کوتاه و . ی شودنمایه اي و تخمه اي و گوهري انسان مبرخورد ب

و به داد به معناي آفرینش و ) به اصل قداست جان ( گذرا، ممکن است؛ ولی بالفاصله بایستی به مهر 
فقط این گزینش می تواند با اقدامات دادگرانه ي محدود و . گزینش اصلی، مهر است. آفرینندگی بازگشت

فقط . نگاهداري مهر و پرورش جان باشدنهم به شرط آنکه داد کیفري به هدف کوتاه، کارگذار شود، آ
. آن کیفر و جزایی پذیرفته می شود که آماجش، تداوم  مهرورزي باشد
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و مهر،  با برتري دادن اصل مهر، حکومت و سیاست، موقعی حقّانیت دارند که تنش میان داد 
 کیفري و جزایی و باالخره در معناي عدل توزیعی نمودار  يمولّفهپایان پذیرد؛ زیرا زمانی که داد در 

شود، در مسئله ي سیاست و حقوق و اقتصاد با مهر و قداست جان در تضاد قرار می گیرد  و این تضاد، تضاد 
 .حکومتی و سیاسی است که بر آنست براي کیفر دادن یا دادگزاري، جان را بیازارد

ما بتواند اضداد را در اجتماع ) به خرد ( = نست که بهمنشی آ) بهی ( = در فرهنگ ایرانی، خوبی 
بطور آفریننده به هم پیوند دهد و بدي آنست که خرد ما نتواند اضداد را در اجتماع و تاریخ بطور 

بهمنشی که همان نیروي همبستگی زا می . بدي در اثر این ناتوانی پدید می آید.  آفریننده، پیوند دهد
مسئله ي ایرانی، برگزیدن میان خوب و بد . دون بهمنشی نمی توان  داد را آفریدباشد، مهر است و ب

قداست . ت مهر براي ایرانی، بدیهی و تزلزل ناپذیر و تغییر ناپذیر و نسبی ناشدنی استنیست؛ بلکه اولوی
ق ایرانی نمی در اخال. مهر و داد یا با هم، همبسته اند  یا با هم یکسانند. جان براي او، یک اصل مطلق است

گوهریست؛ نه  قداست جان،. توان میان مهر و داد، یکی را انتخاب کرد؛ بلکه مهر،گوهر اصلی است
.مهر،گوهر اصلی انسان هست  و داد، روند گسترش مهرورزي است. ارزشی

 – و – بر این اندیشه است که داد در آغاز، روند آفرینش بوده است که با پیدایش، سر  »جمالی« 
هر چیزي و فردي و واقعه اي، زمانی پدیدار می شود که از دیگر چیزها و افراد و  گوهر. داردکار 

 گسسته و بریده ، به عبارت دیگر، از هم. ص و متمایز و جدا شود؛ یعنی با هم، مرز پیدا کنند مشخّ، وقایع
بنابر این، . به هم بپیونداند زهر  چیزي را که داد در پیدایش، از هم بریده و پاره کرده، مهر باید با.  شوند

ص و انفراد و خویشیابی باید به سطحی ارتقا یابد که نیروهاي تقسیم و کثرت و اختالف و تنش و تشخّ
بدینسان خرد سیمرغی انسان که کلید . یابند تا داد، واقعیت پذیر شود پیوند دهی، دوباره همدیگر را باز

داوري کردن . عنی اینکه انسان، دادورز و دادگستر و داور باشدهمه ي بندهاست، باید داد را اجرا کند؛ ی
، پیوند دادن چیزهاییست که در قضاوت کیفري و جزا دادن از هم ) دارد ریشه ايبا قضاوت کردن فرق ( 

. پاره و جدا می شوند
ایرانی بر این آرمان ژرف خویش قرنهاست که پا می فشارد و ایستادگی می کند تا دادورزي ي 

هر اندیشیدنی و هر داوریی، .  و سزاواري فردي، سرانجام به مهرورزي بیانجامدمانروایان دارنده ي فرّفر
بریدن مفاهیم و  واقعیات و انسانها از هم است که تبعیض و امتیاز و شکافتگی می آورد و باید از راه 

قضاوت کردن در .   دادهمبستگی آنها را شتاب بخشید و آنها را به هم پیوند) منش به ( = منیدن 
ص کند؛ نه آنکه قضاوت و جزا و دادگاههاي جزایی باید  با برتري ي مهر، کیفرداد انسان مجرم را مشخّ

. کشد و اجراي قانون، مهرورزي و پیوندهاي اجتماعی را نابود کندکیفرداد به نفی مهر بِ
ختیها و بالیا چه از سوي استوار ماندن بر مهرورزي و اجراي داد به رغم هجوم همه ي تیره ب

تهاي معتبر اجتماعی و سیاسی و اقتصادي، ایده خودي چه از سوي بیگانه و نیز به رغم قدرتورزي مرجعی
رسالت ایرانی، پیوند دادن مهرورزي و دادگري و خردورزي و نیرومندي روانی و نیز . آل ایرانی است
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ایرانی می داند که تنها با داد .  و ستیز می باشدبرتري دادن آنها بر هر گونه جنگ و خونریزي و مبارزه
دادگري .  و فصل کرد؛ بلکه به مهر و همبستگی نیز نیاز استنمی توان مسائل اجتماعی و سیاسی را حلّ

بدون مهرورزي ناممکن است و مهر در اجتماع، فراتر از اصل داد است؛ زیرا براي تقسیم عادالنه ي یک 
 تک کرد؛ ولی نه مردم –یز را باید برید و هم مردم را از یکدیگرگسست و تک چیز میان انسانها، هم آن چ

را می توان تقسیم کرد نه می توان خوشی ي مشترك اجتماعی را به میلیونها قسمت، پاره کرد؛ زیرا از 
. بریدن،  رشگ و  آز، پدید می آیند

ند دهنده ي اضداد را داشته در فرهنگ ایرانی، حکومتی حقّانیت دارد که حکمرانانش نیروي پیو
به همین سبب، . باشند؛ زیرا با پیدایش گوهر افراد است که اختالف و تنش و کشمکش نیز به وجود می آید

داد باید نقش دومش را به عهده بگیرد که پیوستن پاره ها و شکافته ها و منفرد ساخته ها و مختلف شده 
ان با واقعیت دادن به عدالت توزیعی، مردم را از هم حکومتگر. هاي عقیدتی و قومی و فکري  می باشد

می گسلند و متمایز می کنند؛ ولی در حقیقت، نقش اصلیشان را که پیوند دادن گسستگیها و پارگیهاست 
.نیز باید عملی کنند تا حقّانیت حاکمیتشان از سوي مردم، تضمین شود

 پیشینیان و افکار مایه اي  -)ب 

سواي تصویري که باختر زمینیان در تئـوریهاي اجتماعی و سیاسی و  ،ویريفرهنگ ایرانی، تص
ما در رویارویی با گنجینه ي  دانشگاهی اینکه اساتید. اقتصادي خود، ارایه داده اند از انسان ارایه می دهد

تهاي قلمی ي خود را در چارچوب لغت شناسی و پژوهشهاي دستور فرهنگی ي ایرانزمین، سراسر فعالی
 از مایه هاي فرهنگی ي ایران می شاند و محدود می کنند، مانع آفرینندگی ي گوهر خودانی، مقیزب

نپارهاي ت علمی و تحلیلی ي باخترزمینیان، انگیخته شدن از بآنها با چشم دوختن به مرجعی. شوند
ان بیگانه نیز از در کنار آنها، ایرانشناس. ارزیابی می کنند)  ؟(!فرهنگی ي جامعه ي خود را غیر علمی 

نیرومندي ي فراگسترنده ي فرهنگ ایرانی می هراسند و به همان مباحث لغوي اکتفا می کنند؛ زیرا آنها 
. رابطه ي رستاخیزي ندارند،با فرهنگ ایرانی

) بنداد ( = هاي ایران،، نیاکان ما در تصاویر اسطوره ) بنداد ( = در بازکاوي و تاویل اسطوره 
 درك فراگیر حقیقت .و چشمگیر داده اندي خود، پیکري زیبا ا از تجربیات اصیل و مایه بسیارياي، به 

چنین است که آنها بسیاري از تجربیات . انسانی به نوسان میان خرد و خیال یا مفهوم و تصویر، نیاز دارد
که سرشار از اندیشه هاي هایی ) بنداد ( = اسطوره . تابانده اند ها باز) بنداد ( = مایه اي را در اسطوره 

 فلسفی، هیچگونه –اي ) بنداد ( = بر عکس پنداشت باطل کسانی که با تفکّر اسطوره .  فلسفی هستند
آشنایی ندارند، مفاهیم و تصاویر و نیز خرد و خیال،  دو دامنه ي بریده و جدا از هم نیستند؛ بلکه در هر 

. ر هر مفهومی، زمینه اي ناپیدا از تصاویر، پنهان شده استتصویري، تخمه هایی از مفاهیم، پاشیده شده  و د
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تخمه ي فلسفیدن، پیش از آنکه . ها آغاز می شود) بنداد ( = اسطوره زهدان در حقیقت، تفکّر فلسفی در 
. ها پرورده و بزرگ شده است) بنداد ( = انضباطی ویژه براي اندیشیدن بشود در زهدان اسطوره 

) بنداد ( =  هنري و دینی و فلسفی و حقوقی هر ملّتی در تصاویر اسطوره  مایه هاي فرهنگی و
اي به مفاهیم فلسفی فقط با تأویل ) بنداد ( = راه گذر از تصویر اسطوره  اند  و هایشان، پدید آمده

 ( =تفکّر فلسفی ي ایران، بدون مایه گرفتن از اسطوره .  امکانپذیر است تصاویر،انگیزنده به تفکّر آن
ر مغز و هاي پ) بنداد ( = فلسفه ي ایرانی باید بر تصاویر اسطوره .  اعتبار نخواهد داشت،هاي ایران) بنداد 

.سرشار از غناي فکري مردم میهن ما استوار شود تا کارکردهاي اجتماعی و کشوري و جهانی داشته باشد
ق از البالي متون درهمریخته و  بسیار ظریف و دقی،، سیماي انسان را در فرهنگ ایرانی »جمالی« 

مغزه ي فکري آنها  پروریده وش،ایی هزاره ها بیرون کشیده و آنها را در ذهن و روان خودتاریک و معم 
تهاي بزرگ و کهنسالی همچون مردم ایرانزمین، هزاره ها بر شالوده ي ملّ.  به کالم در آورده است، از نورا

تابیده شده اند و تا امروز  ها باز) بنداد ( = جربیاتی که در اسطوره ت. تجربیات مایه اي ي خود زیسته اند
.از گزند زمان در امان مانده اند

-به پشتوانه ي آگاهبود تاریخی نزیستند که اندیشه اي نو انسانها   می باشد که از دوران پرداخته  
 اینکه ما نمی توانیم باور . شکل گرفته استبه این سو،  ». )  م1831 – 1770( گئورگ ویلهلم هگل « 

ات غنی و عالی دارند، همه برخاسته از ناباوري به خود و هایمان محتوی) بنداد ( = کنیم که اسطوره 
تجربیاتی که در اسطوره . ناباوري به ژرف فرهنگ ایران و ناباوري به شعور و فهم پدران و نیاکانمان است

. یک فرد یا شخصیت تاریخیي  ملّت است؛ نه تجربیات خصوصی ها نهفته اند، تجربیات کلّ) بنداد ( = 
، زاییده ي تجربیات مایه اي ملّت است؛ نه ساخته و پرداخته چند نفر از برگزیدگان )بنداد ( = اسطوره 

.اي، آینده را بیشتر از سراسر وقایع تاریخی متعین می کند) بنداد ( = هر تصویر اسطوره . جامعه
 که در هر جامعه اي می روید و از تجربه ها و روان و مغز مردم می جوشد، در ی فرهنگ ملّ

تنها جایی که می توان .  ها، پروریده شده اند) بنداد ( = تصاویري درك می شود که در چارچوب اسطوره 
( اسطوره اي را فهمید و به ژرف آنها راه یافت، زمین روان انسانهایی است که ) بنداد ( = تصاویر اسطوره 

دیدگان  حقیقتی که ما اکنونیان باید با تیز بینی تمام در برابر ؛ یعنی  ریشه گرفته اند،ها از آن) بنداد = 
. خود داشته باشیم

ها در آغاز زندگی مردم هر جامعه اي، تالشی بودند براي محسوس کردن ) بنداد ( =  اسطوره 
ونالیستی هنوز براي کاربست اندیشه، آماده نبودند و در ی از جهان و زندگی؛ زیرا مفاهیم راسیدرك کلّ

 هیچگاه نمی توان در ،یتجربیات مایه اي را به طور کلّ.  نتیجه، انسانها از تصاویر استفاده می کردند
فلسفه، تکرار همان جنبش نخستینی است که در دامنه ي اسطوره . مفاهیم کامل و بی عیب و نقص گنجانید

. فلسفه، مادر تمام تفکّراتیست که در دامنه ي مفاهیم، صورت می گیرد.  ر شده بود متصوها،) بنداد ( = 
را به دشواري می توان از هم جدا کرد  و در گستره ي فرهنگ ایران، ) بنداد ( = گوهر فلسفه و اسطوره 
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( = اچاري از اسطوره ناپذیر مانده اند و آنگاه که تفکّر فلسفی از سر جبر و ن این دو، تا کنون از هم جدا
هنوز که هنوز است زنده ترین و اصیل ترین . و دین جدا شد، آخرین پایگاه خود را در شعر یافت) بنداد 

. جو کرد– و –ست  ایران، ج کالسیکتفکّرات فلسفی ي ما را باید در دیوان شاعران
ان خمیر مایه هایی است که ، حافظه ي آموزه ها و معرفتها نیست؛ بلکه نگاهب)بنداد ( =  اسطوره 

تجربیات مایه اي، آزمونهایی هستند که  هر ملّتی را در حالت تخمیر . یک ملّت را می پرورد و برمیآورد
شدن فکري نگاه می دارند  و  سبب زایش و آفرینش اندیشه هاي نو در مغز و روان افراد آن ملّت می 

.شوند
اي، نماد تخمیر همیشگی و زادن و آفریدن تازه به تازه ) بنداد ( = مادر در تفکّر اسطوره / زن 

 مردم هر رکردان یا مادر یا تخمه ي همه ي تجربیات و رویدادها و تفکّرات و تجربیات مایه اي، ب. است
اگر تاریخ . هر ملّتی به دلیل وحدت تجربیات مایه اي خود، امکان باززایی فرهنگی دارد. سرزمینی هستند
ها به دلیل آنکه آبستن تجربیات مایه اي هستند،  زادگاه ) بنداد ( = لّت می نگرد، اسطوره به گذشته ي م

برهه هایی از تاریخ  . ها استحاله داد) بنداد ( = تاریخ را می توان به اسطوره . آینده ي آن ملّت می باشند
ی دهند و شکل اسطوره ت تاریخی خود را به زودي از دست میک جامعه که تأثیر شدید دارند، ماهی = )

فاقات، تمایل به خود می گیرند؛ یعنی اینکه افراد آن جامعه، دیگر به درك تاریخی آن برهه و اتّ) بنداد 
نداد ( =  اسطوره مناسباتت تاریخی آن را فراموش می کنند تا میان رویدادها و اشخاص، ندارند و ماهیب (
. تاریخی گرددمناسباتاي جایگزین 

، ناب و )بنداد ( =  چیزي که در تاریخ، نسبی و مبهم و ضعیف و پراکنده است در اسطوره   هر
به همین سبب، انسانها بر آنند که تاریخ را از آیینه وار بودن بی طرفانه . جمع و روشن و چشمگیر می شود

به یک توانمایه ي می تواند ) بنداد ( = اش خارج کنند؛ زیرا هر چیزي را فقط می نماید؛ ولی اسطوره 
برهه اي . ، نیروي انگیزاننده به تفکّر است؛ نه آیینه)بنداد ( = اسطوره . انگیزاننده در آینده، تبدیل شود

.  تاریخی بازبسته نیست–می گرداند، به نزدیکی و دوري ي زمانی  وا) بنداد ( = را که ملّت به اسطوره 
می سازند در حالیکه وقایع ) بنداد ( = اق افتاده اند، اسطوره فچه بسا مردم از  وقایعی که همین دیروز اتّ

. و کردارهایی که صدها یا هزاران سال پیش، بارها، روي داده اند، از آستانه ي تاریخ بودن نمی گذرند
به خود می گیرند، نمی توان از راه تاریخ ) بنداد ( = درك چنین برهه هایی از تاریخ را که شکل اسطوره 

هاي آن ) بنداد ( = پذیر و تأویل کرد؛ بلکه آنها را می توان فقط از چشم انداز اسطوره  ت، فهمآن ملّ
. پود کردارها و ذهنیت افراد آن ملّت، زنده و کارگذار هستند– و –ملّت، شناخت و فهمید که  در تار 

 نزدیکترند و سبب می ها به واقعیت چند چهره ي زندگی) بنداد ( = نباید از یاد برد که اسطوره 
ها ) بنداد ( = شوند که ما هر از چند گاه از مذاهب  و تئوریها و ایدئولوژیهاي عقلی به دامنه ي اسطوره 

درك و فهم چگونگی ي پیوسته .  کشف کنیم،بگریزیم تا بتوانیم سیماي حقیقی ي زندگی ي خود را از نو
 و کشف پیوستگی و زنجیره ي امروز با دیروز، بودن گذشته و آینده در زمان حال، تاریخ می باشد 
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از این نظر، درك و فهم رویاها و ناکجا آبادها و بهشتهاي خیالی ي دیروز براي درك . شالوده ي تاریخ است
. و فهم امروز و فرداي ما ضروریست

زه ن مغ فهمیداز راه.  روانی ي جامعه پیوند دارند–ها با بافت پایدار فکري ) بنداد ( = اسطوره 
ها ست که می توان رستاخیز اجتماعی و سیاسی و دینی و فکري را در جامعه ي ) بنداد ( =  اسطوره ي

براي یاد کردن از گذشته هاي سپري شده نیست؛ بلکه زیستن با ) بنداد ( = اسطوره . خود آغاز کرد
واند ببیند و حس کند و کسی که با چشمهاي گوناگون همه ي اعصار می ت. دیدگاههاي همه ي اعصار است

بیندیشد، بدون آنکه معیار فکري و احساسی و اخالقی و فرهنگی یک عصر را بر عصر دیگر برتري بدهد 
یا شیوه هاي احساسی و فکري و فرهنگی و اجتماعی و رفتاري را با همه ي تضادهایشان در خود جمع 

احساس تاریخی، دیدن با .   داشته باشدکند و شخصیت واحد خود را حفظ کند، می تواند احساس تاریخی
.هزاران چشم است  و انسانی که فقط با دو چشم می بیند، در حقیقت کور است و هیچ نمی بیند

لّی فلسفیدن و تجربه هاي م -)پ 

در روند فلسفیدن نه تنها هیچگونه آغازگاه مطلقی وجود ندارد؛ بلکه تجربه هاي مایه اي انسانها 
 ریاضی معمول است به مفاهیم عقالنی ي یکدست و –ن بدانگونه که در علوم طبیعی را نیز  نمی توا

.  حقیقت نیست، فیلسوف باید به انسانها نشان بدهد که چه چیزي .یکسان و همتراز و جهانشمول، انتقال داد
قت نیست  و او باید در همه ي گفته ها و شنیده ها و خوانده ها و دانسته ها به کشف چیزي بپردازد که حقی

دیگران را به حال خود بگذارد تا بتوانند به تنهایی، فراسوي دامنه هاي بی حقیقتی گفته ها و شنیده ها و 
.خوانده ها، حقیقت را به تن خویش بجویند

جوانشدگی و . ، خالصه می شود»آزمایش و خطا  «  اگر رستاخیز فکري ي غرب در شعار 
 و –، خالصه می شود؛ زیرا خطا با دامنه ي عقل، سر »زمون و فریب آ « رستاخیز فرهنگ ایران در شعار 

زندگانی اجتماعی بیشتر به فریب،گره خورده است؛ نه به .  کار دارد؛ ولی فریب با سراسر وجود انسان–
هر . گالویز می شود ، تمام وجود انسان است که با رویدادها،به دلیل آنکه در رویدادهاي زندگی. خطا

. را می توان فقط از راه آزمودن و کشف فریبها به چنگ آورد اي پایهمعرفت
، متفکّر در باره ي هر اندیشه ي نخستین، به اندیشیدن دوباره در باره ي آن  »جمالی« از دیدگاه 

 اندیشیده شده ، می پردازد و هیچگاه اندیشیدن را به تعویق نمی اندازد تا سرتاسر چیزي را که تا کنون
 یک رویارویی فلسفی به نامبرخورد با هر فکري و تصویري و واقعه اي، زمانی به .   بفهمداست، بداند و

از هر فکري . شمار می آید که بتواند در ذهنیت و روان انسان، تجربه هاي عمیق و مایه اي  پدید آورد
 نیرومندرف و ا ضعیف و سطحی و ناچیز می توان ناگهان و یکباره در ذهن و روان خود به تجربه اي ژحتّ

.و مستقل رسید
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 کار دارد و از تاریکی ي تجربه هاي مایه اي می – و – تفکّر فلسفی با رویدادهاي فکري سر 
 ،روید و در روشنایی مفاهیمی به خود چهره می آراید که انسان در رویارویی با واقعیات و محسوسات

ست که در دورترین زمانها و مکانها و انسانها و بینش فلسفی، روییدن از تجربیات مایه اي ا. تجربه می کند
 ترین مسائل و تنشهاي انسانی، همچنین در راز تاریکترین گوشه هاي روان و احساس و نیز در گمنام

تفکّر فلسفی از تجربیات . آمیزترین رویدادهاي فرهنگی و دینی و سیاسی به شکل تخمه درآمده اند
. می روید  فرازمینی و خاکی ترین تجربیات انسانی

از هر . بینش فلسفی  به معناي دیده افکندن به چیزهایی نیست که دور از دوران ما بوده اند
بینش ما باید همانند گیاهی . چیزي، بینش فلسفی پیدا کردن، روییدن ذهنیت و روان ما در آن چیز است

ه همین دلیل، زمانی بینش فلسفی ب. باشد که در خاك هر چیز، ریشه می زند و از ژرفاي آن، فرا می روید
چنین تفکّري . خواهیم داشت که با تجربه هاي مایه اي خود، در گوهر آن چیز و از ژرف آن چیز بروییم

. تجربه ها، نیاز دارد–به تجربیات مایه اي و نیز به مادر 
د  خود را پدید تجربه هاي مایه اي ما، بن ما هستند و ما بدون یافتن بن خود نمی توانیم  خویشبو

تجربه هاي مایه اي ما، در .  انسان با پیدایش آگاهبود خود از بنش هست که به خود می آید. آوریم
) بنداد ( = گذشته ي جامعه، پراکنده و در تاریکی ي رویدادها و افکار و شخصیتها و پهلوانان اسطوره 

. هایمان گم شده اند
جوي ریشه ها و تخمه هاي فکري رفتن، سواي – و –ست در گذشته هاي جامعه ي خود، به ج 

 جو در – و –ست ج. آن است که انسان بخواهد به دور هر چیز که گذشته است، هاله اي مقدس بکشد
ما در گذشته . تاریکی ي رویدادهاي گذشته سواي بازگشت به سوي شیوه ي زندگی ي گذشتگان است

ه تخمه هاي آن تجربه ها در زمین روان جامعه، پاشیده و ي جامعه ي خود، تجربه هایی را می جوییم ک
ها، تخمه هاي گمشده در خود را می یابیم و از ) بنداد ( = پراکنده و گم شده اند و با  بررسی ي اسطوره 

.نو می پروریم
 همه ي تجربیات و بینشهاي ماست که سایر »ارده ي ذگ/  داده –پیش  « تجربه ي مایه اي،

تجربه هاي مایه اي در تاریخ، ضبط و ثبت نمی .  از گستره ي خود می زایاند و پدیدار می کندتجربیات را
براي تمییز دادن تجربه ي مایه . هاي آن ملّت، باقی و پایدار می مانند) بنداد ( = شوند؛ بلکه در اسطوره 

، در تاریخ، »پیش «  . گرفت  را در این دو دامنه در نظر»پیش  « اي از تجربه ي تاریخی می توان کلمه ي 
تجربه ایست که پیشتر در زمان، روي داده است و باید آن تجربه را دوباره به . پیش به معناي زمانی است

ذهن آورد تا فراموش نشود؛ ولی اگر ملّت، چیزي را فراموش کند که در درازاي تاریخ، تجربه کرده 
او با پروراندن و شکوفا کردن تجربه هاي مایه اي . نداست، تخمه ي آن تجربه ها، پیش  او زنده و پایدار
. می تواند زندگی ي خود را باز زاید و شکوفا کند
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، معنایش نزدیکی با  » پیش«. ، تجربه ایست که  پیش ماست، معناي  پیش )بنداد( = در اسطوره 
( =  اسطوره  چشم انداززا.  سپري شده است، هستی و با زندگی است؛ نه به معناي آنچه که از نظر تاریخی

ربه ن روان و ذهنیت یک ملّت روي داده است، همان تجاي، تجربه ي مایه داري که در آغاز، در ب) بنداد 
.  ي ماست »اردهذ گ–پیش « پیش  ماست و  ایست که  
  آفریده می،ن ما هست و تازه به تازه از نو  به معناي هر چیزي است که در مایه و ب »پیشداد« 

ن ملّت هست و از دسترس و گذر زمان به در اصل، ویژگیها و آفرینندگیهاي ریشه اي است که در ب. شود
. ی با هم دارنداي، فرقی کلّ) بنداد ( = به همین دلیل، یاد کردن تاریخی با یاد کردن اسطوره . دور است

 کشف می کنیم چه اضدادي در ،ودما در تاریخ ملّت خ. قواي روانی ي ما، تخمه هایی از تاریخ ملّت ماست
] ایده [ = اندیشه هایی   -سر.  گسترش یافته بوده اند، ما، پوشیده شده اند که روزگاري در تاریخ ملّت ما

در تاریخ ملّت خود، کشف می کنیم که چه . برافرازند  ریشه بدوانند و سر،را می یابیم که می توانند در ما
از راه تاریخ دگرگشتهاي فکري و فرهنگی و اجتماعی ي . دا مانده اندقوایی در ما، از دیده ي ما، ناپی

مسئله ي اساسی و فکري ي دوران ما، زنده کردن تفکّر . ملّت خود است که می توانیم خود را بشناسیم
اي از پوسته هاي کهنه و ویرانگري است ) بنداد ( = اي و رهانیدن تصاویر اسطوره ) بنداد ( = اسطوره 

.دور آنها پیچیده شده اندکه به 
ها، نمایانگر تجربه هاي بسیار ژرف و غنی هستند که در هیچ ایدئولوژي و ) بنداد ( =  اسطوره 

آنها نشان می دهند که تجربه هاي مایه اي انسانها چقدر دیو آسا و شگرف . دین  و تئوري  نمی گنجند
. و نمادهاي انسان، فوران می کنند و فرو می ریزندتجربه هایی که از تصاویر و کلمات و مفاهیم . بوده اند

. ن و از تخمه، انگیزه اي براي دوباره آغاز کردن و رستاخیز و نوزایی استکردن از آغاز یا از ب یاد
 چیزي را که در گذشته ي یک ملّت، اتفاق افتاده است از  تااي  در پی آن نیست) بنداد ( = تصویر اسطوره 

سازي کند؛ بلکه می کوشد  تجربه هاي مایه اي و  بیاورد و آن را در ذهن، بازحافظه به آگاهبود 
ست که انگیزه اي می شوند براي  مایه اییاد از تجربه هاي. آفریننده و تخمه اي انسان را به یاد او بیاورد

.خویشزایی و آفرینندگی ي دوباره
با همست که تکرار و تازگی ي آنها اي، ترکیب دو عنصر متّضاد ) بنداد ( = یادآوري ي اسطوره 

اي با ) بنداد ( = یادآوري ي اسطوره . اي به هم می آمیزند) بنداد ( = در لحظه ي یادآوري ي اسطوره 
عمل زاییده شدن و .  کار دارد و بر شالوده ي تصویر زایشی، درك می شود– و –جهان پیدایشی سر 

ی شود؛ ولی هر چیزي که زاییده می شود، تازه و نو و موجودي زنده را زاییدن، روندیست که تکرار م
. غیر تکراریست

 دو مفهوم رستاخیز و نوزایی که ریشه در تفکّرات دوره ي پیدایشی دارند، ترکیب این دو عنصر 
بدین معنا که هر . رستاخیز، یک تجربه ي  زایشی و رویشی بوده است. تکرار و تازگی ي با هم بوده اند

تجربه ي آفرینندگی را در مغز و روان خود، عملی می کند  و به رغم تکرار، چیزي را که می ملّتی از نو، 
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تفکّر فلسفی تنها زمانی نمودار . آفریند، تازه و ناهمانند با چیزهایی می باشد که پیش از آن، آفریده است
تاره ها، تاریکی ي ترین فکرها و حقایق و اصول و مفاهیم و ویژگف می شود که فیلسوف بتواند در روشن

ت روشنایی، کور نشودنهفته را بیابد و چشمش از شد .
هر دستگاه فکري و فلسفی یا علمی یا دینی که می کوشد همه چیز را روشن کند، چشمان ما را 
نیز از راه تاریکیهایش، کور می کند؛ طوري که ما، دیگر نمی توانیم از طریق آن سیستم فکري یا دین یا 

تاریکی را در روشنی دیدن  و .  تاریکی را ببینیم و تناقض آن را با روشنایی تشخیص بدهیمایدئولوژي،
. روشنی را در تاریکی یافتن، هنر اندیشیدن فلسفی است

 استدالل می کند که تفکّر فلسفی به انسان می آموزد هر چیزي که می تواند همه چیز  »جمالی« 
ایی است و انسان نباید به پشتش و در ریشه هایش تاریک و معمرا روشن کند، در ذاتش و در زیرش و در 

یا ایدئولوژي یا عقیده، چشمهایش را از دیدن تاریکیها غافل کند و  کتابی سبب نیروي روشنگرانه ي دین
 ترسی داشته باشد؛ زیرا با دلیري در ،از رفتن به تاریکی و کورمالی کردن و گم شدن و گمان بردن

 تاریکی ي عقاید و مذاهب  و ایدئولوژیها است که همه ي حقایق و اصول و مفاهیم و آزمودن و رفتن به
در برابر دیدگان ما آشکار می شوند و در تاریکیهاست که ما می ساخت مسائلات و علل و زیربدیهی 

.آموزیم چگونه می توان راهی به سوي روشنایی جست

 ي تاریخو فلسفه)  بنداده  / بنداد( =   اسطوره  -)ت 
  

اوار اي و آرمانهایی که در ژرفاي روان و ذهنیت معم) بنداد ( = تصاویر اسطوره  در باره ي
اي، بحث بر سر آرمان ) بنداد ( =  استدالل می کند که در تصاویر اسطوره  »جمالی« انسانها وجود دارند، 

 ایده آلی که   پایدار می ماند  و نیزچیزي که در ژرفاي روان انسان هست و  گوهري انسان است؛ یعنی هر
اي، شناخت ) بنداد ( = شناخت ژرف تصاویر اسطوره . انسان را جذب می کند و تأثیرش زنده و پویاست
ایده آلها، ضرورت تاریخی  ق دادن آنانست و رسیدن بهایده آلهایی است که انسان، هزاره ها به امید تحقّ

.اي دارنددارند؛ زیرا در روان و دل انسان، ج
در ژرفایش، پدیده ي تاریخی نیست؛ بلکه تجربه ایست که در عمق آن، ) بنداد ( =  اسطوره 

تجربه اي است که در ژرفاي الیه هاي روان انسان، دریافته و نگاه داشته می شود؛ . بازتاب می یابد
 زمان، ریخته نمی شوند؛تجربه هاي مایه اي  به قالب . طوري که گذر زمان نمی تواند به آن آسیبی بزند

ها خبر از رویدادهایی می ) بنداد ( = اسطوره . گرچه پا به پاي زمان، پویا و جاندار و کارگذار هستند
.دهند که  در تاریخ رسمی ي حکومتگران ثبت نشده اند

 ( = هر تاریخی، اسطوره.  اند م تاریخ بودهها در تضادشان با تاریخ رسمی، متم) بنداد ( = اسطوره 
( = تاریخی که اسطوره .  هاي ویژه ي خود را داراست که بدون آنها نمی توان تاریخ را فهمید) بنداد 
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 اي هر) بنداد ( = تصاویر اسطوره .  دروغ و ساختگی استشهاي ویژه ي خود را ندارد، سراسر) بنداد 
ي رویداد آن را بنویسد و در چیزي را در خود، محفوظ داشته اند که تاریخ نمی توانسته است چگونگی 

در کنار یکدیگر داراي ) بنداد ( = است؛ ولی با اسطوره ) بنداد ( =  اسطوره –تاریخ، پاد . جایی ثبت کند
( = از این نظر، چیزهایی که در تاریخ، نادرست، ثبت و نوشته شده اند، در تصاویر اسطوره . معنا هستند

ها ، ) بنداد ( = اسطوره . ده شده اند؛ هر چند که خاموش و بی زبانندتابی اي به شکل حقیقی، باز) بنداد 
 دوختگیها را در تصاویرشان، زنده و گویا و –رویدادهاي ثبت ناشده و سخنهاي ناگفته و فریاد لب 

.می تابانند ملموس وا
 ي  از تحریف و دروغ و مسخ سازيها، رسواگر تاریخی هستند که مملو) بنداد ( =  اسطوره 
ي اش، به همین سبب، فرهنگ هزاره هاي ما در تاریخ و اسناد معتبر و نشانه هاي ماد. رویدادها می باشد

. اي، زنده و سخنگو، پایدار مانده اند) بنداد ( = نابود و سر به نیست شده است؛ ولی در تصاویر اسطوره 
اعی و فکري و سیاسی و ادبی ي هر ملّتی ها، زاییده شده از تجربه هاي روانی و اجتم) بنداد ( = اسطوره 

ست سنجش پدیده هاي رو تاریخ؛ شیوه ي د) بنداد ( = اسطوره ) دیالکتیک ( = پادروي ي . هستند
.تاریخی است

ها امکانپذیر ) بنداد ( = زایاندن فلسفه ي تاریخ از زهدان وقایع تاریخی با بازکاوي ي اسطوره 
ها، مسئله ي دوام به رغم تصادف گذرنده، مطرح می باشد که ) بنداد ( = ه  پودِ اسطور– و –در تار . است

( = پیوند اسطوره .  کار دارد– و –با تجربه هاي مستقیم انسانها و اجتماعات از رویدادها و پدیده ها، سر 
ی جنبش نعها با آگاهبود هر ملّتی، رابطه اي گشوده و انعطاف پذیر و پویا و متقابل می باشد؛ ی) بنداد 

دارند هم او را  بر تخمیري روند اندیشیدن انسان را در هر حالتی می نمایانند که هم ایده آل انسان را در
آفرینش تازه به تازه یاري رايالت روانی خودش می انگیزند تا فرد بتواند مغز و روان خود را ببه تحو 

زندگی اش در ذهنیت و روان انسان یا ملّت، اي به واسطه ي ویژگی ي انگی) بنداد ( = هر اسطوره . دهد
.گسترد معنا و محتوایی شگفت آور و ناگهانی می آفریند که می توان آن را در اجتماع شکوفاند و فرا

  ریشه ها و خویشاندیشی -)ث 

ت ایران سخن می راند؛ ن یا ریشه هاي فرهنگی ملّ در باره ي گذشته یا ب »جمالی« هر گاه، 
م ایجاد می شود که وي دلباخته ي ایران باستان و آرزومند شیوه ي زندگی ي ین توهبالفاصله ا

که وي، سرسخت ترین سنجشگري است که به تفکّر آفرینشگرانه در در حالی. شدگذشتگان می با
وي می گوید آغاز هر چیزي، . گالویزي ي با روشها و دیدگاهها و آراي پیشینیان روي آورده است

. ن ، ریشه هائـیست که دور از دید انسان در تاریکی روییده اندو ثابت است؛ ولی  بص روشن و مشخّ
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نداد ( = مسئله ي اسطوره . ن ، پیوسته و ممتد استآغاز، بریده است؛ ولی  بب (نها  می باشد؛ ها، شناختن  ب
تافتگی و سردرگمی در ن ، درهمب.  ن  در تاریکی استآغاز، خود به خود، روشن است؛ ولی  ب. نه آغازها

 جوي حقیقت در – و –ست ن به معناي ج بپیدایش و آفرینش از. وي گونه استهزاران ریشه ي م
بررسی تاریخ، موقعی . نهاست یابی ،گذشتن از روشنی واقعیات به تاریکی ي ب–ن روند  ب. تاریکیهاست

 جو – و –ست نهاي تاریک را ج از بارزش علمی و فکري دارد که هر پژوهشگر و متفکّري، روند پیدایش
. کند؛ نه آنکه فقط وقایع روشن را به هم زنجیر کند

ایی انسان در روند پیدایش ن معمها، کشف کردن ب) بنداد ( =  اسطوره  گستره يپژوهش در
ها و خدایان و انکار آنهاست که کثرت و همبستگی ي آنها، نمایانگر گرایشها و جنبشها و خواستها و آرزو

آغازهایش شناخت؛ انسان را هیچگاه نمی توان از راهِ. ر نوسان ما هستندالیه هاي روان و گوهر ژرف و پ 
نه آغازه هاي تاریخی ي حکومت یا قانون یا دین یا اخالق؛ بلکه . نها و ریشه هایشبلکه فقط از راه ب

نداد ( = نهاي اسطوره بق، ما را با فلسفه ي حکومت یا قانون یا اي ي حکومت یا قانون یا دین یا اخال) ب
.دین یا اخالق آشنا می کند

نمایه ها را در خود دارند، می توان با تفکّر سیستماتیک  ب ها که اصول و) بنداد ( = از راه اسطوره 
و منطقی، قوانین حقوقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادي و پرورشی و آموزشی  و نیز نظام حکومتی را پی 

چنین کوششی باعث می شود که فرهنگ ایرانی دوباره آفریننده بشود تا از راه آفرینشهاي . ي کردریز
.ادبی و هنري و فکري ي تازه به تازه، مردم بتوانند رستاخیز نوزایی فرهنگ ایران را گسترش دهند

میدیها و ا یات جاوید آرزوها و ایده آلها و ترسها و ناهاست که تجلّ) بنداد ( =  در اسطوره 
اي، نیروي ) بنداد ( = یاد کردن اسطوره . هیجانات و کششهاي پایدار روانی ي هر ملّتی نهفته است

ها، آیینه ي پیوند ) بنداد ( = اسطوره . انگیزنده به پیدایش از راه چند اندیشه ي تخمه اي می باشد
صاویر و رویدادهایی هستند که مردم ما پیشامدها و شخصیتها در طول هزاره ها نیستند؛ بلکه بازتابنده ي ت

.را به تفکّر در باره ي زندگی خود و کردارهایشان در گیتی می انگیخته است و هنوز نیز می انگیزانند
 می اندیشد که کار  »جمالی« در زمینه ي نقش تفکّر فلسفی در رویارویی با تجربیات مایه اي، 

رسالت اصلی . یدئولوژیی  یا تئوریی  است نه رد کردن آنهافلسفه، نه ثابت کردن فکري  یا دینی  یا ا
 اندیشیده را از اعماق روان فرهنگی ي ملّت، –فلسفه اینست که هر تجربه ي مایه اي و تخمه هاي ژرف 
گستري ي تجربیات مایه  فلسفه با گشودن و فرا. بیرون بیاورد و آنها را در مفاهیم خویشاندیشیده بپرورد

ص و برجسته می کند که در  تجربه اي را در برابر تجربه هاي مایه اي دیگر، مشخّاي، مرزهاي هر
.  شده اندعبارت بنديدستگاههاي عقیدتی و ایدئولوژیها و تئوریها و مذاهب دیگر، بیان و 

را از هر  کاربست بیداد گرانه  قدرت ویژه اي نمی دهد؛ بلکه حقّانیت،تفکّر فلسفی نه تنها به کسی
ملّتی که . پذیرفتن تعریف براي فلسفه به معناي نفی آزادي ي تفکّر است.  بی لیاقت می گیردقدرتورز

تفکّر فلسفی به روند پرسشگري بازبسته . فلسفه ي خودش را  از نو نمی آفریند، آزادي ي تفکّر نیز ندارد
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رفتهایی که بر ذهنیت  مبارزه کرد؛ یعنی مع،  علیه معرفتهاي گذشته و اکنونه کمک آن،است که می توان ب
 امکانی به دست آید که بتوان آزادیهاي فردي و ، مردم، حاکم مستبد و مطلق هستند تا از این راه

.اجتماعی را در جامعه ي خود، پدیدار کرد
 استدالل می کند که  »جمالی« در کاربست روشهاي فلسفی ي برانگیخته از فرهنگ ایرانی، 

خود جوشی، پدیده اي گذرا نیست؛ بلکه جنبش ژرف .  ملّت هستفرهنگ، خودجوشی ي گوهري ي هر
روي و جنبش گوهري در  – خود جوشی، نماد ژرف. گوهریست که از دهانه ي کنون برون می جوشد

چیزي که بدون کار برد زور و امر از روان انسانها فرامی  خود جوشی؛ یعنی هر. تاریکی ي هزاره هاست
شعر و موسیقی از خودجوشیها و خویشزاییهاي روان و مغز مردم هر . شودجوشد و در یکدیگر آمیخته می 

. سرزمینی هستند
ن هر از این نظر، فرهنگ با جوشش از ب. متّضاد نیست؛ بلکه یگانه اند ، روان، مفهومیست که با تن

 عوامل ی در طول تاریخ می تواند از راه عناصر وخودجوشی و خویشزایی ملّ.  کار دارد– و –ملّت، سر 
شتاب از حالت جوشندگی و زایندگی  رایستا و نیز اهرمهاي منجمد کننده و سنگسازنده، خیلی سریع و پ

 ستیز می کوشند که دست در دست هم،  -دین شریعت شده و حکومت فرّ. داشته شود  نو باز– به –ي نو 
بتوانند بر مردم حکومت دارند تا قدرتخواهان بی لیاقت  روان ملّت را از خودجوشی و خویشزایی باز

علیه همه ي سدهایی می رزمد که برآنند آزادیهاي ، کنند؛ ولی فلسفه، جنبشی است که در گوهر خود
دارنده در دین و حکومت، ریشه  هاي بازخواه سد. دارند خودجوش بشري را از رشد و شکوفایی باز

فه مانند شعر، ریشه هاي زبانی و فرهنگی فلس. اتداشته باشند؛ خواه در سیاست و اقتصاد و اخالق و ادبی
دارد و آماجش، پدیدار کردن خویشباشی ي هر ملّتی است که گرایشهاي قدرتپرست می کوشند با تمام 

.وسایل ممکن از پیدایش آن، جلوگیري کنند
.

  تاریکی ي مفهوم و پیچیدگی ي روان -)ج 

 سخن می راند، منظورش ، از  تاریکی» جمالی« خواننده باید در نظر داشته باشد که هر کجا، 
پود هر عقیده و – و –کاویده  می باشند که به تار  اها و مسائل ناگشوده  و زمینه هاي ناپیچیدگیها و معم 

وقتی که وي می گوید ما براي کشف حقیقت باید به  تاریکی  .  ، آمیخته هستند کتابیایدئولوژي و دین
بپردازیم، منظورش گالویز شدن با چهره هاي مرموز و پرسش انگیز برویم یا در  تاریکی  به کنکاش 

،  و ادیان کتابیتجربه هاي بشري است که در پسزمینه ي اصول تئوریها و عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب
.به همین دلیل، وي تأکید می کند که هر مفهومی به رغم روشنایی ظاهریش، تاریک است. پنهان شده اند

الت روانی و فکري و اجتماعی و برگیرنده ي تاریخ تحو فرهنگی، هر مفهومی در در جامعه ي 
هر .  به همین سبب در روشنایی مفهوم نباید ماند و به آن خرسند بود. اقتصادي ي آن مفهوم نیز هست
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هر تصویري یا نماد مشترکی در . مفهوم واحدي، نمایانگر دگرگشتهاي روانی و فکري متفاوت می باشد
ز و آشکار بر ذهن و روان هنگ گوناگون با وجود اشتراك در بعضی از قسمتهاي ملموس و محرّدو فر

.انسانهاي آن دو فرهنگ، تأثیرات به غایت متفاوتی خواهد داشت
 چگونگی ي دگرگشتها و تغییرات هر مفهوم یا تصویر یا نماد بر ذهنیت و روان و فکر مردم هر 

 هر چیزي که آگاهی دارند، همان قسمت ظاهري و ازدهد و انسانها آگاهبودانه روي می  سرزمینی، نا
سطحی ي مفاهیم است که می توان در باره اش از راه منطقی، خیلی روشن و واضح اندیشید؛ بدون آنکه 

انسان بخواهد تحوو نقیض هر مفهومی را در نظر بگیردالت ضد  .الت روانی و فکریی که در حالیکه تحو
یا ناپیداي هر مفهومی روي می دهد، سراسر روان و فکر مردم را در ژرفاي گوهرشان در بخش تاریک 

زمینی و بسیار تاریک و مبهم دگرگشت هر مفهومی  متفکّري که نتواند ریشه ي زیر. تغییر شکل داده است
دیشدمغز در باره ي مسائل جامعه ي خود بین ررا تشخیص و تمییز بدهد،  قادر نخواهد شد که زنده و پ.

هر فلسفه اي، زمانی زنده و پویاست که در زبان مردم جامعه، اندیشیده شود؛ زیرا هر مفهومی در 
بگیرد و  بر آگاهبودانه ي روان و فکر مردم را در الت آگاهبودانه و ناآن فلسفه می تواند تاریخ تحو 

احتی در زبان مردم دو سرزمین به معناي هر اصطالح را نمی توان به ر.  تاباند آنها را در مفاهیم خود باز
الت متفاوت از ژرفا به سطح آورد، در نتیجه، هر اصطالحی، تأثیرات متفاوتی نیز بر دلیل تاریخ تحو

و منطقی با یکدیگر ) آگاهبود ( ذهنیت و روان دو ملّت دارد؛ ولو آنکه مفاهیم از چشم انداز فکري 
تساوي ي دانه و خوشه ) در کتابهاي لغت (= در دو زبان تساوي معناي لغوي ي هر مفهوم . موازي باشند

محال است که بتوان دستگاهی فلسفی  یا دینی  یا  .ي آن مفهوم در زبان و فرهنگ دو ملّت نیست
ایدئولوژیکی را از زبان بیگانه به شکل مکانیکی مانند علوم طبیعی و ریاضی به زبان مردم خود انتقال 

هر دستگاه فلسفی در زبان بیگانگان رویارو شویم تا تجربیات اصیل آنها را ما فقط می توانیم با . داد
دریابیم و سپس بتوانیم مغزه ي تفکّرات فیلسوفان و متفکّران آنها را از نو در مفاهیم فرهنگ و زبان مردم 

. اندیشیم خود باز
اهایی می جوید که فلسفه با مسئله اي خاص، پیوند جاودانه ندارد؛ بلکه  مسئله ي خود را در ج

فلسفه، مسئله ي خود را گاهی در دین، گاهی در خود . گرفتار شده است ترین وضع، حقیقت به خطرناك
ات و شعر، گاهی در ایدئولوژیها و تئوریها، گاهی فلسفه، گاهی در سیاست، گاهی در اخالق، گاهی در ادبی

تفکّر فلسفی، موضوع .  و گاه به گاه داردفلسفه، زندگی ي کوچنده. در هنر و اقتصاد و حقوق  می یابد
.بحث خود را در جایی می جوید که فریب با بی شرمی مطلق می کوشد که حقیقت را ابزار خود کند

رد ي از تاریخ یک ملّت، زندگی به گِافیدن خود، می گوید براي هر دوره  در روند فلس »جمالی« 
رد اضداد مخصوص و دي ي پدیده هاي زندگی به گِتقسیم بن. چند مفهوم از جفتهاي اضداد می چرخند

عمل کردن بر طبق اندیشه هایی که از چند گونه اضداد برمی خیزد، آگاهبود هر ملّتی را در هر دوره اي 
.متعین می کند
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 در تفکّر فلسفی باید هر ایرانی خودش به تنهایی و اصیل بیندیشد تا همدوش ملّتهاي غربی باشیم 
ا در باره ي مسائل خود و جهان، بیندیشیم؛ نه اینکه در کسب معلومات،  مصرف کننده ي و پا به پاي آنه

رسیدن به جایگاه علمی آنها و پیشی گرفتن از آنها را نباید با . افکار نفهمیده و نگواریده آنها باشیم
 و به خود نمی با اخذ و ترجمه ي دستگاههاي فلسفی ي آنها، ما  اصیل نمی اندیشیم. فلسفیدن  مشتبه کرد

علوم فرهنگی، برخوردگاه  فلسفه با دانشهاي طبیعی و ریاضی . آییم چه بسا از اصالت خود نیز دور می افتیم
هایمان، ریشه بگیرد، ) بنداد ( = ما بدون فلسفه ي اصیل خودمان که باید از اسطوره . و تکنیکی هستند

دانشهاي ریاضی و طبیعی و . و بارور به تفکّر شویمهیچگاه نمی توانیم از علوم فرهنگی آنها بهره ببریم 
علوم فرهنگی . ا باید به تن خویش پی ریختتکنیکی را می توان از آنها کسب کرد؛ ولی فلسفه ي خود ر

ي بیگانگان، زمانی براي ملّت ما مفید و با ارزش خواهند شد که بر شالوده ي فلسفه ي ایرانی استوار 
.باشند

براي آنکه بتوانیم فکري را بفهمیم که در گذشته هاي دور یا سرزمینهاي ، »جمالی « از نظر 
را که با آن فکر ) مایه اي ( = دیگر، پروریده شده است، باید سراسر تجربه هاي  روانی و وجودي 

متالزم بوده اند، دوباره در ذهن و روان خود بیدار و زنده کنیم؛ زیرا هر فکري از انسان در بستر تجربه 
ما افکار عمیق و وسیع و پرمایه را به ندرت می توانیم دوباره بفهمیم؛ زیرا . روانی  وجودي قرار داردهاي 

چنان افکاري را به سختی می توان به جایی دیگر . دامنه، بسیار دشوار است رتکرار تجربه هاي عمیق و پ
ان افکاري را نه می توان چن. تجربیات را نمی توان در دیگري مکانیک وار پدید آورد. انتقال داد

از چنان افکاري فقط می توان به خویشاندیشی انگیخته . تدریس کرد نه می توان به دیگري تزریق کرد
.شد
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نپارهاي فرهنگ بُشناختِ بازكاوي و باز - )4

من تالش کرده ام که در این بخش از کتاب، دریچه اي کوچک بر گستره اي بسیار ژرف بگشایم 
وي یقین دارد که هر اندیشه اي و حسی و تجربه . ، نقش برجسته اي دارد »جمالی« الت در روند تأمکه 

در دوره هایی از تاریخ . اي و دیدگاهی که از زمین روان ما نروییده باشد،  شکوفا و بارور نخواهد شد
 و تک بیتهایی به شکل هر سرزمینی، تصاویري و افکاري و نکته هایی و قطعات فکریی و نادره گوییهایی

تخمه، پیدایش می یابند؛ ولی ناگسترده و ناتمام و نکاویده در بستر فرهنگ می مانند و شکفته نمی شوند 
. یا هر باري که می رویند و می شکوفند غنا و طیف و سرشاري ي دیگري از خود نمودار می کنند

. نوزایی آگاهبود نیز هستندد؛ بلکهمی باشن هر بار نه تنها رستاخیزي ،تخمه ها شکوفایی
رستاخیز، برخاستن مردگان از .  اندیشه ي رستاخیز و آفرینندگی ي نو، با هم گره خورده است

پژوهشهاي زنده و آفریننده در باره ي دگرگشتهاي . قبر نیست؛ بلکه زاییدن هنرها و افکار تازه  هست
 و گفتارهاي انگیزنده به تفکّر باشند که در مغز ر اجتماعی ي ایران، باید کشف اندیشه هاي پ–تاریخی 

تالش از بهر بازیابی و پرورانیدن مایه هاي . الیه هاي ژرف و درهمریخته ي فرهنگ مردم، پراکنده اند
اندیشی ي  گستري و باز فکري، رسالت هر انسان خویشاندیش است؛ زیرا استقالل و خویشباشی ي ما به فرا

.افکار مایه اي، بازبسته است

تخمه هاي اندیشهزهدانِ زایی در    باز -)الف 

، ما براي رستاخیز فرهنگی ي خود به معلومات مدرسه اي نیازي نداریم؛ بلکه  »جمالی« از نظر 
پیدایشی از تخمه ، هر دو، جهان و انسان.  نیاز داریم که جهانی تازه از آن برخیزد بذرگونهبه اندیشه هاي

از آن، معرفت و راستی و حقیقت و موسیقی و سرود و ترانه و کلمه می انسان، تخمه ایست که . هستند
 پیدایش گیتی و نیکی و بهی، اوج چکاد. روید و ایده آل خود را در خودش و امتداد خودش می داند

 و راستی و حقیقت و پیدایش حقّ. به عبارت دیگر، پیدایش با مهرورزي برابر است .گوهر انسان است
 چیزي را نمی توان از کثرت و ستیز و دشمنی و اختالف و تنش و کشمکش میان آنها شخصیت و گوهر هر

.جدا کرد
مهرورز،   پیدایش در همان غنائـی که کثرت و گوناگونی دارد، ایجاد بند می کند و انسان با خرد

تدالل پایه ي اس  بر .خرد سیمرغی ي انسان، کلید همه ي بندهاست. ـول گشودن بندهاي پیدایش استئمس
، گاهگاهی باید تخمه هاي فکري را از نیاکان و پیشینیان خود گرفت و دوباره در مغز و روان  »جمالی« 

.تر کرد و از نو آفرید خود کاشت و آنها را پرورد و تصحیح کرد و گسترد و خالص
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 نشیب سده هاست که می توان روشنی و برجستگی و گستردگی ي هر فکري –  و  -در بستر فراز 
تخمه، نماد امکان . از تخمه است که گوهر او فرا می روید. ا پیدا کرد؛ زیرا انسان، در تخمه، ریشه داردر

چیزي که روي می دهد، در وقایع تاریخی و فکري، تخمه هایی نیز بطنِ در . رستن و بالیدن از نو است
ط به زمین و کاشتن و رویی را دارند؛ ولی فق هست که  امکان رستن از نو و امکان نوزایی در باز

تها براي از نو ستن و یافتن تخمه هاي فکري از خرمن گذشتگان و تاریخ و سنّج. پروریدن نیاز دارند
 ق به گذشته است،ه بسیاري از آنچه که متعلّنهسته ها ضروریست؛ و گر   -رستن و از نو زیستن و زادن نو

سراسر گذشته، رستاخیز ندارد؛ . رد از نو برویدتخمه، آن قسمت از گذشته است که امکان دا. ذشتنی استگ
.آفرینی دارند  و نويبلکه تخمه هایی که از گذشته می ماند امکان رستاخیز

 اندیشه هاي فلسفی ي خود بارها نشان داده است که بزرگترین فقرها، هیچ – در پاره  »جمالی« 
ما ملّتی هستیم که .  که ما چه چیزي داریمت این حقیقت اس  از بودنآگاه نداشتن نیست؛ بلکه ندانستن و نا

مایه داریم؛ ولی آن را نمی شناسیم و براي آنکه بتوان فرهنگ سرزمین خود را پیوسته،  رفرهنگی بسیار پ
ک خویش درآورد؛  زیرا آنچه را که  نو، کشف کرد و به تملّ– به – نو  پویا و بالنده پرورید، باید آن را

. م خواهیم کرد، گم و از آن  فراتر بیافرینیم، دیر یا زودنتوانیم از نو باز زایی
 ناگهانی به نوآفرینی تبدیل می شود و تکرار به  رستاخیزِ ي فکر و ایده است که کاشتن تخمهبا

از نو نمی آفریند، گوهر خود را گم خواهد  ملّتی که ذهنیت و کردارهاي خود را. اندیشی بی نظیري و نو
دگی ي فرهنگ، همه ي پرورندگان آن نیز از گستره ي تاریخ، محو و ناپیدا خواهند ست با گمشرد. کرد
  برته است؛ نه تعلیق و تحشیه نویسیزایی و پروریدن و آبیاري لحظه به لحظه بازبس فرهنگ به باز. شد

.میراث کتبی گذشتگان
 در برابر  فقط از راه فراتر آفریدن در فرهنگ است که عظمت یک ملّت زنده و آفرینشگر

اندیشی ي هسته هاي  نپارهاي فرهنگ خود و باز ب گستره يتا نکوشیم در. آشکار می شود ،جهانیان
پویاي آن به تن خویش، جوینده و متفکّر بار آییم، هیچگاه قادر نخواهیم شد که از سیطره ي فکري و 

.سیاسی و اقتصادي بیگانگان،  آزاد و مستقل شویم

فرهنک پود – و –  تار  -)ب 

 در روند اندیشیدن خود، تارهایی ظریف و باریک و متعین کننده ي هستی ي انسانها را  »جمالی« 
بدین معنا که از دید او، . تشخیص داده است که بیشتر ما از وجود آنها غافلیم یا سرسري از آنها می گذریم

یال و آرزویی است که از مرز فرهنگ در اصل، نیرو و ارزش و  آرمان و احساس و  عاطفه و گرایش و خ



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٥٧

زمینه اي فراتر می رود و خود را از زادگاه و زهدانش مستقل و آزاد می کند که در آن، پیدایش یافته و 
. پروریده شده است

هر ملّتی از راه . ق ندارد یا جهانبینیی  تعلّ کتابی فرهنگ به هیچ عقیده یا  ایدئولوژي  یا دین
 تک افراد از ژرفاي مناسبات با یکدیگر، فرهنگ خود   - کورمال تک  - جوشی و تجربه ي کورمال خود

ص می کند؛ زیرا ویژگیهاي ارزشی فرهنگ است که خویشباشی ي ملّت را متعین و مشخّ. را پدید می آورد
رمایه اي را داراست که در چارچوب هیچ ایدئولوژي یا دینو ایده آلها و احساس عالی و پاك و بسیار پ 

در اصل، همانند عطر گلهائـیست که به رغم . ا سیستمی فکري  به تنهایی محبوس و محدود نمی ماند یکتابی
بنابر این، فرهنگ به هنرهایی اطالق می شود . مرزبندي به هم می آمیزند و در اختیار همه قرار می گیرند

ها و اندیشه ها و که بی هیچ بریدگی از گوهر افراد یک جامعه، برون تراویده می شوند و با گفتار
فرهنگ، آن کشش مشترك . کردارهایی همخوان است که از سرشت آنها به پیرامون خود افشانده می شوند

همبسته است که همقصدي و همعزمی و همپسندي و همدوستی نیز خوانده می شود و در گوهرش،  زاینده 
.و انگیزنده به نوزایی هست

هنگ ایرانی بر هر حقیقتی، گوهر فر) جان (=  زندگی ، برتري ي مسئله ي »جمالی« از دیدگاه 
اصل فرهنگ ایرانی، نیازردن . س و بدترین گناه و ستم، آزردن جان است تنها پدیده ي مقد، زندگی.است

هر گونه زندگی در این جهان باید از آسیب در امان . جان و زندگی است بی هیچگونه مرز و قید و شرطی
. س، تجاوز کردنونی و قدرتی و دستوري نمی توان به این اصل مقدباشد و با هیچ نامی و قا

.  ن هستدر آغاز، یک تخمه است؛ یعنی اینکه زندگی، ب.  آغاز می شود،فرهنگ ایرانی، با زیستن
زیستن، روند همیشگی ي پیدایش است و  به معناي آغاز فیزیکی نیست؛ بلکه جنبش هماره ي پیدایش و 

ن زندگی است؛ نه آغاز زمانی ن از یک تخمه، روییده است، بیان جنبش پیدایش از باینکه جها. زایش است
.  برترین نماد زندگی در فرهنگ ایرانی، روییدن  می باشد که چیزي جز همان، زاییدن نیست. ي کیهان

«  معناي  جان، زندگی است و ماندن ویژگفتاره هاي. هر چه که از تخمه می روید، زنده است و جان دارد
 در فرهنگ ایرانی، ریشه ي ژرف این اندیشه ها را در روان و ناآگاهبود ایرانی نشان می »جان و جانان 

.ناپذیر دارد مفهوم جان با همجانی، پیوند جدا.  دهد
در چگونگی ي رشد و شکل گیري ي هر جامعه اي، فرهنگ یک ملّت، شیوه ي رفتار و گفتار 

ثر برخورد اقوام مختلف و جوامع و زبانها و طبقات و مذاهب  و عقاید و اندیشیدن و احساسی است که در ا
 .یگر، پیدایش یافته استو ایدئولوژیها و فلسفه هاي مختلف و تالش طوالنی ي همزیستی و تفاهم با همد

ع و کثرتمند از ارزشها و  مفاهیم و احساس و افکار و عقاید و معیارهاي هر فرهنگی، داراي طیفی متنو
ی است که پرورندگان فرهنگ، تفاوتهاي اخالقی و سیاسی و قومی و اجتماعی و زبانی و فکري و اخالق

.   تضاد و جدایی و بیگانگینام اجزاي گوناگون آن طیف در می یابند؛ نه به نامعقیدتی خود را  به 
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فرهنگ، یک جنبش و تالش طوالنیست که  به رشدش ادامه می دهد تا هم باعث کثرتمندي در 
 اجزاي ضروري؛ ولی نام هم باعث همبستگی ي انسانها که در حالت طیفی به ،مینه هاي مختلف شودز

ع و فرهنگ، ارزشهاي متنو .یگر جدا ناپذیر هستندمختلف یک همبستگی به شمار می آیند و از یکد
 و مذاهب  ست بر خالف عقایدرروند فرهنگی، د.  و تسامح و تفاهم ایجاد می کندطیف بندي و کثرتمندي

و اقوام و معیارهاي اخالقی و ایدئولوژیهایی پیدایش می یابد و رشد می کند که در فکر انحصار حقیقت  
فرهنگ در بیغوله ها و درزها و شکافها و . می باشند و براي سلطه ي خود بر دیگران تالش می کنند

.گوشه ها و مرزها و حاشیه ها جوانه می زند و پرورش می یابد
حقوقی و اخالقی، بسیار غنی تر از تئـوریهاي حکومتی و طبقاتی و اجتماعی  و ُسیاسیفرهنگ 

فرهنگ، حاوي ي مایه و .  جعل می کنند،است که براي رژیمی یا طبقه اي یا الیه اي اجتماعی، حقّانیت
اقتصادي ن و تخمه ي خویشزایی هر ملّت است که دامنه دارتر و غنی تر از همه ي سازمانهاي حکومتی و ب

. و آموزشی و حقوقی و سپاهی است که در تاریخ آن ملّت به خود شکل گرفته اند
ملّت در برهه هایی استثنایی و نادر، تجربه هایی مایه اي می کند که از سویی خود را در آن 

آن ی در ت و یکپارچگی ي ملّ تمامی، تجربه ها، در حالت یکپارچه و یگانه در می یابد و از سویی دیگر
هر ملّتی به طور .  آفریننده می شوند،تجربه ها به حالتی می باشد که با تلنگر انگیزه اي درونی یا بیرونی

مداوم در درازاي تاریخش، تجربه ي مایه اي نمی کند؛ بلکه تجربه هاي مایه اي، ناگهانی و نامنتظره و 
. بسیار ژرف و فراگیر هستند

 هر ملّتی نه تنها با تجربه هاي مایه اي پیدایش می یابد؛ آگاهبود متعین کننده ي خویشباشی ي
- مایه « نها و  یاد کردن از ببابلکه مردم   می کنند و ، شالوده ریزي زندگی ي خود را از نو، » تجربه ها 

تجربه هاي  مایه .  زاینده شوند و به رستاخیز فکري چنگ یابند،آن را از نو می شکوفانند تا باز از نو
-ملّت با پیوند دوباره با مادر .  تجربه هاي هر ملّتی هستند -در اي،  ما  تجربه ها، باز همان یکپارچگی و  

می یابد و باز در خود، همان انگیزه ي آفرینندگی را  وهر خود را ناگهان با یک ضربه دریگانگی ي گ
بالیدن هر ملّتی نهفته ، آینده و امکانات گسترش و  تجربه ها -مادر  زهدانِدر. بسیج و زنده می کند

.است
باشد؛ بلکه در گالویزي با »  نگرنده  -پس « فرهنگ، بازتاب آیینه اي واقعیات گذشته نیست که 

آرمانها، مایه هایی هستند که . واقعیات گذشته، در گوهر تاریک خود، آرمانهایی را براي آینده می پرورد
. ن، دگرگون کنند تخمیر کنند و تاریخ و سیاست را از بمی توانند ناگهان ملّت را به نوزایی و نواندیشی

هاي هر ملّتی، نماد ایده آلهاي آن ملّت هستند  و فرهنگ هر ملّتی را باید در ) بنداد ( = اسطوره 
 واکنش در برابر واقعیات سیاسی و اجتماعیش پدید آمده اند؛ نه در باست که هایش ج) بنداد ( = اسطوره 

خان ارزش بررسیهاي تاریخی به این بازبسته است که مور. شتر بیانگر رویدادهاي تلخ هستندتاریخش که بی
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) بنداد ( = و پژوهشگران بکوشند که گالویزي ي نیروهاي تاریخی را با ایده آلهاي نهفته در اسطوره 
. هاي آن ملّت نشان بدهند

مندان ناالیق ایران را در ما باید در پژوهشهاي تاریخی ي خود، کشمکش و درگیري ي قدرت
هایی که ایده آلهاي ملّت ) بنداد ( = ها آشکار کنیم؛ یعنی اسطوره ) بنداد ( = برهه هاي تاریخ با اسطوره 

تاریخ ایران را باید دوباره از دیدگاه . در آنها بازتابیده شده اند تا تاریخ هر برهه برایمان معنی پیدا کند
سی کرد تا نیرومندي و فرهنگ ملّت را بتوانیم در رویارویی با حکومتگران اي برر) بنداد ( = اسطوره 

تاریخ سنجیده و اصیل ما هنوز نوشته نشده است؛ زیرا تاریخنگاران ما هنوز . ستمگر و ناالیق باز شناسیم
.هاي ایران را در ژرفایشان نمی شناسند) بنداد ( = اسطوره 

  زایشگاه آرمانها و ایده آلها  -)پ 

ایرانی، هزاره ها پیش، پی برد که مهر، فراسوي عقاید و مکاتب و مسالک قرار دارد و بر همه ي 
انسان، سرچشمه ي . وقتی آنها مانع مهرورزي می شوند، باید طرد و به دور افکنده شوند. م استآنها، مقد

راسوي عقاید قرار ا گسترش گوهر خود، بیان مهرورزي است  و گوهر انسان، فحتّ.  خودزاي مهر است
انسان، .  اندیشه ي رستاخیز و نوآفرینی در بنیان از زمینه ي نمردن و ایده ي تخمه برخاسته است.  دارد

تخمه ي گیاهیست که از او، آتش می روید؛ یعنی نه تنها آتش در او هیچگاه خاموش نمی شود؛ بلکه  از 
 از تخمه می رویند، بدین معناست که ]مشیانه مشی و [ = اینکه جفت نخستین انسان .  زبانه می کشد،سر

در حقیقت، زندگی انسان، سلسله ي رستاخیزها و نو . آنها  نمی میرند و رستاخیزشان تکرار می شود
.سلسله ي جوانشوي از نو و نیز دلیري براي از نو آزمودنها می باشد. آفرینیهاست

فرهنگ، نگاه داشتن و . دگی هستدر فرهنگ، هم نیروي انگیزندگی هم نیروي پذیرش انگیزن
فرهنگ را نباید .  انگیزندگی استنیرويداشتن نیست؛ بلکه مایه پذیر بودن براي تخمیر شدن از  بزرگ

در فرهنگ ایرانی، انسان، زمانی به چکاد پرورش خود . آموخت؛ بلکه باید از آن به تفکّر انگیخته شد
. در سایه ي رویشش قرار بگیرد هم خواستی باشد و خواستش ،می رسد که هم رویشی

ت واپسگرایی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی آنست که حکمت یا جهانبینی ي پیري و نیز ترس علّ
ت و روان مردماز آزمودن و جچیره شده است،ستن و نیز ترس از گشودگی براي نوآزمایی بر ذهنی  .

ت که منش جوانی و دلیري در آزمودن ت پیشرفت فرهنگ و سیاست و اجتماع و دانش آنسهمانطور که علّ
ت و روان مردم را تکان  - و  -ست و ججو و بی باکی در گشوده فکري براي تازه ها و شگفتیها، ذهنی 

. داده و آنها را به تکاپو واداشته است
 بیان این است که معرفت و حقوق و نظام سیاسی از خود انسان می ،ییورویشی بودن انسان، از س

شکفتن تخمه، . ز سویی دیگر بیان این فلسفه است که شادي و خوشی در انسان اصالت دارندرویند و ا



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٦٠

خواست خوش زیستن و بی درد زیستن و اندیشیدن براي بی . غایت انسان در خود انسان است. شادیست
رسمان ایرانی، پ.  خرد مهرورز و خواست انسانی استکلیديدرد زیستن و خوش زیستن،گوهر یا نقش 

.دن یا نبودن نبود؛ بلکه زیستن و نیازردن زندگی و جان و پرورش زندگی در گیتی بوده استبو
 می اندیشد که هر ملّتی تا شور آن دارد که به دنبال ایده آل خودش برود و به خودش،  »جمالی« 

تصویر ایده آلی ي خودش را بدهد و آن چیزي بشود که در ژرف گوهرش هست، آن ملّت، زنده هست؛ 
دوام ملّت ایران در بزرگداشتن و به کار بستن . زیرا آن ملّت در روند خود شدن و به خود آمدن است

. ارزشها و ایده آلهاي سیمرغی نهفته است
ویژگی ي فرهنگ ایرانی اینست که در حرکت از تاریکی به روشنایی و از عواطف به افکار، از 

 گاهانه اي دارد که می تواند افکار و عقاید متّضاد را در آمیزنده و پیوند دهنده ي آنیرويشعر به فکر، 
.  آمیختن و پیوند دادن تضادها و تنشها گام برداردجهتهم بیامیزد  و بکوشد که در 

در فرهنگ ایرانی، هستی با مهر، یکسان قلمداد می شود؛ زیرا ایرانی در مهرورزي به جان خود، 
در . ی می بیند که معنایش زندگی استیی جان را به طور کلّخودپرستی نمی بیند؛ بلکه پیدایش و شکوفا

فرهنگ ایرانی، به دیگري نیاز داشتن، سستی خوانده می شود  و کسی که به خود، یقین نداشته باشد و به 
.  متّضاد است،ی باشد و با آرمان نیرومندي در فرهنگ ایرانی م» نهاد  -سست « ی کی نباشد، انسان متّ،خود

. همخوانی ندارد،و با مفهوم  راستینیازمندي ا
 فرهنگ ایرانی بر این شالوده استوار است که در برابر هر انسانی به دلیل جاندار بودنش باید آزرم 

مهم نیست که او چه رنگی، چه دینی، چه فلسفه اي، چه جنسی دارد و به چه حزبی یا ملّتی یا قومی . داشت
فرهنگ ایرانی، جان است؛ نه عقیده یا  رنگ یا جنس یا وابستگی سنجه ي اصلی . ق استیا طبقه اي متعلّ

یبه طبقه یا نژاد  یا قوم  یا حزب یا سازمان خاص.
.  فرهنگ ایران بر آرمانهایی استوار است که در آیین سیمرغی پیدایش یافته و پرورده شده اند

 مردم ایران  و آیین کشوردارين نمی توان تاریخ تفکّراتبدون شناخت دوره ي زنخدایی در تاریخ ایرا
بدون شناخت این دوره، ما ریشه ي فرهنگ خود را که به رستاخیز و نوآفرینی . شناخت را دریافت و باز

. آن امیدواریم، قطع خواهیم کرد
مغز است که ملّت ایران، آن  راندیشه اي بسیار ژرف و فراگسترده و پ   -تصویر سیمرغ، بیانگر سر

در تصویر سیمرغ، این اصل نهفته است که حکومت . هزاره ها پرورانده و گسترده استرا در طول تاریخ 
 جو کرد و انتخاب بر اندیشه ي تساوي حقوقی همه ي  - و  -ست  ج، خود مردممیانحقیقی را باید در 

د اصل  تصویر و نما،)زنخداي ایران ( =  در اصل، خدا زاییده می شود و سیمرغ . انسانها با هم استوار است
پیدایش هست  و نشانگر آنست که ما باید همه ي پیوندهاي میان اشیا و وقایع و افراد و انسانها را در 

 روانی و اجتماعی و سیاسی و حقوقی میان دو انسان مناسباتطبعا . مقوالت پیدایشی و آفرینشی درك کنیم
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ی انگیزند و از همدیگر در اثر انگیزه نیز پیدایشی هستند؛ یعنی انسانها همدیگر را به پیدایش و آفرینش م
.هاي متقابل، بارور به فکر و آفرینشهاي هنري می شوند

نکته ي خیلی ظریف و مهم اینست که جامعه ي دهقانی در ایران  پیشینه ي بسیار ژرفی در 
فرهنگ ما بیشتر از منش آزادگی و استقالل دهقانی زاییده شده است تا منش . آزادي و فرهنگ دارد

- به معناي فراخ »پهلو « . آرمان ایرانی، جامعه ي پهلوانی است. هروندي در معناي امروزيش  نگري و  
گرفته شده است و در اصل بر فرهنگ زنخدایی و ارزشهایی »خشتر « تسامح می باشد که از ریشه  ي 

. استوار است که به معناي آغشتگی و آمیختگی و درهمسرشتی می باشد
 پروریده و مراقبت و ،ت و بلند فکري و پشتکار خستگی ناپذیر ایرانی همفرهنگ ایرانی با

 اندیش، فرهنگ ایرانی را با  -همه ي نوابغ و متفکّران و شاعران و شخصیتهاي فراخ . آبیاري شده است
راکشورداريرونمایه ي تفکّرات اخالقی و ما می توانیم د. ر مایه ي خود، سرشار و غنی کرده اندافکار پ  

 هسته ي آفریننده و زاینده ي فرهنگ خود را ،تا ملّتی. از همه ي آنها بگیریم و بپرورانیم و بگستریم
 نه ،کشف نکرده و به آگاهبودش نیاورده است، نه می تواند گذشته ي خود را به آینده اش پیوند بدهد

 پیوند ویژه اي که فرهنگ .می تواند امکانی براي تفاهم آفریننده و پویا با دیگر انسانها داشته باشد
ن می ایرانی با آتش داشته است، رابطه ي او را با تصویر انسان از سویی و حقیقت و خدا از سویی دیگر معی

بنابراین، ایرانی یقین دارد که انسان، تخمه ي آتش . آتش، پدیدار است؛ ولی هیچگاه شکل ندارد. کند
که نیروهاي آفریننده و زنده اي هستند و  نقشی دیگر است و غایت فرهنگ را نگاهداشتن آتش می داند 

.می گیرند؛  نه تقدیس یا پرستیدن  آن
ردر فرهنگ ایرانی، خرد مهرورز در رویارویی با پدیده هاي اجتماعی، رسالت ژرف و پ 

می بدین معنا که انسان با دیدن درد و رنج دیگري از اندیشیدن به سود خود در. تی بر عهده داردمسئـولی
خرد؛ یعنی اندیشیدن در باره ي دردهاي همه و . این کار در فرهنگ ایرانی، خردمندي بوده است. گذرد

خرد ایرانی، اندیشیدن در باره ي سود خود نیست؛ . انگیخته شدن و به شور آمدن براي زدودن دردها
سیاسی و اجتماعی خرد مهرورز، یک واقعیت . تش هستیبلکه اندیشیدن براي نگاهبانی ي جان در کلّ

. دارد
.  پهلوان خردمند ایرانی به رغم شکست و فریب در عمل، همچنان امیدوار و راست کردار می ماند

خدا در .  جوي معناي انسان و زندگی در گیتی است - و  -ست خرد، کارش شناختن خدا نیست؛ بلکه ج
گیتی را  م موقعی که از گوهر خودش،آنه. فرهنگ ایرانی، زمانی خدا می شود که به گیتی واگردانده شود

  می خواهد معناي زندگی را بجوید و گوهر اصیل انسان را در آن ]خرد سیمرغی [ = خرد . بیافریند
.بازیابد

 انسان در فرهنگ ایرانی باید بر پایه ي کاربست خرد مهرورز و عقل فرهیخته ي خود به کارهاي 
کی بودن و  است که راستی، به خود یقین داشتن و به خود متّاز این نظر. گیتی و جامعه و خودش بپردازد



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٦٢

اندیشه و گفتار و کردار نیک، مراتب سه گانه و پی در پی پیدایشی . معیار گذار رفتار خود بودن است
 یکی  و روییده از جان و زندگی می ،به ظاهر سه تا؛ ولی در حقیقت.  هستند که ضرورتا به هم پیوسته اند

. ایت هر سه ي آنها، نگاهداري و پاسداري از زندگی استباشند و نیز غ
توانایی هر چیز با پدیدار شدن گوهرش نمودار .  راستی، نگریستن به پیدایش گوهر هر چیزیست

می شود و نه تنها موجب پیدایش گوهر انسان است؛ بلکه تماشاگر و بیننده ي پیدایش گوهر دیگران نیز 
 فردي ما می باشد که بالندگی و رشد آن، فقط در آزادي، امکانپذیر راستی، شکوفایی گوهر. می باشد

.است
 می اندیشد که خدایان ایرانی، پیدایشی هستند؛ در نتیجه، علم و حقیقت نیز براي  »جمالی« 

- انتقال علم و حقیقت و هنر و قرارداد حاکمیت ،براي ایرانی. ایرانیان پیدایشی می باشد  تابعیت یا انتقال  
به عبارت دیگر، می تواند دیگران را به خویشباشی .  دارد فرّ، هر انسانی؛ زیرا یک پیوند اهریمنی استآن،

 می تابد با کوچکترین تماس، انسانهاي انگیزه اي که از فرّ.   آبستن کند،بیانگیزد و مغز آنها را به تفکّر
متّضاد را در اجتماع و سیاست به هم ، تابشی است که اجزاي فرّ. دیگر را به معرفت فردي، آبستن می کند

به ، آفرین می گویند یا به عبارت دیگر، آن را مردم، بر دارنده ي فرّ. می پیوندد و آنها را می پرورد
  با دست کشیدن از فرّ.  می شناسند و با آفرینگویی، اعمال و رفتار او را تأیید و تصدیق می کنندرسمیت 
. ناپدید می شود، ی و نیز آزار دادن مردم، بالفاصله و اقدامات مفید اجتماعکردارها

فرهنگ ایرانی با سرفرازي و ایستادگی و سرسختی در کردار نیک انسان، آغاز می شود؛ یعنی به 
دودن درد از آن و ارزش مطلق کرداري یقین دارد که از مهر به انسانها و زندگی برمی خیزد و آماجش ز

دا، در نهاد انسان، سرشته هستند  و می اعمال و افکار درد ز. ا می باشدفراهم آوردن خوشبودي ي انسانه
و افکار کردارها.  جذب کرد،به سوي کارهاي نیک ال وتوان بدون کاربرد زور و فریب، انسانها را فع 

پهلوانان نمی . ن می کنند و افکاري هستند که فردیت و خویشباشی ي پهلوان را متعیکردارهاپهلوانی، 
می برد، خودش، » شرم « ، رفتارها و کردارهایشان را نزد انظار عمومی بنمایانند؛ زیرا آنکه از خوداهند خو

. اندازه ي کردار و گفتار و اندیشه ي خودش است
خواست انسان را که تراویده از . کار نیک کردن به نیروي آفریننده ي وجدان فردي نیاز دارد

کمال در فرهنگ ایرانی، حالت .  و به رغبت و میل، جلب کردگوهر خودش هست، می توان آزادانه
به همین سبب، هم به انگیزنده نیاز دارد هم به پرورنده و گسترنده و . آفرینندگی است؛ نه پایان آفرینش

آن براي ایرانی، فوران ابتکارات فردي و  اندیشیدن در باره ي حالت کمال است که ویژگی ي. افزاینده
در . هنرهایی که بیان گسترش و رویش و جوشش ژرفاي وجود خویش هستند. د استهنر از گوهر خو

 قداست جان، میان جان خود و جان .یگران، متالزم می باشندزاینده و با تأیید زندگی د اصل، خود
پرورنده ي جانهاي . هیچ جانی را نباید آزرد؛ بلکه باید آن را پرورید. دیگري، هیچ فرقی نمی گذارد

. پدید آورنده ي بهشت جانهاستانسانی،
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خساره ي خویشباشی ي ایرانیر، نخستین ]جوانمردي [ = وانی   پهل-)ت 

ر مغز روان ایرانی را در پهلوانی می خساره هاي پ در روند تفکّرات خود، یکی از ر »جمالی« 
 پایه ي خواست خود، م ارزشهاي مردمی و اجتماعی است که انسانها بروي می گوید پهلوانی، تجس. داند

 خود را به انجام چنان اعمالی توانا ،برگذاري و عمل کردن به چنان ارزشهایی را می ستایند؛ زیرا هر کس
 چشمگیر می ،، دو پدیده ي متناظر و متالزم با هم هستند که در کنشهاي پهلوانی » و آفرینفرّ« . می بیند

ه و گفتاري است که نیروي کشش دارد هم نیروي شوند؛ یعنی، انسان، هم سرچشمه ي کردار و اندیش
شناخت کردار و گفتار و اندیشه اي را دارد که می تواند به کمک آنها کردارها و اندیشه ها و گفتارهاي 

 و آفرینگویی همه ي افراد اجتماع است که دیگران را از راه آفرینگویی، ارج بنهد؛ زیرا با تابیدن فرّ
. نیرومند می شودجامعه، پایدار و شکوفا و 

در پدیده ي پهلوانی، هر انسانی همه ي نیروهاي خود را صرف واقعیت یابی ي مهر و داد و 
در . راستی در اجتماع می کند، بدون آنکه مرز عقیده اي  یا دینی یا ایدئولوژیی را در نظر بگیرد

اي رسیدن به چنین ایده آلی که به همین دلیل، بر. حقیقت، پهلوانان برآنند که اضداد را به هم بیامیزند
اوج چکاد خویشافرینی است هر پهلوانی همه ي دردهاي اجتماعی  را با جان و دل به خود می خرد و  

دودن درد را رسالت خویش می داندز.
جایی که می   در فرهنگ ایرانی، جوانمرد، آن]جوانمردي [ = در شیرازه ي پدیده ي پهلوانی 

می بازد تا دیگران را شاد کند؛ زیرا جوانمرد، پیروزي را اصل زندگی نمی داند؛ بلکه د، به عمد برتواند بِ
در اصل، از دیدگاه تفکّر . در شادي بخشیدن به دیگري، شادکام می شود و بزرگواري خود را درمی یابد

براي به همین سبب،. ردنی که به اندوه دیگري بیانجامد از زهرنوشی و ستمگري بدتر استپهلوانی، ب 
یا به عبارت دیگر، زندگی همگانی از . جوانمرد، برتري جویی در قدرت و پیروزي، اساسا مطرح نیست

.دارد، ارزشی برتر حقیقت و قدرتمندي 
ت اصل زندگی بر هر حقیقتی به این می انجامد که با دارندگان همه ي عقاید، تسامح مثبت  اولوی

بد؛ بلکه آنها را در کنار خود می پذیرد و پیوندي فراسوي پیوند عیان آنها را می شکیدارد و نه تنها مد
زندگی در تفکّر پهلوانی، چیره شدن آن به آن ابتکارات و نبوغ فردي در . ایمانی و عقیدتی می شناسد

 را می حسیوغ و لبریزي به هر پهلوان، نب. رویارویی با تصادفها و شگفتیها و خطرها و ناگهانیها می باشد
 هنر   فقط به نیروهاي گوهري و استعدادها وپهلوان.   می تواند با پیشامدهاي زمانه گالویز شوددهد که

. تکیه می کندشآزمونگراي خود
تفکّر پهلوانی بر مفهوم راستی، پی ریخته شده است که بیانگر گوهر برون افشانده شده ي پهلوان 

به همین دلیل، در تفکّر پهلوانی . تشکوفایی و سرشاري ي نیروي جوشنده ي جوانی اس. می باشد
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ن خویش است که سراسر مدارایی هیچگاه به مفهوم حقیقت، نیازي نیست؛ زیرا اصل، پیدایش راستی از ب
» بودِ « راستی با گوهر و . از دامنه ي آن، نشأت می گیرد) جوانمرد ( = عقیدتی و دینی و فکري  پهلوان 

-انسان، سر  - و    که زندگی در خطر باشد؛ بالفاصله واکنش نشان می دهد و دلیري  کار دارد  و هر کجا 
.  را که در نهان می باشد دلیرانه آشکار می کندچیزيمی کند  و هر 

، انسانی زنده است که بیافریند و کارش جوانسازي ي ]جوانمردي [ = در شیوه ي تفکّر پهلوانی 
 ،انسان، زاییده و در گفتارها و کردارهاي فردي منشی است که از گوهر ،جوانمردي. جامعه و گیتی باشد

 پهلوان، تندیس جوانمردیست و براي رفع درد از. برون افشانده می شود و با بهمنشی، به هم عجین است
 قربانی حسبراي پایداري ي مهر، هیچگاه کردن جان،  پهلوان با فدا.  هر انسانی پیکار می کندوجود

هم آمیخته  ست بدیهی و گوهري که با گسترش روح و دیدگاه فردي درشدن ندارد؛ زیرا عمل او، روندی
. است

. در تفکّر پهلوانی، هر انسانی در نگاهداري از زندگی و پیدایش آن که راستی باشد، مسئول است
در تفکّر پهلوانی، هر عملی انفرادیست و به تصمیم . ناپذیر می باشد چنین مسئـولیتی از گوهر پهلوان، جدا

در نتیجه، اندازه ي خود را شناختن در . ي جداگانه و اندیشیدن جداگانه و برق آسا نیاز داردگیري 
پهلوان با شگفتیها رویارو می شود و کار شگفت انگیز . هنگام رویارویی با خطرها، کاري پهلوانیست

داد را به هم غایت جهان و زندگی براي پهلوان، آنست که اض. کردن، مردم را به پهلوان شدن می انگیزد
آورد؛ زیرا براي او در هر چیزي و در هر عملی، دو نیروي متّضاد  پیوند دهد و آنها را آفریننده بار

.پیوند دادنشان بارور کندبا هستند که انسان می تواند آنها را 
پهلوانانِ آغازگر هستند که .   در شیوه ي تفکّر پهلوانی، آغاز کردن، خطرناکترین کار است

، یک آغاز است هلوانی، کار نیک در تکرار پیوستهدر تفکّر پ. ده و الگوي کردارهاي  ملّت می شوندانگیزن
 امیدوار به پا می ، از نو، که با خطر شکست خوردن به هم آغشته اند؛ ولی پهلوانان به رغم هر شکستی

ین محور می چرخد؛ گوهر پدیده ي پهلوانی در فرهنگ ایرانی بر ا. خیزند و به استقبال خطر می روند
زیرا زندگی به شیوه ي پهلوانی، زیستن در دریاي خطر خیز شکستهاست تا بتوان هنرهاي خویش را در 

. پدیدار کرد،آزمونهاي پی در پی براي کار نیک
در گستره ي منش پهلوانی، فریفتن، ناجوانمردانه است؛ یعنی هیچ پهلوانی، برتري ي خود را بر 

براي جوانمرد، هر انسانی . شکست خوردن ، سزاوارتر از پیروزي و نیرنگبازي است.  فریب، پی نمی ریزد
گوهر و تخمه اي می باشد که باید پدیدار و شکفته  در اصل،. و پدیده اي، ارزش مطلق وجودي دارد

شود و نیز شیوه ي اخالقیست که نیکی را در تمامیدر . ت می شناسدت انسان می فهمد و به رسمی
، درك خوشی ي خود با عمل اجتماعی یا عملی براي خشنودي ي دیگري به هم گره خورده جوانمردي

 می کند که خوشی و شادکامی اش در واکنش س انسانی که از او سر می زند، حدر هر رفتار و کردار. اند
 ناخشبودي و حست خواهی، جوانمرد در قدرتخواهی و مالکی. دیگري می جوشد و پدیدار می شود
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ت، در به همین علّ.  از دست می دهد را  سرشاري و نیرومندي ي خودحسکامی و درد می کند؛ زیرا تلخ
در کار نیک کردن براي دیگري از خود و . معنایی ندارد، پدیده ي جوانمردي و پهلوانی، فداکاري

ي و  پیدایش گوهر وجودي و نیز نیرومندحسخواست خودش نمی گذرد؛ بلکه درست وارونه ي آنها، 
 ،از این نظر،  نیکی کردن با اندیشیدن و گفتن و عمل کردن به هنگام. سرشاري ي خود را درمی یابد

اعمال و افکاري . انجام هر کار نیکی به نیروي آفریننده ي وجدان فردي بازبسته است. توام می باشد
ها را در برابر انظار مردم هستند که فردیت و خویشباشی ي پهلوان را متعین می کنند و  نمی کوشد که آن

ا به ظاهر محال خود، بسیاري از انسانها را در او با عمل و اقدام بی نهایت دشوار و حتّ. به نمایش بگذارد
.طول هزاره ها به انجام کارهاي پهلوانی می انگیزد

ا  است که ب»نرمی و استواري « ، ویژگی ي روانی ي ایرانی، جمع دو هنر  »جمالی« از دیدگاه 
 متّضاد نیز می باشند؛ ولی خطر نرمی آنست که وفادار به اصل و پایبند به اصول نمی ماند و ،همدیگر

- بود« تساوي ي  - و   چکاد فرهمندي براي ایرانی، به هم آمیزي ي این دو .  را از دست می دهد» نمود  
نرم سخنی و نرم اندیشی ویژگی ي متّضاد است که در اوج دادورزي، هیچگاه بی مهر نشویم و نرمخویی و 

.را از کف ندهیم تا مبادا استواري، سبب قساوت و زشتی ي نمود و چهره نگردد
.    ایرانی، زیبایی را دوست می دارد، ایده آل بهمنشی را پیامد دو هنر نرمی و استواري می داند

انهاي دیگر زنده کند هرگاه پهلوانی، اعمال و افکاري آشکار کند که اصل و ایده آل و حقیقتی را در ج
در . و برافروزد و بپرورد، می توان پس از مرگ به دوام آن اصل و ایده آل و حقیقت، امید داشت

فرهنگ ایرانی، کاري که مهرورزي و دادورزي و راستی را دوام بخشد و آنها را به یک اصل استوار 
یاد .  ت و  از آن، یاد می شود اسریشه ايواگرداند، ایده آل و هدف زندگی است؛ زیرا چنین کاري، 

نام ، .  کردن در فرهنگ ایرانی، بیانگر دوام بخشیدن به اصل و ایده آل و حقیقتی در کار خود می باشد
انجام دادن کارهاییست که آتش پیکار و پایداري در اصول و ایده آلها و هدفهاي انسانی را در انسانهاي 

 شاخص ت،  نام نیک براي هر پهلوانی،به همین علّ. نگاه می دارددیگر شعله ور می کند و تأثیر آن را گرم 
. اوست و  با شهرتخواهی ارتباطی نداردکردارهاي

خساره ي خویشباشی ایرانی  عرفان، دومین ر -)ث 

اك است؛ زیرا ظاهر می بین و شکّ بد،، عرفان به ظاهر پدیده ها »جمالی« بر شالوده ي تفکّرات 
. گسترده می شود، چنین استداللی در سراسر دامنه هاي زندگی.  می فریبد درونی استفریبد و آنچه که ن

 ورزي ي مطلقش به کا در کلمه ي خدا نیز قایل به ظاهر و باطن می باشد و با شجنبش عرفان ایرانی حتّ
نیست و مظهر خدا بودن از دیدگاه عرفان، چیزي جز فریب .  ظاهر، هر گونه واسطه اي را فریب می شمارد

ت به جا که به دلیل ریاکاري ي سردمداران شریعت و حکومتگران بی لیاقت پدیدار شده چنین شکاکی
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است، در جنبش عرفان ایران، سبب نادیده گیري ي تفاوت پدیده با نمود شد و عارفان، آن را یکجا 
.محکوم کردند

 اینست که به س عارفان رهاي فکري و اجتماعی و سیاسییکی از بزرگترین و برجسته ترین کا
 به این معنا که در دین و سیاست و اجتماع باید ظاهر را شناخت و از آن فرا. مسئله ي ظاهر توجه کردند

مسئله .  دست یابد،ال را باید به کنار زد تا خود انسان، یکراست به شناخت پدیدهگذشت؛ یعنی، واسطه و دلّ
گفتن حقیقت  براي زندگی ي انسان، ایجاد . خورده استي راز در عرفان با مسئله ي حقیقت به هم گره 

یا دستگاهی عرفان، معرفت .  پیدایشی می باشدخطر می کند و نگفتن و پوشانیدن آن نیز علیه فرهنگ
روشی نیست که انسان بیاموزد و در . همچنین راه مستقیم و هموار معرفت نیست. فلسفی و فکري نیست

 لحظه هاي برق آساي عشق و مهرورزي  برايان، دلیري در تماشا کردنعرف. زندگی ي عملی به کار بندد
می   است،  بازمی یابد و در» منشی –سیمرغ « از راه عرفان، هر انسانی اصل گمشده ي خود را که . است

. یابد که اصل زندگی و فرمانروایی از او سرچشمه می گیرد
اخالقی و اجتماعی و سیاسی رویارو شود زندگی هرگاه که به چکاد جنبش خود برسد و با اضداد 
در .  شکل می گیرد،م می یابد و به خوددر عقاید و مذاهب  و جهان بینیها و مکاتب گوناگون فلسفی تجس

حالیکه عرفان دقیقا بر فراز و فراسوي تنشهاي زاییده از مناسبات انسانی شکوفا می شود و به اوج 
در این است که عرفان، تالش مداوم براي ، ن ایرانی با مذاهبتفاوت اساسی ي عرفا. آفرینندگی می رسد

نو به نو آمیختن اضداد زندگی ي اجتماعی است؛ ولی در دین متابعتی  بایستی از میان یک جفت ضد فقط 
ت آن، تن در دادیکی را برگزید و به عبودی .

بلکه در برخورد با آنها و عرفان از اضداد، هیچگاه سنتزهاي ثابت و پایدار و الیتغیر نمی سازد؛ 
عرفان ایرانی نشان می دهد که مرز میان عقل و .  چهره می گیرد،آبستن و آفریننده شدن از آنها به خود

بویژه مسائلی که در حکومت، شکل و نظم یافته اند و مسائلی که هنوز . تجربیات مفهوم گداز، ثابت نیست
.ص و ثابت نیستمرز میان نظم و آزادي، مشخّ. صورت پذیر نیستند، هیچگاه نیز ثابت نیستند

آزادي، دامنه ي تجربیاتی است که صورت گدازند و عرفان، چنین تجربیاتی را بسیار ارج می 
گزارد؛ زیرا صورت پذیر ساختن صورت ناپذیر و مفهوم پذیر سازي ي مفهوم ناپذیر، جنبش زنده ي 

 که زندگی ي ما در خانه اي که به دنیا می آییم و بر اساس تجربه ي عرفان، روزي می رسد. معرفت است
پرورده و بزرگ می شویم در این نظم، در این آموزه، در این دستگاه عقلی، در این ساختار حقوقی و 

 جوي فراسوي این خانه می پردازیم و  - و  -ست نخستین کاري که می کنیم به ج. سیاسی نمی گنجد
انه ي فکري و در این آموزه، در این دستگاه سیاسی و حقوقی و تجربیاتی را می جوییم که در این خ

.  رات کاذب خود را ترك کنیممی دارد که عقیده و تلقینات و تصو شریعتی نمی گنجد و جویندگی، ما را وا
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م شده و عقلی جویندگی، زاییده از یقین به کسب جهانی از تجربه هاست که فراسوي تجربیات منظّ
تجربیات و پدیده هایی را بفهمد که در بار در می یابد که در آغاز باید ده براي نخستین جوین. وجود دارد

.  یا ایدئولوژیی نمی گنجند کتابیآموزه هاي هیچ دین
 نشان می دهد که در پدیده ي عرفان ایرانی، هستی را ، در تفکّرات انگیزشی ي خود »جمالی« 

کندگی اختالفی که در آن هست، یکپارچه می باشد و سراسر نمی توان از هم جدا کرد؛ چونکه با وجود آ
-این یگانگی؛ یعنی تکه  یگانه اي که در همه ي نمودهاي ریز و » بودِ « این .  تکه ي  آن، قداست دارد 

ا بسیار ریز و ذره بینی، آسیب زدن به درشت، روان است، همانا خداست و آسیب زدن به هر پدیده اي حتّ
یکپارچه پی ریخته شده »بودي « یل،  تمام اضداد و اختالفات ظاهري در اصل، بربه همین دل. خداست

-اند و هر کدام در خود، در جست  - و   یگانه در هر چیزي، همانا مهر و عشق »بود « .  جوي خدا هستند 
استوار می باشد،ع و غنا و سرشاري و کثرت آن بر همین گوهر یگانهاست و تنو .

ان می دهد که مذاهب کتابی با تثبیت آموزه هاي خود، نظامی پایدار و تغییر عرفان ایرانی نش
در . ناپذیر از مفاهیم و تصاویر می سازند که همه ي تجربیات ژرف و پویاي انسان را سنگواره می سازند

آنچه که در ما . پیکار با چنین تصاویر دروغین و ساختگی است که گوهر آتشین انسان، نمودار می شود
باید فانی شود، کاربرد ساختارها و مفاهیم عقل ابزاري هستند که راه پیدایش خرد مهرورز و آتشسان را در 

.ما بسته اند
 جانان را می بیند که با گرماي ،دارد، در خدایش»  گوهري –آتشین  «  فردي که ویژگی ي

زندگی ي پر . سر به نیست کندخود، همه ي اضداد را به هم پیوند می دهد؛ نه آنکه آنها را بسوزاند و 
- و  -جنبش عارف، در میان اضداد در نوسان است  و در گشت    -عرفان ایرانی از دو سر.  گذار می باشد 

- 1: عمیق ریشه می گیرد ) ایده ( = اندیشه ي  به این معنا که .  زیبایی آفریننده - 2) زندگی ( =   جان  
 طلب زیبایی، عارف به ترك تمام موازین قراردادي و کلیشه آنچه در خدا، اصالت دارد، زیبایی است  و در

اصل دیگر که جان یا زندگی باشد، خدا را دارنده ي چنین ویژگی می داند که همه ي .  اي رومی آورد
. اضداد ناهمگون را به هم می پیونداند تا زندگی را سرشار از شادي و خوشی کند

را می گیرد و خدا در مقام یک وجود انتزاعی و ت الهیدر عرفان ایرانی، زیبایی جاي مشی 
 کلّ.  تنومندي و خردمندي  می باشد» زننده ي –پیوند « بیعی در نظر گرفته نمی شود؛ بلکه ماوراءالطّ

هستی، یک خداست که جان دارد و همه چیز در آن می زیید و این هستی ي پراکنده اي که دور تا دور 
.ان خطاب می شودگسترده است، خدا می باشد و جان

 استدالل می کند عرفان به این نتیجه رسیده است که هستی، پدیده اي روییدنی و  »جمالی« 
بزرگترین مسئله ي عرفان، برخورد با خود ساختگی و فریبندگی ي . زایشی است؛ نه ساختگی و خلقتی

 دست  فطري، هیچکس حقّپاره کردن خود نقابدار و پرده دري که به نام خود.  اصیل استآن به نام خود
  خود مصنوعی که کردننابود. نیاز داردزدن به آن را ندارد، کاریست خطرناك و به دلیري ي پهلوانانه 
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که به تاریکی ي درون،  »گوهریک « ستن و یافتن خود  ج سپس،  و، مالک و ناظر آن است صانعخالق
ي میانی است که همان تخمه ي سیمرغی تبعید شده است و کوشش براي پیدایش این خود درونی و هستی 

- علیه سر،ست شمردن جسمدر تفکّر عرفانی، پ. باشد، شالوده ي عرفان ایرانی است اندیشه ي هستی می   
سم نیز بهره اي از آن هستی ج. نمایه ي تزلزل ناپذیر عرفان استچنین اندیشه اي، ب. باشد که همانا خداست

 ، یک هستی رایگاه قداست است و در کلّ بیرون نیز مانند درون، تجلّ.س می باشدو مانند روح، مقددارد 
.می آفرینند
 در روند اندیشیدن خود در باره ي این ویژگی ي مهم روان ایرانی می گوید که در  »جمالی« 

 دور ،میان معرفتهاي متّضاد اخالقی و فلسفی و دینی، مرزهایی وجود دارند که عقل از میان هر دو دامنه
 براي پرسشهایی که در این مرزها پدیدار می شوند و  نداردشود و در این مرزها هیچگونه پاسخیمی 

دمذاهب  و مکاتب فلسفی، ش ادیان کتابی وست در چنین مرزهایی است که عقاید ور انگیز و متزلزل ک 
 عارف در می یابد . ترین و عالی ترین مسائل انسانی در این مرزها مطرح می شوند می شوند؛ زیرا حساس

که مسئله ي حقیقت در همین سرحدهاست که چهره می آراید؛ ولو آنکه عقل در جن بست ستن راه به ب
راهی جز حیرت براي عقل نمی ماند و ناچار می گریزد؛ زیرا به آمیزش . برسد و گیج و پریشان شود

 /  پادیک–سه ( =   پاداندیشی ولی خرد ایرانی که. اضدادي قادر نمی باشد که در این سرحدها هستند
 از ویژگیهاي آنست، توانایی آن را دارد که خطوط متّضاد و تنش آمیز را از راه مهرورزي به  )تریالکتیک

-بینی و بیش   -بیش « عرفان بر شالوده ي همین نگرش است؛ یعنی . هم بیامیزد و فراسوي آنها گام نهد   
عارف، تجربه . مفاهیم افکار عمومی ي حاکم بر جامعه نمی شود که اسیر هیچ یک از  »حسی –فهمی و بیش 

در رویارویی با تمام ارزشهاي .   برتر می شمارد و به آن ارج می نهد،ي زنده ي خودش را از هر ارزشی
اي مفاهیم ناجتماعی و اخالقی و هنري و سیاسی و دینی  به تجربه ي فردي اش استناد می جوید و در تنگ

.دادي نمی ماند  قرار–تحمیلی 
 جنبش عرفان ایرانی بر آن نیست که جانشین دینی یا مکتبی فلسفی یا عقیده اي  یا ایدئولوژیی 
بشود؛ بلکه در فراسوي مرزهاي تنش آمیز آنها قرار دارد و می کوشد تا به هیچ یک از مکاتب و عقاید و 

را یقین مطلق دارد که مسائل اجتماعی ي ق نباشد و بی مرزي در میان مرزها باشد؛ زی، متعلّ و ادیانمذاهب
و فصل ابدي کرد و نیز می  حلّ، ایدئولوژیکیبشري را نمی توان با یک نسخه و آموزه یا دیدگاه خاص 

 خیلی عمیق تر و تنش آمیزتر از آن هستند که فقط با ابزارهاي عقلی بتوان از پس ،داند که مسائل اجتماع
.آمد آنها بر

د که عرفان ایرانی می تواند فراسوي عقاید و مذاهب و با گسترش فرهنگ  می اندیش »جمالی« 
مهرورزي و مدارایی پویا، فضاي سیاسی و اجتماعی و حقوقی ما را دگرگون کند و تفسیرهاي شریعت 

در شیوه ي نگرش عارفانه، مفاهیم عقلی به دلیل مبهم . ي کنار بزنداعیان  اسالم را به گوشه مآبانه ي مد
جربه و محتوا در مفهوم، مانع درك و برداشت زنده از پدیده می شوند؛ زیرا مفاهیم، شیشه هایی بودن ت
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درون نما هستند که هر چند گذر پذیر می نمایند؛ ولی ما را در گذرپذیري می فریبند و به نتایج بسیار 
اهیم در عقاید و مذاهب و تهایی که بر سر مفبات و جزمیبه همین دلیل است که تعص. خطا آمیز درمی غلتانند

ایدئولوژیها و مکاتب فلسفی و سیاسی نمودار می شوند، از همین شیشه گونه بودن مرزهاي مفاهیم ریشه 
. می گیرند

در نگرش عارفانه، حقیقت، سلسله اي از اخگرهاست که در هر تجربه ي زنده و بی میانجی از هر 
هر تجربه اي؛ . ان انسان می درخشد و ناپدید می شودپدیده و رویداد، برق آسا در دامن آگاهبود و رو

سرولو بسیار ریز و بی اهمی زندگی را می آفریند؛ یعنی مست شدنهاي آنی از تجربه هاي  ت، حس
 فراگیرنده  می سراسر تجربیات عرفانی به گرد یک کلّ. اخگرگونه ي حقیقت شتابان و زودگذر است

 عشق و  -1: م یکدیگر،  پدیدار می کندهم متم ، که هم متّضاد هستندگردند که خود را در سه گونه مفاهیم
پرداختن به هر یک از این مقوالت بدون در نظر گرفتن رابطه .  جان و جانان - 3 خود و بود  - 2زیبایی 

. ي دیالکتیکی آنها با هم، امکان ناپذیر است
است که روندي فلسفی دارد؛ زیرا آنچه را که عرفان ایرانی آغاز کرد، نفی تصویر الّله اسالمی 

خویشاندیشان ایرانی . تأویل عرفانی، هنر استحاله دادن است. تخمه ي تفکّر زنده در آن کاشته شده است
بایستی مایه هاي زنده ي فلسفی را از جنبش عرفان بگیرند و در مفاهیم خویشاندیشیده بازگسترند و 

تماعی و سیاسی دارد که همان پروردن مهرورزي ي عرفان ایرانی یک رسالت تاریخی و اج. بپرورند
. اجتماعی و انسانی است

چونکه گوهر چنین جنبشی . جنبش عرفان ایرانی، هیچگاه اسالمی نبوده و اسالمی نیز نخواهد شد
از این . به فراسوي عقاید و مذاهب  و ایدئولوژیها  گرایش دارد؛  نه در ماندن و بازمانی در یکی از آنها

راي شناخت هر پدیده و  رویدادي  بایستی از عقاید و افکار و جهاننگریها و فلسفه هاي متّضاد در نظر، ب
در اصل، همه ي آنها باید نیروي جاذبه داشته . باره ي آن رویداد بهره گرفت و به همه ي آنها ارج نهاد

.باشند؛ نه اینکه به سوي سیطره خواهی گام بردارند
، جمع عقاید و افکار و فلسفه هاي متّضاد با هم، در حرکت و  »مالیج« بر شالوده ي تفکّرات 

مسئله ي اساسی، مسئله ي ترکیب عقاید یا افکار . امکانپذیر است، ل گوهري و برق آساي انسانتحو
فالسفه با همدیگر در یک آمیخته ي نهایی و واحد عقلی نیست؛ بلکه مسئله ي گذر و دگرگشت برق 

مسئله ي رفع و نفی کثرت و اختالف و تنش در یک آمیخته یا . همه ي آنها استآساي انسان بر فراز 
ل تندر آساي انسانها در اضداد و تجربه ي همه ي اضداد با وحدت اضداد نیست؛ بلکه مسئله ي درك و تحو

ت وجود انسان است به گونه اي که مسئله ي آمیختن وجودي همه ي جفتهاي متّضاد در تمامی. هم است
 هاي بایسته براي تجربه ي حقیقت مولّفهت خود را از دست ندهند؛ زیرا تک، تک آنها، کدام ماهیهیچ

.هستند
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و دستگاه فلسفی  کتابی که حقیقت در هیچ عقیده و دینی بر آنندنپارهاي جنبش عرفان ایرانب  
کند و در آنها هم فرو می ش نمی گنجد و به دلیل ناگنجایی خود، سراسر چارچوبه ي خشک آنها را در

 ناهمواریها و ناهنجاریها در عقاید و افکار و جهاننگریهاست که  ست ازرد. ایجاد شکاف و درز می کند
عرفان ایرانی نشان می دهد که براي رسیدن به . شناخت بایستی ویژگی ي ناگنجیدنی بودن حقیقت را باز

گذشت؛ بلکه به همانسان باید  یدگاه خود فراحقیقت و تجربه ي  زنده از آن بایستی نه تنها از عقیده و د
. از عقیده ي دیگران نیز گذر کرد و فراتر رفت

جنبش عرفان ایرانی به این نتیجه رسیده است که فرقه ها و عقاید و ایدئولوژیها و دیدگاهها و 
و سیاست  پدیده اي به نام علم حقیقت و فلسفه و عشق  وه بافته اندقصفقط   ،مذاهب از حقیقت و عشق

  قرار دارد و  و ادیان، انسان در می یابد که گوهرش فراسوي عقاید و مذاهب و دست آخر،وجود ندارد
جو و آزمودن به او نشان می دهد که هر دیدگاهی جاذبه دارد؛ ولی مالک حقیقت نیست - و  -ست ج .

 پدیدار ، کلمهدر عرفان ایرانی، حقیقت، هیچگاه دو بار در یک شکل و رنگ و روي و عبارت و
و نمی توان آن را به کمک مقایسه و انه و شگفت انگیز پدیدار می شود به همین دلیل،  بیگ. نمی شود
 نمی توان  نیزحافظه، هیچگاه راه شناخت حقیقت نیست و با فضل و معلومات آکادمیکی. شناخت تشابه باز

و  -ست به ج -  بیانگر آنست ،یش تراژدي در ایران نشان می دهد که پیدا »جمالی«  . رفت جوي حقیقت 
.که انسانها از پهلوانان آزماینده ي شکلهاي گوناگون حقیقت بریده اند یا نسبت به آنها القید هستند

را که از پیله ي بی خویشتنی ي  ما باید شیرازه ي عرفان ایرانی را فلسفی بیندیشیم تا گوهري
 آرمان  يآمیختگی. گراي پهلوانی با هم بیامیزیمعرفان بیرون می آید و آزاد می شود با خود برون

. فردیت پهلوانی با فردیت درونگراي عرفانی، خویشباشی تازه و نیرومند ایرانی را پدیدار خواهد کرد
ایرانی ي نو زاده، هم پهلوان  هم عارف خواهد بود و فلسفه ي زندگی و فلسفه ي وجودي، یک همبستگی 

.و برون در یک جنبش پادي ي مداوم با هم خواهند آمیختپایدار خواهند داشت و درون 

خساره ي خویشباشی ي ایرانی  رندي، سومین ر -)ج 

رندي است که )پربلماتیک ( = رسمان یکی از شگفت انگیزترین ویژگیهاي گوهر ایرانی، پ 
ي ي آن نیز از تئوریزه کردن آن در مفاهیم فلسفی نه تنها دشوار می باشد؛ بلکه سازمایه هاي رفتار

در بازشکافی ي این پدیده ي روان ایرانی که در اصل، نقش » جمالی « . چارچوب مفاهیم عقلی می گریزند
نگاهبانی و حفاظت از آرمانها و ایده آلها و آرزوهاي ایرانی را نیز ایفا می کند، به چشم اندازهایی چنگ 

.یافته است که به پژوهشهاي گسترده اي نیاز دارد
ی گوید که پدیده ي رندي، یک پدیده ي گسترده ي اجتماعی و سیاسی و اقتصادي و  وي م

. حکومتی و دینی می باشد که پی ریزي ي فلسفی ي مبانی ي کارکردي ي آن، ضرورت دوران ماست
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رندي، بی مرزي در میان مرزهاي . گوهر انسان، ژرف و ناشناختنی می ماند در شیوه ي تفکّر رندي،
زندگی در برابر همه ي در اصل، یک فلسفه ي . ها می باشدوت عقاید و مذاهب  و ایدئولوژیمتّضاد و متفا

نپارهاي ی نمی باشد و بیک پدیده ي محصور به زمان و مکان خاص.  ایده آلها و ارزشهاي اخالقی می باشد
عبارت بندي ي کارگذار آن را می توان در هر دوره اي و در برابر هر عقیده اي و ایدئولوژیی از نو، 

.فلسفی کرد و باز اندیشید
پی بردن به ژرفا ي بینش رندي، پرداختن به یک مسئله ي بسیار پویا و زنده ي زندگی می باشد 

مایه و عمیق  از هر گونه ایده آل  سیاسی و اخالقی و اجتماعی و فلسفی و  رکه عبارت است از معرفت پ
وي و سبکبالی ر ت است، تري و تازگی و نیز جنبش و سبکدر تفکّر رندي، آنچه که شایان اهمی. دینی

در اصل، آنچه که بسیار مهم می باشد، زندگی ي انسان . می باشند که ویژگیهاي گوهري ي زندگی هستند
- و  -می باشد؛ نه مسئله ي حقیقت؛ زیرا از دیدگاه رند، هر حقیقتی بایستی بی چون  چرا در خدمت   

. گی، خدمتگزار و برده ي حقیقتزندگی باشد؛ نه اینکه زند
ارزیابی ، تی که وابستگی را برمی سببد، به بلند همچیزيقات و در تفکّر رندي، ترك همه ي تعلّ

در نتیجه، مسئله ي کفر و دین و عقاید و .  ت دادن به زندگی بر هر حقیقتیمی شود به استثناي اولوی
 جوي زندگی است؛  - و  -ست ه در تفکّر رندي، اصل، جایدئولوژیها،  فرعی و حاشیه اي می شوند؛ زیرا ک

اگر حقیقتی هست، همین زندگیست  و حقیقتی را که خارج از مرزهاي زندگی باشد، . ف حقیقتنه تصرّ
.بایستی به دور افکند و فراموش کرد

 از مایه هاي اساسی ي شیوه ي تفکّر رندي، هوشیار بودن در برابر هر گونه دامگستري است؛ 
.  پنجه ي قدرت خود در آوردن دیگران و اسیر کردن آنهاستبها دام گذاشتن براي فریفتن دیگران، زیر

.  حقیقت، این ویژگی ي گوهري را دارد که می توان از آن، بهترین و پرجاذبه ترین دامها را فراهم کرد
- و  -ار  در تفکّر رندي، حقیقت، دامی است که قدرتخواهی و سلطه طلبی در تبه همین دلیل،  عیان پود مد 

در نتیجه، پشت کردن به آن و روي آوردن به زندگی، ایده آل تفکّر . گسترده شده است ، آنتملّک
اینکه مردم . رندي می شود  و زندگی، در اصل، ورزیدگی و تردستی و سبکدستی در به دام نیفتادن است

 از اینجا نشأت می گیرد که با دامهاي به ندرت بر آنند که عقیده و دین و مسلک خود را تغییر بدهند،
 خود از دست داده اند؛ ونسازي ي عقایدرنگارنگ، آشنا شده اند و در نتیجه، توانایی خود را جهت دگرگ

زیرا هیچکس در ته قلبش به حقیقت و ایده آل و آرمان و ارزشهاي متعالی یقینی ندارد؛ ولو در ظاهر به 
بکندباري و ارزشمندي ي آنها اذعان  رپ.

 می اندیشد که مغزه ي شیوه ي تفکّر رندي، پیوند دادن زیرکی با بزرگی جویی و  »جمالی« 
وي بر این مطلب . تی می باشد تا انسان به مرحله اي دست یابد که دیگر به هیچ دامی فرو نغلتدبلند هم

بدین معنا که . ترین چهره ي تاریک پدیده ي رندي، زرنگ شدن انسان است تاکید می کند که خطرناك
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ف و فرد می آموزد با آگاهی داشتن از دامها، چگونه می توان با وجدانی راحت و بی دغدغه براي تصرّ
. تسخیر قلبها و روانها و ذهنیت دیگر انسانها، به اعمال گوناگون اجتماعی دست زد

ت بخشی به هر در شیوه ي تفکّر رندي، کارهاي عادي و پیش پا افتاده و معمول زندگی از واقعی
 همدردي ي بسیار می کند؛ ولی اوج حساو با دیدن درد دیگران، .  برتر است،ایده آل یا هدف متعالی

یعنی؛ زیرکیش را به . تش را در این می داند که دیگران را براي جلب منافع خود به دام نیندازدهم
در تفکّر رندي، خوشباشی از . کندنمی گرداند و می کوشد که براي دیگران نیز ایجاد درد ن زرنگی وا

پدیده ي جوانی، جدا ناپذیر است و به دام نیفتادن و فریب نخوردن، محوري است که مفهوم خوشباشی به 
دور آن می چرخد و آمیخته ایست از پیروزي بر فریبها و جشن گرفتن و سزاواري ي فردي و سادگی ي 

. راست منشانه
بدین معنا که انسان می داند چیزي که او را .  رندي استزیرکی از ویژگیهاي کارگذار تفکّر

 تک فریبها را کشف و رسوا نکند، به آزمایشگري و -تا تک . افسون می کند، افسانه اي بیش نیست
در شیوه ي تفکّر رندي، آنچه را که نمی توان آشکارا بر زبان راند، همانا .  تن در نمی دهد،ماجراجویی

گویی به خطر افکندن زندگی خود است و رند، تمامی ي امکانها و راهها و حقیقت است؛ زیرا حقیقت 
.  که حکومت کند، رسوا می کندروشهاي قدرتورزي ي هر حقیقتی را که حاکم است  یا بر آنست

 گرفته نمی شود یا ر شیوه هاي رندي، حقیقت از زبان کسی گفته می شود که در اجتماع به جدد
سیمایی افسانه اي و تخیت شناخته نمی شود و می کوشد که اصطالحات و لی دارد یا چندان به رسمی

 که در اصطالحات  کند راه گریز وجود داشته باشد و تالش می،زبانزدهایی را به کار ببرد که در  آنها
دیگري و کلمات و عقاید و افکار و ایدئولوژیهاي معتبر و حاکم بر ذهنیت و روان جامعه، اندیشه هاي 

 پاره بگنجاند و در هر فرصتی که به چنگ می آورد، نکته اي پر مغز و بریده را بر  -ش را پاره خود
. پاره اش پی ببرد -زبان، جاري کند تا هیچکس نتواند به گسترش و پیوستگی و یگانگی ي افکار پاره 
 کنایات و صال اتّ برايدر تفکّر رندي، انسان رند داراي حضور ذهن و چابکی ي انتقال و تیزبالی

در پدیده ي رندي، . گزینه گوییهاي یک رند زیرك را فقط می توان برق آسا دریافت. اشارات با هم دارد
هر گونه قضاوت اخالقی ي کردارهاي انسانی، خوار شمرده می شود و قضاوت، تنها بر شالوده ي اصل 

را برترین معیار عمل اجتماعی و رند، راستی و صداقت در عمل و گفتار و اندیشه .  معتبر می باشد،زندگی
. سیاسی و دینی  می داند

در شیوه ي تفکّر رندي، عقل با تأیید زندگی و خوش زیستن در جهان  بر آنست که تمام سوائق 
 زندگی ي گیتایی هستند تا آنجایی که ممکن است؛ بپرورد و آنها را  اصلو غرایز طبیعی و جسمانی را که

اساس شیوه ي تفکّر رندي، نیکویی و لطافت و باریک اندیشی است که در . لطیف و ظریف و متعالی کند
انسانها ایجاد جاذبه و کشش می کند؛ نه از راه تظاهر و فریب و دامگستري؛ زیرا زیبایی، پرتویی است که 
از گوهر رندي به پیرامون می تابد و هیچکس را به تابعیت و سلطه خواهی و قدرتورزي بر دیگران 

. نمی کندتحریک 
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سازي به هم می آمیزد   ویژگی ي رندي ي ایرانی درست همینست که لطف را با گستاخی و رسوا
و آنچه را که در نهایت بی شرمی باید گفت از راه شرم و نرمگفتاري بر زبان می راند و چنین آمیختگی 

تی بر سراسر پیوندهاي در تفکّر رندي، پدیده ي راس. اي خویشباشی ي ایرانی استي اضداد با هم، معم
ت دارد و آن را برترین پیوند اجتماعی ي فرد با فرد می عقیدتی و دینی و حزبی و ایدئولوژیکی ارجحی

.عاع قرار می دهدشمارد که دیگر پیوندها را تحت الشّ
داشتن چند دوست راست منش بر داشتن لشگري از برادران دینی و رفقاي   از دیدگاه رند،

در تفکّر رندي، انسان، اساس اخالق را مهر به .  حزبی و گروهی،  برتري و شرف داردایدئولوژیکی و
براي  رند، تضاد در زندگی، عذاب آور . زندگی  و استوار ایستادن بر گوهر مهرورزي ي خویش می داند

حقیقتی که علیه زندگی باشد، حقیقت نیست؛ بلکه دامیست علیه . است و ایجاد دوزخ روانی می کند
.ندگیز

اسیت فوق العاده اي در برابر شیوه ي تفکّر رندي با لطیف کردن گوهر وجودي ي انسان، حس
 ضرورت اعتالي رفتارهاي اخالقی و ،هرگونه رفتار اخالقی و دینی و اعتقادي ایجاد می کند که دم به دم

ي انسانی را موقعی ت، قضاوت کردن قاطعانه در باره ي فروزه هابه همین علّ. دینی را گوشزد می کند
 دارنده ي معیارهاي روشن باشد تا بتواند از این راه در باره ،امکانپذیر می شمارد که انسان به تن خویش

 قضاوت کند؛ ولی رند، یقین دارد که نه تنها خودش چنین ،ي برتري ي یک فروزه بر فروزه هاي دیگر
اهد یافت و آنانی که دعوي چنین معرفتی را معرفتی ندارد؛ بلکه هیچکس نیز به چنین معرفتی  دست نخو

سازي ي مدعیان هر ایده  از این نظر، مسئله ي افشاگري و رسوا. می کنند، افسانه سرایان دامگستر هستند
  همه در اثر. آل و دین و اخالق، سبب می شود که آنها، نقابها و پرده هاي ناپیدا و ناشناختنی تر بپوشند

 نقص نقاب و پرده بوده است و گر نه یک نقاب خوب  یا پرده    باورند که اینا برسازیه گریها و رسوا افشا
ي خوب و بازیگري ي توانا از رسوا شدن جلوگیري می کند؛ اما عیب اساسی در ایده آلها و اصول و 

.  و عقاید است؛ نه در نقابها و ادیان کتابیمبانی ي همه ي مذاهب
ش زیستی و شکفته شدن گوهر وجودي اش است که در گیتی در تفکّر رندي، انسان زیبا با خو

. گوهریست که فراز همه ي اخالقها و حقیقتها و ایدئولوژیها قرار دارد زندگی در گیتی،. پدیدار می شود
ادیان کتابی اي دهر را هیچ یک از عقاید و مذاهب ومغزه ي اساسی ي جهاننگري ي رندي اینست که معم 

بنابر این باید کمتر . یها نه تا کنون گشوده اند نه از عهده ي این کار برخواهند آمد ایدئولوژیها و تئورو
.در فکر گشایش راز دهر برآمد و بیشتر براي  زندگی و خوش بودن در زندگی تالش کرد

 رند، پرداختن به موسیقی و شعر و رقص و باده نوشی و دوستی و مهرورزي را جایگزین آن 
در شیوه ي تفکّر رندي، . ر باره ي حقیقت و سرگشتگی و گمشدگی در آن می داندرازگشایی بی نهایت د

اراده براي گسستن از عقاید و مذاهب  و مکاتب فلسفی و مذهبی ي گوناگون، تجربه ي تلخی از بند و 
با آنکه از همه ي رازهاي زیر پرده و عیب و رند . دام  عقاید و مذاهب و مکاتب فلسفی ایجاد می کند
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 کند؛ زیرا به پیامد عیبجویی خود می آشکارهاي آنها آگاهی دارد،  مصلحت نمی داند که رازها را نقص
.  پرهیز می کند،نگرد و از آسیب زدن به گوهر راستی در انسان

رند، بریدن از هر گروه عقیدتی و دینی و ایدئولوژیکی و رسیدن به استقالل فکري و فردي را  
 ي تفکّر رندي می توان از راه لطافت، بزرگترین تاثیرات را در ذهنیت و در شیوه.  آزادي می شمارد

رندي، رهانیدن خود از افسون افسانه ي هر عقیده و حقیقت و دین است که می . روان انسانها ایجاد کرد
زیرك بودن، دیدن دام افسانه در زیر دانه ي هر حقیقتی است؛ .  حاکم شود،کوشد بر ذهنیت و روان انسان

در . یعنی مبارزه و تالش فردي براي رهانیدن خود از دامهاي عقاید و احزاب و مکاتب گوناگون فلسفی
تفکّر رندي، زیرکی، گریزراهی است براي رسیدن به آزادي و استقالل فردي به گونه اي که رفتار ما، 

. آزار دیگري نشودلّتع
یرا هدف زندگی در گوهرش، خود  در شیوه ي  رندي، هر انسانی می خواهد که خودش باشد؛ ز

حقیقت براي رند، دیدن و شناختن افسانه و آگاهی داشتن از افسانه بودن هر ایده آلی و نیز . زندگی است
رند بودن، پی بردن و شناخت آگاهبودي است که به . آزاد شدن از افسون و قدرت جاذبه ي آن است

 هر جامعه، ذهنیت و روان انسانها را ساختگی و از دروغ و فریب، آغشته است؛ زیرا افسانه هاي حاکم بر
. و آموخته هاي فردي استعقایدنخستین دام براي هر انسان، همان ذهنیت و . پیش متعین کرده اند

شدن از سلطه ي در شیوه ي تفکّر رندي، اندیشه ي افسانه بودن حقیقت مطلق،  راه آزاد 
-اند حقیقت را به تن خویش در البالي متون و پاره می نمایاند تا انسان بتو قدرتهاي حاکم را  پاره هاي  

بزرگترین مسئله ي شیوه ي تفکّر .  جو کند - و  -ست گسسته شده ي عقاید و ایدئولوژیها و تئوریها، ج
 چگونه می توان از نفوذ و تأثیر ،رندي اینست که به رغم افسونگر بودن عقاید و مذاهب  و ایدئولوژیها

. ر خود، جلوگیري کرد و به دام نیفتادجادویی آنها د
 حقیقت . دنیاي زندگی، دنیاي افسانه و دیگري،یکی. در پدیده ي رندي، دو دنیا، هستی دارند

ه اند و مسئله ي براي رند در تضاد با افسانه نیست؛ بلکه حقیقت و افسانه براي او، پشت و روي یک سکّ
عقاید، ایدئولوژیها، تئوریها و مذاهب ( ي افسانه هاي افسونگر  با مسئله  پیوندحقیقت را بایستی پیوسته در

این یا «  در شیوه ي تفکّر رندي، مسئله ي گزینش  میان. طرح کرد و به کنکاش در باره ي آن پرداخت) 
حقیقت، خورشیدي است که پرتوهایش در هر . افسانه است» این یا آن «  مطرح نمی باشد و ، در کلّ»آن 

رند، هدفش گرایش و .  باز تابیده است؛ ولی خودش فراسوي همه ي آنها هستی دارد،ولوژيعقیده و ایدئ
باور به یک عقیده یا ایدئولوژي یا دین کتابی  نیست که تنها پرتوي از حقیقت را در خود دارد؛ بلکه 

.رهایی از دامی است که در افسانه ي حقیقت خواهی ي آنها نهفته می باشد
هر ورزیدن به زندگی از هدفمند بودن تاریخ و جهان برنمی خیزد؛ بلکه به در شیوه ي رندي، م

ایی بودن آنهاست که سرچشمه ي هزاران افسانه ي بی پاسخ و رازوار هستندسبب معم .رند به رغم شک 
بسیار نیرومند و فراگیرش که بایستی به نفی و تحقیر زندگی بکشد؛ بر عکس، به خوشبودي و رقص، بها 



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٧٥

 عریان کردن با خوش بودن آشکارا، راي گستاخی اش ببا پایورزي می کند و ،و بر شاديمی دهد 
 نه تنها تأیید می ، سرودن و فریاد زدن خوشیها، زندگی را در خود و در همهباخوشیهاي خود براي مردم، 

ر پدیده ي د.  خوش بزییند،کند؛ بلکه هم به خود  هم به دیگران، جان دوباره اي می بخشد تا همه با هم
رندي، سزاواري ي انسان، به حکومتگري و داشتن قدرتهاي سیاسی و دینی و اجتماعی و اقتصادي 
بازبسته نیست؛ بلکه بهتري و لیاقت را در مجموعه اي از هنرها و فروزه ها می داند که از گوهر راستمنشی 

 نیست که از این راه به کسب  پرورش زندگی باشند و هیچگاه نیز بر آن سمت و سويانسان برخاسته و در
.منافع یا حکومتگري چنگ یازد

 بدگمانی به عقاید و مذاهب و ایده آلها و دعویداران آنها،  با رند با لطیفه گویی و نکته سنجی و
رند در پس هر . ر پیچ و خم می شوداز آب در می آید و انسانی با روان پ» اندیش  -پیچیده «  خودش نیز

به همین . تی و ارزشی و شعاري، دامی براي گرفتار سازي و در بند کردن انسان می بیندایده آلی و حقیق
. سبب، زود باور نیست تا بی احتیاط و  یکراست، دل به ایده آلی یا دینی یا عقیده اي یا حزبی بسپارد

. همسان نیستند، براي او، حقیقت گو و حقیقت دان و پاسدار حقیقت،  با خود حقیقت
ودن رند، ایده آلی است که با راست منشی و صفاي دل و زبان به دشواري آمیزش پذیر  زیرك ب

پیچیده اندیشی ي . است و خطر آن نیز می باشد که از رند زیرك، رند زرنگ و مصلحت اندیش بار آید
  است که نمی گذارد سادگی و یکرنگی را در هر کسی باور کند؛  زیرا پیچیده اندیشی و نادلیلیرند، 

 همه ؛ زیراایی بودن روان او، گشایش ناپذیر می ماندتابیده می شود و معم باوري در تفکّرات رند نیز باز
.ي پدیده هاي متّضاد روانیش با هم می آمیزند و نمی توان آنها را از یکدیگر جدا کرد

ها فاصله  می اندیشد که در تفکّر رندي، پرداختن به زندگی خود، با خودپرستی، فرسنگ »جمالی« 
دارد؛ زیرا در فرهنگ ایرانی، قداست و برتري جان و نیز پروردن آن، از برترین رسالتهاي هر انسان 

  چه در وجود دیگران، هیچگاه به معناي ، چه در وجود خود، پروریدن جان و پاسداري آن. است
اع، اگر چه پوچی ي دیگر آنکه، رند در ژرفاي رویدادهاي جهان و تاریخ و اجتم. خودپرستی نمی باشد

خنده آوري می بیند، به پریشانیهاي شگفت انگیز و دردي که سراسر وجود او را فراگرفته است، می 
پوچی و .  آدم نیز باز تابیده می شود وجودخندد و قهقهه می زند؛ زیرا گوهر پر رمز و راز جهان در

در نتیجه به . نها را از هم بگشایدپیچیدگی، دو رویه ي زندگی و کیهان است که رند نمی تواند راز آ
.ساختار عجیب و غریب و بی آغاز و انجام جهان، خنده می زند

داشتن آرزوهاي متّضاد، بیانگر کشش سوائـق متّضاد در روان هر انسان رند است که پیامد تفکّر 
ي، یک شیوه ي رند. او در باره ي افسانه بودن هر حقیقتی و ایده آلی و عقیده و ایدئولوژیی  می باشد

از شیوه ي چشم رندي است که جهان . زندگیست که جهان نگریها در سرشت آن، بازتابیده می شوند
هستند که براي عبارت بندي  خمیر مایه هاییاینها مصالح و.  سنجیده می شوند،ب و نفرتبینیها، بدون تعص 

. ده و برگزیده ي آنها هستند بری -ي شیوه ي زندگی به کار برده می شوند و تنها قسمتهاي بریده 
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رند می تواند در البالي اصول و چارچوب جهان بینیها یا جهان نگریهاي مختلف، اندیشه هاي 
خود را عبارت بندي کند؛  زیرا براي او، اصل، زیستن است؛ نه عبارت بندیهاي گرفته شده از افسانه هاي 

 بینی یا جهان نگري بر ذهنیت و روان انسان، در تفکّر رندي، اجازه داده نمی شود که جهان. افسونگر
 و تر از اصول و مبانی ي همه ي ایدئولوژیها و مذاهب  و عقاید او گستره ي زندگی را فراخ. غالب شود

. می داند؛ درنتیجه براي رند، مشکل بتوان زندگی را محدود کردادیان کتابی
ه هر معرفت و شناخت پیش ساخته را پیش ساخته نمی دهد؛ بلکمعرفت ، تفکّر رندي، به هیچکس

 گرفته می شود، خنده دار و  چیزي را که در هر معرفتی به جد نیز خوار و بی ارزش می کند؛ زیرا هر
به همین .  گرفتن نداردجدبه پرسش انگیز می داند و یقین دارد که هیچ چیزي سواي  زندگی، ارزش 

رك می خواهد که هیچکس و هیچ پدیده اي و آموزه رند زی.  رند استاساسی يدلیل، فریب، مسئله ي 
اراده براي فریب نخوردن، اراده ایست که بافت زندگانی ي رند زیرك را تشکیل .  او را فریب ندهد،اي

رند زیرك، حضور فریب را در هر کاري و پیشامدي در می یابد و از گرفتار شدن به آن، واهمه . می دهد
داشته  قتی یا رهبري یا ایده آلی بیابد که به کمک آن از فریب خوردن بازرند زیرك نمی خواهد حقی. دارد
می یابد؛ زیرا هر حقیقتی  او در حقیقت و ایده آل و رهبري، بزرگترین امکانات فریب خوردن را در. شود

ثل  تاباند م وا می که چکاد امکانهاي فریب را چیزياو از هر.   بدون استثنا می فریبد،و آرمانی و رهبري
. حقیقت و دین کتابی و سیاست و اخالق و  رهبري و ایده آل  می گریزد

در برابر او، رند زرنگ می خواهد که هر کسی را تا می تواند بفریبد؛ زیرا در هر حقیقت و ایده 
هم رند زرنگ  هم رند زیرك، حقیقت و ایده . آل و رهبري، امکان و ابزار بزرگی براي فریفتن می یابد

با این فرق که یکی می کوشد  به دام نیفتد و دیگري تالش . ترین دام یا وسیله ي فریب می دانندآل را بر
از دیدگاه آنها، حقیقت و ایده آل به فریب ناب تقلیل .  می کند که  دام بگسترد و دیگران را فریب بدهد

ده آلی، دو رفتار متّضاد با ایمان به پوچ بودن هر حقیقت و ای. یافته اند و در آنها فقط فریب، هستی دارد
یکی می کوشد که خود را از بستگی به آن نجات بدهد و دیگري می کوشد با  آن، . هم را ایجاد می کند

.سود و نام و قدرت به دست آورد
 در کنکاشهاي خود در باره ي پدیده ي رندي، استدالل می کند که شیوه ي تفکّر  »جمالی« 

م آزادي در برابر  اسالم و نیز علماي  و فکري ایرانی است که قرنها، تجسرندي، بزرگترین آفرینش روانی
به همین دلیل، رند، انسانی است که به . متشرّع و حکومتگران ناالیق و هر گونه مسلک فریبنده بوده است

قدري انعطاف فکري دارد که هیچکس و هیچ مرجعی و نیرویی نمی تواند مالک فکر و احساس  یا روان 
. قدرت بورزد،شود و بر ذهنیت اواو ب

 رندي، شیوه ي تفکّریست که نمی توان آن را در تنگناي عقیده اي یا مسلکی  یا سیستمی 
 ورزي و رندي، شک. فکري گنجانید؛ ولو آنکه به زبان هر عقیده و مسلک و دین کتابی سخن بگوید

ولی مقاوم و پایدار و نیز مستقل و طعنه لطیفه گویی و طنز پردازي و هنر جسارت و زیرکی و گریز پایی؛ 
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پدیده ي رندي، سنجشگر رفتار بی لیاقتان . زن به قدرت طلبان سیاسی و متشرّع و ایدئولوژیکی می باشد
.  ستیزان می باشد -و زندگی 

 رند شده است و رندي، شیوه ،پا ، سرا »ار و حافظعطّ«  در دریاي فکري ي  که قرنهاست،ایرانی
آیین رندي، آیین .  اصیل ایرانی در درازاي سده ها براي نگاهبانی ي آزادي می باشدي مبارزاتی ي

نپارهاي فلسفی ي شیوه ي رندي در مفاهیم به همین دلیل، جا دارد که ب. آزادي به شیوه ي ایرانی است
.خویشاندیشیده ي هر متفکّر آزاد اندیش، عبارت بندي ي فلسفی شوند و گسترش یابند

وم خویشباشی ي ایرانی در سوگواري تدا -) چ 
 

  )تریالکتیک /  پادیک–سه (=  پاداندیشانه ، استدالل می کند که چون تفکّر ایرانی »جمالی« 
است، درنتیجه، سه قطب تضاد در این شیوه ي تفکّر از سویی در تنش با هم و از سویی دیگر، آمیزنده با 

ناگفته نماند که سوگواري با درد و . یوه ي تفکّر استیکدیگر هستند و سوگواري، تراوش مستقیم این ش
.  می باشدانهسوگواري از ویژگیهاي گوهري ي تفکّر پاداندیش. رنج و اندوه، تفاوت ریشه اي دارد

 خود را محور و مرکز جهان و تاریخ و جامعه می داند و می کوشد که ،در تفکّر پهلوانی، انسان
یقین دارد که کردارهایش بر شالوده ي خواست و خرد مهرورز و عقل روي پاهاي خود نیز بایستد؛ زیرا 

باا پهلوان فرهیخته ي خودش پی ریخته می شوند؛ امن بستی می رسد  انجام کارهاي نیک خود به چنان ب
که پیامدش سوگواري است؛ زیرا اوج آفرینش فردي با سوگ همراه است که ریشه ي ژرف در فلسفه ي 

.دارد و چهره اي ضروري و ذاتی از شیوه ي تفکّر ایرانی می باشدزندگانی ي ایرانی 
 به »سیاوش و ایرج و جمشید و سیامک« ي) بنداد ( = پس از استیالي اسالم بر ایران، اسطوره 

ل داده شد که البته چیزي به جز روپوش براي حفظ و نگهبانی از  تحو،»حسین ابن علی « عزاداري براي 
ت این شیوه ي تفکّر در ذهنیت و روان ملّت ایران، بسیاري از جنبه به رغم موجودی. داصل سوگواري نبو

هاي عالی ي آن تا کنون از بین رفته اند؛ زیرا هیچگاه، امکان آن را نداشت که از راه متفکّران 
.خویشاندیش، در مفاهیم فلسفی عبارت بندي شود

در داستان . الم با یکدیگر بسیار متفاوت هستند مقوله ي پهلوان سوگوار با مقوله ي شهید در اس
 پاي غنی و ن ابن علی، مسئله ي پاداندیشی و سوگواري ي ایرانی، مسخ و دگردیسه شده اند؛ ولی ردیحس

مسئله ي امروز فلسفه ي انگیزشی ایران آنست که چگونه باید از نو، شکلی . بار آنها به جا مانده است رپ
انی بدهیم تا به گوهر انسانی اش نزدیک شویم و آن را از حالت ناهنجارش آزاد تازه به سوگواري ي پهلو

.کنیم
گوهریک « تعزیه ي حسینی  یک تأویل مذهبی و شریعت مآبانه از سوگ ایرانی است که شالوده ي 

سوگ جمشید و فریدون « .  آسیب دیده است،مذهبیو تفسیر آن بر اثر برجستگی و هویدایی در تأویل » 
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ما بدون آشنایی دوباره با این . ، همه از شیوه ي پاداندیشی ي ایرانی ریشه گرفته اند »اوش و رستمو سی
شیوه ي تفکّر ایرانی و زنده ساختن اصطالحات و مفاهیمی که روزگاري به اجبار و اکراه ترك کرده ایم، 

. ط با ایما و اشاره بگوییممانند انسان خوابنمایی خواهیم بود که می توانیم بهترین رویاهاي خود را فق
در جوهر مردمی ي سوگواریها، ارزشهاي پایدار فرهنگ ایرانی نهفته است که بر فراز اسالم قرار 

در مسئـله ي سوگواري، تنش میان دو ارزش؛ یعنی مهرورزي به جان  و دادگزاري، به درد و . دارند
گریزي براي برتري دادن یکی بر دیگري اندوهی ختم می شود که انسان را سوگوار می کند؛ زیرا راه 

.  نیست
وقتی درد روان به فکر رسید و در مغز و اندیشه ي انسان، باز تابیده شد، انسان به دو الیه ي 

در اصل، . ناهمگون تقسیم می شود که با یکدیگر متّضاد هستند و ایجاد تنش متداوم و الینقطع می کنند
را و نرسانیدن گزند به آن را در مرکز قداست زندگیایده آلن بستی گرفتار می شود که خرد به ب

. فکري ي خود قرار می دهد
سند که پایداري بر اجراي آنها، براي ایرانی، قداست زندگی و کیفرداد، دو ارزش متساوي و مقد

نی ي هر انسان را سوگوار می کند و درست، خویشازمایی فردي در برابر چنین مسائلی است که لیاقت پهلوا
در شیوه ي اندیشیدن سوگوارانه، انسان می تواند آخرین حد درد و شکست . انسانی را  به محک می زنند

.  را تحمل کند و  نیک بماند و از نیکورزي اش دست برندارد؛ زیرا نیکی، تراوش گوهر انسان است
ی کند؛ بلکه پهلوان براي پیروزي و قدرتورزي بر دیگري نیست که به عمل نیک اقدام م
 کار   از انجام،پایداري بر سر گوهر وجودي خویش است؛ زیرا به رغم آگاهی از شکست خوردن نیکی

یک لحظه نیک بودن و بر سر نیکی ي . ، کوتاهی نمی کند و در باختن نیز خرسند و دلشاد می شودنیک
.برتري دارد جان باختن بر پیروزي ي دیرپایی که از راه حیله و مکر به چنگ آید، ،خود

- می اندیشد که دوام خود یا حافظه ي ملّی با سر »جمالی«  اندیشه اي کار دارد که با بزرگترین   
در حس سوگواري، انسانها، خودي را به یاد می آورند که .  گره خورده است،دردها و سوگها به هم

ي سوگواري، ایرانی، در پدیده . حکومتگران بی لیاقت از او جدا کرده  و آن را فروکوبیده اند
سرسختانه در اصول مردمی و مهرورزي که بر خرد سیمرغی استوار هستند، آرمانهاي بهمنشی و اجتماعی ي 

.خود را واقعیت پذیر می کند
 در برابر اوامر شریعت مآبانه ي رسمی و )سیمرغی ( =  سوگواري، صف آرایی دین مردمی 

خویشباشی ي ایرانی با این سراندیشه ي بلند که . یز می باشد ست -حکومتی قدرتمندان بی لیاقت و زندگی 
نیازردن جان و پروردن جان و به کار بردن خرد مهرورز و عقل فرهیخته براي آبادي جهان و رهانیدن 

ایرانی با عزاداري براي . بشر از درد، با رنجی همپاست که هسته ي مرکزي ي آرمانهایش در آن نهفته است
.  تجربه می کند،متداد آرزوها و آرمانها و گوهر راستمنشی خویش را تازه به تازهحسین ابن علی، ا
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 در بطن تفکّر سوگمندانه که علیه دستگاههاي حکومتی و عقاید و افکار رسمی ي حاکم بر 
ایرانی یقین دارد که شکست . اجتماع هستند، گوهر دین مردمی و مهرورزي ي ایرانی پایدار می ماند

گ مردمی ایران را آشکار می  همانا پیروزي اصیل است  و این یقین، لطافت و نرمی ي فرهنجوانمردانه،
راستی و مهرورزي و فرهنگ مردمی به شمشیر کشیدن و قتل عام مردم و فتوا دادن براي  آزردن . کند

 دلیري را آن استقامت وشکست به او، .  هیچ نیازي ندارد،انسانها و خشونت و به تبعید راندن دگراندیشان
.می دهد که کار نیک و مردمی را هر دم از سر بیاغازد و  ناامید نشود

مهر و داد و « در پدیده ي سوگواري، بزرگترین ایده آلهاي انسانی ي فرهنگ ایرانیان؛ یعنی 
 به شکست انجامید؛ ولی ایرانیان نه تنها به این آرمانها در طول » و زندگی راستی و گزند ناپذیري جان

ریخ هزاره ها پشت نکردند؛ بلکه مایه اي گرفتند براي از نو آزمایی و از نو خطر کردن و پایداري بر تا
«  مهرورزترین پهلوان ایرانزمین؛ یعنی یاد از ،»حسین ابن علی «  ایرانی با عزاداري براي. آن ایده آلها

 همپا و همرزم او بود و ،ک طرفمی کند که هزاره ها در پیکار علیه آزارندگان زندگی از ی  »جمشید جم
اکنون از سر جوانمردي، لباس عربی به او .  در کنارش دست افشان و پایکوبان، در جشنها،از طرف دیگر

.پوشانیده است تا بتواند همپاي با او، سوگوار باشد
براي .  استدالل می کند که پیدایش گوهر فردي در اجتماع و سیاست، درد آور است »جمالی« 

هنرها و استعدادها و برتریهاي فردي با .  یش نیکی ي خود بایستی درد را نیز در کنار آن پذیرفتپیدا
اصول حکومتگران بی لیاقت و نهادهاي متشرّع و اقتصادي و اجتماعی و قانونی، سازگار و همخوان 

پیدایی دست نیستند؛ ولی انسان با وجود دردهایی که از سوي جامعه به او آسیب می رسانند؛  از خویش
 پدیدار می کند تا زندگی را پاس بدارد و به هر ، برنمی دارد و گوهر خود را در لحظه هاي نابهنگام

ت، انسان مهرورز در زیر سلطه ي حکومتهاي ناالیق و قواعد و رسوم به همین علّ. جانداري مهر بورزد
، » فرّ« ات اجتماعی بر شالوده ي پوسیده ي اجتماعی، غریب و تنها می ماند تا روزي که حکومت و مناسب

.  انسانها در راستاي زندگی پروري باشدکردارپی ریزي شوند و 
 شکست می خورد و ،در فرهنگ ایرانی، انسان با نیکی کردن، هم نزد دوست  هم نزد دشمن

ت  رنج می برد و عذاب می کشد؛ ولی با همه ي عذابها و شکست خوردگیها از نیکی کردن دس،سراسر عمر
نیکی به رغم آگاهی  از شکست آن در عمل و بدون امید و پاداش، بیانگر عظمت و اوج . نمی دارد بر

شکست خوردن مداوم در انجام . منش شگفت انگیز ایرانی است که برخاسته از نیرومندي ي گوهر اوست
کی اش زاییده از ایرانی، نی. عمل نیک و سرسختی و پایداري به دوام آن با سوگواري به هم پیوسته اند

.نیرومندي ي گوهریک اوست؛ نه به سوداي اجر و پاداش و پیروزي در دنیا و آخرت
سوگواري در ایران، بیانگر مقاومت سیاسی و اجتماعی و حقوقی براي یک اصل کلیدي می باشد؛ 

ن، یعنی جامعه در همسوگواري که از بیداد و بی مهري، نشأت می گیرد علیه دروغزنان و بیدادگرا
سوگواري، بزرگترین و عالی ترین شیوه ي سازماندهی ي اعتراضات . اعتراض می کند و به پا می خیزد



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٨٠

گسترده تر و همگانی تر ، هر چقدر دامنه ي سوگواري. سیاسی و اجتماعی و اقتصادي مردم ایران می باشد
سوگواري، سوگند خویش را باشد؛ جامعه در برابر بیدادگران حساس تر و معترض تر شده است و با عمل به 

.  بازآفرینی می کند،  از نو » و زندگیمهر و داد و راستی و گزند ناپذیري جان« در پایورزي بر 
سوگواري براي ایرانی، پیوند اعتراض و مقاومت اجتماعی براي استوار ماندن بر اصلهاي مهر و 

و خودزنی و خونریزي نیست؛ بلکه خود داد و راستی می باشد و  به معناي غصه خوردن و گریه و  زاري  
سوگواري بر شالوده ي خوشبینی ي .  انتقام جویانه استحسیرومند ساختن و چیره شدن بر را از نو، ن

 ز این نظر،ا. ایرانی به پیروزي داد و مهر و راستی و قداست جان به رغم ستیز بیدادگران می باشد
رهنگ سیاسی ي خود؛ یعنی مهر و داد و راستی و قداست نپارهاي ف تجدید ب باسوگواري، افراد جامعه

رسالت امروز خویشاندیشان ایرانی است که چنین واکنش بزرگ . جان، دوباره همپیوند و همبسته می شوند
ی آن را از بهر گسترش مهر و داد  ملّ -و مردمی را از چنگال بیدادگران به در آورند و ویژگی ي مردمی 

.پویا و کارگذار کنندو راستی و قداست جان، 
در پدیده ي سوگواري، انسان، درك تلخی ي سوگند خویش را براي پایدار ماندن بر مهر و داد 

این تلخی که با درنگ و آرامش تا ژرف . و راستی و قداست جان با وجود مصایب و بالیا نشان می دهد
به . ، زاینده و آتشفشانی می کندروان انسان، چشیده می شود، ناگهان نیروهایی را از ژرف گوهر انسان

 گرایش پیدا می کند تا ،همین سبب، سوگواري، به رستاخیز برترین نیروها و ایده آلها و آرمانهاي انسانی
به رغم حاکمیت قواي اهریمنی و زندگی ستیز در سراسر تاریخ، بر اصول مردمی و مهرورزي و دادگستري 

 جنبش سوگوارانه ،هر سالهن ابن علی،یحس عزاداري کردن برايایرانی با.  خود پایدار بماند يو راستی
 مهر و داد و راستی و  گسترش و نگاهبانی از از براي در برابر بیدادگراني اعتراض و مقاومت خود را

.قداست جان با صدایی رسا فریاد می زند

  تنش فرهنگ با تمدن -)ح

 که خودش پیشاهنگ  دلیر آن می باشد،  »یجمال« یکی از ویژگیهاي برجسته و شایان تحسین 
او می گوید که تفکّر، روشنی و وضوح و صراحت  می طلبد و از ایهام و ابهام و . راستمنشی در تفکّر است

 حرفش را پوست کنده می ،متفکّر راستمنش. پهلو گویی و تمثیل و تشبیه و کنایه می پرهیزد دو یا چند
ی می تواند به وجود بیاید که انسانها نه تنها به افکار متّضاد همدیگر از نظر او، دمکراسی در فضای. زند

 انگیخته ي فردي،گوش می سپارند؛ بلکه از افکار متّضاد یکدیگر نیز به آفرینندگی ي افکار نو و هنرها
می شوند؛ یعنی هر کس از ضدیت فکر دیگري با فکر خود، دلشاد می شود؛ زیرا از همان اختالف و 

آن که خودش روش تفکّر خودش را دارد، در برخورد با  .ت که آفریننده ي فکر می شوندضدیت اس
.تفکّرات متّضاد، آفریننده می شود
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روند تکاپو وار فرهنگ، د نیرويست در حرکت از عواطف به افکار و از شعر به فکر است که ر 
فرهنگ، یک .  هم، آگاهانه می آفریند با  مختلف و کثیر و متّضاد راگرایشهايآمیزنده و پیوند دهنده ي 

ملّت در حین بازگشت به سوائق و عواطف مشترك عمیقش در شعر و موسیقی . سویه و متّضاد است حرکت دو
 گستردن عواطف و امیال و سوائق و منافع نیز برايو درك و لمس این همبستگی می کوشد پا به پاي آن 

.در افکار روشن و واضح، راه تفاهم پیدا کند
بدین معنا که چگونه می توان کثرت را یا اضداد را به .  گرانیگاه فرهنگ ایرانی، همبستگی است 

از بین بردن یک . هم پیوند داد، بدون آنکه آنها از بین برده شوند؛ زیرا هر ضدي، نیروي آفریننده هست
ستگی باید از گوهر همب. ردن یک نیروي آفریننده می باشدضد، براي حاکم کردن جفت ضدش، نابود ک

فرهنگ ایرانی، جهاد براي عقیده و دین را نمی به همین علّت، .  ناپدید شود،خود انسانها بجوشد تا درد
ترین فروزه ي انسان  پذیرد؛ زیرا مهرورزي در مقایسه با پیوند اعتقادي و ایمانی، خجسته ترین و جاذب

.  ف و تضاد با یکدیگر استمسئله ي فرهنگ، آفریننده و بارور شدن از اختال. است
ق بوده فرهنگ ایران از نمونه فرهنگهائیست که در پیوند دهی و آمیزندگی و آفرینندگی، موفّ

است و این بزرگترین ویژگی ي روان ایرانی است که ما را قادر می کند تا فضاي بسیار چشمگیر و جذابی 
ورد آگاهانه با اختالف و تضاد و پیوند برخ.  فرهنگ خودمان فراهم کنیمشالوده يبراي دمکراسی بر 

.دادن، ویژگی ي فرهنگ ایرانی است
 اندیشه هایش از زاویه هاي گوناگون بر این مطلب تأکید می کند  - در بسیاري از پاره  »جمالی« 

که همه ي نیازها و سودهاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادي ي ما، در مایه هاي فرهنگی، ریشه دارند و 
چه بسا فرهنگ به .  سواي  سنّت تاریخی است،پیشینه ي فرهنگی.  رونوشت تاریخ ما نیستفرهنگ ما،

هاي مردمی ي ما با وجود تاریخ سیاسی و ) بنداد ( = اسطوره . تاریخ، بالیده است رغم رویدادهاي اسفبار
 را آیین کشور آرایی ي ما. شریعت آلود و نظامی ي ما، فرهنگی بسیار عالی فراهم آورده اند

. حکومتگران فراهم نیاورده اند؛ بلکه مردم ما که اکنون به حال خود رها شده اند
. نمایه هایش را متعین بکند، از خود طرد و نفی می کندت و عاملی را که بخواهد بفرهنگ، علّ

دیگر، پدید تجدد به این معنا نیست که ما  آخرین اندیشه و ایده یا ماشین یا سازمان تازه را که در جوامع 
د حقیقی، زاییدن پدیده ي تازه اي از روان فرهنگی آمده است به جامعه ي خود انتقال بدهیم؛ بلکه تجد

د، جدید شدن تجد. می شود رفتار -جدید ملّت با زادن هر پدیده ي تازه اي،.  اجتماعی ي ملّت است -
نو،روارها چیز جدید از خارج، ملّتبا آوردن خ. ت خود در روند خویشزایی آگاهبود فردي استتمامی   

اندیش و متجدد نمی شوند؛  زیرا متجدت فکري و روانی و مناسبات اجتماعی ي د شدن مداوم در تمامی
زادن، وامی . ستن به ملّتهاي دیگر استخود، سواي تقلید از پدیده ها و اندیشه هاي جدید در تاسی ج

.تار ما را هر روز از نو بزایدکسی نمی تواند ذهنیت و تغییر رف. نیست
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انسان، کاري را می .  استوار هست،»پسندیدن و نپسندیدن « در فرهنگ ایرانی، اخالق بر مفاهیم 
ایرانی نمی آزارد؛ زیرا جان آزاري را نمی . حکومت و قانون را باید پسندید. کند که آن را می پسندد

ن یونانی به ایران  بود که تمدهمین یقیناز .  داردفرهنگ ایرانی به نیکی ي گوهر انسان، یقین. پسندد
. تهاي اسالمی و غربی نیز همان سرنوشت را خواهند داشتمدنی. آمد؛ ولی در فرهنگ ایران جذب شد

فرهنگ ایرانی از سوائق خشن و دشت خو، بیزار است؛ زیرا مانع پیدایش احساس و عواطف ر
و تجاوزگري و قهر و سختدلی می باشد، ه ي تهدید و زورگویی  خشم که پای.لطیف و نرم و نازك می شوند

پسند و « معیار اصلی ي اخالق و منش فرهنگی، . براي ایرانی، نشانه ي وحشیگري و بی فرهنگی است
می گزیند و در عمل به کار می بندد  و هر چیزي  ایرانی هر چیزي را که می پسندد، بر.   می باشد»ناپسند 

به همین سبب، به امر و نهی و تهدید، نیاز ندارد؛ . نمی گزیند و در عمل اجرا نمی کند  بررا که نمی پسندد،
- و  -زیرا  امر و نهی  که پیامد خشم است، با انسان خشن و بی احساس و بیابانگرد و بی فرهنگ، سر   کار  

.دارد
ساند و همداستان  انسان فرهیخته، آزردن جان را نمی پسندد و چون نمی پسندد، آزار نیز نمی ر

،  »پسندیدن و نپسندیدن مردم ایران« هر قدرتخواهی باید نسبت به سائقه ي . با جان آزار نیز نمی شود
اسیآن. ت داشته باشدحس که امر و دستور می دهد، مردم را دهر فرمانروا باید . شتخو، بار می آوردر

مات سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی دست   مردم، به اقدا»پسند و ناپسند  « همخوان با سائقه ي 
.بزند

 که شایان ژرفاندیشی  می باشد،  »جمالی« ستارهاي فلسفه ي انگیزشی ي  ترین ج یکی از حساس
ن و گالویزي اش با فرهنگ می باشد پرداختن او به مسئله ي تمد .ن، دو وي می گوید فرهنگ و تمد

در . فرهنگ، رویش و زایش و جوشش از گوهر خود است. همند زش بادامنه ي متّضادند که در تنش و آمی
ن، در تمد. بطن فرهنگ، هر ملّتی، خود را در تاریکی ي پدیده ها و پیشامدها و دگرگشتها می جوید

 هر نفوذي و تأثیري از بیرون را ،در فرهنگ، ملّت.  آگاهبود خود را می سازد،ملّت بر طبق خواسته هایش
ت و عامل متعین گیزه می پذیرد؛ یعنی در هر عاملی، انگیزه به خودجوشی می یابد؛ نه علّفقط به شکل ان

ت و عاملی را که بخواهد ذهنیت و روان پرورندگانش را فرهنگ، هر علّ. کننده ي ذهنیت و روان خود را
- و  -، سر ن با دامنه ي آگاهبود و خواست و عقل انسانتمد. متعین کند، در جا به دور می اندازد  کار  

تالشی است براي شبیه دیگري شدن؛ زیرا شبیه شدن را امتیاز می پندارد؛ ولی فرهنگ، به . دارد
. ست و پروریدیقین به گوهري دارد که باید آن را  در تاریکیها ج.  یقین دارد، خویشبود و به خود آمدن

تها یرش انگیزه ها و تقلیل دادن علّ آهسته به خود آمدن در پذ.، زائیدن خود مجهول استفرهنگ در اصل
ن می تمد. و عوامل نفوذ به انگیزنده هاي خالص، یک روند فرهنگیست که به شکیبایی و زمان، نیاز دارد

تابنده  ن تالش می کند فرهنگ را که بازتمد. خواهد که انسان، همانند تصویري، ثابت و چشمگیر بشود
هبود، پس براند و تبعید کند؛ ولی فرهنگ در تاریکی ي ي تصاویر آفریننده هست از دامنه ي آگا
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یافتن  خود را باز. ن کند و دور انداختناآگاهبود، جوشان می ماند و ریشه ایست که نمی توان آن را از ب
. در هر خودي، جوششی از خود هست که پیکر و کالبد یافته است. یافتن خودهاي گذشته است سواي باز

. ست و رونوشت برداري از یک چهره ي واقعیت یافته ي خود در گذشته نیستخود شدن، جنبش فرهنگی
ن می کوشد که انسان را از نیازهاي حقیقی ي زندگی برهاند و نیازهاي ضروري را برترین نیازها تمد

اسیت نیازهاي لطیف که ندیدنی بشمارد و آنها را بیش از اندازه، مهم جلوه بدهد؛ ولی فرهنگ بر حس
.می فشارد  پا،در برابر آن نیازهاي خشنهستند 

شیدن و فرا روییدن می باشد، چیزي است کِ که بیانگر بر »فرّ « پیشوند . فرهنگ، داشتنی نیست
که از خویشباشی به دیگران می تابد و می درخشد تا دیگران را به آفرینندگی بیانگیزد و طبعا خود نیز با 

 یا نگاه داشتنی می دانند، تملُکی افرادي که فرهنگ را چیزي .پذیرش فرّ از دیگران، آفریننده بشود
. چیزي بریده اند که در فرهنگ، اصیل می باشد پیوندشان را با هر

وظیفه ي من، .  دیگر، فرهنگ نیست،  وقتی فرهنگ من، مرا به آفرینندگی از نو نیانگیزد
ن براي تخمیر شدن از نیروگاهِ داشتن و نگاهداري و بزرگداشت فرهنگ نیست؛ بلکه مایه پذیر بود

چه بسا ملّتها که روزگاري فرهنگهاي بزرگی به وجود آورده اند؛ ولی پس . انگیزندگی ي فرهنگ است
از آن، هیچگاه از آن فرهنگ به آفرینندگی، انگیخته نشده اند و خویشزایی خود را از دست داده اند و 

در حالیکه فرهنگ را نباید . ا بزرگ می دارندامروزه فقط به آن فرهنگ، افتخار می کنند و آن ر
مایه اي را در دوران   -آموخت؛ بلکه از فرهنگ باید انگیخته به خویشاندیشی شد تا بتوان افکار نو

.خویش آفرید
به عبارت دیگر، ویژگی ي انگیزندگی ي انسان به .  فرهنگ در ایران، ویژگی ي اهریمنی دارد

براي ایرانی هر چیزي که به آفریدن می انگیزد، . فرهنگ می باشدآفریدن است که ترازوي ي شناخت 
تهاست که مرده و ایستاست و وقتی نیز مایه فرهنگی که دیگر به آفریدن نمی انگیزد، مد. انسانی است

ل پر زرق و برق خواهد شدپذیر براي آفرینندگی نباشد، باري بر دوش ما و تنها یک تجم.
 رت فرهنگ ایران با تویه هاي توانگر و پ استدالل می کند که اولوی »جمالی« در همین زمینه، 
واجور  ایدئولوژیهاي رنگارنگ و تئوریها و مکاتب جور ادیان کتابی و وهب مایه اش بر تمامی ي مذا

رستاخیز . دهنده ي راستی در گوهر ماست فلسفی که به کشور ما سرازیر شده اند و می شوند، نشان
تر از همه، شرایع اسالم، پیوند ناگسستنی  در گالویزي ي با عقاید سیطره خواه و مهمفرهنگی ي ایران 

 ،فرهنگ ایرانی، آرمانهایی را در خود پروریده است که در هیچ یک از حکومتهاي خودي و بیگانه. دارد
ی واقعیت واقعیت نیافته اند و آرمان و آرزوي مردم ماست که چنان ایده آلهایی باید در جامعه ي ایران

نمایه هاي فرهنگ ایرانی را وظیفه و رسالت متفکّران و جویندگان خویشاندیش است که ب.  بیابند
ندا کنراستمنشانه بگسترند و امکانهاي به جوشش افتادن آن را مهی.
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سه ( =  انديشي - گوهر تفکّر ايراين بر پاد  -)5
 . استوار است)تریالکتیک /  پاديك –

- و  -ق شده است که ساز ، موفّ »جمالی« ه ي تفکّر ایرانی،  از شیوثدر بح  کار اندیشیدن ایرانی  
را در رویارویی با جهان و پدیده ها، با ظرافتی منحصر به فرد، کشف کند؛ یعنی شیوه اي که در ذهن و 

 و زنده، ام تا امروز همچنان در کردارها و واکنشهاي خودشان به شکل پویاترین ای روان مردم ما از کهن
وي در مبحث شیوه ي اندیشیدن ایرانی که تا اندازه اي پیچیده و گیج کننده نیز به نظر . کارگذار است

می رسد، روشی را پی ریخته است که پژوهشگران خویشاندیش تاریخ و فرهنگ ایران می توانند به یاري 
تئوریزه براي. سند و آشکار کننداهاي گوهر ایرانی را باز شناي آن، بسیاري از کنج و کناره ها و معم 

به همین دلیل، من .  تحریر کرده است، ، افکار خود را عمیق؛ ولی کوتاه »جمالی « کردن این مبحث،
 او، چکیده اي از اندیشه هایش را به زبانی ساده تر بیان  ينگاري-دشوارکوشیده ام که براي رفع

.کنم
تریالکتیک؛ نه دیالکتیک [ = دن ایرانی، پاداندیشی  نشان می دهد که شیوه ي اندیشی »جمالی« 

از ویژگیهاي آن، اینست که تضاد، انگیزنده به آفریدن و اندیشیدن .  است] اروپایی  -در مفهوم یونانی 
 در ضد.  فرا می گذرد و ادیاناست و از سراسر مرزها و کرانه هاي افکار و عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب

دودن و نابود ز. قش انگیزنده به آفرینندگی ي افکار و هنرهاي فردي را ایفا می کندتاریخ و اجتماع، ن
می دارد؛  زیرا بدون اندیشه ي مخالف  نمی  ، بویژه در روند اندیشیدن، انسان را از آفرینش بازکردن ضد

. توان آفریننده شد
ز و با هم آمیز، پیوسته با اندیشی  یا به عبارت دیگر، اندیشیدن در بستر اضداد با هم ستی پاد

- و  -آفرینندگی ي فکري سر  -اندیشی در گفت  کاربست روند پاد.  کار دارد  - و    شنود انسانهاي  
اندیشنده با هم که با سخنهاي واژگونه ي یکدیگر در برابر هم می نشینند، باید آماجش، آفریدن اندیشه 

دیگري؛ نه اثبات کردن و به کرسی نشاندن عقیده باشد؛ نه فهماندن عقیده و جهانبینی و دیدگاه یکی به 
.اي در برابر ایدئولوژي یا دیدگاهی دیگر

گسترش می   پیوستگی ي پیدایشی که در مفاهیم، - 1: ستون بسیار ژرفمایه دارد  اندیشی، دو پاد
،  اندیشه با دو گونهانسان.  ضربه ي ناگهانی که یک لحظه پدیدار و سپس برق آسا ناپدید می شود - 2یابد 

یکی اندیشه اي که پیاپی می گسترد و همه ي اجزایش با هم، پیوند ضروري و منطقی دارند و . روبروست
دیگري، اندیشه اي که دست در برابر اندیشه ي پیشین، ویژگیهاي واژگونه اش را دارد؛ یعنی ناگهانی و ر



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٨٥

گونه پدیده و رویداد است که در  اندیشی، شناخت ستیز و آمیزش دوگونه اندیشه و دو پاد. تصادفیست
دوده یا گم می شونداندیشه هاي گسترشی و روشی و منطقی و دستگاهی، ز.

از . تفکّر ایرانی با کثرت، آغاز می شود. ن متّضاد برمی گرداندایرانی  هر پدیده اي را به دو ب
 پیدایش هیچ پدیده اي را .آفرید ستیزش و آمیزشهاي میان کثرتهاست که می توان جهان را شناخت یا باز

فهمید و ) ت یا اصل نخست از یک وجود یا علّ( ن در جهان و تاریخ و روان انسان نمی توان از یک ب
در . در کار باشند  باید دو نیروي متّضاد که خویشافرین هستند،یدر هر آفریدن و تولید کردن. شناخت

 دو تجربه ي واژگونه در کار باشند تا اندیشه، زاییده اندیشیدن نیز باید دو نیروي متّضاد یا دو اندیشه یا
.بشود

ر تکاپویی امکانپذیر است که از کرانه هاي ستیزش و آمیزش دو  شناختن و اندیشیدن از روند پ
اندیشی، پیامدش این خواهد بود که در کند  اندیشه ي پاد  -گستري ي سر فرا.  فرا می گذردضد-  - و  

 ها و جهانبینیهاي گوناگون و متّضاد می توان جهان را شناخت؛ نه از نهادن یک کاو اصول عقاید و فلسفه
ه  یا روح آغازین  و همچنین؛ بنا  یا ایده اي یا ماد ت نخستین یا یک اصل یا زیروجود نخست و کامل یا علّ

.نه از شناخت هر مکتب فلسفی یا دین کتابی  یا جهاننگري یا ایدئولوژي
بدین معنا که در لحظه ي اندیشیدن، دو پاد . یزش دو چیز متّضاد چهره می گیرداز تنش و آم آغاز

در آغاز به هم پیوندانیده می شوند به شرطی که همزمان و پیوسته، هم نقش انگیزنده  هم نقش گسترنده را 
نه آنچه که مهم است، نخستین جنبش است؛ . برتري جنبش بر وجود، گوهر تفکّر ایرانی است. ایفا کنند

؛ زیرا برتري دادن جنبش بر )انتولوژیکی ( = شناخت جنبش، اصل است؛ نه شناخت وجود . نخستین وجود
مهر یا آمیزندگی یا پیوندجویی، جنبش نخستین . وجود، نشانگر جوشندگی و افشانندگی ي زندگیست

ش درونی و ریز هستی از دید فرهنگ ایرانی، فقط یک جنب. مهر و آمیختن، آغاز هستی است. ایرانی است
اندیشیدن باید به یافتن راههاي شادي از طریق پیوند . نیست؛ بلکه جنبش یکپارچه ي انسان و کیهان است

. دادن میان انسانهاي گوناگون بپردازد
 که پاد یکدیگر دو ضد. اندیشیدن بر شالوده ي فرهنگ ایرانی، انسانها را به هم می پیوندد

 همزاد، پادوند یکدیگرند  و پاد دو ضد.  زاده یا پدیدار شده اند،ه با همهستند، جفت اضداد می باشند ک
.  است که از نیروي مهرورزي پیدایش می یابد دو ضد]بهمن = مینوي به  [ = سوم، نیروي پیوند دهنده ي

را در همپیوندي، آفریننده نگاه می بهمن، پاد سوم است که بدون یکی ساختن از دو پاد،  آن دو ضد 
.بهی یا نیکی، نیروي پیوند دهنده ي اضداد همزاد هست.  اردد

  واژه و فکر -)الف 
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آنها به تفکّر، رنگ و بو می دهند . ،  در بطن واژه هاست که ما می اندیشیم »جمالی« از دیدگاه  
بود و در تویه ي هر واژه، تاریخ آگاه. ن می کنند؛ زیرا از گوهر آدمی می رویندو گوهر فکر ما را معی

 یک مفهوم در ي یک واژه،  کاريبا به کار بردن ساختگی و زور.  ناآگاهبود هر فرهنگی نهفته است
بر شالوده ي پاداندیشی براي شناختن ژرفاي هر . ،  نمی توان آن را از بستر فرهنگی اش جدا کردخاص

. واژه باید از دو مقوله ي متّضاد بریدن و پیوستن استفاده  کرد
ی، اندیشیدن اندیشه اي است که متفکّر یا فیلسوف از راه آن، در برابر اندیشه ي اندیش پاد

 صف آرایی می کند که هم علیه تفکّرات دیگریست هم یار و مددکار و پذیرنده ي افکار ،دیگري
در حقیقت، اندیشه ایست که متفکّر به کمک آن، هم با اندیشه هاي دیگري در ستیز و تعارض . دیگریست

دو جنبش ستیزیدن و آمیزیدن، یکی . ی گیرد هم افکار خود را با اندیشه هاي دیگري می آمیزدقرار م
 اندیشی، ویژگیهاي خاص پاد. پس از دیگري انجام نمی پذیرد؛ بلکه جنبش همیشگی و همزمان باهمند

.خودش را دارد که اگر آگاهانه به کار برده شوند، بسیار کارگذار و پویا نیز خواهند بود
 استدالل می کند که روند اندیشیدن در  »جمالی« ،  پاد اندیشیدر بازکاوي ي پروسه ي تفکّر

در . کرانه آفرینی، هم رده بندي می کند هم پیوند می دهد هم مقوله ها و پدیده ها را به هم می آمیزد
باشد؛ ولی روند شناخت، شناسنده، خود را از پدیده اي متمایز می کند که در حال شناسایی آن می 

هر متفکّري در پروسه ي اندیشیدن، اندیشه هاي خود را .  خود را عینیت می دهد،همزمان، با همان چیز
ت می برد و خود را با آنها رو در رو می کند؛ ولی اندیشه هاي خود را عین همان از دیگري و واقعی

.  کرده استواقعیتی می داند که اندیشه هایش را از آن  برگرفته و عبارتبندي
علیه یکدیگر می ستیزند و با هم می ) متّضاد با هم ( در روند اندیشیدن، دو جنبش واژگونه 

در مغز هر متفکّري که . چنین رویدادي باعث می شود که اندیشه اي در مغز متفکّر، پیدایش یابد. آمیزند
؛ بلکه پیوند تنشی با آن فکري پیدایش می یابد، آن اندیشه در گوهرش با فکر مادریش متّضاد نیست

. ناهمخوان است،اندیشی عایی با پاد  انجام را متعین نمی کند و چنین اد،دارد؛ زیرا آنچه که آغاز است
هر اندیشه اي می تواند در برابر اندیشه اي دیگر که از آن جوشیده، نقش انگیزنده پیدا کند یا 

بینش، جنبش آزاد شدن .  به اندیشه هاي دیگر شودآنکه خود اندیشنده از آن اندیشه ي جدید، انگیخته
 )یگانه شوي = همانباشی (  و سپس، پیوستن به آن چیز )بیگانه شوي = ناهمانشوي ( انسان از یک چیز 

.  آزاد می کند، مفهوم از هر چیز در روند اندیشیدن، خود را از آن چیز کردنمتفکّر با جدا. هست
) پدیده ها ( ی را که در آن بینش، پیش می آید و با چیزها در بینش، ما باید همه ي مفاهیم

عینیت داده می شوند، رها کنیم و از سر بکوشیم با تجربه ي مستقیم خود آن چیز، آغاز کنیم و از آن 
در تفکّري که بر . تجربه ي زنده، مفهومی تازه انتزاع کنیم و بکوشیم که دوباره از آن چیز، آزاد شویم

 استوار است، کوچکترین ناهمجوري ي مفهوم با تجربه ي ما از چیز، به شکل تضاد درك میمفهوم عینیت 
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می توان با دین کتابی  از مرز هر دستگاه فلسفی یا جهانبینی یا ایدئولوژیی  یا اصول هر در نتیجه،. شود
.شتگذ نشان دادن پارگی و ناهمجوري ي مفاهیم آن با تجربیات مستقیم فردي یا اجتماعی فرا

هر اندیشه اي، مفاهیمی را به هم آمیخته است که . اندیشی  از تضاد چیز با مفهوم، آغاز می شود پاد
هیچ اندیشه اي با .  عینیت ندارند)تجربیات مستقیم از چیزها و پدیده ها  ( هیچ یک از آن مفاهیم با چیزها

آمیزش مفاهیمی ( ري و ناهمانی ي اندیشه نابراب. تجربیاتی برابر و همسان نیست که از آنها سخن می گوید
پدیده . اندیشی است ، اصل بنیانی پاد)پدیده ها و رویدادها ( با تجربیات زنده و مستقیم از چیزها ) چند 

در روند اندیشیدن متفکّر یا فیلسوف،  نامنتظره و پیش بینی ناشده، اندیشه ي نخست را غافلگیر ي ضد 
و تند، سراسر اندیشه ي اصلی را به هم می ریزد و سازمایه ي آن را می می کند و این برخورد شدید 

و با تلنگر نامنتظره به ساختار اندیشه است که متفکّر یا فیلسوف به ) اندیشه به لرزه می افتد ( جنباند 
. انگیخته می شود،آفرینندگی ي افکار تازه

اندیشه اي نیست که ما در گسترش یک مفهوم اندیشه ي ضد ،مفهوم یا  به آن می رسیم؛ بلکه ضد 
به همین .  اندیشه، ناگهانی و آنی پدیدار می شود و از گسترش فکر و مفهوم اصلی، پدیدار نمی شودضد

 ناممکن است و تا زمانی که در جنبش هست و ،دلیل، پیش بینی ي کارگذاریش از مفهوم و فکر اصلی
. به پیش می راند و متفکّر را شادکام می کندهنوز مرزش را پیدا نکرده است، روند تفکّر را

  تضاد و زایش اندیشه -)ب 

طبعا اندیشه ي تضاد .  خود می شود، گوهر اندیشه، انتزاعیست و آفریننده ي ضد »جمالی« از نظر 
ر در ایران، اندیشه ي خدایی پیدایش یافت که د.  خود را دارد؛ زیرا تضاد نیز اندیشه ایست انتزاعینیز ضد

  سپس همین اندیشه .  این خدا، اصل همه ي چیزها هست).تخمه = سیمرغ ( . گوهرش، اضداد پنهان هستند
به دو خدا، راه می یابد که مساوي و متّضاد با همند؛ ولی فقط با همکاري یکدیگر می توانند هر چیزي را 

  دگرگونشونده ي تخمه بودن دو ضد می باشد، حالت درونی و»انگرا و اسپنتا « مینو که پسوند  . بیافرینند
. را می نمایاند که با هم در تنش و آمیزش هستند و این نشانه اي است براي بیان آفرینندگی ي آنها

گستره ي اول، آگاهبود و خرد مهرورز . در فرهنگ ایرانی، اضداد، سه گستره ي متفاوت دارند
اضداد تا . است و گستره ي سوم، گوهر انسان استگستره ي دوم، روان و ناآگاهبود . و عقل فرهیخته است

که در دامنه ي عقل فرهیخته هستند، مسئله ي طرد و نفی یکی از آنها یا آمیختن گذراي آنها در  هنگامی
 به گستره  عقل و درونی شدند  و نیز از بسترتر و  روانی یک آمیزه مطرح می باشد؛ ولی وقتی اضداد، ژرف

 ( تر بروند و گوهري و وجودي بشوند، آنگاه است  که پیدایش ضد گامی ژرفي روان سرازیر شوند یا 
.به رغم خواست آگاهانه، در ذهن و روان  ما، مسئله ي فریب را مطرح می کند) در روان یا در وجود 
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از .  فلسفه بر آنست که فقط جنبش اضدادي را بررسی کند که آگاهانه در دامنه ي تفکّر هستند
- مسئله ي فریب، سر این نظر،  با - و    کاري ندارد؛ ولی اندیشیدن، وقتی زنده و پویاست که از زمینه ي  

ي که نمی خواهیم و از آن و وجودي ي انسان، جدا کردنی نباشد؛ زیرا ما به سوي ضد) درونی ( روانی 
روان، نفی نمی  در آگاهبود نه تنها،  آن را در طرد و نفی هر ضد. می پرهیزیم، فریفته و جذب می شویم

ت بیشتر می انگیزاندکند؛ بلکه درست به فعالی.
آن که در باره ي . اندیشیدن در باره ي هر چیزي از اندیشیدن در باره ي خود، جدا پذیر نیست

چیزي می اندیشد، در باره ي خود نیز می اندیشد و در روند اندیشیدن در باره ي خود است که هر انسانی 
از خود، آگاه شدن، گوهر خود را گشودن و .  و از هستی ي خود، آگاه می شودبه خود نیز می آید 

ما به همان . با روند خودگشایی، روند خودبندي همراهست که واژگونه اش می باشد.  خودگستري است
ست، مسئله ي خودپوشی و خودبندي است که ما را رد.  اندازه که به خود می آییم، بی خود نیز می شویم

. می انگیزانند تا گوهر خود پوشیده و خود بسته را از همدیگر بازکنیمبدان 
. هستی ي هر انسانی از راه شناخته شدن است که می تواند به دست خود انسان از نو آفریده شود

به خود آمدن،  جهانی .  بدین معنا که با شناخت از خود، خود ناشناخته ي بزرگتري نیز آفریده می شود
پاداندیشی با  آگاه شدن از خود و خود شدن انسان و خویشزایی آگاهبود، .  خودي می آفریندتازه از بی 

- و  -سر  از . هر گاه از یک اندیشه، اندیشه اي متّضاد با آن زاییده شود، انسان، آفریننده هست.  کار دارد 
راد جامعه اي  یا دورانی هر اندیشه اي می توانند اضداد مختلف، زاییده بشوند و آگاهبود هر انسانی یا اف

.گراندیشی بیانگیزاندتاریخی را به تفکّر و د
گنجینه ي افکار  امکانات انگیزنده شدن هر اندیشه اي در تفکّر آینده ي انسان، تاریخ تفکّر را 

نگارش تاریخ تفکّر، علیه گوهر اندیشه هاي . زنده می کند که به دشواري می توان آن را تاریخ نامید
؛ زیرا افکار اصیل و پرمایه،  انگیزنده به آفرینندگی می مانند و ویژگی ي انگیزشی ي اندیشه اصیل هست

پیدایش هر فکري در تاریخ، یک پیشامد شمرده می شود و باید به . در تاریخ، درك پذیر و پذیرفتنی نیست
ت ت کرد؛ ولی هر فکري را در حالفهم چگونگی ي پیدایش آن در آن لحظه ي تاریخی، هم

آنچه می انگیزد، نقطه ایست نادیدنی . انگیزندگیش نمی توان ساده و راحت بررسی کرد و آن را بازکاوید
و آنچه از آن انگیزه، پیدایش یافته و گسترده شده است، در برابر هر دستگاه فلسفی و آموزه ي 

.انگیزنده، تاریخ ندارد.   هیچ است،ایدئولوژیکی و عقیده
، نهفته است، »اسپنتامینو و انگرامینو « هم آفرینی ي  که در فراسوي بااندیشه ي کلیدي   -سر

شناخت تا بتوان به ذات آنها پی برداینست که هر پدیده اي و رویدادي را باید از تنش و آمیزش دو ضد  .
  . »انگیزش و گسترش  یا پیدایش و گشایش«  در اصل، دو مقوله ي متّضاد، وجود دارند به نامهاي

 افکار و جهان بینیها و مذاهب  در تفکّرات و در روانها، هم نقش انگیزنده را می توانند  تاریخ
نقش گسترشی ي هر فکري را در فکر دیگر که در راستاي . ایفا کنند  هم نقش گسترشی داشته باشند
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 پیگیرنده ي همان حرکت فکري هستند، می توان بسیار آسان دنبال کرد؛ زیرا هیچ فکري، داراي یک
راستاي گسترشی نیست و می توان آن را به شیوه هاي گوناگون فرا گسترید؛ ولی بازشناختن تأثیر 

.  انگیزشی ي افکار و مذاهب و جهانبینیها را به دشواري می توان شناخت
هیچ اندیشه اي را در تاریخ تفکّرات بشري نمی توان یافت که ناب و یکدست باشد و بر یکی از 

ر باشد؛ بلکه آمیخته اي از تأثیرات انگیزشی و گسترشی در هر دوي آن دو ایده ي دو اندیشه، استوا
هر دستگاه فکري را باید از اختالف تنش و آمیزش با دو مقوله ي تصادف و .  متّضاد با هم، نهفته هست

سترده  افکار گمناسباتدر تاریخ افکار باید پیوند و . ضرورت در تاریخ و اجتماع، از یکدیگر باز شناخت
.را یافت؛ نه رابطه ي فکر انگیزنده و آموزه ي گسترده شده را

 می اندیشد که تضاد براي ایرانی، عمل و پیوند و جنبشی آفریننده است که خدایی می  »جمالی« 
تفاوت گذاشتن میان خود با جهان، تفاوت . از راه تضاد است که سراسر آفرینش، پیدایش می یابد. باشد

 به دركِ دیگر بودن خود از )میان خود شناسنده و چیز شناخته شدنی ( د با شیئـی گذاشتن میان خو
در حقیقت، به جدا کردن شناسنده از شناخت و اندیشنده از اندیشه و باشنده از . دیگري نیاز دارد

. نمودهایش و کننده از کارش نیاز دارد
چیزي پدیدار می . دي نیاز داردشناختن به مرزبن. شناختن، پیامد دیگر شدن و دیگر بودن است

من، سواي دیگري . مرز گذاري، شکافتن و بریدن است. شود و پیدایش می یابد که از دیگران جدا شود
.  من، سواي از جهان و از آن چیزي هستم که آن را از خود می دانم و به خود نسبت می دهم. است

شناخت هر چیزي با بریدن . ی به اوج برسدشناخت، زمانی ممکن می گردد که حس دیگر بودن هر انسان
 شناختن هر چیزي، باست در اوج بیگانگی با آن چیز است که ما رد. آن چیز از شناسنده، امکانپذیر است

ما در روند شناختن . ما در روند شناختن خود، از خود، بیگانه می شویم. از آن چیز، بیگانه نیز می شویم
.می شویمحقیقت، از حقیقت نیز بیگانه 

 عینیت ، بودن و دیگريیکی ضد. شناخت در شیوه ي تفکّر ایرانی، به دو روند متّضاد نیاز دارد
پیوند دادن این دو جنبش متّضاد، مسئله ي شناخت را ممکن . یا همانند یا همسان باشی با پدیده ي شناخت

ا چیز به آنجا می رسد که با شناخت در حالت جنبشی که به خود دارد از عینیت یافتن خود ب. می کند
دیگري متّضاد می شود و از راه متّضاد بودن با دیگري است که انسان امکان آن را به چنگ می آورد تا 

از یکسو انسان می کوشد همانند چیزي . شناخت، جنبشی است؛ نه وجودي. دوباره با دیگري عینیت یابد
تالش براي عینیت یافتن با . اند سواي آن چیز بماندجا که می تو بشود و از سویی دیگر می کوشد تا آن

را می آفرینند» تئوري شناخت «  آن چیز شدن، در هم می آمیزند و چیزي، با تالش براي ضد .
را موقعی می توان با شیوه ي پاد اندیشانه شناخت که تالش  فلسفه و دین کتابی و ایدئولوژي هر

میان دو شناختن، رهانیدن خود از ماندن در .  با آن، به هم بیامیزیمتی تالش ضددرعینیت یابی با آن را 
 انسان، هر واقعیتی را با شناخت یک رویه اش و غفلت از رویه هاي دیگرش، آن  را به .قطب متّضاد است
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ش، تنگ و تاریک و کوچک و مبهم و سایه دار می کند و می کوشد که امکان شناخت و کردار ضد
باره ي آنها بی اندازه بکاهد تا بتواند اندیشیدن در باره ي آنها را از راه کورمالی و اندیشیدن را در 

. گمانزنی امکانپذیر کند
روند تنگسازي و به هم فشردگی ي رویه هاي متّضاد هر پدیده، ناگهان به درخشش آنی ي یکی 

  در یک لحظه در مغز متفکّردر چنین نقطه اي است که حقیقت، در آن آذرخش، ناگهان. از آنها می انجامد
 ما با تجربیات ما از واقعیات و پدیده ها و اشیا، جور اهیمبه همین دلیل، مف. جوینده، پدیدار می شود

ناهمخوانی و شکافتگی و اختالف، سبب حرکت همیشگی فکر . نیستند و با یکدیگر همخوانی ندارند
ان مفهوم و تجربه یا میان مفهوم و پدیده یا میان ناجوري ي حذف ناپذیر و ناهمخوانی ي پایدار می. است

چیزي که فهمیده شده است، یا میان اندیشنده و   چیزي که باید فهمیده شود و مفهوم و شیئی یا میان هر
-اندیشی یا سه  پاد«  اندیشه، شالوده ي   می باشد و تا زمانی که اختالف »] تریالکتیک ایرانی [ =  پادیک  

.ا تجربیات ما یا واقعیات وجود دارد، تفکّر در جنبش خواهد بودمیان مفاهیم ما ب
 پاد اندیشی بر قبول ناجور بودن هر گونه معرفتی با واقعیات و تجربیات و اشیا و پدیده ها استوار 

هیچگونه معرفتی را نمی توان یافت که با تجربیات ما از واقعیات و پدیده ها و اشیاي گوناگون، .  است
-پاد اندیشی با این سر. ا همخوان و یکسان باشدمطلق اندیشه، آغاز می شود که همه ي مکاتب فلسفی و   

 ایدئولوژیها و جهانبینیها و تئوریهاي سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و روانی و  ادیان کتابی ومذاهب و
. و پدیده ها ناجورندمناسباتحقوقی با تجربیات متناظرشان از واقعیات و 

اندیشی، انسان را به وا اندیشی و از نو اندیشیدن ترغیب می کند و چشمی تیز بین براي  پاد
 براي  فردي که در باره ي .بیات و پدیده ها داردشناسایی اختالف هر معرفتی با واقعیات و تجر

را موضوعهاي گوناگون بشري، پاداندیشانه، کورمالی می کند، اندیشیدن هیچگاه پایان نمی پذیرد؛ زی
سیاسی و اندیش، ناجوري و ناهمخوانی ي براي هر انسان پاد . هیچ معرفتی، آخرین معرفت بشري نیست

اقتصادي و اجتماعی و حقوقی به وسیله ي اقدامات سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و حقوقی، کاستنی 
. هستند؛ ولی زدودنی و نابود کردنی نیستند

ی ي میان دین کتابی  یا اخالق و عمل، سبب می شود انکار و ندید گرفتن ناجوري و ناهمخوان
که همه ي تقصیرات و گناهان به دوش انسان گذاشته شوند و در اثر منطبق دانستن کامل خود با واقعیات و 

.  و اخالقها به روان افراد و جوامع انسانی، آسیبهاي فراوانی زده اند و ادیان کتابیطبیعت انسان، مذاهب
ادت انسان  در وجودي برتر و در دامنه اي فراسوي زندگی ي روزمره ي انسانی واقعیت از نظر آنها، سع

از همین جاست که انسان نمی تواند  فراسوي زندگی ي گیتایی، سعادتمند بشود؛ زیرا ایده آل،  . می یابد
 اي محدود پرورده نشده است تا به آن برسیم؛ بلکه براي آنست که به اندیشیدن و عمل کردن ما در برهه

 بیانگیزد تا در راستا و سویی هدفمند در  ما را. از زمان، سمت و سو بدهد و نیز به ما، نیرو و امید بدهد
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ت، کسی نمی کوشد که گوهر انگیزنده بودن ایده آل و اندیشه را به همین علّ. جنبش و تکاپو باشیم
.یشه ها رو بیاوردبشناسد؛ بلکه می کوشد بیشتر به گستردنی بودن ایده آلها و اند

 می اندیشد که ایده آل معرفت گسترشی، حقیقت است؛ ولی  هیچگاه به ایده آلش نمی  »جمالی« 
پاد اندیشی، حرکت کردن از یک سیستم فکري یا . اندیشی نیز هیچگاه به ایده آلش نمی رسد پاد. رسد

 ناجوري و ناهمخوانی ي عقیدتی به سیستم فکري یا عقیدتی ي دیگر است نه براي رفع و حذف کامل
برخورد میان مفهوم تازه با واقعیات یا میان . میان مفهوم و واقعیت؛ بلکه براي رسیدن به یک مفهوم تازه

مذاهب و مکاتب ( مفاهیم ما با تجربیات تازه، شناخت ناهمخوانیها و ناجوریها و شکافتگیهاي میان معرفتها 
.  راهی براي درك حقیقت است،تجربیات و مقایسه ي آنها با یکدیگر با واقعیات و )فلسفی و ایدئولوژیها 

. بودن معرفت انگیزشی با معرفت گسترشی است که باعث می شود انسان به شناخت آذرخشی دست یابد پاد
هر معرفتی، بهره اي از تجربیات انسانی را بیشتر و بهره اي را کمتر روشن می کند و هر معرفتی، 

اینکه هر معرفتی . یات انسانی را تاریک و نادیدنی و نامفهوم و ناموجود و نامعقول می کندمقداري از تجرب
بتواند همه ي پدیده ها و مسائل و تجربیات را به یک اندازه و به یک شیوه روشن کند و نیز هیچ شیئـی را 

.  ماندبا روشنایی خود، مسخ نکند، یک ایده آل امکان ناپذیر روند معرفتی ي انسان می 
هر متفکّر پاد اندیش می کوشد که قدرت و کیفیت روشنسازي و تاریکسازي و سایه اندازي ي 
هر معرفتی را در برخورد با پدیده هاي گوناگون و در دامنه هاي مختلف بیازماید و سپس بکوشد به 

 از آنها اند بتودیگران نشان بدهد که هر معرفتی چه چیزهایی را مسخ و بد ریخت و زشت می کند تا
. مفاهیمی نامعقول و ناموجود بسازد

کردن کامل هیچ فلسفه ي پاد اندیشی، پیوند دادن دو گونه نظام فکري و معرفتی است  و به رد 
آنچه که براي انسان پاد .  علیه گوهر پاد اندیشی است کار،آلتی یا دین کتابی نیازي ندارد؛ زیرا این

 می تواند براي معتقد و مومن، یک زایمان تازه یا یک رستاخیز یا گردش و جنبش و بازي است، اندیش،
به همین دلیل، کمتر معتقد و مومنی را می توان یافت که به . ل وجودي و ذاتی باشدیک توبه یا یک تحو

آسانی به تغییر عقیده  یا فکرش تن در بدهد؛ چونکه درد و عذاب بی اندازه ي گسستن و بریدن و پاره 
. ا از چنین جنبشی باز می داردشدن، او ر

 درد آور است؛ زیرا دست کشیدن از آنها، ،گسستن و بریدن از عقیده یا دین کتابی یا ایدئولوژي
در حالیکه براي هر انسان . کم تبعید و آوارگی و مهاجرت از وطن را دارد که با درد غربت همراهستح

تفکّر در باره ي . مذاهب، یک جنبش در آرامش استگشت و گذار در عقاید و ایدئولوژیها و ، پاد اندیش
اند او به هیچ مسئله اي نمی تو. هر مسئله اي براي متفکّر پاد اندیش، یک جنبش پایان ناپذیر می باشد

، پرسش می ماند و هر پاسخی فقط یک آزمایش گذرا و گالویزي با پرسش هر پرسشی براي او. پاسخ بدهد
 هیچ . ن شکن به نام پرسش دارد کام می گیریم، یک هسته ي دندا، آنهر میوه ي معرفتی که از. است

به هر مسئله اي می توان پاسخهایی داد که تا اندازه .  خود را در یک پاسخ پیدا نمی کندمسئله اي، راه حلّ
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اي و از چشم اندازهاي متفاوت، ددرهمتافتگی ي مسائل اجتماعی و انسانی هیچگاه با یک . ست باشندر
ي اجتماع و سیاست و اقتصاد و حقوق و دین و فلسفه، یک کلیدي مسائل .   و فصل نخواهند شدخ، حلّپاس

اهاي زندگی و پاسخ دادن فرجامین به فروگشایی معم.  شدنی و پاسخ پذیر نیستندبار براي همیشه، حلّ
.پرسشهاي مغزه اي انسان،  امکانپذیر نیست

 خود، کشف کرده است که از نخستین تجربه ها و اندیشه ها الت در روند فلسفیدن و تام »جمالی« 
درنتیجه،  دوباره به سوي . اندیشه ها و شناختهاست که همه ي اشتباهات و کجرویها آغاز شده است  -و سر

باز «  شناختن، تکاپویی می باشد که به آن، ، اندیشیدن و از نو،و آزمودن و از ن،آغاز برگشتن و از نو
  کردن به یقینها، شکشک. شالوده ي پاد اندیشی، نو اندیشی است.  نیز می گویند»ناخت اندیشی و باز ش

چیزي که یقین را در مغز انسان می زاید، اندیشه یا تجربه اي است که ناگهان  ورزیدن مثبت است؛ زیرا هر
جربه ي مستقیم، با ناگهانی بودن تشگفتی .  یا روان ما، برق می زنددر آسمان فکر یا هستی یا آگاهبود

- و  -سر  .  کار دارد که به شکل آذرخشی در مغز و روان، پدیدار می شود 
 پیوند داشته است؛ ولی عقل به ، و اندیشیدن براي انسان از راه تجربه ي روشنگري فرهیختهعقل

دلیل روند روشنگري ي خود که می کوشد هر چیزي و  پدیده اي و رویدادي را هم در دامنه ي  عقل 
به . دامنه ي روان، روشن و آشکار کند، بر آن پدیده ها سایه نیز می اندازد و آنها را مبهم می کند  درهم

اندیشیدن در باره ي پدیده ها، . عبارت دیگر، آنها را در رویه اي دیگر، ناشناختنی و مجهول می کند
سازي و ناشناختنی کردن عالوه بر ایجاد روشنی، سایه و تاریکی نیز ایجاد می کند که همانا مجهول 

معرفت، نور افشانی ي آفتابی است که به هر . پدیده هاست که پایه ي جهل و تناقض معرفتها می شود
. چیزي که بتابد، یک رویه اش را روشن و رویه هاي دیگرش را تاریک می کند

یجاد می معرفت روشنگري، معرفت تاریکساز نیز هست؛ ولی از تاریکی و سایه اي که از معرفت ا
 ،با جنبش و تغییر شکل سایه ي هر چیز، ما به گوهر آن چیز. گردد، باز می توان به شناخت راه یافت

خیاالت و پنداشتها و افسانه هاي ما، ویژگی ي همان سایه را دارند که درست . بیشتر آگاهی پیدا می کنیم
یستند؛ بلکه سایه هاي معرفتی هستند که این پدیده ها، تاریکیهاي معرفتی ن. از عقل ما بیرون تراویده اند

.بسیار با ارزش می باشند
ما از هر .   روند پاد اندیشی، بسیج سازي ي سایه، همدوش و همراه روشنی در جنبش معرفت است

معرفتی، روشنائیهایش را نداریم؛ بلکه بسیاري از اوقات در سایه هایشان زندگی می کنیم و پاد اندیشی 
دیدن . ببینیم) ولی نه براي دیدگان ما (  سایه ها می توانیم حقیقت را که روشن است آنست که چگونه از

زیستن و دیدن، به سایه ها نیاز دارند؛ زیرا سایه، تنها امکانی . در سایه، بیان معرفت ممکن براي انسانهاست
.رسید است که می توان در پناه آن به هر چیزي نگریست و آن را وا

متفکّران و شاعران و .  ف کند، عقل را به زنجیر می کشداد حاکم، روشنی را تصرّ زمانی که استبد
-نویسندگان ما، گفتارهاي فلسفی ي خویش را به دلیل حاکمیت زندگی   ستیزانه ي قدرتخواهان بی لیاقت  
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، متفکّر به همین سبب. و شمشیر شریعتمداران اسالم، در عبارتها و اصطالحات سایه دار عبارتبندي کرده اند
پهلو  احیها، تشبیهات، ایهام، تمثیالت و صدگمانها، خیاالت، افسانه ها، مد( = پاد اندیش باید از سایه ها 

. راه شناختن پدیده ها را پیدا کند)گوییها 
، هر فکري و معرفتی و تصویري، تأویلیست از واقعیات یا  »جمالی« بر شالوده ي استداللهاي 

هر معرفتی، .  و هر واقعیت و پدیده و رویدادي را می توان کثرتمند تأویل کردپدیده ها و رویدادها
براي تغییر دیدگاه باید به دامنه هاي دیگر، دلیرانه گام .  بینشی است که از دیدگاهی، ریشه گرفته است

رویه اي براي دیدن . عا و تظاهر نیست؛ بلکه تغییر تاریخی و روانی و وجودیستتغییر دیدگاه، اد. نهاد
ما به تنهایی نمی توانیم رویه هاي بی نهایت رنگارنگ . دیگر از پدیده ها و رویدادها باید کسی دیگر شد

از این نظر، به اجتماع و به دگراندیشان و معتقدان به عقاید . هر واقعیت یا پدیده  یا تجربه اي را دریابیم
زمندیم که سواي شیوه ي ما می اندیشند و با به کسانی نیا. دیگر و نیز تاریخ رویدادها نیاز داریم

رویه هایی که دیدن و تجربه . دیدگاههاي متفاوتشان، رویه اي دیگر از واقعیات و تجربیات را می بینند
 ما ،ه به دگراندیشان و با ارزش شمردن دیدگاهها و شناختهایشانتوج. کردن آنها از عهده ي ما بیرون است

 و  و ادیان کتابیبدون کثرت افکار و عقاید و مذاهب. ي بشري آشناتر می کندرا با واقعیت و تجربه 
نمی توان تفکّر فلسفی در حقیقت، بدون تاریخ فلسفه . ختدستگاههاي فلسفی  نمی توان پدیده ها را شنا

.را شناخت
 ستی تشخیص داده است که هر معرفتی می کوشد تا هر تجربه  یا برداشتی ازر به د »جمالی« 

 کاهش بدهد و چنانچه کاهش پذیر نباشد، باید تابع  یا فرع شرویدادهاي گیتی را به اصول و قواعد خود
ولیکن، کاستن اضداد و فلسفه ها و جهانبینیهاي متّضاد، کاستن غناي . و حاشیه ي آن معرفت به حساب آید

. و کاهش ناپذیر به هم می باشدتاریخ افکار انسانی، تاریخ رسیدن به درك معرفتهاي متّضاد . معرفتی است
اجتماع، فضاي برخورد معرفتهاي متّضاد و کاهش ناپذیر می باشد و مقصود از تفاهم، کاهش دادن یک 

هم آمیزي و پیوند بالنده  معرفت به معرفت دیگر یا کاهش دادن دو معرفت به یک معرفت نیست؛ بلکه در
.دي معرفتها در زنجیره اي از روند اندیشیدن می باش

 تفکّر اگر پاد اندیشانه باشد، هیچگاه از روند آن، دستگاه فلسفی پیدایش نمی یابد؛ زیرا پاد 
گذشتن از مرزهاي یک  فکر  هاست که شیوه ي آن، اندیشی، جنبش پویاي دستگاههاي فکري و فلسفه

گی به نقش اساسی ي او، گذر کردن و باز نماندن در تفکّرات است و این ویژ. به فکري دیگر است
گسستن از هر عقیده و ایدئولوژي و دین کتابی  ختم می شود تا هر فردي سرانجام به میدان خویشاندیشی 

.راه یابد

 و اندیشه آفرینی]همپرسگی  [ =  دیالوگ -)پ 
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 -مغزي نیز به مسئله ي گفت  ر با موشکافی ي شیوه ي اندیشیدن ایرانی، اشاره هاي پ »جمالی« 
-  شنود در جاي -و  وي می گوید معموال در لحظه هاي گپ زدن و مشاجرات و .  جاي آثارش دارد 

مناظرات، هر کسی یا براي دفاع از منافع و اغراض خود یا جانبداري از عقیده ي خود، سخن می گوید یا 
ت و حیثییا اینکه می خواهد حرف خود را به کرسی ت اجتماعی بکند می خواهد ابراز مقام و شخصی

ت، موضوع گفتگو، بیشتر یک پیشامد تصادفیست که طرفین بحث، زود از آن رد می به همین علّ. بنشاند
.اي به شاخه ي دیگر می پرندشوند و از شاخه 

 موضوعی  یا مسئله اي را در پیش رو قرار می دهد و می ،]همپرسگی [ =  انسان در دیالوگ 
ي خود آن مسئله باید کم کم راه ابراز پیدا کند و  منطق گوهر،خواه ناخواه. خواهد که آن مسئله را بفهمد

-از قید  - و   ا مسئله اي  هر موضوعی ی کردنجدا.  بند تابعیت از دستگاهها و عقاید گوناگون بیرون بیاید 
 و عقیده و ایدئولوژي، دادن یک نوع استقالل به موضوع مشاجره است که ضرورت از دامنه ي دین کتابی

سپس گفتگو کنندگان از خود، دلیري نشان می . ا در تفکّر نشان می دهددرونی و گوهري ي خود ر
دهند و می کوشند که در این زمینه ي ویژه، آزاد از عقیده ي منجمد و دین کتابی  و فلسفه ي آلتی با 

.هم بیندیشند
دیالوگ به معناي تاب آوردن و گوش دادن به عقاید یکدیگر نیست؛ بلکه اقدام مشترك 

تی ي عقیده و دین آلتی  و فلسفه ي آلتی و ایدئولوژي خود و براي کنار گذاشتن موقّانسانهاست 
تالشی است براي پیدا کردن  رابطه ي بی میانجی با پرسمان . اندیشیدن صادقانه در باره ي مسئله اي ویژه

.مشاجره] پربلماتیک [ = 
. رصتهاي بسیار نادري دارد دیالوگ، سرشاري و بزرگواري ي ویژه اي می خواهد که انسان در ف

انسانها  می توانند به رغم اختالفات فکري که با یکدیگر دارند، مباحثه و مشاجره و مناظره و گفتگو 
- به  -کنند؛ ولی دیالوگ از جمله تصادفاتیست که در زندگی، گاه   گاه روي می دهد؛ زیرا در مسئله اي  

 وارد میدان باهماندیشی شدن به این باز بسته است که یا موضوعی بدون دخالت دادن عقیده یا ایدئولوژي 
داشته باشد)م .  ق399  -م  . ق470(  » سقراط  « مایه و سرشار از بزرگواري همانند  رانسان، روح پ  .

ت را نیز در  بر این اندیشه است که هر معرفتی، سه گونه شاخص دارد که سه گونه حساسی »جمالی« 
- 1: ما برمی انگیزد  هر معرفتی تالش می .  دامنه ي تاریک - 3 دامنه ي سایه گون  - 2 دامنه ي روشن  

ترین فرصت ممکن می تواند بسیاري  کند که خود را به روشناییها و روشنگریهایش بستاید؛ زیرا در کوتاه
انی از تجربه ها و پدیده ها را مفهوم و محسوس کند و از طرف دیگر، بسیاري از مسائل و پدیده هاي انس

را در سایه  قرار می دهد و فراسوي دامنه ي سایه گونش، دامنه اي قرار دارد که تجربیات و مسائل و 
پدیده هایی را که نه می تواند آنها را روشن کند نه می تواند آنها را در سایه قرار دهد، در تاریکی ي راز 

 مطلق و پدیده هاي کاذب ود کند و شرّآمیز و بسیار مبهم قرار می دهد یا تالش می کند که آنها را ناب
بشمارد تا بتواند طرفدارانش را به ماندن و زیستن در دامنه ي روشن، خو بدهد و آنها را از گامنوردي در 
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 پرهیز دهد و کنجکاوي کردن در باره ي آنها را نامطبوع و اکراه آمیز و ،دامنه هاي سایه گون و تاریک
 همین وضعیت خارق العاده ي سرگشتگی است که مسئله ي کلیدي هر ست دررد. نفرت آور قلمداد کند

متفکّر پاد اندیش باید پرداختن به دامنه هائی باشد که هر معرفتی به آنها سایه می اندازد  یا آنها را تاریک 
ید براي نمونه، متفکّر پاد اندیش با. می کند یا آنها را دروغین و خیالی و کاذب و افسانه اي نام می برد

نشان بدهد که ایدئولوژیها یا مذاهب و ادیان کتابی  و تئوریهاي اجتماعی و سیاسی و اقتصادي در کدام 
می کاوند و در کدام دامنه ها به تجربیات و  دامنه ها، تجربیات و مسائل و پدیده ها را روشنگرانه باز

. ی تاریک می کنند ها و مسائل را به کلّمسائل و پدیده ها سایه می اندازند و نیز در کدام دامنه ها، پدیده
. ناممکن می کند،کسی که هر یک از این سه دامنه را انکار کند، سنجشگري  را براي خود

 در باره ي متدهاي علمی و اصول منطقی، استدالل می کند که کار منطق و روش،  »جمالی« 
اجور انسانها، نقش گستردن و بنا کردن و آنست که در رویارویی با تجربه ها و دریافتها و نگرشهاي جور

و به هم پیوندانیدن را به عهده بگیرند و به انسان این توانایی را بدهند که بر پایه ي مفاهیم و تصاویر، 
چیزي را که در ژرفنا و  بگسترند که با تجربیات و واقعیات همخوانی داشته باشند؛ یعنی هر افکاري را فرا

ستگاه فلسفی  یا تئوري ي فکري بنا کنند؛  درند و روشن کنند و از آنها یک مغز آنهاست، بیرون بیاو
حتّا اگر توان آن را  نداشته باشند که تاریکی و سایه وارگی و نهفتگی ي راز آمیز پدیده ها را بر 

ه ي تفاوت ولیکن برعکس منطق و روش علمی، بینش پاد اندیشی می کوشد که نگاهش را متوج. شکافند
 با تجربیات و واقعیات بکند؛ یعنی نقش متفکّر پاد اندیش بر عکس هواخواهان منطق و روش مفاهیم

 می باشد که با ]اصطالحات [ = علمی، بریدن از مفاهیم و مجموعه ي تصاویر و ویژگفتاره هایی 
.دئولوژیها و مذاهب  عجین هستنددستگاههاي فلسفی و عقاید و ای

ه جاي ساختن و بنا کردن، ویران می کند و به جاي باقی نگاه ینش پاد اندیشی برخی مواقع ب
داشتن و ساکن کردن انسانها در مجموعه اي از مفاهیم خشک و بی روح و بسته، در پی آنست که 
زنجیرهاي مفاهیم را از روح انسانها بگسلد تا گوهر آزادي، خدشه ناپذیر بماند؛ زیرا روشهاي پژوهشی ي 

ی که اصل برتري فرهنگ و تجربه هاي فردي، پذیرفته نشده اند، می توانند از راه علوم دانشگاهی تا زمان
مفاهیم عقلی، روح انسانها را به بند بکشند و بر سراسر روان و آگاهبود آنها سیطره یابند؛ طوري که 

. تک انسانها را به ماشین تبدیل کنند -حکومتگران بتوانند تک 
هر اندیشه . است، اندیشه اي را هنوز به تمامی نیافته، گم می کندتفکّري که بر پاد اندیشی استوار 

اي، زمانی پیدایش می یابد که انسان بتواند در برابر تجربه اي از واقعیت، یک مفهوم را قرار بدهد  و  به 
 این دلیل که پاد اندیش، همسانی ي مفهوم را با تجربه، ناممکن می شمارد، آن اندیشه را سرانجام رها می
کند؛  زیرا هر فکري پس از پیدایش ناگهانی، چون امکان تثبیت شدن ندارد، گم و ناپدید یا به عبارت 

. بهتر، فراموش می شود
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متفکّرانی که پاره اندیش هستند به خوانندگان آثارشان هیچگونه معلومات و معرفتی نمی دهند؛ 
- و  -زیرا در زیر  ده هنوز به معرفتی دست نیافته، آن را از  بم آذرخشهاي فکري ي آن متفکّران، خوانن 

؛ بلکه حس به دست نمی آورد شناختی ،شتی از مفاهیم و ویژگفتاره ها مغزِ مازدست می دهد و نه تنها 
. گیجی و سردرگمی و دلهره ي روانی نیز او را فرا می گیرد

بیدار می کند و او را ایش متفکّر با اندیشه هاي پاره پاره اش، خواننده را از خواب خوش معرفته
-به همین دلیل است که پاد اندیشی با معرفت آموزه اي هیچگونه سر .  اندیشه شیب می دهدگستره يبه   و  
- هر معرفتی دوست دارد که در آغاز، ساختمان فکري ي خود را بر سخت ترین و سفت .  کاري ندارد 

د و چنانچه نتواند آغاز سفت و سختی ترین فکر یا تجربه یا آمیخته اي از فکر و تجربه استوار کن
سفتی و .  موقتا می پذیرد ، »یا پیشیافته پیشداده« بیابد،آن را خودش می سازد یا اینکه آن را همچون 

تفکّر پاد اندیشی به .  سختی، چیزي نیستند سواي پیوند گسست ناپذیر میان مفاهیم یا تصاویر با تجربیات
ز دارد و می کوشد که در تمام آغازهاي معرفتی، شکاف و فاصله جا به جا سازي ي پیشداده ها نیا

.بیاندازد؛  زیرا به یقینی که با سکون و دوام متالزم باشد بدبین و مشکوك است
 متفکّر پاد اندیش، تفکّر را از اختالف میان فهم خود و تجربه ي بی واسطه اش از اجتماع شروع 

م و معتبر اجتماع، تضاد و تنش  و ناهمخوانی می بیند؛ بدیهی و مسلّاو در تجربیات یا اندیشه هاي . می کند
گمشدگی، بیان آنست که .  جو میان تضادها، پیدایش می یابد - و  -ست زیرا یقین حقیقی در روند ج

ستن عقیده و ایدئولوژي و دینی کتابی  است که به  نمی جوید و هنوز در فکر جدقیق و ظریفانسان، 
 گمگشتگی می حس جوي خود پایان دهد؛ زیرا در روان خود،  - و  -ست به جنبش جیاري آن بتواند 

.کند

 آمیختگی ي تضادها و تنشها در روند تفکّر ایرانی -)ت 

فرهنگ ایرانی می کوشد در .  که علیه اوست، درد می برد و در عذاب است چیزيانسان از هر
اسبات اجتماعی پدید می آیند به ادغام کردن و به هم زمینه ي تضادها و تنشهاي گوناگونی که در بستر من

اینکه چگونه چنین رسالتی امکانپذیر است، بایستی به . آمیزي و همکاري ي آنها با یکدیگر دست یابد
. کا کنیمشیوه ي دیدن و اندیشیدن خود، اتّ

 و رنج مداوم استدالل می کند که پیوند دادن اضداد، براي نداشتن درد » جمالی« در این زمینه، 
برخورد با هر اندیشه ي بیگانه، در روان . انسان از فکري که با افکارش متّضاد است نیز درد می برد. است

 در روند دیگر شدن است که انسان می تواند اندیشه ها و ولیکن. و نا آرامی می آفریندانسان، درد 
.  کردارها و احساس و عواطف خود را بشناسد
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یده ي متّضاد، دو چیز ناهمگون هستند و آن دو اگر همچنان در همان حالت براي عقل، دو پد
تغییر می یابند و سرانجام، راه بازگشت به خود را می بندند،  همنخستین پایدار بمانند به دو باشنده ي ضد .

از این پس، عقل با ضدباشی و ضد  - -باشندگان، سر    - و    ند می  در ب کار دارد و در میان یک جفت ضد
پاد اندیشی اگر با .  را باید رها کرد و به سراغ جفت دیگري از اضداد رفتدر حالیکه یک جفت ضد. ماند
ضد - باشندگان، کار داشته باشد و نخواهد ضد  -   شده بکاهد و طبعا امکان کاسته شدن باشنده را به ضد 

در ضدیرا جانشین یک جفت را باز نگاه دارد، باید یک جفت ضد دیگر کند تا پدیده ها را به دور ت ضد 
، سکنا گزیدن و ماندگار شدن عقل در یک جفت یا چند جفت ضد. مقوالت تازه ي دیگر گرد آوري کند

نه در اضداد اندیشیدن؛ بلکه جنبش از یک جفت اضداد به جفت دیگر اضداد، فرعی . ترك پاد اندیشی است
. ت دیگري از اضداد، پاد اندیشی می باشدساختن یک جفت از اضداد و اساسی سازي ي جف

در تفکّر . ، ناممکن استگزیند می سکنا، جنبش پاداندیشی براي عقلی که در یک جفت ضد
انگیزشی ي ایرانی، رسالت خرد مهرورز و عقل فرهیخته در اندیشیدن، پیوستن و آمیختن اضداد با هم 

براي ایرانی، اضداد، هستی دارند و . یل بدهداست، بدون آنکه بخواهد آن دو را به وجودي واحد تقل
 با وستن و آمیختن اضدادیست که، کوشش ابدي براي به هم پیتهمسئله ي خرد مهرورز و عقل فرهیخ

.یکدیگر همپا نمی شوند
 اندیشیدن از نظر ایرانی، برگشت دادن دو چیز پاره از هم به یکپارچگی ي نخستین نیست؛ بلکه 

بستگی ناپذیر براي آفرینش چیز تازه اي است؛ زیرا اضداد فکري و اجتماعی و  همپیوند دادن دو ضد
تفکّر ایرانی تا پیش از شکل گیري ي . سیاسی و دینی، انسان و فرهنگ را آفریننده بار می آورند

 بود که عارفان ایرانی  عرفانفقط با جنبش. اضداد با هم داشت، چنین باوري از برخورد »زرتشت « تفکّرات 
وانستند مایه هاي غنی ي فرهنگ ایرانی را دوباره از سر، پویا و کارگذار کنند و به این نتیجه برسند که ت

عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب و فراسوي ( = خرد مهرورز در رویارویی با اضداد، به فراسوي کفر و دین 
 زیرا حقیقت در هیچ یک از آنها  گام می گذارد تا از چنگال اسارت بار آنها رهایی یابد؛)ادیان کتابی 

سکنا ندارد؛ بلکه در جنبشی، چهره می آراید که انسان از برخورد اضداد به فراسوي آنها، پرتوهاي او را 
.پیدا می کند

همانباشی ( =  پاد اندیشی ي عرفان، این پیامد را دارد که حقیقت با هیچ چیزي عینیت مداوم 
به .  تنش اضداد را نمی توان در یک آمیختگی ي پایدار و ثابت  برپا کرد نمی یابد؛ زیرا ستیزش و)پایدار 

 خود « انسان در آن چیزي که. ندارد) همانباشی پایدار ( =  انسان با هیچ خودي، عینیت مداوم ،همین سان
تش نیست و هیچگاه نباید هیچ خودي از انسان، گوهر انسان در تمامی.  هست »آن « می داند، فقط یک» 

ت داد که انسان، انسان را در تمامیاو  » خود « خودش می داند یا دیگران »خود« تش با آن چیزي عینی  
.می دانند و می شمرند

 همانباشی با حقیقت یا هر پدیده اي یا مفهومی یا خیالی، برقی و ناگهانی است و هیچگاه پایدار 
در روان و ذهنیت ما به جا می گذارد که با وجود فقط تجربه اي اصیل از آن رویداد یا پدیده . نمی ماند
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و  -ست ناگسترده و تاریک بودنش، ما را در تفکّر و ج - راهنمایی می کند و نیز ما را از  ، جو و کورمالی 
.لغزشها و گمراهیها و دور افتادگیها به راستاي درست می کشاند

 از حقیقت و هستی اش آگاهیهاي در گستره ي حقیقت جویی، برترین آزمونها و آگاهیهاي انسان
آنی و ناگهانی و برقی و گذرا هستند؛ نه آگاهیهاي گسترشی  و با این  آزمونها و آگاهیهاست که او بی 

آنی و ناگهانی و برق  معرفت بی میانجی و سر راستانه،. پیوند می یابد، میانجی با حقیقت و هستی اش
 آغاز کند؛ زیرا همه ي ،رفت و اندیشیدن را از نووظیفه ي متفکّر پاد اندیش است که مع. آساست

( = معرفتهایی که فقط بر شالوده ي عینیت مداوم مفاهیم با واقعیات و پدیده ها و پیوندهاي گستردنی 
 ساختگی و تحمیلی بودن ، ایجاد می شوند ساختگی و تحمیلی نیز هستند؛ ولو آنکه انسان)اثبات کردنی 

.د و آن را بازتاب آیینه وار چیزها بداندمعرفت خود را آرمانی بکن
شناختن، موقعی در .  علیه گوهر واقعی معرفت  می باشدفت که عینیت آیینه اي، آرمانیست از معر

 شده اند، خود جوینده و گی و تحمیلی و آرمانگرایانهما آغاز می شود که ما با معرفتهاي خود که ساخت
، ر تالش براي تجربه و معرفت مستقیم از هر پدیده اي و رویداديمیان ما د. پرسنده را در تضاد ببینیم

مسئله ي کلیدي، تشخیص و تمییز دادن دیالکتیک . آگاهانه یا نا آگاهانه، معرفتهاي ساختگی قرار دارند
. اضداد است

بنابر شیوه ي تفکّر ایرانی، اضداد سه بخشند؛ نه دو بخش، آنطور که در تفکّرات فالسفه ي یونان 
باختر زمینیان مطرح می باشند؛ یعنی سه چیز، همزمان با هم علیه یکدیگرند و از راه همین گونه اضداد و 

- و  -سه گانه است که بایستی یک گشت  :سه گونه تضاد عبارتند از.  برگشت پیوسته در آنها داشت 
- 2 .تضاد انسان در مقام شناسنده با معرفتهاي موجود و حاکم بر آگاهبود افراد جامعه  تضاد فی  

- 3. نفسه ي  روند شناخت با معرفتهاي موجود و گسترده بر آگاهبود مردم  تضاد فی نفسه ي شناسنده با  
این سه گونه تضاد باید با هم، طرح و اندیشیده شوند و نباید تفکّر را به تضاد میان . خود روند شناخت

-ابژکتیو ( شناسنده و روند شناخت  ف بیشتر به تضاد فکّر ایرانی در جنبش تصوت. کاهش داد)  سوبژکتیو  
. رو کرد] مذاهب  و عقاید و فلسفه هاي آلتی و فرقه هاي مذهبی  [ = میان شناسنده و معرفتهاي موجود

- یا سه ) پادیک  -سه ( = طبعا اگر به جاي معرفتهاي موجود، زبان را بگذاریم، همین پاداندیشی   را  ضد 
از تضاد .   وسیله ي معرفت و اندیشیدن نیست؛ بلکه خودش نیز معرفت استخواهیم داشت؛ زیرا زبان، فقط

: زبان، نتیجه ي زیر را خواهیم داشت - 3 شناختنی  - 2 شناسنده  - 1سه مقوله ي 
. تضاد زبان با شناختنی - 3 تضاد شناسنده با زبان  - 2تضاد شناسنده با شناختنی   -1

اه فلسفی از ما می خواهد که در هر پدیده یا رویداد،  معموال هر دین کتابی و ایدئولوژي و دستگ
 یا  یا دین کتابیهمانگونه ببینیم که او می بیند؛ در نتیجه، همه ي کسانی که به یک عقیده یا ایدئولوژي

جهاننگري اعتقاد و ایمان دارند، در پدیده ها و رویدادها فقط یک چیز را می بینند و بدینسان است که 
 می شود؛ ولی ما موقعی پاد اندیش هستیم که در ، ایجادتابی  و ایدئولوژي با جهان دین کعینیت عقیده و
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هر چیزي، در هر پدیده اي و رویدادي بیش از آن ببینیم که از راه اصول دین کتابی  یا ایدئولوژي یا 
ایدئولوژي به ما فلسفه ي آلتی خود می بینیم؛ یعنی چیزها و ابعادي را ببینیم که عقیده و دین کتابی  و 

.کتمان می کنند وجود آنها راحتّا نشان نمی دهند و با اصول و چارچوب آنها نمی خوانند و 
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جنبش آزادانديشي در پيكار با استبدادگری  - )6
.ي عقايد و ایدئولوژيها و مذاهب و ادیان کتابی

 
ستارهامایه ترین  راز پصف آرایی راستمنشانه ي او در برابر  »جمالی«  و دیدگاههاي ج ،

 گویی متفکّرانه، شایان ستایش  -ك دلیري او در ر. ایدئولوژیها و عقاید و مذاهب و ادیان کتابی است
یک استثناي شگفت  شیوه ي انتقادي او،. سات و تابوها رویارو می شوداست؛ زیرا یکراست با سراسر مقد

ا در حضور او اقرار کرده اند که به صداقت و روش سیاري حتّب.  ي ماست روشنگريانگیز در تاریخ
.صریحش در سخن گفتن و سنجیدن آراي دیگران غبطه می خورند

 پژوهشگران جوینده نباید فراموش کنند که جوهر اصلی ي تفکّر علمی و حقیقت پژوهی بایستی 
و تفکّرات و پدیده ها استوار بر برداشت صادقانه ي انسان به فراخور فهم و شعور خودش از رویدادها 

باشد؛ یعنی اینکه، انسان همانطور که مقوالت و مفاهیم را می فهمد و دریافت می کند، آنها را به زبان 
کاري که در طول پنجاه سال گذشته از عهده ي کمترکسی . خودش بدون مالحظه ي دیگران بنویسد

.برآمده است
 در برابر ایدئولوژیها و عقاید و مذاهب و ادیان  »جمالی«   سنجشی -ی فکري شیوه ي صف آرای

وي در مبحث چگونگی ي پروراندن جنبش آزاد . کتابی می تواند سرمشق جویندگان خویشاندیش باشد
اندیشی، نتیجه ي کاوشهاي خود را این گونه جمع بندي می کند که تفکّر براي آنست که انسان، خود را 

ن در ما نفوذ یافته است و آن کسی که می خواهد براي خوشایند از هر چیزي رهایی بخشد که از دیگرا
دیگران حرف بزند و بنویسد،  براي تفکّر، مستعد نیست؛ زیرا خوشایند دیگران سخن گفتن، خود فریبی 

. است
تفکّر به جز ترك کردن عادت خودفریبی، چیز دیگري نیست و فقط با صداقت فردي و وجدان 

مایه و انعکاس راستمنشی ي  رسادگی در گفتار و نوشتار، بیانگر ژرفاي پ.  استپاك دانشپژوهی امکانپذیر
. کفایت می کند، خود براي کشف افکار نوعقایددلیري براي قیام علیه خرافات اجتماع و . متفکّر است

رشد اختالف نیست، امکانی نیز براي رشد آزادي ، در اجتماعی که امکان »جمالی« از دیدگاه 
اندیشیدن بر . حدت فکر و عقیده و دین در اجتماع،  خطري براي آزادي بوده است و خواهد بودو. نیست

 اندیشیدن، آزاد سازي ي خود از طنابهاي اسیر کننده ي .طبق قوانین موجود و حاکم، اندیشیدن نیست
سلطه خواهی ي ما براي آزادي ي اندیشه بایستی با . همه ي قوانین یا قدرتهاي نفوذ جوي روانی می باشد

هر گونه عقیده و ایدئولوژي و دین کتابی مبارزه کنیم؛ زیرا همه ي اینها علیه آزادي ي انسان هستند و 
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 جوي حقیقت با دست کشیدن از حقیقتی آغاز می شود که ما به  - و  -ست ج. خواهان وابستگی می باشند
.  داریم ایمانآن

- و  -ست  بزرگترین مانع براي ج،حقایق ما  نتوانیم در اوج زمانی کهتا . وي حقیقت هستند ج 
 هست و  ادعاییستن حقیقت، پیوسته در تضاد با حقیقتج. م بزنیم د،آزادي بجوئـیم، نبایستی از حقیقت

ت انحصاري ي  زیرا ایده آل مالکیانسانی که حقیقت را می جوید، هیچگاه مالک حقیقت نخواهد شد؛
- و  -ست  انسان، جحقیقت، علّتی است که نمی گذارد  بگیرد جو را به جد . 

هر نوع ایمانی در ثابت ماندنش، آزادي ي روح را از بین می برد و فکر را تنگ و ساکن می 
 ارزشهاي منجمد و پوسیده نمی  کردنس و بدون واژگون مقدعتقاداتتفکّر بدون گسستن از ا.کند

 فکریست که ما پایبند آن دئولوژیی، موقعی سدهر فکري و عقیده اي و ای. تواند آغازي داشته باشد
. باشیم

 عقیده با تضمین نمی کند؛ زیرا ،آزادي ي پیوستن به عقیده، آزادي ي حقیقت را در آن عقیده
فقط در روند بریدن . ک خود داردداشتن، ما نیستیم که عقیده اي داریم؛ بلکه عقیده است که ما را در تملّ

در هیچ عقیده اي، کسی آزادي ندارد و با ترك یک عقیده نیز به . هیم بوداست که ما مالک عقیده خوا
  »جمالی« به همین سبب، .  ترك همه ي عقاید، به آزادي خواهد رسیدباآزادي نمی رسد؛ بلکه هر انسانی 
ریدن استاذعان می دارد که آزادي، روند ب .

دارد وکسی که روحیه ي پرستیدن کسی که روحیه ي پرستیدن ندارد، به بت شکستن نیز نیازي ن
بتهاي .  به جاي بتهایش خواهد پذیرفت رات دارد، اگر همه ي بتهاي او را بشکنند، بت دیگريو عبودی

معبد بتها و حقایق در دل و مغز . آبادها و ایده آلهاي ما می باشند ما، ایده ها و خیاالت و تصاویر و ناکجا
. ه اي به خودي خودش، اندیشیدن نیست کاربرد هر اندیشز این نظر، ا.ماست

ت آن نیز اندیشیدن نیست؛ بلکه تفسیر و تأویل هر اندیشه یا دستگاه فکري به منظور حفظ ابدی
براي . به هیچ اندیشه اي باز نمی مانداندیشنده .  موقعی می اندیشد که بتواند پیوسته فراتر بیندیشد،انسان

 و بزرگترین گام در این راه، رفع د به افکار دیگران کاستآفرینش فکري بایستی از دلبستگیهاي خو
آنچه را مردم، حقیقت می ( در تاریخ تفکّر انسانی، حقایق . بزرگترین دلبستگی است که ما به حقیقت داریم

بایستی از عقاید و .  زیرا ما بیش از همه چیز پایبند آنها بوده ایم بزرگترین مانع تفکّر بوده اند؛)خوانند 
گیر برید تا بتوان حکومت استبدادي ي آنها را نابود   و معیارهاي دست و پاي متحجرتها و ارزشهانّس

. حکومت کند،ما از هر چیزي که بگسلیم، دیگر نخواهد توانست بر ذهن و روان ما. کرد

 فردیت و استقالل -)الف 
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 «  است که در اندیشه هايمسئله ي فردیت و پروراندن تفکّرات و دیدگاههاي فردي، مسئله اي
 پی در ، وي استدالل می کند انسانی که یک چیز را دو بار. ایفا می کنند رالی، نقش درخور تام »جمالی

براي آنکه ما یک چیز را دو بار، یک جور ببینیم، باید نیروي . پی، یک جور می بیند، نمی اندیشد
. اه فکري یا دین کتابی یا ایدئولوژي ایمان بیاوریم نابود کنیم و سپس به یک دستگ،اندیشیدن را در خود

 بکاهد، ایمان شکاي به خودوقتی از یقین و اتّ.  داشته باشد، یقینبراي خود بودن، انسان باید به خودش
. می شود و انسان به ایمان نیاز پیدا می کندشبه دیگران، جانشین یقین زاییده از گوهر خود

 ایمان دارد، یقین از گوهر ،»ت له و یهوه و عیسا مسیح و پرولتاریا و امالّ«  تا زمانی که انسان به 
انسان آزاد اندیش باید خود را روز به . یا تظاهر رفتاري نیستخویشاندیشی، یک شغل. او نخواهد جوشید
 فکري و روانی که به طور مداوم در اجتماع از راه علما و تحصیل کردگان و  شدنروز از روند برده

ان و سیاستمداران انجام می شود، رها کند؛ زیرا برده سازي ي فکري و روانی، پروسه ایست که  در نخبگ
.پا خواهد بود جامعه بر

یا افکار دیگران باز می تهاي مطلق خود ما هستند که ما را از فهم افکار تازهاعتقادات و سنّ
ص می کنند؛ بلکه ات پذیرش فهم تازه را مشخّاعتقادات و معیارها و ارزشهاي مطلق ما نه تنها امکان. دارند

براي . ما را به نفهمیدن و نادیده گرفتن بسیاري از افکار و تجربیات و واقعیات نیز محکوم می کنند
. گشودگی ي فهم خود باید علیه افکار خود و تنگنایی که با خود به همراه می آورند، مبارزه کرد

 زیر سیطره ي استبداد عقیدتی و ایدئولوژیکی و دینی است؛ زیرا بزرگترین هنرها، آزاد ساختن خود از
ت انسان را به وجود می آورد و می پروردشیوه ي خاصکسانی که شیوه ي دیدن  . دیدن است که شخصی

.ویژه ي خود را ندارند، شخصیتی نیز ندارند
یا فلسفه ي آلتی معموال ایمان به هر تئوري ي علمی یا تفکّر بر طبق یک دین کتابی  یا 

جهانبینی یا ایدئولوژي، ما را بی شخصیت می کند؛ زیرا ما فقط آن طور می بینیم که آن دین کتابی یا 
 نمی بیند، از اساس نمی شکسی که به شیوه ي خود.فلسفه ي آلتی یا ایدئولوژي یا علم می خواهد ببینیم

یا دین کتابی  یا ایدئولوژي، هر انسانی را عادت داشتن به شیوه ي دید یک فلسفه آلتی یا علم . بیند
. می کند؛ ولی کور با ایمان به این که می بیندمغزکور

انسان در .  با تک واحد بودن ریاضی وار پدیدار نمی شود »جمالی« شکل گیري ي فردیت از نظر 
کومت یا مراجع آغاز، فرد نیست؛ بلکه با مقاومت و عصیان در مقابل اجتماع یا سازمانها و احزاب و ح

ل درد پارگی از آنها، ت آنها از همه ي آنها پاره و بریده می شود و با تحم مرجعیبه کردن  یا با شکدینی
، می تواند افکار دیگرش را نیز تغییر دهدکسی که به یک فکرش تغییري . فردیت خود را کشف می کند

.  ورزیده است، نمی تواند به آسانی تغییر بدهد،انسان، افکاري را که عمري به آنها ایمان و عشق. بدهد
ایمان و عشق به چیزها، آن چیزها را ثابت و پایدار نمی کند؛ بلکه انسان را به آنها، سفت و سخت 

 گم شدن خود و از حس سبب می شود که  انسان،بدین ترتیب، کمترین تغییر در ذهنیت و افکار. می بندد
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، تعویض خود او است و او از هر چیز نسانتعویض عقیده براي ا. ره شود چی آدمیدست دادن خود بر روان
اکی می کند تا بنابر این، عقایدش را حکّ. ا از خودي که برایش تازگی داردبیگانه اي می ترسد؛ حتّ

ایجاد تفاهم در مسائل سیاسی و اجتماعی و حقوقی و اقتصادي و پرورشی و براي ولی . خودش را گم نکند
ین بازبسته است که همه ي اعضا اجتماع بتوانند افکار خود را تغییر بدهند تا به گستره ي آزاد ی به املّ

ما در . نمی شناسدبه رسمیت سات را دیگر آنگاه است که فکر آزاد و مستقل، مقد. اندیشی دست یابند
براي بحث آزاد و تهاي سیاسی ي خود براي آنکه فضاي آزاد و مستقل سیاسی را مرحله ي اول از مسئولی

تفاهم و مدارایی و مصالحه فراهم بیاوریم، راهی نداریم سواي روشنسازي و مبارزه با گرفتاریهایی که 
.و ایدئولوژیها و ادیان کتابی  با خود به همراه می آورند مذاهب

 آزادي و گسستن  -)ب 

 گسستن از نیرويیعنی  بر این اندیشه است که آزادي ي تفکّر، توانایی آزاد شدن؛ »جمالی« 
.  انسان را اسیر خود کند می تواند دارد، همانقدر نیز نیروهر فکري همانقدر که در گوهرش. افکار است

 هر فکري، پیکار با قدرتورزان آن  باره ياندیشیدن در.  را در خود دارند انرژيبهترین افکار، بیشترین
.  ببیند و از سر در باره ي آنها بیندیشدهر کسی وظیفه دارد که همه ي چیزها را از سر. است

 در ، دیگران نیز دیده وماهر سیستم فلسفی، باز اندیشی ي اندیشه ها و پدیده هائیست که پیش از 
 موقعی مفید است ، تزلزل انداختن در عقاید حاکم بر ذهنیت و روان مردم اجتماع. اندیشیده اندباره شان

خواهی  بازگشت حاکمیت. ن افکار تازه در همان اجتماع باشندکه نیروهاي آفرینشگر براي آفرید
تحصیل کردگان، مردم را در عقایدشان   در ایران براي آن بود که گروهها و سازمانها وگرایاناسالم

اندیشه اي را بپرورند و جانشین عقاید متزلزل شده ي مردم   -متزلزل کردند؛ ولی خودشان نتوانستند سر
. بکنند

انسان را پاي بند مطلق به آن عقیده مداوم براي هر عقیده و ایدئولوژي و دین کتابی،مبارزه ي 
. به همین دلیل، مبارزه براي عقاید، انسانها را بیشتر اسیر عقاید می کند. و ایدئولوژي و دین کتابی می کند

 انسان را گشوده فکر و  است؛ زیرا این مبارزه،»آزادي « تنها مبارزه اي که حقّانیت دارد، مبارزه براي 
 دست برداشت و فقط ،براي تفکّر آزاد باید از مبارزه براي عقیده ي خود. می آورد  اندیش بار -فراخ 

. ارزش زندگی ي انسان به پیکاریست که براي آزادي می کند. براي آزادي جنگید
 در همین درست. کسی که براي عقیده اش می جنگد، دشمن آزادي و دشمن سر سخت انسان است

 استدالل می کند اکنون براي آنکه یک ملّت بشویم به آن نیاز داریم که با هم بتوانیم در  »جمالی « گستره،
وظیفه ي ما با هم اندیشیدن است؛ نه ابقاي ایمان به . باره ي موضوعهاي اجتماعی ي میهن خود بیندیشیم
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.  داشتن عقیده ي واحد، نفی آزادي استملّت در آزادي است که پیدایش می یابد و. یک عقیده ي واحد
تفکّر فلسفی به معناي پایبند شدن به . تفکّر فلسفی، وظیفه ي آفرینش آگاهبود یک ملّت آزاد را دارد

تفکّر فلسفی به ملّت، آزادي ي اندیشیدن و با هم اندیشیدن . عقیده اي یا دینی کتابی یا ایدئولوژیی نیست
.دهی، شیوه ي تفکّر فلسفه ي انگیزشی ي ایران است پیوند .در آزادي را می آموزد

می   رو بر، ات اعتقادي و ایدئولوژیکی ي خودبسیاري از انسانها از اندیشیدن در باره ي محتوی
تابند؛ زیرا انسان به حقیقتی که روزگاري چند به او خدمت کرده است، چندان مرهون و وفادار می ماند 

 شت، حاضر می شود که به خود مرهونیحسدر این . ن را به دوش می کشد آکه سالها و گاه تمام عمر، نعش
ت انسان نسبت به آن حقیقت، موقعی ایجاد شده که آن حقیقت، زنده بوده مرهونی. یک عمر قساوت بورزد

اند و بعد زیرا روزگاري به ما یا پدران ما خدمت کرده ما چه بسا نعش افکار را به دوش می کشیم؛. است
 خود و ت آنها در ما به جا مانده و ما را وادار به هر نوع قساوتی در حقّ مرهونیحسمرگ آن افکار، از 

ت ما سبب می شود که وظیفه ي ما، نعش کشی ي افکار و حقایق ت احساس مرهونیشد. دیگران می کنند
تگی ي ما به نعش کشی دلبس. ترین ارثیه هاي دنیاست مرده بشود و چنین نعشهایی، سنگین ترین و هولناك

باز می دارد،ه به افکار و حقایق زندهحقایق مرده، ما را از توج .
 زودتر از آن می میرند که ،باید بپذیریم که عقاید و ایدئولوژیها و ادیان کتابی و دیدگاهها

ی ي  براي گسستن از نعش کش »جمالی« به همین سبب است که  . پیروان و هواخواهان آنها می پندارند
زیرا وقتی فکر ؛ باشد عقیده ي خود انسانه ورزي بایستی بشکآغاز حقایق مرده، استدالل می کند که 

.  سنگ شد، آزادي را از دیگري می گیرم و وقتی فکر دیگري سنگ شد، آزادي را از من می گیرد،من
را فراهم می کنم م زمینه هاي آزادي ي دیگري و خود، ورزي و عصیان علیه عقیده ي خودممن با شک .

سرچشمه ي بزرگترین استبدادها، حقایق و افکاري هستند . هیچ فکري نباید بر ما حکومت کند
بایستی علیه افکار مستبد به پا خاست تا جنبش آزاد . که ما آنها را دوست می داریم و به آنها دل بسته ایم

انسان بایستی افکارش را در اختیار .  خودش؛ یعنی حاکمیت فرد بر افکار فکراستقالل. اندیشی نیرو بگیرد
ت اندیشه هاي خود و دیگران باشدخودش داشته باشد؛ نه آنکه محکوم جباری.

انسانی که می خواهد از گرفتاري . همفکري با مردم این نیست که انسان، عقیده ي مردم را بپذیرد
دن با مردم است؛ نه همعقیده شدن با دمکراسی، همفکر ش. ي تفکّر رهایی یابد، همعقیده ي مردم می شود

همفکري با مردم آنست که در کنار مردم و با مردم در باره ي مسئله اي بیندیشیم و این کار به آن . آنها
بسته است که انسان، مردم را از دامنه ي اعتقاد به دامنه ي تفکّر بکشاند و گرنه مردم به عقیده شان  باز

نسان، عادت دارد، در باره اش کمتر می اندیشد و اگر هم بیندیشد، می که ا عادت دارند و به هر چیزي
کوشد که عاداتش را تصدیق و توجیه و تجلیل کند؛ ولی اندیشیدن واقعی، با ترك عادت، به ویژه ترك 

. کردن آنها اکراه داردعادت به افکار و اعتقاداتی شروع می شودکه انسان از ترك
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ه اي اندیشیدن، چیزي به جز فشار آوردن به مردم براي ترك  به کمک مردم در باره ي مسئل
عادات فکریشان نیست که خواه ناخواه جسارت بی اندازه می خواهد؛ زیرا گاه به منفور شدن نزد مردم می 

بیدار کردن و روشنگري اذهان مردم، چیزي سواي استحاله ي مردم معتقد به مردم متفکّر نیست . انجامد
-تازه اي را جایگزین عقیده ي پیشین مردم ساختن، مردم را نه  روشن و گر نه عقیده ي   اندیش  بار می  

در اعتقاد داشتن مهم .آورد نه آنها را بیدار می کند؛ بلکه از یک عادت به عادت دیگر فرو می غلتاند
فکّر آزاد، یک از اعتقاد تا ت.  معتقد باشند،یا ایدئولوژي یا دستگاهی فلسفینیست که مردم به دین کتابی

.دنیا فاصله است
 در سنجشگري ي عقاید و ایدئولوژیها و ادیان کتابی، صریح و رو راست می باشد و  »جمالی«  

اندیشیدن به معناي طرفداري .  خو نگرفته است،می گوید کسی که حزبی می اندیشد، هنوز به اندیشیدن
می  ت را بر محبحساري کردن از یک سو، یرا طرفدتی نیست؛ زیا اماز حزبی یا گروهی یا طبقه اي

طرفداري کردن، ما را مبارز بهتري می . انگیزد و از سوي دیگر بر خشم و نفرت و انتقامجویی می افزاید
. کند؛ ولی ما را  انسانی متفکّر بار نمی آورد

دمان به ما نمی توانیم بپذیریم که خو. ت شدید و نفرت بیکرانه نمی توان اندیشیددر میان محب
براي ایمان غلط به خود . ست در همین ایمان به خود است که خود را می فریبیمرد. خودمان دروغ بگوییم

کم خود فریبی بنگریم و به رفتارها و و غروري که به خود داریم، ناتوان از آنیم که به عمل خودمان در ح
ر خود با شادي و سعادت زندگی می کنیم ما عمري در چاه عقیده و فک.  خود، بدبین و مظنون شویمعقاید
ا در همان چاه و زندان نمی یابیم که عقیده و ایدئولوژي و دین کتابی، چاه و زندان ماست و حتّ و در

و با این کار، خود را قربانی می کنیم تاریک، یقین داریم که در بهشت و در روشنایی مطلق به سر می بریم
 به چاه و زندان عقیده و فکر خود بکشانیم تا از بهشت و روشنایی اسارت و اصرار داریم که دیگران را نیز

.بار ما، بهره و لذّت ببرند
  »جمالی«  سنگواره اي مذاهب ، اعتقادات و یدئولوژیهابراي رهایی از بار سنگین اصول و قواعد ا

ن به نیروي تاکید می کند که رها کردن هر فکري و ایدئولوژیی و دین کتابی براي امید و یقی
ما را زایا و آفریننده نکند، سائقه ي اگر بریدن از هر فکري،. آفرینندگی و خویشفکري ضروري است

 براي رفع وحشت زدگی، ما را به قبول چنگ زدن به طناب عقیده یا ایماناوري به دینی یا ایدئولوژیی
ه درد زمان حال نمی خورند و بات پیشین و قبول سازمانها و نهادهایی محکوم می کند که دیگر بتعص

.همچنین به دام خرافاتی در خواهد غلتاند که سده ها و هزاره ها نام حقیقت داشته اند
هیچ رابطه اي ندارد؛  ورزي به هر چیزي یا سرپیچی کردن از آن چیز با دور انداختن آن، شک

با رد کردن هر فکري و عقیده . بلکه گشودن امکانات و به زبانی دیگر، یافتن افقهاي جدید در چیزهاست
دستگاههاي . اي، ما دیواره هاي آن فکر و عقیده و ایدئولوژي را به افقهاي فکري تبدیل می کنیم
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 باز می دارند؛ ولی ما با فرو ریختن دیوار ها، افقهاي فکري را به ، ما را از تفکّر آزادفکري یا عقیدتی،
اهایی که امکانات و افقها هستند، تفکّر انسانی، توانایی روي ذهنیت و روان خود می گشاییم؛ زیرا ج

.آفرینش دارد و جاهایی که انسان، تعریف و متعین شده است، تفکّر انسان، سترون و ناتوانست
 پیوسته نشان می دهد که مردم به کمک مفاهیم ، اندیشه هاي خود - در روند پاره  »جمالی« 

مفاهیم در چهارچوبه ي عقیده یا ایدئولوژي یا ، ه براي هر کسدر حالیک. مشترك با هم صحبت می کنند
هر . ه ي اختالف معانی استمعانی دیگر می دهند که کمتر کسی متوجدین کتابی  یا دیدگاه فکریش،

متفکّري که می خواهد مستقل بیندیشد، به طور ارادي به سراغ تضاد مفاهیم؛ نه تضاد عقاید و ایدئولوژیها 
و مفاهیم متّضاد را خارج از چارچوبه ي عقاید و مذاهب، طرح می کند و می ان  می رودو مذاهب و ادی

کند تا بتواند به آسانی، تفکّر خوانندگان را به فراسوي عقاید و کوشد به اصطالحات نو اندیشیده اکتفا
، روند مکاتب فلسفی و ایدئولوژیها ارتقا بدهد و پس از پروریدن و گستردن مفاهیم خویشاندیشیده

خویشاندیشی ي خود را در گالویزي ي با اعتقادات و آگاهیها و قوانین حاکم بر آگاهبود افراد اجتماع 
.به محک بزند
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 اسالم یدر سنجشگری  -)7
 ویرانگرانه تر از در تاریخ ایران، هیچ رویدادي از لحاظ فکري و روانی و فرهنگی و اجتماعی،

 متفکّران دلیر است که ،، یکی از معدود »جمالی« . نیت و روان ملّت ما نبوده استاستیالي اسالم بر ذه
اگر سنجشگري لطیف . براي نخستین بار از لحاظ فلسفی به سنجشگري ي قرآن و  اسالم روي آورده است

یام و ظریف و گاه یکراست و گاه در پرده سخن گفتن شاعران و متفکّران کالسیک ایرانی را از کهنترین ا
در نظر  اي اسالم را  گاه ریشهاي نهیم و بخواهیم فقط سنجشگري بی پرده و تا عصر مشروطه فعال به گوشه

باشد؛ زیرا وي  اي، استثنایی و منحصر به فرد می در چنین پروسه»  منوچهر جمالی «بگیریم، سهم و نقش 
 « در برابر »  در فرهنگ ایرانیانرا)  سیمرغ و جمشید جم(= تصویر خدا و انسان  «تنها متفکّریست که 
 «ي دو تصویر متفاوت و به غایت ناهمخوان و ناهمسو،   قرار داده است و با مقایسه» تصویر الّله و رسولش

 را به طور کلّی با حکومتگران و همچنین مدافعان و مبلّغان اسالم به شیوایی »علل گالویزي مردم ایران 
. دهد نشان می

ت اجباري بر ذهنیت و روان انسانها، ی، اسالم را از عصر ظهور تا حاکمنکثیري از پژوهشگرا
 دو تصویر ي مقایسه « پژوهشگران، تا کنون، اصل کلیدي را که همان  ه اند؛ ولی هیچ یک ازبازکاوید

در این » هر جمالی چمنو« . اند باشد، بازشکاوي و سنجشگري نکرده  می» متفاوت و متّضاد از خدا و انسان
ولی افکار و . او هرگز خاصم اسالم و مسلمانان نبود. مینه، استثنایی تاثیر گذار و بسیار با هوش بودز

هایش، نه تنها ابعاد زمخت و زشت اسالم و رفتار مسلمانان را خیلی رادمنش و ظریف بر می سنجند؛  ایده
وي بر این اندیشه . دهند بلکه همچنین امکانهاي تلطیف شدن اسالم را در فضاي فرهنگ ایرانی نشان می

تواند امکان بقا و دوام و احترام در ایرانزمین داشته باشد که براي همیشه، شمشیر  است که اسالم، زمانی می
هاي فرهنگ  خونریزش را مدفون کند و آمادگی و گشوده فکري خودش را براي انگیخته شدن از بنمایه

 زشت  و گفتار  و رفتارچهره «در سمت و سوي سنجشگري ایرانی نشان دهد و در پندار و کردار و گفتار 
. تالش بی دریغ و سختکوش کند» الّله و رسولش

وي  همچنین استدالل می کند که در تاریخ و اجتماع، هیچ اتفاقی بدون ضرورت ریشه دار، 
 شویم، صورت نمی بندد و چنانچه ما با برخی از رویدادهاي میهن خود، ناباورانه و حیران، روبرو می

-نشانگر آنست که آگاهی درست و مایه داري از تاریخ و دگرگشتهاي روانی   فرهنگی ي مردم خود  
. نداریم

صف آراییهایی که تا کنون در برابر اسالم و متشرّعان در طول یک صد سال گذشته شده است، به 
ا بسیار سطحی بوده اند و دلیل سترونی ي فکري، هیچگاه نتایج ریشه اي و تأثیر گذاري نداشته اند؛ زیر
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در حالیکه انتقاد روشمند و بار آور از  اسالم به پشتوانه ي . از زاویه ي نفرت و نا آگاهی شکل گرفته اند
، پیکار براي به  »جمالی« بر شالوده ي تفکّرات و استداللهاي . آزاد اندیشی ي فلسفی امکانپذیر است

- زمانی معنا و محتوا خواهند داشت که تک و اقتصادي،واقعیت پیوستن آزادیهاي سیاسی و اجتماعی    
براي سنجشگري ي قرآن باید با . و به تن خویش بیندیشنددي بیرون آمده ایرانیان از حالت مقلّتک

و  به خوبی آشنایی داشته باشیم)ت و اسالم  و مسیحی یهودیت( = ابراهیمی ادیانهاي ) بنداد ( = اسطوره 
د ابن عبد الّله  تا امروز، بویژه با نقش اسالم در رگشتهاي  اسالم از اعالن رسالت  محمنیز با تاریخ دگ

. رفتن، سنجشگري ما بیهوده است و اسالم شرطی به سراغ قرآن -بدون چنین پیش . سرزمین خودمان
عاي تملّک حقیقت را بکند، فقط تجلیل و تصدیق آن  استدالل می کند هر کسی که اد »جمالی« 

حقیقت معتقدان و مومنان، هر چیزي را که مطابق با آن نیست، . یقت را صواب و صحیح می شماردحق
منطبق ، ناصواب می شمارد و  نبایستی به سنجشگري ي آن پرداخت، مگر آنکه انتقادات ما با حقیقت

گویی و پیگرد و اسالم، قرنهاست در سرزمین ما، استیالي خود را بر اذهان مردم از راه کشتار و زور. باشند
 بسیاري از اصولش فقط حقیر شماري ي انسان و زندگی، نهفته بطنو در اعدام دگر اندیشان ادامه می دهد

بدین معنا که در بسیاري از آیه هاي قرآن، خوار شماري ي انسان و نیروهاي گوهري ي او قرار . است
  .دارد

رآن در درجه ي نخست به معناي کافر است  ظالم در ق.  ظلوم و جهول  است،، انسان»قرآن « در 
ظالم نیز که با . که معنی اش، پوشاننده ي حقیقت قرآنی می باشد یا بهتر بگوییم، پوشاننده ي نعمات الهی

الّله، ایمان را به شکل امانت به همه . کلمه ي ظلمت از یک ریشه می آیند، تأیید کننده ي همین مطلب است
. تش در دست الّله استگزینش آزادانه ي هیچکس نیست؛ بلکه مالکی مان،ای. ي کائنات عرضه می دارد

دآزادي، انسان به دام  نک است که آزادي ي انسان به غارت می رود و با به غارت رفتهمین تملّ با ستر 
ت یو حقیقت پوشانی و جهل از این به بعد، ماهجهل و کفر  فرو می غلتد و از سرِ جبر،  ایمان را می پذیرد

.و گوهر انسان را تشکیل می دهد
 می شود، ضرورت هدایت و ارشاد تاکیدسیاري از آیه ها، تکرار و بدبینی قرآن به انسان که در ب

  همردیف کافر به ،اب در قرآنکذّ.  گوشزد می کند و آن را واجب می شمارد،و حاکمیت الّله را دم به دم
 ظلم به نامو خود فریبی به اند، موجودي خود فریب استچون انسان، حقیقت را می پوش. شمار می آید

نست که خود فریبی در اساس، عملی نا ایب است، نفس به شمار می آید؛ ولی نکته اي که جاي تعج
 و  این کار، نشانگر آنست آگاهبودانه است؛ ولی قرآن، آن را عملی آگاهبودانه و از روي عمد می داند

 که بی  نظر است از این. هم دشمن اجتماع است،هم دشمن خود،ن حقیقتکه انسان بی ایمان، هم دشم
 .  محسوب می شود،ایمان،  مفسد فی االرض
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عی است که انسان در جهل نمی تواند مسائل زندگی ي خود را اداره کند و مالئکه در قرآن، مد
علیه زندگانی،  دارند که انسانمی کنند و اعالن می انسان ه ي فسادزمان خلق کردن انسان، الّله را متوج  

الّله براي بستن دهان مالئکه می .  رفتار خواهد کرد،ي خود و اجتماع خواهد بود و نیز علیه خیر دیگران
ت انسان درنمی آید؛ یعنی  را یاد داده ام که  قرضی است و به مالکی »علم اسماء« گوید که من به انسان، 

.علمی که همان ایمان و امانت است
بویژه در .  انسان نامیده می شود؛ زیرا فراموشکار است،الزم به تأکید است که انسان به این سبب

ت است که قرآن و رسول، پیکره هاي  ذکر می  بر پایه ي همین خصوصی .برابر الّله که  فراموشکار نیست
نغلتد و تابع رهبري باشد  اه درخود با الّله  منحرف نشود و به دام گن] عهد [ = شوند تا انسان از  میثاق  

ذکر  بایستی حقیقتی را به یاد .  ن و به رسولی مبعوث می کندکه الّله آن را براي هدایت و ارشاد، معی
با وجود فراموش کردن آگاهبودانه ي . انسان بیاورد که او به عمد آن را علیه خیر خود فراموش می کند

مطیع الّله  دم به دم به او خاطر نشان می کنند که باید براي ابد،انسان، قرآن و امامها، میثاق  انسان را
.ست بر این شالوده پی ریخته شده استررهبري در اسالم، د. باشد

 است که عقیدهد بر این محم  حقیقت نمی کند؛ ولیگناه نیست و انسان را ضد مسئله ي فراموشی،
 الّله می داند و انسان که از لحاظ معرفت، عقیم و  مختصد، علم را محم. انسان، حقیقت را فراموش می کند

یا گروهی یا بنابر این هر فردي.  تمام و کمال استجاهل است در برابر الّله قرار می گیرد که حقیقت و حقّ
.  هالکت استجامعه اي که حقیقت را؛ یعنی اراده ي الّله را بپوشاند و در برابر آن بایستد، مستحقّ

بدین معنا که . بدون امام، جامعه به راه باطل می رود.  است وجود و غلبه ي نهایی حقّرسول، نماد
 تکیه زده باشد؛ زیرا اصل، رهبر ، تا زمانی، حقّانیت به زندگی دارد که رهبر الهی بر مسند قدرت،جامعه

سراسر آیه . عذاب بدهد دارد که انسانهاي عاصی را الّله با پایان یافتن حکومت الهی، حقّ.است؛ نه انسانها
الّله به دلیل ایمان . هاي قرآنی در همان داستان نوح و منطقش به طور فشرده؛ ولی چشمگیر بیان می شوند

.ریز را نابود می کندگنیاوردن مردم به رسولش، افراد یاغی و ایمان 
ي هسترغم جهلش امیده ت جوهري ي دوم انسان از دید قرآن، اینست که به نجات او بخصوصی .

رحم، . و می کوشد که از راه انبیا و امامانش، او را هدایت کندبدین معنا که الّله به انسان، رحم می کند
 .رفتار با او، رحمان و رحیم استالّله، انسان ر ا دوست ندارد؛ بلکه در . رفتار یک مقتدر با ضعیف است

ت، ممکن  اطاعت و عبودی باوستی الّله فقطد. همین قالب رفتاري است که رهبري ي اسالمی با مردم دارد
ت نشان خواهد داد و رحم الّله به انسان به دلیل جهل اگر انسان، عبد وعبید بشود، الّله به او محب. است

ار و انسان ایجاد می شود که نابود نشدنی و بیانگر ضعف اوست؛ ولی در برابر کفر و ظلم انسان، الّله، قه
ار استجب.

قدرت . م الهی با ضعف انسانی، تالزم ابدي ي علم الهی با جهل انسانی را بیان می کند تناظر رح
الّله تا ابد، مصدر علم می ماند وانسان . الّله در علم اوست و ضعف ابدي ي انسان در جهل جوهري ي اوست
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الطاعه می باشد و  حاکمیت و هدایت و ارشاد انسان را دارد و واجب ا حقّ،به همین دلیل، الّله. مصدر جهل
-بشر بایستی در برابر اراده ي او بی چون  - و   ایمان نیاوردن انسان، بالفاصله تهدیدي .  چرا مطیع باشد 

ی، ظالم است و انسان از دیدگاه الّله، بطور کلّ.  و حقیقت استفقط الّله، حقّ؛ زیرابراي وجود الّله می باشد
وشاند؛ یعنی نمی گذارد که الّله به قدرتورزي و حاکمیت و  گرایش دارد و حقیقت را می پ،گوهرش به ظلم

.و این انطباق بر مفهوم کامل بودن الّله و ناقص بودن انسان استوار استهدایت جاهلین بپردازد
.  هر چیزي که ناقص است، باید از نظر قرآن، قربانی بشود تا کمال الهی از بین نرود و ابدي بماند

.  به حاکمیت و رهبري است الهیمرده می شود، نرسیدن نماینده يبی عدالتی شآن چیزي که در اسالم، 
الغاي میثاق اولیه از طرف انسان، بی عدالتی . مسئله ي الّله، مسئله ي قدرتخواهی ي تمام و کمال اوست

 الّله، ظلم است که الّله براي تنبیه بشر به آن استناد می کند؛ زیرا بشر با پشت پا زدن به میثاق خود در حقّ
.بی عدالتی در قرآن، بحث مظلومیت رهبران قدرت طلب است؛ نه بحث ستمدیدگی ي انسان. کرده است

به همین سبب، . از نظر الّله، مهمترین و بزرگترین عدل، والیتگري ي الّله و جانشینانش است
ت الّله،   »ز منکرامر به معروف و نهی ا«  تک انسانها را از راه  -ت مردم؛ یعنی اینکه تک تربیبراي حاکمی
ت انسان براي الّله تا انسان هیچگاه بر ت، هیچ چیز دیگري نیست سواي عبودیتربی. د و اهلی بسازیممقلّ

بنابر این، عدالت در مقابل انسان، معنایش همان حقیقت و رهبري ي . روي پاهاي خودش استوار نایستد
 )مهدي ي موعود ( = استقرار عدالت به وسیله ي قائم . ه استالهی و حکومت الّله است که مظلوم واقع شد

همان پیروز ساختن حاکمیت امام است که مظهر حقیقت می باشد و عدم توانایی انسان براي برقرار سازي ي 
.عدالت، نشانه ي همین ظلم فطري ي اوست

ار نیز باشد؛ زیرا ایده ي امامت، بحث بر سر بازگشت و حکومت امام بر مردم است؛ ولو آنکه جب
ت رهبر،  ظلوم و جهول بودن انسان است که از لحاظ اریت و جباریدلیل قه.  عین عدالت است،رفتار او

د در محم. د را در قرآن، متعین می کند همین کاستی، سراسر گفتارهاي محم .منطقی داراي تضاد می باشد
ی با هم ترکیب ت خاص حقپوشانی را بر طبق موقعییعنی جهل و، ي کلیدي ي انسانمولّفهقرآن این دو 

انسان در سراسر قرآن، ترکیب ثابتی از کفر و جهل نیست؛ بلکه . می کرده که برایش پیش می آمده است
 با کمیت متفاوت صورت می بندد و البته گاهی انسان به طور خالص، مولّفهدر هر آیه اي، ترکیب این دو 

.ور خالص، ظالم و کافر می باشدجاهل است و گاهی نیز به ط
 درك انسان در قرآن در یکی از این دو قطب خالص، بسیار ساده می باشد؛ ولی پیچیدگیهایی که 

به جا می شوند و با هم تفاوت پیدا   ي متناقض در قرآن ایجاد شده است، دائما جامولّفهاز ترکیب این دو 
مطالعه ي قرآن موقعی ممکن است که مفهوم انسان در . طور طور است و گاه آن گاه انسان، این. می کنند

د از این دو بر طبق ترکیب متفاوتی که محم. طیف ترکیبات مختلف از کفر و جهل، بررسی و سنجیده شود
ص می شودت انسان می دهد، رفتار الّله و حکومت در مقابل انسان، مشخّخصوصی .د به رغم تناقض این محم

به دلیل آنکه براي . را در کنار هم می گذارد و در کنار هم نگاه می دارد دوت با هم، هردو خصوصی
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ت بسیار بارز الّله، ترسانیدن و عذاب دادن خصوصی. ق برنامه ي هدایت انسان جاهل به آن احتیاج داردتحقّ
ستی از  حکومت اسالمی بر پایه ي انسان جاهل قرار دارد که در تمام زمینه هاي زندگی بای .انسان است

.حکومتگران اطاعت کند و بنده ي محض آنها باشد

سرشت عقل تابع در قرآن در باره ي -)الف 
انسان فقط عقل تابع . در  کالم الّله و آیه هاي قرآن، عقل آفرینشگر براي مسلمان معنا ندارد

یچگاه مصدر علم نمی عقل انسانی در قرآن ه.  برسد اندیشیدنعقلی که هیچگاه نمی تواند به استقالل. دارد
د هیچگاه در قرآن، انسان را محم. شود؛ بلکه فقط باید علم کتابی و علم وحی و علم اطاعات را یاد بگیرد

ص الّله می داند و با حذف سرچشمه ي عقل آفریننده و علم تجربی به شمار نمی آورد؛ بلکه آن را  مختّ
. ف می شودعقل و آفرینندگی، تجربی و انسانی بودن علم نیز حذ

محتویات قرآن، علم جوهري و اصلی را به انبیا محدود می کند و شیعه، این علم را به امامها و 
بدینسان، . امامها تا آخر دنیا خواهند بود؛ ولو غایب باشند. نایبینش انتقال داده و به آنها محصور کرده است

.  نزد الّله برود،ند و بایستی به گدایی معرفت عقیم می ما،فرصت آفرینش عملی ندارد و تا ابدعقل انسانی،
عقل . عقل قرآنی، گدا صفت است؛ زیرا مسلمان فقط می تواند معلومات ذکري و علم صندوقی را فرابگیرد

در ادبیندارد خود عقلی که نمی تواند و حقّ. ت کافري نیز داردات اسالمی و در آیه هاي قرآن، خصوصی 
 وژیی بگسلد و به عقیده اي دیگر بپیوندد، امکان تفاهم و مشورت اجتماعیرا از اندیشه اي یا ایدئول

ه اي قرآنی با مشورتی مشتبه ساختن مشورت امری. مشورت در قرآن، فاقد ابعاد انسانی است. نخواهد داشت
که از گوهر عقل آفرینشگر، زاییده می شود و عقل فرهیخته را سرچشمه ي معرفت و آزادي ي واقعی می 

.د، سفسطه و مغلطه استدان
فطرت اسالمی، . بایستی رابطه ي میان عقل آفرینشگر و فطرت را در اسالم شناختبر این اساس،

در حالیکه گوهر عقل . د داشتن به یک وابستگی و وفاداري و ایمان تغییر ناپذیر ابدي به یک اصل استتعه
ت ناپذیر و پاره نشدنی در مسئله ي عبودی میثاق زوال  براي اسالم،آفرینشگر، جنبش و تکاپوست؛ ولی

حقوق طبیعی و حقوق بشر که بر پایه هاي عقل آفرینشگر استوار هستند، امکان . انسان، فطرت است
تش با تمام حقوق انسانی در تضاد و تناقض استندارند از فطرت اسالمی نشأت بگیرند؛ زیرا ماهی .

عقل در قرآن بایستی . ارت و جهالت انسان استمسئله ي فطرت در قرآن، متافیزیکی ساختن اس
ات گوهري ي خود را که استقالل و آزادي و آفرینش باشند به دور اندازد تا با انسان همه ي خصوصی

د تمام ویژگیهاي عقل آفرینشگر را در محم. جاهل انطباق یابد که الّله، وجود آن را اراده کرده است
.  و او را در مقام دشمن سرسخت و خونخوار انسان، معرفی می کندسراسر قرآن به شیطان نسبت می دهد
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 زشت سازي ي او، عقل انسانی نیز طرد و نفی شیطان، پیکر یابی ي عقل حقیقی است که با طرد و
اك و این عمل، باعث می شود که انسان از عقل خودش بیزار شود و شیطان که همان عقل شکّ. می گردد

د، دشمنی است که نمی توان با آن مسالمت آمیز ینشگر بشري باشد، از نظر محمعصیانگر و معترض و آفر
 باشد که منظور از آن، ]عقل فرهیخته و آفرینشگر [ = انسان جاهل باید در جنگ با شیطان . زندگی کرد

. مطلق نیز هستشرّ
رت و دشمنی  هیچ گونه کارکردي ندارد؛ زیرا با نف،عقل آفریننده بر روان و مغز مومن و عابد

ورزیدن به آن که هر روز به نام شیطان، لعن می شود، مومن و عابد، عقل آفرینشگر خود را تکه پاره می 
انسان مومن، انسانی است که عقل خود را با دست خود، . کند و نیروي آفرینندگی ي خود را فلج می کند

اسالم بر شالوده ي همین حماقت  وندمی بالد و افتخار می کنیز ریشه کن می کند و به این حماقت خود 
. کسی که اطاعت می کند، بر او حکومت نیز می شود. است که حکومت الّله و نمایندگانش را بر پا می دارد

ندگان شمشیر به  حاکمیت از آن الّله است و نمایهر کجا که صحبت از اطاعت و عبادت آمد، حقّ
اخی ي عقل آفرینشگر به وجود آمده است، عقلی  که از سلّ، عقل ایمانی یا عقل تابعدر نتیجه. دست او

عقلی است که تابعیت را هموارتر و قانع کننده تر و خوشگوارتر می . براي تسهیل اجراي اطاعت می باشد
ه صادر می کند و منظور او به همین دلیل است که الّله در قرآن به انسان امر می کند و پی در پی امری. کند

بهتر بندگی کردن و بهتر تسلیم شدن است تا مومنان بکوشند که اراده ي الّله را در زمین، از مشورت، 
. گسترش بدهند

  را »علم اسماء« الّله، انسان را براي اطاعت از خود و حاکمیت خودش بر او، خلق می کند و به او 
ت و کسی که پس از نبی، انحصار علم را ت و در انحصار انبیا اوسفقط از راه نبوعلم از نظر الّله. یاد می دهد

 الّله  حکومت کردن را به دست می آورد که فقط مختصحقّ، با چنین انتقالی، رهبر. به چنگ خواهد آورد
انسان  تا ابد در قطب جهل و ظلمت می ماند . است و حلقه به حلقه از امامی به امامی دیگر تفویض می شود

رسول و . ت الّله درآوردند و از گمراهی نجات بدهد و به تابعیت و عبودیتا امامی بیاید و او را رهبري ک
ت اسالمی، فقط معلوماتی را اخذ می کند و انسان در روند تعلیم و تربی. م امریه اي انسان هستندامام،  معلّ

بار و صندوق انبیا و امامها و متشرّعان  اسالم، همه بدون استثناء ان. آنها را به دیگري انتقال می دهد
ت عدم آفرینندگی عقل آنها همان انباشت معلومات بی ه و آیات هستند و علّمعلومات و احادیث و ادعی

.ارزش و بی مایه است

 برداشت قرآن از گوهر انسان  -)ب 

 پیوسته تاکید می کند که برداشت ما از سرشت انسان،  »جمالی« در روند سنجشگري ي اسالم، 
ب از جهل قرآن، انسان را مرکّ. ص می کند اقتصاد و آموزش و قوانین کشوري را مشخّساختمان حکومت و
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 پیامد کفر او، حکومت قهر و زور گویی است و به دلیل آنکه رابطه ي جابرانه و آمرانه .و کفر می داند
میان حکومت و مردم برقرار می شود، مناسبات اجتماعی نیز جابرانه و قهر آمیز خواهند بود و 

جامعه و حکومت اسالمی چون جامعه ي . نه رفتار خواهند کردر گو پرخاشگرانه و زو، حکومتگران
و امر به معروف و نهی از منکر را براي هر مومنی قیان است، جبر و قهر را جایز می شمارددان و متّمقلّ

 گیرد و در باره اش  و رفتار و گفتار دیگري را تحت کنترل میکردارهر مسلمان نه تنها . واجب می داند
هر کس می تواند و باید دیگري . قضاوت می کند؛ بلکه مجاز است که به اعمال جبر و قهر نیز دست بزند

. را از الّله بترساند
همه ي مومنان در رفتار با . جبر و قهر اجتماعی، ذات اوامر و واقعیت جامعه ي اسالمی است

هدایت کردن در اسالم، همان .   رفتار می کنند، معذب اخالقیهمنوعانشان در مقام ناظر و قاضی و منذر و
. کلمه ي هادي و منذر در سراسر قرآن با هم می آیند و در راستاي یک هدفند. ترسانیدن مردم می باشد

 است؛ زیرا حکومت کردن بر  »ترور و وحشت افکنی« ش شالوده ااصل حکومت اسالمی، هدایتی است که 
.عقیدتی و اخالقی، اصل حاکمیت الّله و نمایندگانش استنظارت فکري و روحی و 

 ، هر جامعه اي به همان اندازه. ما هیچگاه نبایستی مسئله ي خویشباشی ي خود را از یاد ببریم
د هستند، نمی جامعه اي که کثیري از  افرادش تابع و مقلّ.  باشند اندیشمستقل می شود که افرادش مستقل

 به هیچگونه جایی آغاز می شود که آگاه شویماستقالل،.  و فرهنگی، چنگ یازدیتواند به استقالل ملّ
.ی است متکّ، تک افراد جامعه -ی بر استقالل تک استقالل ملّ.  نیازي نداریم، رهبر و پیشوا و منجی و شفیع

فردي ت آنکه ما نمی توانیم به استقالل بسته است؛ ولی علّ  استقالل فردي نیز به خویشاندیشی باز
 ،کهاینیکی .  می باشد، استوار بر دو اصل می باشد کهو خویشاندیشی دست یابیم، دعوي ي حقیقت واحد

حقیقت واحد، انحصاري است و ممتاز، دیگر آنکه.ت دارد و جهانشمول استحقیقت واحد، جامعی  .
 روحی و گشایش.  خزیده است، دارد، در خود بسته و در خود راحقیقتادعاي تملّک کسی که 

نمی تواند با دیگري گفتگو کند؛ زیرا تبادل فکري با دیگري . دور تا دورش، دیواره است. فکري ندارد
آنانی که . احترام به فکر دیگري موقعی ممکن است که انسان، گشوده فکر و آزاد اندیش باشد. ندارد

طان و دشمن و محارب با الّله  هر انسان دیگر اندیش، شی وجودبراي عقیده، جهاد و خونریزي می کنند در
 بسیار موثر دالیل که ایمان ایدئولوژیکی و عقیدتی و دینی و حزبی، یکی از  به همان سانرا می بینند

.باران دگر اندیشان است براي احیاي روح پرخاشگري و جهاد و کشتار و تعقیب و تیر
انسانها ر و عواطف و احساساسالم در ایران، در طول سده ها، حکومت مطلقه ي خود را بر افکا

در سرزمین ما هنوز که هنوز است سنجشگري ي اسالم و قرآن به معناي فلسفی آغاز . حفظ کرده است
و بدون سنجشگري ي اسالم و قرآن که گالویزي ي پاد اندیشانه اي نیز می باشد،  آزادیهاي نشده است

ت با اسالم یسنجشگري ي اسالم، نفی و ضد. سیاسی و حقوقی و آموزشی و اجتماعی پدیدار نخواهند شد
می بایستی در برابر هر . عیان و مومنان آن استنیست؛ بلکه اعتراض به حکومت انحصاري و مطلقه ي مد
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دین کتابی و عقیده اي و مسلکی و ایدئولوژیی که می کوشد حاکمیت مطلق داشته باشد رفتار سنجشگرانه 
تالش پیوسته و .  ما حکومت می کنند ما می پنداریم در مغز و رواناصول اسالم بیش از آنچه که . داشت

گسستن .  آرام به خود می آورد -نسل به نسل براي کندن ریشه هاي بسیار ضخیم  اسالم است که ما را آرام 
.و کوشش روانی و فکري ي پایدار در اجتماع باشداز اسالم بایستی یک روند

 ایرانی و اسالم  -)پ 

 با یکدیگر هستند، باعث   ي متّضاد و ناهمخوان ایرانی و اسالمی که قرنهاست در ستیزدو مقوله
براي پرداختن .  شده است که ما در بین کشمکشهاي این دو، به سرگشتگی و پارگی ي روانی دچار شویم

نگ خود صد سال است مردم ایران، فره  استدالل می کند که هزار و چهار »جمالی« به این معضل ناهمساز، 
و این دروغ، به شکافتگی و پارگی ي  ناهمخوان است، کتمان کرده اند، اسالم اعتقاديرا که با اصول

نست که این بیماري که به گوهر هستی ي او چنگ انداخته است آمسئله . درونی و روانی تبدیل شده است
. گردند  ي گوهري ي خویش بازراستمنش شوند و به راستیفقط زمانی بهبود می یابد که ایرانیان، دوباره

ما بیش از هزار و چهار صد سال و اندي است که به خود دروغ گفته ایم و در ظاهر و باطن، 
در حالیکه گوهر پنهانی و پوشیده ي ما، در فرهنگمان ریشه دارد و در اثر سرکوبی ي . دروغزن شده ایم

 و راست گوهر شدن، گالویزي با ابعاد ضرورت راستمنش بودن. سده ها به آتشفشانی شدن گرایش دارد
همه ي اندیشه ها . زشت و زمخت و خشن و خونریز اسالم است؛ زیرا فرهنگ ما را مسخ و آلوده کرده است

 هم ایرانی ي ریاکار شده ما هم مسلمان ریاکار. و احساس و کردارهاي ما، دو رویه و دو چهره شده اند
 هم در ایرانی ما هم در مسلمان بودن. که ریاکار و متظاهر شده ایمایم و دیگر نمی دانیم و باور نداریم 

.بودن، خود را می فریبیم
یکی از اساسی ترین دالیل سنجشگري و گالویزي ي فرهنگ ایرانی با چهره هاي زشت  اسالم از 

- انسانی  آنست که فرهنگ ایرانی در اصول اسالم، یک اصل ضد »جمالی« دیدگاه  سایی  بهمنشی را شنا 
 ، ت نمی شناسد و به آنسنجشگري اسالم که آزادي ي وجدان فردي و راستی را به رسمی. کرده است

 نه یک پیکار ایدئولوژیکی و ارجی نمی نهد، یک پیکار ژرف انسانی و بهمنشی و ارزشمدارانه است؛
. جهادي در راه عقیده

و لطافت که شایسته ترین گوهر  فرهنگ است؛ زیرا راستی اسالم براي ایرانی، پدیده اي ضد
بهمنشی است فقط در آزادي ي وجدان زاییده از گوهر خود، امکانپذیر است و آزادي ي وجدان فردي 
. موقعی ممکن است که تنها وظیفه ي حکومت، نگاهبانی از جان و زندگی ي همه به طور یکسان باشد

.  فرهنگی است علیه اسالم به نام اصل ضدفرهنگ ایرانی علیه اسالم به نام یک دین کتابی نیست؛ بلکه
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فرهنگ ایرانی، جهاد دینی و عقیدتی و ایدئولوژیکی را به رسمیت نمی شناسد؛ بلکه پیکارش بر سر 
. ارزشهاي فرهنگی است

فرهنگ ایرانی، زندگی را برترین ارزش فرهنگی می شمارد و راستی که گوهر بهمنشی می باشد 
 انسان در پیدایش راستی، نیرومندي ي خود را باز. فردي ممکن می گردددر پیدایش آزادانه ي گوهر 

بنابر این اصل است که ایرانی، الّله را نمی پذیرد؛ . فرهنگ ایرانی علیه آزردن جان و زندگی است. می یابد
.زیرا ضد فرهنگیست و به قتل و کشتار و اعدام، حکم می کند و امر می دهد

کسی که مسلمان مومن است،  نمی تواند . الم شدن، دو چیز متّضادندعی ي اسایرانی بودن و مد
عاي ایرانی کند؛ زیرا از دید ایرانی، بزرگترین جرم و گناه، نگفتن آفرین بر انسانهایی است که نیرومند اد

  در دیگرانست تا بر آنها آفرین بگوید،  »فرّ« چشمی که جویاي . و زاینده ي آگاهبود فردي هستند
س گناه و کشف خطاي دیگران است تا آنها را  اي مردمی خواهد آفرید؛ ولی چشمی که در تجسجامعه

م را در روي زمین خلق خواهد کیفر بدهد و سرزنش کند و طعنه به آنها بزند و محتسب دیگران باشد، جهنّ
. کرد

حصاري ي مذاهب و ادیان کتابی و ایدئولوژیهایی که بر طبق ساختمان عقیدتی خود، حکومت ان
مطلقه ي فکري و روحی می طلبند، همه علیه آزادي هستند و این ضرورت درونی ي آنها را نمی توان با 

  تصوري،چنین. و حقوق بشر از بین بردچند مفهوم نگواریده و نفهمیده در باره ي دمکراسی و آزادي
دئولوژیها بدون استثناء با همه ي مذاهب و ادیان کتابی و ای. خود فریبی است و دروغگویی به دیگران

تفسیراتی که از آنها می شوند، خود به خود به سوي حکومت جبر و قهر رانده می شوند؛ تاویل و وجود 
زیرا ذات آنها بر قهر و جبت پی ریخته شده استاری .

مذاهب و ایدئولوژیها و ادیان کتابی از لحاظ آفرینندگی، سترون هستند؛ ولی از لحاظ تطبیق 
براي مثال، ما در ایران فقط با .  خود با مسائل روز، مهارت و چیره دستی ي اعجاب انگیزي دارنددادن

سازمان مجاهدین «  تر از همه ي اینها با اسالم د روبرو نیستیم؛ بلکه هزاران بار خطرناكاسالم و قرآن محم
د تقی جعفریها و  سروشها و محمخلق و علی شریعتیها و مرتضا مطهریها و ابوالحسن بنی صدرها و عبدالکریم

. روییم  و امثال اینها رویا »حهاعلی داوریها و مهدي بازرگانها و مجتهد شبستریها و محمود طالقانیها و مفتّ
آنها از روند . روند تطبیق سازي از راه چنین اشخاصی در ابعاد بسیار گسترده به خود چهره می گیرد

در . را فراتر می گذارند و ابعاد فرا زمینی و تاریخی به آن می دهندتفسیري ي متون قرآنی و اسالمی، پا 
الت بشر از دیدگاه آیه هاي قرآن، بازکاویده و آراي این مفسران، تمام دنیا و سیر طبیعت و تاریخ تحو

. بررسی می شود
- و  -همچنین اسالم راستین سازان می کوشند که سراسر کرد   کارهاي بشري و پدیده ها و  

و مستدل بودن آیه هاي قرآن را با دادها را بر طبق آیه هاي قرآن، توجیه و تفسیر کنند یا حقّانیتروی
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راز . رمل و اسطرالب ویژه ي خودشان بر طبق تغییرات اجتماعی به معناي مدرن و امروزي در آورند
. نهفته است، دوام اسالم در ایران در همین نکته

- با  گشت  »جمالی«  - و   اي سنجشگرانه اش در اصول و سنگپایه هاي اسالم به این نتیجه  گذاره 
؛ بلکه با آن معنایی  داردرسیده است که ما باید بدانیم با قرآن به آن معنایی روبرو نیستیم که فی نفسه

هر مسلمانی در . رویارو هستیم که امروزه به آن می دهند یا از آن می گیرند و فرداها خواهند گرفت 
اگر اینگونه نمی بود . لیه اش نمی چسبد؛ بلکه به آخرین تفسیرش می چسبدا قرآن به معناي اورویارویی ب

ترین آژیر خطري  صفت راستین، بزرگ. همه از اسالم صادق بایستی گفتگو می کردند؛ نه از اسالم راستین
ته شوند و آثار آنها را  گرفهستند که بایستی به جدرانمفس. است که ما را باید بیدار و هشیار نگاه دارد

 را در ایران ایجاد کرد، قرآن به خودي خودش نبود 1357 رویداد آنچه که فاجعه ي. سنجید خواند و بر
 دارد؛ بلکه تفسیراتی بودند که در مسیر  وجودي قدمت،  در ایران است کهصد سال که حدود هزار و چهار

. ندمنطبق سازي ي آیه هاي قرآن با مسائل روز پدید آورد
 دارد که با مفهوم دین کتابی در »دین پیدایشی « ایرانی، هزاره ها، تجربه ي ویژه ي خودش را از 

  تالش می کند که اسالم را از دیدگاه تجربه ي اصیل دینی ،به همین سبب، ایرانی. اسالم، متّضاد می باشد
.پا کند  اسالم راستین جدیدتري بر، انداز کند و هر روز ي خود، بر

 اندیشه هاي گسترده اش، پی در پی بر این مطلب پا می فشارد که  - در سراسر پاره  »جمالی «
 سنجشگري ي چهره هاي چندش  در گرومستقل شدن و به خود آمدن و ایرانی شدن آگاهانه، همه و همه

یا یا انکارد ر،نقد اصول  اسالم البته به هیچ وجه. ؛ یعنی رویارویی با اسالم حقیقی منوط استآور  اسالم
د و قرآن از عالم حقیقت محض که یا تحقیر آن نیست؛ بلکه آوردن اسالم و الّله و محمنفرت از اسالم

ست در رد. سنجشگري قرار دارد به دامنه ي سنجشگري می باشددادگاه فراسوي دسترس عقل فرهیخته و 
.  روي پاهاي خود می ایستیمگالویزي ي عقالنی ي ما با اصول اسالم است که به خود می آییم و

 و اسالم راستین سازان به  و فقهاایانمتفکّران خویشاندیش ایرانی بایستی قرآن را از چنگال ملّ
نپارهاي فرهنگ  درآورند و آن را از لحاظ اصول و روشهاي خویشاندیشیده و نیز در سمت و سوي ب

ن نباید از دیدگاه پژوهشگران تنگ نظر و اسالم و قرآن را همچنی. کاوند ایران به محک بزنند و باز
. یا به آراي آنها استناد کردسطحی نگر و ناآگاه اروپایی برسنجید

فکري ي آنها در اصوال آثار اسالم شناسان غربی فقط براي فهم باختر زمینیان و رفع احتیاجات
در حالیکه در . ه می شوندن و دلمشغولی ي روزانه و ایجاد شغل در رده هاي آکادمیکی نوشت یک تفنّحد

- قرنهاست که تار ،  اسالمزیر تیغ استبدادي و خونریز متشرّعان - و    پود هستی ي ما سوخته و عذاب  
ما باید در قالب مفاهیم زنده ي خود که برخاسته از مناسبات و نیازهاي فرهنگی ي مردم خود . دیده است

 باشند با ابعاد رنگارنگ اسالم خشونت گستر ماست و در راستاي آزادي و خویشباشی ي ملّت ما می
.رویارو شویم
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سات را ارجی نمی گزاردفکر آزاد و مستقل، مقد .س، دامنه اي است که در آن، حقّتقد 
به همین دلیل،  قرآن، عرصه ي تفکّر نیست؛ بلکه .  کردن نیستیا دیگرسان اندیشیدن یا شکاندیشیدن

بنابر این، بحث واقعی در باره ي قرآن، زمانی شایان ارج است . ستدر مرتبه ي نخست، عرصه ي تقدیس ا
که اعتبار و حیثیت و نفوذ و اهمید ابن عبدالّله را در مقام رسول الّله کنار بگذاریم و فقط ت شخص محم

. گفتارهایش را در ترازوي سنجشگري بنهیم
دار و آزاد از استبدادگري   را روااسالم را نه می توان براي  همیشه از بین برد؛ نه می توان آن

چنانچه متفکّران جوینده و خویشاندیش، . به اسالم نمی شود آزادي را تنقیه و دیکته کرد. کرد
 ادیان تمام مذاهب و.  آهسته بی اعتبار خواهد شد -راستمنشانه بیندیشند، اسالم، خود به خود و آهسته 

.ستی تحت فشار افکار نو به نو در فضاي آزادي گذاشت را بایي ایدئولوژیها و عقاید استبدادکتابی و
 اسالم را موقعی می توان شکیبید که پیوسته زیر ضرباهنگ افکار پویا و نو اندیش و سنجشگرانه 

تنها با پیدایش تازه به . قرار بگیرددر دامنه هاي سیاسی و اقتصادي و حقوقی و فلسفی و پرورشی و هنري
ان خویشاندیش که فکر آفرین نیز باشند، می توان سلطه خواهی  اسالم یا هر تازه ي فیلسوفان و متفکّر

ایدئولوژي دیگري را گام به گام کاست و رویه هاي خونریز و مستبد آنها را خنثا و مهار کرد؛ نه با 
. مانند جدایی سیاست از دین ،گنجانیدن یک اصل بی معنی در قانون اساسی کشور
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م اهرمينههم خدا  -)8
، نامی است که ایرانیان  »سیمرغ«  گمان می کنند ،شمار زیادي از تحصیل کردگان و نخبگان ما

داده اندبه پرنده اي خاص  .نا آگاهی از سازمایه هاي ، بیانگر »تصویر سیمرغ« ر و برداشتی از چنین تصو
- و  -اي و نیز کرد ) بنداد ( = تصاویر اسطوره   سیمرغ« .  انسانهاي یک سرزمین است کار تجربی ي روان 

د نه پرنده اي عجیب الخلقه می باش،به تعبیر امروزي ي ما بوده است] ماکیان [=  مرغنه  در آغاز، »
.  بوده است»سئـنا  «  بلکه نامش؛نشسته بر فراز ستیغ کوهی معمایی به نام قاف

گرش ایرانی به جهان و زندگی  در فرهنگ ایرانی، تصویري است از شیوه ي ن »تصویر سیمرغ« 
اندیشه اي است بسیار گسترده و پیچیده و خارق العاده ظریف که ایرانی از کیهان و   -در اصل، سر. در کلّ

، ایرانی، گوهر  »سیمرغ« نام در زیر لواي . داردمناسبات بشري و پدیده ها و جانداران و مرگ و زندگی
نها و نیز فلسفه ي زندگی خویش را به محک فرهنگها و تمدخویشباشی ي خود را در رویارویی با دیگر 

. می زند
ی را بر شالوده ي تاریخ تجربیات مایه اي ملّت ایران در ، تصویري است که آگاهبود ملّ »سیمرغ« 

 در  »تصویر سیمرغ« . بستر مناسبات تاریخی و اجتماعی و سیاسی در جهان، آشکار و برجسته می کند
ل گیري تجربه هاي فردي انسانهایی است که در تاریخ دنیاي منحصر به فرد خود، فرهنگ ایران، شک

سیمرغ در اصل، چکاد خود گستري ي . زندگیشان از آغاز تا مرگروز، پویا و زنده و پیوسته می باشد
.انسان است که به گیتی واگردانده می شود

انطور نیز رفتار خود را در برابر م می کند، هم مجس،هر ملّتی بدانگونه که خدا را در نظر خود
ن و متصواختصاص  »سیمرغ«  به فقط در فرهنگ ایرانی، نامی است که » خدا « . ر می کندپدیده ها، متعی ،

که به معناي خداوند به کار برده می شده است، در  »خواجه « ،   »جمالی« بر پایه ي پژوهشهاي . دارد
مین دلیل، الّله یا یهوه یا عیسا مسیح یا مفاهیم مشابه در فرهنگهاي به ه.  می باشد »جان سیمرغ« حقیقت، 

دیگر، تجربه اي دیگر از  مفهوم خدا  هستند که نه با یکدیگر همترازند نه مغزه و کارکرد آنها با هم 
با آنکه از یک سرچشمه ) عیسا مسیح ( = ت ا مفاهیم الّله و یهوه و پدر آسمانی ي مسیحیحتّ. یکسان است

.رمی خیزند، تفاوتهاي شگرفی با یکدیگر دارندب
ر مغزي را بیان کرده است خدا در جاي جاي آثارش، مطالب پدر بازشکافی ي مفهوم » جمالی « 

 وي هر کجا که گفته ،بنابر این. ي تیز بین می تواند ظرافتهاي فکري ي او را تمیز بدهد که فقط خواننده
 خدایان آنها را برمی شمارد و به نام خصوصیات و نیز  مسیحیانیا خداياست خداي عرب یا خداي یهود

 ، در فرهنگ ایرانی »تصویر سیمرغ« خدایی که چنین و چنان می گوید و رفتار می کند، ویژگیهایشان با 
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 سخن می گوید و نامی از خدا می برد، منظورش همان الّله و ، هر کجا در باره ي اسالموي. متّضاد هستند
ت سخن می گوید و نامی از خدا می برد، منظورش ست و هر کجا که در باره ي عهد عتیق و یهودیصفاتش ا

ت سخن می گوید و نامی از خدا می همان یهوه و صفاتش است و هر کجا نیز که از عهد جدید و مسیحی
فرهنگ و صفاتش است و هر کجا نیز در ) عیسا مسیح ( = ت برد، منظورش همان پدر آسمانی ي مسیحی

  وتیز بینناهوشیاري.  است» گسترده پر سیمرغ« ایرانی از خدا و ایرانیان سخن می گوید، منظورش همان 
. شویمگمی ، باعث می شود که ما در پیگیري ي بحث، دچار سردرمهممعضل  شناسایی این نبودن براي

 بحث در باره ي هر  وبحث در باره ي خدا، بحث در باره ي یک مفهوم گیتایی و انسانی است
مفهومی به درك روان انسان و ملّت و جامعه کمک می کند؛ زیرا مفاهیم، همه تراویده از ضرورتهاي روانی 

به مفهوم خدا، خواه ناخواه . ثمرترین بحثهاست بحث در باره ي مفهوم خدا از با.  و فکري ي ما هستند
ي آنها، مفهوم گسترده و پیچیده ي خدا را مفاهیم دیگر نیز گره خورده اند که اندیشیدن در باره 

. آشکارتر و گویاتر می کند
 و آزادي و ایده آل و حقیقت با تجربیاتی کار دارند که باید به آنها صورت بدهیم؛ ولی دین

 یا ایده آل و ایده از شناختن دین یا آزادي یا حقّ. براي انتقال دادنشان باید آنها را در مفاهیم بگنجانیم
اتیست که همه ي انسانها در آن شریکند؛ نه تجربیاتی که اوج ویژگی ي فردیت یمفاهیم، آشنایی با کلّراه 

فقط وقتی که چنین مفاهیمی، نقش انگیزندگی و آذرخشی و تصادفی پیدا کردند؛ نه شکل قاعده و . هستند
 می شوند که دیگران را به پیوستگی و دوام، آنگاه تجربیات فردي ي برخاسته از گوهر این مفاهیم باعث

. اندیشیدن و آفرینندگی بیانگیزانند
روند انتقال تجربه به معناي انتقال یک تجربه از یکی به دیگري نیست یا اینکه، تجربه، انتقال 

مانند ،ترین تجربیات انسانی ژرف. داده نمی شود؛ بلکه در اثر یک تلنگر، در دیگري آفریده می شود
دین پیدایشی و فلسفه ي پویا و داد و ایده آل را نمی توان از راه مفاهیم به دیگران آزادي و عرفان و 

 یا رسول به آنها دست یافت؛ بلکه باید با تلنگر آموزاند یا نمی توان با تقلید از یک شخص یا امام یا رهبر
ت و ه، پخش یک کلیمسئل. زدن به ذهنیت و روان مردم، آنها را به تجربه ي زنده و سرشار فردي انگیخت

پاي   یا داد، سرا]اندیشه   -سر [ =  یا ایدهقاعده نیست؛ بلکه آنست که آزادي یا دین پیدایشی یا عرفان
.گیرند و ذهنیت و روان او را تکان دهند هر فردي را فرا

تفکّري خود زا می . تا تفکّر، زاینده ي آگاهبود فردي نشده است، فکر انسان نیز آزاد نیست
د که انسان از خودش می پرسد و از راه گنجانیده هاي آگاهبود خود، پاسخ پرسشهاي خود را می شو

تفکّر خود زا، پرسش انسان را در برابر آگاهبود خود انسان قرار می . پرسیدن، انگیختن است. خواهد
پرسش نبایستی .  پاسخ را مطالبه می کند فقطپرسشی آغاز می شود که انسان،دهد؛ ولی سترونی ي تفکّر با 

باز . تنها براي گرفتن پاسخ، طرح شود؛ بلکه کارکرد اساسی ي آن، آغاز خویشزایی آگاهبود فردي است



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

١٢٠

 می پرسد، خود شآن که از خود. پرسش از دیگري، نخستین گام در نازایی خود استچنبره ي ماندن در 
پرسشهاي . ي از بهر خویشزائیستاز خود پرسی، خود انگیز. را می انگیزد و از حقیقت، آبستن می شود

شدن به نقش پرسش فقط یافتن پاسخ نیست؛ بلکه انگیخته . خود را نباید براي گرفتن پاسخ، دور ریخت
 می تواند به زادن حقیقت از گوهر خودش  از خودش است کهسیدن  با پر انسان. خویشاندیشی است

. انگیخته شود
ت بدهد پاسخ راو پرسشی که می خواهدستن استپرسیدن، جابدی و  -ست  هیچگاه جنبش ج -  
به همین دلیل در روند پرسشگري ي انسان، انگیزه هایی وجود دارند که تجربه ي . جو را ارج نمی نهد

هر انگیزه اي و هر انگیزنده اي، آفریننده ي . آزادي را در انسان، ناگهان و در یک آن، بیدار می کنند
 یا اندیشه اي یا حسی  یا انگاشتی زده کرداري برقی است که ناگهان از جنبش انگیزندگی،. آزادي است

ست، تجربه ي آنی و گذرنده ر و د و اندیشه و حس، استنتاج پذیر نیستکردارمی شود و از ساختار آن 
ي آزادي در طول تاریخ است که راهنماي خاموش و نامرئی ملّتها در گذر زمان می ماند و آنها را در 

. ستن آزادي، کمک می کندالی براي جکورم
تجربه هاي انگیزنده، تجربه هایی هستند که با ما در یک نقطه، تماس دارند و تماس به گونه ایست 

ن هستی ي ما، تا اعماق گوهر ما، تجربه ها در تماس بی تماسشان تا ب. که گویی با ما اصال تماس نمی گیرند
ن ما اصابت می کنند و گوهر ما را  و به ب، ریشه می دوانندتی ي ماتا تخمه ي زاینده ي ما، تا مرکز هس

.آتشفشان و جوشان می کنند
 می ایستد که به اندازه ي خدا، آفریننده و  »  خدا–پاد « در فرهنگ ایرانی در برابر خدا، مفهوم 

 اهریمن ، » خدا  -د پا«  نام .همکاري یا پیکار:  و دو گونه امکان میان آنها وجود دارد نیرومند است
وقتی که با خدا همکاري می کند، آفرینش، امکان واهریمن هیچگاه نمی تواند مطیع خدا باشد. است

.  پیکار می کنند، آفرینش می ایستد و نابود می شود،و وقتی که با همدیگرپیدایش می یابد
 و این مسئله  نمی یابد کاهش،اهریمن هیچگاه به طغیانگري در برابر امر و قدرت منحصر به فرد

تا ابد، ریشه ي همه ي تفکّرات سیاسی و اخالقی ي ایرانیان می ماند؛ زیرا اهریمن، الگو و سرمشق اخالق 
. پایداري ورزیدن بر راستمنشی ي خود می باشدبرايپهلوانی 

  باشند متّضاد می،، دو اصل نیرومند و آفریننده هستند که از یک طرف با هم » خدا–پاد « خدا و 
م هم هستند و می توانند در همکاري با یکدیگر آفریننده باشند؛ زیرا در همه چیز،  متم، و از طرف دیگر

هم اهریمن را در سرشت خویش پنهان دارد ،انسان در فرهنگ ایرانی، هم خدا.  روان و جاري می شوند
همکه می توانند دو اصل همکار و با هم باشند یا دو اصل ضد  .

 کننده يبود مت و ملّت نیز می توانند دو اصل همکار و هم آفرین با هم باشند یا دو اصل ناحکو
مسئله ي میان حکومت و ملّت، مسئله ي همکاري آن دو با هم یا پیکار یکی با دیگریست؛ نه مسئله . هم
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ملّت حکم صادر کردن براي ملّت، اعالن جنگ حکومت با . ي حکمپذیري ي ملّت از سوي حکومتگران
مهر از دو اصل متّضاد، پدیدار می شود؛ . مسئله اینست که دو اصل حکومت و ملّت باید با هم بیامیزند. است

خدا و « مسئله ي کلیدي در تفکّر ایرانی، دوستی میان . نه از چیرگی و حکمروایی یک اصل بر دیگري
. است »اهریمن

 خدا در فرهنگ ایرانی  -)الف 

فرهنگ ایرانی در طول هزاره هاي تاریخ خود، بسیار عمیق و مستحکم و خدا، مفهومی است که 
 در یک فصل یا یک کتاب  نیست که بتوان در باره اشپرسمانیبه همین دلیل، . پویا در آن، ریشه زده است

در این تکه ي مختصر کوشیده ام که مغزه ي پویا و انگیزنده ي مفهوم خدا را در . اندیشید و سخن گفت
وي استدالل می کند که خدا در .  بیرون بیاورم »جمالی«  ایرانی از البالي ظرافتهاي فکري ي فرهنگ

تفکّر ایرانی، زمینی است که انسان همانند تخمه اي در آن کاشته می شود و ریشه می دواند و از آن، نیرو 
از در آن، تخمه هاي و ب می گیرد و فراز آن می روید و بر آن استوار می ایستد و برگ و بار می آورد

 نه پیوند موجودي که و زمین است؛) گیاه  = (پیوند انسان و خدا، پیوند درخت . خود را می پاشد
.  خلق می کند،یا قطره اي بوگندومقتدر است و انسان را از هیچ

 با تصویر کوه، انسان در. پیوند میان انسان و خدا، پیوند میان سروي است که فراز کوه می روید
انتقال محتواي .  ریشه می گیرد و بر فراز خدا می روید و آنگاه خدا در چکاد سرو، آشیانه می کند، خدا

الت شگفت انگیز روان و اندیشه يفکري ي این تصاویر به مفاهیم فلسفی و تئولوژیکی، بزرگترین تحو 
 پیوند ، ر هر فرديمفهوم خدا در فرهنگ ایرانی با بینش آفرینشگ. ایرانی را پدید خواهند آورد

.ناگسستنی دارد
 به شکل رهاننده ي انسان از درد، پدیدار می  واقعیت کرداري اش در فرهنگ ایرانی، خدا در

زیر فشار قانون و قهر ،درد و دردمند، جایی هست که فرد. پدیدار شدن خدا با مهرورزي همپاست.شود
 روان مردم، برخی از گونه هاي زندگی را خوار  حاکم بر ذهنیت و عقایدجامعه و عرف مرسوم و راي و

 ، خدا، خداوند، پروردگار و دادار( که خداي ایرانی باشد،» سیمرغ « . می شمارد و آنها را دور می افکند
 واقعیت درد را در زندگی ي روزانه ي انسان، پیگیري می کند تا هر )نامهاي اختصاصی ي سیمرغ هستند 

. و در مقام فرزند خویش به شمار آورد رهاند و در نزد خود، او را بپرورددردمندي را از دردهایش ب
در فرهنگ ایرانی، خدا  قربانی ي خونی را روا نمی دارد؛ زیرا هر جانداري، بهره اي از جان او 

. امر دادن براي قربانی کردن هر جانداري به آن می ماند که خدا، آزار جان خودش را طلب کند. دارد
ست و بی مقدار ه خداي ایرانی،  خداي پیمان بستن نیست؛ بلکه او به آن چیزي که خوار و پدیگر آنک
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می گزیند و می پرورد و هر کجا نیز که درد باشد، او بالفاصله به  قلمداد می شود مهر می ورزد و او را بر
که سرشاري ي خداي ایرانی، انسان را امتحان نمی کند؛ بلکه انسان است .  گرفتار می شود،سوختن

.خدا را در سختیها و لحظه هاي دردزا می آزمایدمهر
و در ت نمیشناسد خداي ایرانی، خداوند مهر است که  امتیاز و تبعیض و نابرابري را به رسمی 

ا خود را با انسان، همتراز می داند حتّ. انگیزترین مناسبات را با انسان پیدا می کند چهره هاي مختلف، مهر
 از آن، مادر و معشوقه و جفت انسان می شود و ویژگی ي گوهري ي او، آهنگ و موسیقی و و باالتر

رقص است که به اوج زیبایی می رسد؛ به طوري که زندگی و گیتی از آهنگنوازي ي سیمرغ، پیدایش می 
 اجتماعی و اخالقی و کیهانی و خداي ایرانی، بزرگترین رامشگري هست که سرشت آفرینش و نظم. یابد

گوهر درونی ي . طبیعت و نیز بافت روانی ي سوائق و احساس و اندیشه هاي انسان را متعین می کند
.انسان از موسیقی و سرود و ترانه، ریشه می گیرد

، خدا در فرهنگ ایرانی، مهرورزي و آمیختن به هر چیزي است  »جمالی« بر شالوده ي تفکّرات 
 رام که - 1: شد که به خود، پیکرهاي گوناگون می گیرد نیروي آمیزنده اي می با. که هستی دارد

انگیزنده با خرد گسترنده هست که دو مفهوم رامش   آشتی دادن خردی ي آن، می باشد و ویژگهمان، دم
. و رامشگري از آن، ریشه می گیرند؛ زیرا رامش یا موسیقی، همانند باد، روند آمیزندگی را بر پا می دارد

باد که نیروي - 2. س می کند و از نیروي او، زنده و جاندار می شودو بردن، خدا را تنفّم فرانسان با د 
آمیزندگی دارد و زندگی و جان از آن، پیدایش می یابد به کمک آهنگ و سرود و نوا که با باد همسان 

 آهنگی و به همین سبب، انسان، . هستند، اضداد را به هم پیوند می دهند و باعث آفرینش نو می شوند
سرودي بس ژرف و نامحسوس که همان خدا باشد، می شنود و هماهنگ با او جان می گیرد و شادکام می 

- 3. زیید تخمه ي هر گیاهی، داروي .  افشره ي هر گیاهی که انسان با نوشیدن آن، خدا را می نوشد 
هر گیاهی، آتشی نهفته داینده ي رنجها و غمهاي حادث شده می باشد و در ذات و مغزه ي دردیست که ز

ورزي و نظم در سراسر  است که نیروي پیوند دهی و مهر زایی دارد و باعث می شود که بالندگی و مهر
.گیتی ایجاد شود

در فرهنگ ایرانی از گوهر خدا، زندگی آفریده می شود و دنیروهاي مهر آمیز و ، مماد 
ت، همخوانی با خدا در فرهنگ به همین علّ. وندموسیقایی خدا در انسان، جاري و گسترده در گیتی می ش

.ایرانی؛ یعنی سرود خوانی و رقص و باده گساري

 انگیزه و نقش آن در آزادیهاي فردي  -)ب 
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البته به .   به کار برده می شود »ضرَغَ«   در زبانها و فرهنگ باختر زمینیان به معناي  »موتیو « 
 در زبان و فرهنگ ایرانی با غرض، تفاوت اساسی  »انگیزه« .  ودشرطی که بعد منفی آن در نظر گرفته ش

، برابر نهادِ انگیزه  در زبانهاي اروپایی »موتیواسیون« دارد؛ ولی بسیاري از مترجمان ما در برابر اصطالح 
 با مفهوم انگیزه در فرهنگ  »موتیواسیون« واژه ي .  غلط و ناهمخوان است،را گذاشته اند که از ریشه

گمی  در لط کردن معانی و کاربردهاي ناهمگون این مفهوم به پریشانفکري و سرو خِانی، همتراز نیستایر
. ختم می شود

 کوشیده است پوسته هاي سرد و بی روح آن را  »جمالی«  پرداخت فلسفی ي این مفهوم، براي
وي می گوید انگیزنده، چیزي .نفوذ باز اندیشد ربزداید و مغزه ي زنده و کارگذار آن را از نو، پویا و پ 

اتی و حقیقتی به دیگري نمی دهد؛ بلکه فقط تلنگري به دیگري می زند تا دیگري، خودش و محتوی
انگیزنده فقط امکانی است براي گشایش و .  شودشآبستن به فکر و زایش هنرها و استعدادهاي خود

یگري باید خودش به حقیقت خویش او حقیقت را به دیگري نمی دهد؛ بلکه د. شکوفایی گوهر دیگران
.آبستن شود و حقیقت خودش را بزاید؛ زیرا حقیقت، انتقال پذیر نیست

 پیوند ، انگیزشی با تجربه ي مستقیم و زنده ي هر کس - حقیقت و دین پیدایشی و معرفت زایشی 
هر آموزه اي . یرد یاد نمی گ،دارد که باید از گوهر فردیش بجوشد و آن را  از رسولی یا امامی یا رهبري

دیگري نباید به افکار .  ایدئولوژیی باید انگیزنده باشد؛ نه تعلیمی و ارشادي دین کتابی وو عقیده اي و
 دارند انگیزنده و تعالیم و احکام، عادت داده بشود و آنها را به حافظه بسپارد؛ بلکه همه ي اینها فقط حقّ

می انگیزد، دوام حضور ندارد و درس نمی دهد و تکرار نیز آنچه . بمانند و پس از انگیختن، ناپدید شوند
. نمی شود

- انگیزه و انگیخته شدن، سر مناسباتآزادي با انگیزنده و  - و   م و  کار دارد و استبداد با معلّ 
کسی که اصول و فروع عقیده اي یا   وکسی که می انگیزد، مردم را آزاد می گذارد .تدریس و قضاوت

ملّت را می توان فقط به . ینی کتابی  را به مردم تعلیم می دهد، آزادي را از مردم می گیردیا دایدئولوژیی
بیداري انگیخت و این که چگونه می تواند حاکمیت را در چنگ داشته باشد؛ اما نمی توان به جاي او 

و فتوا و نقش دین نیز انگیختن به تجربه ي اصیل دینی است؛ نه تحویل دادن یک مشت احکام . جنگید
اگر فلسفه و دین نتوانند نقش انگیزندگی ي خود را ایفا کنند، آنها را  نمی توان فلسفه و .مناسک و شعائر

.دین به شمار آورد
شکافنده است و در  همچنین ضربه ایست که همچون پیکان، فرو. انگیزه، تصادفی و گسسته است

از راه .  است که همه چیز با آن، آفریده می شودچونان خردلی ناچیز. دنشینژرفاي ذهن و روان فرو می 
در .  تخمیر می شود،انگیزه، انسان، خود جوش و خود زا می شود و مایه ي گوهري اش، خود به خود

حقیقت، از راه انگیزه، انسان می تواند خدا شود؛ زیرا انگیزنده با تابش انگیزه، انگیخته شده را به خود 
. خودش را بیابدمی گذارد تا او خود، راه وا
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راه هر کسی راهیست که به همانگیخته شده در . سته و ساخته و پیموده می شودت خودش، ج
ج جویش با  - و  -ست تاریکیهاي آگاهبود خود و نیز پدیده ها و رویدادها، کورمالی می کند؛ ولی حس 

انگیزه، چیزي است .  می یابد راه خود را با یقین و اطمینان،همه ي کژ و مژ شدنش، با همه ي نوساناتش
کم و ناچیز و ساده که مانند آذرخش، ناگهان در آنی به مغز کسی و به ذهنیت و روان ملّتی می تابد؛ ولی 

. نیروهاي بی نهایت و شدید و وسیع را سیل آسا پدیدار می کند
و می ماند و همه  مسائلش فر حلّ از بهریک ملّت در تنگناها که براي نبود نیروکردن ل تحومبراي 

ي سیاستمداران و رهبرانش، گیج و سرگردان می مانند، به یک انگیزه نیاز است تا نیروهاي عظیم و ژرف 
را سرشار سازد و از این راه، همه ي موانع را سیل آسا از جا کند؛ یعنی نیروهایی که در گوهر ملّت، سده 

اچیز، یک تخمه می بیند که امکان دارد جهانی انگیزنده در هر چیزي؛ ولو بسیار ن. ها سرکوب شده اند
انگیزنده در هر چیزي گمنام و بسیار ریز، عظمتی خفته و نهفته می بیند که در . بزرگ از آن پدیدار شود

.انتظار یک تلنگر نشسته است
هم ابر سیاه است هم . هر انسانی در گوهرش، تخمه است و طبعا هم نرینه صفت است هم مادینه صفت

د انسان در برابر تخمه ي دیگر می توان. هم آتشهم آبست. هم درنگهم شتاب است.  نورانیآذرخش
.گاه انگیزنده باشد و گاه آبستن شونده.  مادینه ایفا کند نقش ، نرینه و گاهنقش ،گاه

از ویژگیهاي پدیده ي انگیختن، فرو کوبیدن . هم اهریمن انسان در فرهنگ ایرانی، هم خداست
 اندیشه و احساس در ذهن و روان آدمی است که به یک جنبش وسیع و شدید و عمیقی وا ناگهانی ي

گردانیده می شود و سپس همه را به شگفتی می اندازد؛ زیرا انسان از کاربست قوایی که در درون او ایجاد 
 انگاشته ،زبه همین دلیل است که انگیزه در طول تاریخ، تحقیر و ناچی. می شوند، گیج و پریشان می ماند

شده است؛ ولی دروانی–ست ویژگی ي هیوالیی انگیزه است که براي هر گونه آفرینش فکري ر ، 
. پیدا نمی کند،ضرورت مبرم دارد و بدون  آن، هیچ آفرینشی امکانپذیر نمی شود و هستی

 لوم نیستص و معالبته مشخّ.  نفرت از انگیزه، اصالت آفرینندگی ي انسان را یکباره نابود می کند
خواهد داشت؛ زیرا ویژگی  انگیزه در دیگري چه چیزي را پدیدار می کند یا او را به انجام چه کاري وا

ترین و دامنه   ژرف . پدیدار می شود،ي گوهري ي انگیزه، بی چهرگی ي اوست که در هزاران چهره
 آغاز تا پایان، گسترده و دارترین تاثیرات را افکار انگیزه اي دارند؛ نه افکار دستگاهی شده که از

- و  -فکر انگیزه اي با مایه ي انسان، سر . سیستماتیک بیان شده اند ما بایستی گوهر خود را .  کار دارد 
 تخمیر ، اندیشه ها و هنرها و استعدادها  و توانائیهاي خود مایه پذیر کنیم تا از هر انگیزه اي؛ ولو ناچیز به

.شویم
 را  یا دیدگاهی حسیشی که نطفه ي اندیشه اي یاجنب. اگسستنی داردانگیزه با زائیدن، پیوند ن

جوست - و  -ست در ما می بندد تا لحظه اي که پیدایش می یابد، روند ج  .ستن، همان کشش و در اصل، ج
ر مایگی ما تا ارزش و پ. کوشش درون نطفه ي تاریک است که تالش می ورزد از ژرفا به سطح پدیدار شود
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ها و تاریخ ) بنداد ( =  را نفهمیم و به ژرف آن، راه نیابیم، هیچگاه نخواهیم توانست از اسطوره ي انگیزه
ی به ذهنیت و انگیزه،  با ظرافت و نرمی و لطف خاص. سرزمین خویش به چیزي نو در جهان معاصر راه یابیم

. جاري می کندرا در انسان،روان، تلنگري می زند و دریایی از اندیشه ها و احساس و عواطف و نیروها 
تی و منطقی ي آن،  یا احساس و عاطفه و عمل با تاثیر علی  میان تاثیر انگیزه اي ي هر فکر

از هر انگیزه اي، هزاران شاخه ي ناهمگون و متّضاد و متناقض، آفریده . تفاوتی بسیار شگرف وجود دارد
آیا ما . که دوستی ي با اژدها را فرا می خوانداشتیاق به انگیخته شدن، جسارت و دالوریی است . می شود

 در  تا دوستی ي با اژدهایی برویمخواهیم به سوي داریم که ب، سراغآنقدر سائقه ي جویندگی در خویش
ند؛ طوري که انسان از خودش نیز به کما چنان نیروهاي تکان دهنده و لرزه اندازنده و شکافنده، ایجاد 

وحشت افتد؟
ط  انگیزه می توان بهتر به بافت روانی ي انگیزنده پی برد؛ زیرا انگیزنده به تسلّت با شناخت ماهی

تمایل ندارد؛ بلکه او را به خود وا می گذارد و  است، هیچگاه،  انگیخته شده آن که برره شدنو چی
ه از را. ناپدید می شود تا انگیخته شده به آفرینندگی و استقالل و سرچشمه ي خویشاندیشی دست یابد

. انگیزه، هر انسانی خود جوش و زاینده و مایه پذیر از گوهر خود می شود
 استدالل می کند، کسی که می خواهد در فکر انگیزنده شدن مردم بیفتد، باید نفرین و  »جمالی« 

مالمت و بدنامی و تهمت گمراه سازي را نیز با جان و دل بخرد؛ زیرا هر انگیزنده اي، انسانها را از تک 
با .  بودن و تکراهه رفتن به گستره ي کثرت و بسیار چشم داشتن و سرگردانی و گیجی سوق می دهدچشم

پذیرش انگیزه، هر انسانی خود زا می شود و  به معرفت دیگري نیازي نخواهد داشت؛ زیرا گوهر خودش، 
به .  جوشدسرچشمه ي معرفت و شناخت می شود و از سراسر قواي درونی و ذهنی ي او، شناخت، فرا می

.همین دلیل است که حقیقت، پدیده اي است زاییدنی؛ نه تعلیمی و تدریسی
ع فقط از راههاي بسیار می کوشد که تنو. ف ناپذیر است انگیزه، سبک و تند پا و گریزنده و تصرّ

خو کردن به موانع . و تغییر و رنگارنگی و آزادي و جنبش و جوش و شور به زندگی را ایجاد کند
 و بدیهی پنداشتن آنها و محاسبه کردن طبیعی ي آنها، امکانهاي انگیزاننده شدن موانع را از بین زندگی
.نیروي انگیزنده بودن موانع و دشواریهاست که انسان را به آزادي و آفرینندگی می رسانند و می برد

اد هر جامعه داشتن امکانهاي گوناگون؛ ولو ناچیز، انگیزه هایی هستند که می توانند گوهر افر
دیشیدن تا زمانی که نقش انگیزندگی را ایفا می ان. اي را تخمیر کنند و به زایش هنرمندانه سوق دهند

فریدن استعدادها و هنرها و قوایش، شکل می دهد و باعث می  کند،  تواناییهاي آدمیان را براي نو به نو آ
از نیروهایی که امکان انگیزندگی . ردانده شوندگ شود که امکانهاي آرزویی و خیال انسانها به واقعیت، وا

را در ما پدید می آورند، باید براي چیرگی بر واقعیتهاي موجود و جایگزین کردن امکانهاي خود به 
. جاي واقعیتها، بهترین بهره ها را برد

براي آفریدن و اندیشیدن  و عمل کردن و سخن گفتن و احساس . گزینش، مسئله آفرین هست
هر امکانی در مناسبات اجتماعی و زندگی ي فردي می تواند نقش انگیزه اي براي ما .  باید  برگزیدکردن
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 ما می ز این نظر، ا. راهی است به سوي خویشافرینی ي آگاهبود و نیروي شناخت فردي.  داشته باشد
افراد اجتماع، از نقصها ست ترین توانیم از حقیرترین چیزها، از دشمن منفور خود، از زشت ترین چیزها، از پ

.ت و ارزش آنها، در نظر ما افزوده شوند انگیزه بگیریم؛ بدون آنکه اهمی،و کمبودها و عیبها
و  -ست انگیزه، انسان را به ج -  جو می گمارد و سائقه ي یقین در انسان را در گمشدگیهاي  

ب و تنگ و باریک و سنگالخی  و و راه هر انسان جوینده، راهیست پر فراز و نشیستن، ایجاد می کندج
از خطرات دلهره آمیزپر پیچ و خم و بی نام و نشان و مملو   .ل را به سوي آفرینش می هر کمالی، راه تخی

نقصی که انسان را به زایندگی ي هنرها و استعدادهاي فردي بیانگیزد بر کمالی که انسان را نازا . بندد
ت تام داردکند، ارجحی .

. از راه نقصها و عیبها و کمداشتهاي خود، راهی بیابیم براي اوج شکوفایی هنرهاي خودما بایستی 
هر کمالی نه تنها نازاست؛ بلکه هواداران خود را نیز نازا بار می آورد؛ زیرا بر آنست که دیگران از او 

سر قطعاتش به  تکه کرد تا سرا -ت، هر کمالی را باید تکه به همین علّ. رونوشت بردارند و تقلید کنند
هر کمالی، زمانی انگیزنده می شود که در او نقصی یا رخنه اي یا درزي .نیروهاي انگیزنده تبدیل شوند

انگیزه، پیکانیست که از روزنه هاي بسیار کوچک و تنگ و ناپیدا در . یا شکافی یا پارگی ي ایجاد شود
و می شکافد و به ژرف تاریک ما برخورد می ه، هر دیواره اي را فردیواره ها با شتاب می گذرد و چون متّ

کند و ما را به آفرینندگی می انگیزد؛ زیرا فقط با کارگذاري ي یک انگیزه است که انسان می تواند از 
.سراسر عقاید و حقایقش بگسلد و آزاد شود

 انگیزه اي که به افکار و احساس و روان آدمی تلنگر می زند،  آنقدر برق آساست که ما هیچ 
فقط پیامدهاي آن را که بوران آهنگها و افکار . خبري و آگاهی از رویدادش به چنگ نمی آوریم

.می باالنیم  حس می کنیم و می پروریم و آنها را فرا، واحساس و عواطف هستند در خود
پرسشهاي همیشگی، انگیزه هایی هستند که نه تنها ما را به پاسخهاي ابدي نمی رسانند؛ بلکه ما را 

 -ست ی انگیزند که فراز چارچوبه ي تنگ پرسشهاي زمان و مکان خود، در باره ي آنها بیندیشیم و جم
چنان پرسشهایی به . کی باشیم جو کنیم و به فهم و شعور و دانشهاي اندیشیده شده ي فردي ي خود متّ -و 

 .را از سر به عهده بگیریمدید جهانی و تاریخی و فرا تاریخی نیاز دارند تا ما بتوانیم روند آفرینندگی 
جو ایفا می کند - و  -ست پدیده ي انگیزه، کلیدي ترین نقش را در روند ج .
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.فهمندگاين كه به تفکّر مي انگيزنداز جویندگان و   -9

  ایران،واژه هایی است که در زبان مردم و تصنّعی ترین یکی از مبهم ترین، »روشنفکر« واژه ي
روشنفکري، بویژه آنهایی عیانت چنین ابهامی در آنست که برخی از مدعلّ. یافته استپدید آمده و رواج 

که وابستگیهاي عقیدتی و دینی و ایدئولوژیکی دارند، هیچگاه فکري یا ایده اي یا دیدگاهی؛ ولو قطره 
 .دوار و ناقص از خودشان ندارند که آن را به تن خویش اندیشیده و در زبان فارسی پروریده باشن

- و  - در سنجشگري ي کرد  »جمالی«  ، استدالل می کند هر کسی که  روشنفکرانی چنین کار 
خود فریبی، دیگري را به فریب دادن ما، .  می دهد که او را بفریبدخود را می فریبد، به دیگري حقّ

همکاري ي هیچکس بدون .ما را می فریبند؛ زیرا ما خود را در آغاز، فریب داده ایم. تشویق می کند
گرفتن و اخذ کردن راستمنشانه و خود آگاهانه از دیگران، بهتر و پویاتر و . خود ما، ما را نمی فریبد

. کارگذارتر از آنست که ما ناخود آگاهانه چیزي را از کسی بگیریم و خود را بفریبیم
ی به زبان هر انسان مستقلی به زبان خودش حرف می زند همانطور که هر ملّت و جامعه ي مستقل

زبان « خودش می اندیشد؛ ولی تحصیل کردگانی که وابستگیهاي عقیدتی و دینی و ایدئولوژیکی دارند به 
آنکه زبانش قرضی است، شخصیت و استقالل نیز ندارد و آن که خود را باز . ، سخن می گویند »ترجمه

موقعی مستقل می شود که زبان ویژه ، تفکّر. یافته است یابد، زبان اندیشیدن و سخن گفتن خود را نیز باز
بیگانه  کسی که افکار بیگانگان را نمی تواند به زبان خودش بگوید، هنوز افکار. ي خود را داشته باشد

بسیاري از تفکّرات فیلسوفان بیگانه همین است  بودن  نامفهوم دلیل، بیگانه و نامفهوم مانده اند ویشبرا
در زبان و سبک . نخستین نشانه ي بیگانگی، گم کردن خود است. تکه زبان درخور را پیش ما نیافته اس

.دیگري سخن گفتن، با گوهر خود، بیگانه شدن است

 تحصیل کردگان ایرانی در رویارویی با پدیده ي غرب -)الف 

در برخورد با غرب و تزلزلی که در افکار و فرهنگ ما افتاد، در ایران هیچ متفکّر خویشاندیشی 
ران اسالم و پژوهشگران پاکباخته ي غرب و گسترش دهندگان ایدئولوژي ي امد؛ بلکه مفسبه وجود نی

نپارهاي فلسفه ي میهنمان را با تکیه بر کسانی را بیابیم که ب به جاي آنکه ما. مارکسیسم پدید آورد
 پا به ، ایدئولوژیهاغانمغز فرهنگ ایران پی بریزند، اسالم راستین سازان و مبلّ رهاي پ) بنداد ( = اسطوره 

. میدان گذاشتند
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 خواه ناخواه می تواند فقط در زبان ،هر کس. زبان و فکر، دو عنصر انفکاك ناپذیر از یکدیگرند
 و طنین آن، نا خودش زنده و نشاط آور و جانبخش بیندیشد؛ زیرا واژه در ژرفاي جانش ریشه دوانیده

زندگی ي واژه را  نمی توان . ر جاذبه بیندیشدد پویا و پشده است که می توانش آگاهانه، آهنگهاي روانی
ه در هر زبانی، فردیت دیگر و زندگی ي دیگري ژهر وا.  انتقال دادانبه واژه ي مقابلش در زبان دیگر

.دارد
اندیشیدن، تالش براي افزودن بر افکار و معلومات موجود یا گسترش و تصحیح کردن آنها 

افکار و معلومات تلنبار شده در مغز، ما را از اندیشیدن . سوي از نو اندیشیدننیست؛ بلکه کوششی است به 
 ما  ذهنیتدشمن تفکّر، اندیشه هاي حاکم بر. وا اندیشی ي افکار گسترده در اجتماع، باز می دارندو

. هستند
ت فکري و انسان تا موقعی که خودش سرچشمه ي افکارش نشده است، در اسارت و عبودی

استبداد . تر و سرکش تر است تر و مداوم نامرئی تر؛ ولی قوي اسارت فکري،. ندگی خواهد کردروحی، ز
بنابر این، گالویزي با آن نیز بسیار .  حکومت می کند و با هستی ي ما، عینیت می یابد ،فکر در روان ما

یه باشد، فکریست که ما راندیشه اي که ریشه دار و  به راستی تاثیر گذار و پ.  دشوار و درد آور است
رید؛ ولی ریشه تفکّر ریشه دار مانند گیاهیست که می توان آن را ب. تاریخ دارد و فرهنگ ما را می آفریند

.  به جاي می مانند و با دوام ترو بلکه بیشترنیرومندي هایش با همان 
ري ي درختان  انتقال دادن صوبانه تفکّر واقعی از کاشتن بذر یک ایده در ما، شروع می شود؛

الت و دگرگشتهاي عاطفی هر دستگاه فلسفه اي، تاریخ تحو. تنومند دستگاههاي فلسفی ي باختر زمینیان
 روانی ي هر ملّت را در خود پنهان دارد و از راه ترجمه  نمی توان تاریخ روان یک ملّت را به سرزمین  -

 ما و  تاسی جستن آنها به به آرا و نظرات  کردن بسیاري از تحصیل کردگانت تقلیدعلّ. دیگري انتقال داد
آنها به استعداد .  است که هنوز به زایندگی ي گوهر خودشان باور ندارنداساتید باختر زمینی در این

اندیشیدن خود، یقین ندارند تا بتوانند سرچشمه ي فکر خود نیز بشوند؛ زیرا تفکّر، رو آوردن به گوهر 
 می در زبان مردم خود، عبارتبندي کردن  خود را و ایده هاي افکار سپس تالش از بهروخود می باشد

.باشد
یافته باشیم؛ ولی وقتی که خود را گم کرده ایم،  زمانی ما به خویشاندیشی می رسیم که خود را باز

امه شدن یا فاضل و علّ« التهاب گرد آوري ي افکار دیگران در ما شعله خواهد کشید و سپس ایده آلهاي 
تا زمانی که چنین ایده .، سراسر روان ما را تسخیر می کند »شدن یا صاحب معلومات و با سواد شدناستاد 

  متفکّري مستقل و ، ما حاکم است، از میان ما تحصیل کردن جامعه ي ذهنیتآلهاي  ویرانگرانه اي بر
، خود گان ایرانی تحصیل کرد جامعه ي ذهنیتخویشاندیش به پا نخواهد خاست؛ زیرا ارزشهاي حاکم بر

بودن نیست؛ بلکه پیگانگان است روز شده ي بر بودن از افکار ناگواریده و نفهمیده و نجویده و مد .
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 در اجتماع، نفوذ و گسترش  پیدا نمی کند براي آنست  و ایده اي، اگر فکري »جمالی«  از نظر 
مه شده با فکري که از زمینه ي همان میان فکري که از زبانی ترج. که هنوز در آن زبان، بیان نشده است

ما به متفکّرانی نیاز داریم که بتوانند از افکار . زبان روییده شده، تفاوتی بسیار ژرف وجود دارد
ند؛ زیرا فکري که از انبیگانگان، انگیخته شوند و از این انگیزندگی، افکار ایرانی ي خود را بگستر

تبعید و سر ، سیاسی ي جامعه ي ما و در زبان ما اندیشیده شودنپارهاي فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي وب 
. هد شدبه نیست نخوا

 اندیشیدن در باره ي  فقط نه تفکّر در برخی مواقع، اندیشیدن در باره ي افکار دیگران است؛
ه ي ما خیلی کم و بی میانجی در بار. واقعیات و پدیده ها؛ زیرا بزرگترین واقعیات، همان افکار هستند

واقعیت می اندیشیم؛ بلکه بیشتر در باره ي فکر دیگري می اندیشیم تا ببینیم که او در باره ي واقعیت، 
واجور، همان روش   فراز و نشیبهاي تاریخ افکار جور باره ياندیشیدن در. چگونه اندیشیده است

 در باره ي اندیشه هاي براي اندیشیدن بایستی. اندیشیدن می باشد؛ نه به دست آوردن یک دید تاریخی
. موجود هستند،دیگري اندیشید؛ زیرا اندیشه هاي تاریخی

براي اینکه انسان بتواند نقش روشنگري ي افکار دیگران را به عهده بگیرد، بایستی بیش از هر 
کسی که می خواهد . چیز، خودش داراي افکاري باشد که به تنهایی آنها را اندیشیده و گواریده  باشد

ر باشد و مغز دیگران را با نور افکارش روشن کند، باید در آتش هیزم وجود خودش بسوزد و نور روشنگ
تا زمانی که نور فکر خود ما از مغز خود ما نتابد، ما . بشود؛ نه آنکه چراغی را از دیگران وام بگیرد

 خود، روشنگر بار می ما فقط از فکرهاي. ال روشنگري هستیمل و دلّانسانهایی روشنگر نیستیم؛ بلکه محلّ
روشنگري، سوختن در هیزم افکار خود است؛ زیرا تجربه نشان داده است که یاد گرفتن علوم طبیعی . آییم
 دلیل بر آن نیست که انسان به طور حتم، بیدار و آگاه و روشن بین نیز می ،ی و اقتصادي و پزشکیو فنّ
-  خوابنما و تاریک،ی تا ابدص باشد؛ ولانسان می تواند چیره دست ترین متخص. شود  و واپسگرا  مغز 

. زندگی کند
روشنگري، گسستن و از هم شکافتن و بریدن و زلزله افکندن در عقاید و افکاریست که بی خبر 
از خود ما، بر سراسر روان ما حکومت می کنند و روبرو شدن با  آنها به جسارت و خطر جویی و گستاخی 

هایی در گالویزي ي با عقاید و افکار حاکم بر جامعه ندارد،  نمی داند آن که چنین ویژگی. نیاز دارد
بسته است  اندیشیدن، بیشتر از هر چیز دیگر به دلیري و گستاخی باز. روشنگري چه معنا و مفهومی دارد

.تا کاربست روشهاي منطق و علم
اخه هاي علوم بسیاري از تحصیل کردگان و نخبگان ما گمان می کنند که هر مفهومی که در ش

. فرهنگی به کار برده می شود، اصطالحی انتزاعی است که فقط براي نامیدن چیزي آن را به کار می برند
درك . بدون تاریخ نیستند؛ بلکه تاریخشان در عمق آنها پنهان شده است) فلسفه ( د در حالیکه افکار مجرّ

اتی میستفکّرات هیچ ملّتی را نمی .  فکر قرار دارندر می شود که در زیر آنهر فکري فقط با درك تجربی
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از این نظر براي تفکّر مستقل به تجربیات اصیل خود نیاز . توان بدون درك تجربیات تاریخی ي آنها فهمید
. داریم

هر فلسفه و ایدئولوژیی، یک وظیفه ي تاریخی دارد و بدون آن فلسفه نمی توان آن نقش و 
 کردن آن فلسفه یا جهان بینی بدون آنکه آن فلسفه یا جهان بینی، نقش رد و نفی. وظیفه را انجام داد

رد کردن و نفی فلسفه اي که هنوز در جامعه . ضروري ي خود را ایفا کرده باشد، یک نوع کژ فهمی است
. ي ما در تجربیات روانی و فکري ي افراد جامعه، جذب هم نشده است، یک نوع دون کیشوتگري است

 این نیست که در آنچه نمی اندیشند، چگونه بایستی اندیشید؛ بلکه این است که در باره ي مسئله ي تفکّر
یافتن آنچه که در هر اندیشه، . چه چیزي نمی اندیشند و نمی دانند که در باره ي آن چیز نیندیشیده اند

.متفکّر خویشاندیش است وظیفه ي  واندیشیده نشده است، اصل فلسفیدن
طالح از زبانهاي اروپایی با یافتن یا ساختن لغتی در زبان ما، متناظر نیست؛ زیرا  ترجمه ي هر اص

ی در زبانهاي اصطالحهر .  همخوانی ندارد در زبانهاي بیگانه،واژه ي مجعول با گوهر و واقعیت اصطالح
به .  پس از پیدایش و واقعیت یافتن پدیده ي ویژه ي خود، کم کم ساخته و متداول شده استبیگانه،

  را در جامعه ي دیگر از نو پدیدار  و باز اصطالح ترجمه ي ساختگی  نمی تواند واقعیتهمین دلیل،
ت نامفهوم و نامأنوس بودن بسیاري از کلمات و اصطالحات رایج در زبان فارسی، مسئله ي علّ. آفرینی کند

صطالح است که براي ایرانی نا آشنا یا واقعیت و رویداد مربوط به آن ازبانی نیست؛ بلکه تجربه ي پدیده
.و نا مفهوم و غریب می باشد

 شباهت ظاهري ي پدیده هاي بخصوص در سرزمین ایران با پدیده هاي مشابه در جوامع غرب به 
هر واژه و اصطالحی در زبانهاي باختر زمین، درختی است که ما ریشه هایش . معناي یکسانی ي آنها نیست

. چوب خشک و خالی، تبدیل می کنیم که  بار و بر نخواهد داد؛ زیرا بی ریشه استرا می بریم و آن را به
ورزان و فیلسوفان و متفکّران جامعه در رویارویی با ذهنیت حاکم بر افراد  نقشی را که خرد

 ي متفکّران از خود و سنجشگریهااجتماع ایفا می کنند و نیز واکنشی را که افراد جامعه در قبال اندیشه ها
. می دهند، نمی توان یکسان پنداشتنشان

متفکّران در جامعه، بهائیست که مردم باید براي آزادي  و سنجشگریهايل کردن افکار تحم 
و بپردازند؛ زیرا هر متفکّري، ما را از خانه ي عقاید و ایدئولوژیهایمان می راند و بیرون می اندازد 

دب عذاب و دررد ما می شودست همین حرکت اوست که مسب .سات ما را متزلزل می کند و ما را در او مقد
جایی که متفکّران نیستند از آزادي نیز هیچ بویی به مشام نمی .  آواره می کند،جهان تردید و ناباوري

. گوهر انسان نیستاز، دلیل بر روییدن آن فکر  فکريداشتن ایمان به هر. رسد
 حکومت شار معتبر و جاوید است که بر ذهن و روان فاجعه ي تاریخ انسان، بی ریشگی ي افک

جسارت ندارد آنها را به طور ،ت دارند؛ ولی عمال منسوخند و هیچکسمی کنند؛ زیرا با آنکه رسمی 
.  نسخ کند،رسمی
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 تا زمانی که دستگاههاي مختلف فکري در جامعه نروییده و نیافریده شده  »جمالی« از دیدگاه 
وذ و گسترش پیدا نکرده باشند، سخن گفتن از آزادي، حرف پوچ و تهی مغزانه اي باشند و میان مردم، نف

تا مذاهب و عقاید و ادیان و  ایدئولوژیهاي مختلف در اجتماع نباشند، آزادي ي مذاهب و عقاید، . است
فقط وجود دستگاههاي فکري ي زنده و موثر است که هر لحظه می توانند جاي فکر . عاي موهومیستاد

 پیوست و همپایی با تجربه اش در برايارزش هر دانشی . ر کنندقیده ي متزلزل شده ي هر کسی را پو ع
 داراي کیفیت و کمیت یکسانی نیستند که بتوان آنها را با هم جمع و از آنها نتیجه گیري کرد؛ ،روح ما

. نیاز دارد، زیرا زایش دوباره ي آنها به یک رستاخیز تاریخی
ارد که  اذعان می د »جمالی« ، ران بیگانهم تفکّرات و گفتمانهاي فیلسوفان و متفکّدر زمینه ي فه

فهمیدن، پیوند . و ژرف فهمید، سائقه ي روشنگري نیز در ذهنش می تابدقیقانسان وقتی مطلبی را د
د به دادن مطالب کهنه است که در ذهن و روان انسانها سابقه دارد؛ ولی روشنگري ي اصیل باید بدون پیون

 و مردم باید قادر باشند که تجربیات اصیل و دست اول مطالب و تجربیات و مفاهیم گذشته، فهمیده بشود
. بکنند تا بتوان مطالب تازه را به تجربه هاي گذشته پیوند داد

 بر تجربیات اصیل و بی واسطه و تازه ي خود مردم، استوار می باشد و روشنگر نباید روشنگري،
ه را به جاي عقیده و دین کهن بنشاند؛ بلکه باید تجربیات اصیل تازه و بی واسطه ي مردم را مطالب تاز

ممکن سازد و بپروراند و آنها را گسترش دهد تا مردم به مطالب تازه نیاز پیدا کنند و دریابند که مفهومات 
ات جدید را منع و سدکنند میو اصطالحات و افکار گذشته، درك و فهم و جذب تجربی  .

 و  تجربه کردن اصیل و مستقیم و مستقل اوستتواناییشالوده ي روشنگري، ایمان به انسان و 
مقصود از آن، انتقال دادن دستگاه فکري ي روشنگري به مردم نیست؛ بلکه یاریگري در تجربه کردن 

پردازد کارش مستقیم و مستقل و اصیل خود مردم است؛ زیرا کسی که با زور و فریب به روشنگري می 
متفکّر روشنگر، کسی است که خودش مستقل می اندیشد و . تاریکسازي ي افکار از آب در می آید

دیگران را به تفکّر مستقل می انگیزاند؛ نه اینکه فقط افکار و معلوماتی را به مردم بدهد که نورانی و 
قالل فکریست؛ زیرا فقط در یک کسی که بینش تازه اي را تبلیغ می کند، علیه است. روشنایی بخش باشند

.بینش، نور می بیند

 در باره ي مروجان و مدافعان مذاهب و ایدئولوژیها و ادیان  -)ب 
کتابی

 در نگرش انتقادي ي خود به پدیده ي تحصیل کردگانی که وابستگیهاي عقیدتی و  »جمالی« 
 از امعه ي ایران، تحصیل کردگان جدینی و ایدئولوژیکی دارند، استدالل می کند که در جوامعی همانند
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ري که ایفا می کنند با هم گدعوي مستقل بودن آنها با نقش روشن. عهده ي تفکّر مستقل بر نمی آیند
 نور در می یابند و تفکّرات و بینشهاي دیگران را در  دامنه يهر بینشی از خود را درمتّضاد هستند؛ زیرا
به همین .  رفتار می کنند،با چنین کاري عمال علیه تفکّر مستقل دسته بندي می کنند و ،مقوله ي تاریکی

نمی آورد؛ بلکه  سبب، هر فکر آزاد یا عقیده ي آزاد یا سیستم فلسفی ي آزاد، مردم را آزاد اندیش بار
روش اندیشیدن و تجربه ي مستقیم آفرینندگی و انگیختن مردم به خویشاندیشی است که آزادي را در 

.ی کند پدیدار م،جامعه
ایرانی موقعی خودش می اندیشد که هیچ مرجع فکري و اخالقی و آموزشی و حقوقی دیگري را 

ت ر دیگري به منظور آنست که او را از مرجعیافکا  عقاید و کردن بهشک. ت نشناسد به رسمیشجز خود
نی و اجتماعی، قدرت پیش از اینکه به بحث منطقی در باره ي فکري بپردازیم، باید از لحاظ روا. بیندازیم
را منتفی کرد تا در ما،  ایجاد ترس یا  و دین و ایدئولوژییت متفکّر یا بنیانگذار آن عقیدهو مرجعی 

. احترامی نکند
 یک اندیشه یا ایده اي بیاورد که چه بسا شمار زیادي علیه آن بشورند و از ،بهتر است که انسان

 و انتقاد  و تاویل تفسیرتوانایی براي. ران را انتقاد و تفسیر کندآن انتقاد کنند؛ نه اینکه اندیشه هاي دیگ
 و انتقاد می کند، به اندیشه هاي  و تاویلکسی که تفسیر.  نیست فردي اندیشیدننیرويکردن، هنوز 

و این نشانگر آنست که او هنوز  و از آن انتقاد کند و تاویلدیگري احتیاج دارد تا بتواند متنی را تفسیر
. اند به زایندگی ي خودش انگیخته شودنمی تو

ما موقعی می اندیشیم که به هر اندیشه اي که برخورد می کنیم از خود بپرسیم که آیا نمی توان 
تا موقعی که می خواهیم .آیا نمی توان اندیشه اي برتر از آن اندیشید ؟ . این اندیشه را بهتر اندیشید؟ 

به . فکر ما، افکار دیگریست؛ یعنی هنوز خود ما نمی اندیشیممثل دیگري و افکارش بیندیشیم، معیار 
ما بسیاري از افکار متفکّران بیگانه را می فهمیم؛ ولی هیچگاه .  بهتر است،همین سبب، دریافتن از فهمیدن

 سر ه ياندیشه هاي آنها را در نیافته ایم؛ زیرا اگر افکار آنها را دریافته بودیم، امروز هر کداممان یک قلّ
. تفکّر می بودیمبه فلک کشیده ي

بسیاري از تحصیل کردگانی که . مستقل شدن اینست که ما ایده اي از خودمان داشته باشیم
عاي استقالل می کنند؛ ولی هنوز که هنوز است وابستگیهاي عقیدتی و ایدئولوژیکی و دینی دارند اد

 فلسفی ي  -ه با ایجاد یک سیستم فکري نزدیک به هزار و چهارصد سال و اندي است که هیچکس نتوانست
نهال استقالل .  آزاد کند، اسالم و خرافاتقید و بندهاي شرعیات  را از مردم ایرانزمیننیرومند و جاندار،

.می بایستی ریشه هایش از ژرفاي هستی ي ما بروید و از وجود خود ما  آبیاري بشود
- 1: هر پدیده اي ، هر تجربه اي و هر گفته اي و  »جمالی« از  نظر  - 2 به ما چیزي می دهد     

ما انگیزندگی ي تجربه یا گفته ي دیگري را  تاسف در این است که  ولی.چیزي را در ما می انگیزد
ما می کوشیم آنچه را که دیگري می اندیشد به . ات تجربه یا گفته ي دیگري می کنیمقربانی ي محتوی
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در حالیکه .  ماست تحصیل کردگان بدبختی و فاجعه ي جامعه ي و این بزرگترینمغز خود انتقال بدهیم
ترین فکر، فکریست که در مغز و روان من، اندیشیده شده باشد؛ نه فکري که مرا اندیشیده باشد؛  ژرف

 .زیرا از این راه، ما اندیشیده می شویم؛ ولی خودمان نمی اندیشیم
لمات، زادگاه تفکّر زنده شدند، ناگهان هر هر اندیشه اي، سرچشمه اي از نیروست و زمانی که ک

 نیرو می ،هر کلمه فقط یک یا چند معنا نمی دهد؛ بلکه با زایش ایده، باز. کلمه اي به نیرو تبدیل می شود
، غریب می مانند و هیچگاه آن  مادريت است که افکار ترجمه اي در کلمات زبانبه همین علّ. زاید

.  دارند مادري زبان خودده از زهدان کلماتنیرویی را ندارند که افکار زایی
براي آزادي ي تفکّر در ایران باید تجمدودالت شعري را از آثار فکري و سیاسی و فلسفی ز .

. براي روییدن در هر فکري و بارور ساختن آن باید به تاریکیهاي نهفته در پس روشنائیهایش فرو رفت
 زینت و .ترین زمینها براي روییدن ایده هاي ما وجود دارد ترین و بدیهی ترین فکرها، تاریک در روشن

 .زیبایی، ساده و بی غل و غش است. زیور دادن به عبارات، زیبایی نیست
بسیاري از تحصیل کردگان ما به دلیل تاثیر شدیدي که از انقالب اکتبر در روسیه و نیز انقالب 

- و  -مفاهیم پیچیده و فکري بپردازند، کرد کبیر فرانسه گرفته اند، به جاي آنکه به روشنگري ي    
  برايت ناکامی ي آنهاکارهاي فکریشان را بیشتر به قبضه کردن قدرت حکومتی اختصاص داده اند و علّ

. رسیدن به بسیاري از حقوق انسانی در همین مسئله نهفته است
 روشن کردن کسی که به فکر حکومتگري افتاد، از عهده ي روشنگري بر نخواهد آمد؛ زیرا

آن دسته از تحصیل کردگان ایرانی که قدرت طلب . علیه حکومتگري ي او خواهد بود،اذهان مردم
  می گوید در »جمالی« .  مردم است دادن ذهنیت و فریب يیهایشان، تاریکسازيئهستند، روند قلمفرسا

گزیند یا می آفریند تا آن نیاز می   هر زبانی، متفکّر بر شالوده ي نیاز اندیشیدن خود، مفاهیمی را بربطن
 به معناي  وهر مفهومی، ویژگیهاي نهانی و تاریکی دارد. ژرف را نشان بدهد که نیاز فرهنگی ي اوست

- و  - کاهش نمی یابند که با گستره ي آگاهی ي انسان، سر  ناب،روشنی هیچ واژه ي فکري .  کار دارند 
در ایران به سبب سرکوب متفکّران آفریننده، وظیفه و . تکه با نهاد انسانی پیوند دارد، ترجمه پذیر نیس

کم گوهر شبچراغ به همین سبب، متفکّر خویشاندیش، بسیار نادر و ح.  واقعیت نمی یابدرسالت متفکّران،
. را دارد
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 افکار فیلسوفان یخویشگسرتی و سنجشگری -)١٠

.  زیر قدرت و سلطه ي آن را دریابدانسان وقتی چیزي را می شناسد که شیوه ي بیرون آمدن از
را دریابد و بتواند خود را از زیر سلطه ي آنها انسان موقعی خود را می شناسد که ضعفها و نقصهاي خود

در روند شناخت، هیچکسی نمی خواهد به دیگري . شناسایی،  تالش براي رهایی و آزادیست. برهاند
پذیرفتن دیگري است، بدان گونه که  ند؛ بلکه هدف،ت انسانی ي او تجاوز کقساوت ورزد و به حیثی

. هست

 پدیده ي غرب و موضع ما -)الف 

جغرافیایی ندارد؛ بلکه  آن است که غرب، محلّدر شناخت پدیده ي غرب، نخستین نکته ي مهم 
وحی،  وت و نصگستره اي است که تجربه و عقل فرهیخته در سیاست و در حکومت و در اقتصاد بر سنّ

جاي پیروزي ي تجربه و عقل آفرینشگر انسانی و احترام گزاردن و تجلیل کردن از انسان . ت داردرجحیا
.  در فردیتش و در ایده آلهایش و در ارزشهایش می باشد
. ورزان باختر زمین باید تخمه ي افکار را بگیریم ما در رویارویی با تفکّرات فیلسوفان و خرد

ما پیش از آنکه . ترین زمینها باشیم؛ نه بزرگترین انبارها ما باید حاصلخیز.  انبارانسان باید زمین باشد؛ نه
  راارفکاتخمه ي افکار دیگران را بگیریم، باید روان خود را بسیار عمیق شخم بزنیم تا بتوانیم تخمه ي 

در . رزش استفقط از این راه است که وام گرفتن تخمه ي افکار دیگران با ا.  بکاریمدر زمین وجود خود
.  تازه نمی توانند برویند ي افکارروانهایی که شیارهاي ژرف نیافته اند، تخمه

اخالقی و نیز آزاد شدن از زیر سیطره شان  براي چیره شدن بر دستگاههاي فکري و فلسفی و
ص با خالصه کردن و فشردن، نکات و مطالب کلیدي، برجسته تر و مشخّ. باید آنها را خالصه کرد و فشرد

با خالصه کردن می توان شیره .  گم نمی کندي فلسفیتر می شوند و انسان، خود را در جزئیات دستگاهها
ي سودمند و با معناي هر فکري را بیرون آورد و مابقی آن را کنار گذاشت تا براي آفرینندگی ي 

. فرصت بیابیم، فکري ي خود
   کتابیهاي هر فکري را هم در دینخواهیم یافت که ریشه  وقتی فلسفه ي غرب را درست در

نکنیم، هر .  هم در فرهنگ یونان بشناسیم،تمسیحی اگر حضور این دو ریشه را در هر فکري از آنها حس
 علوم انسانی که در غرب  گستره يمطالعه در. چیزي که از افکار فالسفه ي غرب می گوییم، بی محتواست

ه هاي فکري را دریابیم و بتوانیم آنها را با ریشه هاي فرهنگ پدید آمده اند، وقتی بار آورند که ما ریش
. ایرانی پیوند بزنیم
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مسئله ي ما، آوردن افکار بیگانگان از خارج نیست؛ بلکه نیرومند ساختن بعضی از اندیشه هاست 
 .که سده هاست آنها را داشته ایم و در کنجها خزیده اند و جرئت گشودن و آشکار کردن خود را ندارند

هر فکري را که ما از فرهنگ . در اصل، کاشتن نیروي خیاالتیست که در گوهر ما آتشفشان به پا کرده اند
دیگر بگیریم و آن را در فرهنگ خود، زنده و موثر و جانبخش بپروریم، فکري همزمان ما می شود؛ ولو 

. ی نیاز نداریممان حقیقت و حقیقتهاي تعلیمما به معلّ. آنکه آن فکر از هزار سال پیش باشد
با . می نامد» ، حقیقت«   خودش راما به شیوه ي دور ریختن و گسستن از هر چیزي نیاز داریم که

 به هم ز این نظر، ا. که آشنا می شویم، باید راه دور ریختن آن را نیز یاد بگیریم ادعاییهر حقیقت
 هستند که افکار را به هم می نویسندگانی. چسباندن افکار، سواي گستردن فکري از فکر دیگر است

- و  -فکر تازه اي را از تار درت می توانندچسبانند و به نُ ن اچن.  پود فکر دیگر بیرون بکشند 
 به فکر دیگر، تنها مهارت در يگذر از هر فکر.  نویسندگانی، به هم چسباندن افکار را، هنر می شمارند

. رنگ آمیزي ي زبانی نیست
رفتن در چاه  و کاویدن،  کندن و فروید آن فکر را شکافت و کاویدبراي گستردن هر فکر با

-ما در گالویز شدن با اندیشه هاي دیگري، نیروهاي خود را آهسته .  است پرسشهاتاریک  آهسته رشد می  
جنبشی است براي رها شدن و آزاد شدن از افکار  دهیم تا باالخره بر او فائق می شویم؛ زیرا اندیشیدن،

[ میدن و یاد گرفتن و تفسیر کردن و انتقاد کردن خروارها اندیشه، سواد ما را بیشتر می کند فه. دیگري
-امه  علّ -فاضل =   انباشتن حافظه از . ؛ اما هیچگاه متفکّر نمی شویم]و امثالهم   استاد– پروفسور -ا لّ م

. را ندارد فرديفکّریک خرمن معلومات، ارزش یک جو ت. افکار دیگران، انسان را آفریننده نمی کند

 نیروي پذیرندگی و آفرینش فکري -)ب 

. ما بایستی با پس دادن وام افکار و عقایدي شروع کنیم که قرنها از ملّتهاي دیگر گرفته ایم
وامگیري ي افکار نفهمیده و نگواریده و نیندیشیده شده در مغز و روان خود ما از نظر نیاکانمان، عار و 

نیاکان ما به زایندگی و . برخی از تحصیل کردگان معاصر، افتخار شده استننگ بود؛ ولی براي 
مطالعه ي شیوه ي اندیشیدن دیگران یا رویارویی با .  تک انسانها یقین داشتند -خویشاندیشی ي تک 

 اندیشه ها نیست؛ بلکه براي آن است که ما از  ایده ها وتفکّرات بیگانگان براي یاد گرفتن و پذیرفتن
.  به روش اندیشیدن خود، انگیخته شویماندیشیدن دیگرروش ان

ت ، ، هر فکري »جمالی« الت بر شالوده ي تامموقعی ارزش دارد که مقدار اشتباهات و کیفی 
فکري که هیچ اشتباهی نداشته باشد، فکر انسانی نیست و فکري که هنوز . اشتباهاتش را بشناسیم

شناختن هر اشتباهی . ار می بریم، بزرگترین خطرات را در پی دارداشتباهاتش را نمی شناسیم و آن را به ک
راه آزادي از سلطه جویی هر فکري . در هر فکري، کاستن یک خطر از آن و افزودن یک فایده بر آنست
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فقط در روبرو شدن با آن فکر، ممکن می گردد؛ زیرا انسان تا زمانی که خودش، سرچشمه ي افکار 
. ت فکري و روحی، زندگی خواهد کردت و عبودیخودش نشده است در اسار

ا تاریخ یک فکر تازه، تاریخ عصیان و مبارزه و نفی حتّ. فکر ریشه دار، فکریست که تاریخ دارد
فکر تازه بایستی همه ي ریشه هاي فکر کهنه را تا گوشه و کناره هاي روح و فرهنگ . فکر گذشته است

فکري که بر .  قدرت هر فکري به ریشه اش باز بسته است. ر بشود استواشدنبال کند و از جا بکند تا خود
فکرهاي ترجمه شده، فکرهایی هستند .  قدرت می ورزد، فکریست که در ملّت، ریشه ندوانیده است،ملّت

 جوانه خواهد ، ولی فکري که ریشه دارد،  از سر. که به ظاهر تنومند و پر جلوه هستند؛ ولی بی ریشه اند
به همین سبب، اندیشیدن، قضاوت کردن است؛ .  تک انسانها سر بر خواهد آورد - روان تک زد و از زمین

.  قضاوت کردن را نیز از ما می گیردولی کسی که معیار قضاوت خود را به ما می دهد، حقّ
نه آنکه معیار دیگران را کسی می تواند انتقاد بکند که معیار خود را براي قضاوت یافته است؛

ترازوي تشخیص و تمییز دادن فکري باید در مغز و روان خود ما جا داشته . وت، وام گرفته باشدبراي قضا
- و  -آزادي ي فکري آنست که با سلطه جویی هر فکري دست . باشد؛ نه در افکار عمومی و روزمره   

 ،انیم بر آنما می شود که بتو فکري از آنِ. پنجه نرم کنیم که می کوشد بر روان و آگاهبود ما چیره شود
برخورد با هر فکر مقتدر یا دستگاه فکري ي مقتدر، ما را در اندیشیدن، . فرمانفرما باشیم؛ نه بر عکس

افکار شرق و غرب براي نیروي زایندگی ي ما .  آزادتر خواهد کرد،مقتدرتر و از سلطه ي افکار دیگران
 مغزي که با افکار  .شود و رشد می کندقدرت فکري ي ما در مقابله با افکار مقتدر نمودار می . الزمند

- و  -مقتدر، دست  .  پنجه نرم نمی کند، ضعیف و فقیر می شود 
 خو گرفته اند از پذیرفتن ،کسانی که با رابطه ي حاکمیت و تابعیت در برخورد با افکار دیگران

نپارهاي فکري ند بر بتا وقتی که تحصیل کردگان ما نمی توان. افکار نو می ترسند و از آنها نفرت دارند
سنجشگري بیاورند از دستاورهاي فکري ي  دادگاهن غرب، غلبه کنند و اندیشه هاي آنها را بهي تمد 

غرب می هراسند و تا زمانی که فقط به تابعیت کردن از دستاوردهاي فکري ي باختر زمینیان اشتیاق 
 نیروي پذیرایی، توان.  را از دست می دهند آبستن شدن از افکارنیرويل افکار و طبعا  تحمتواندارند، 

.  پدر بودن هر انسانی استنیروي گیرایی، توانمادر بودن هر انسانی است و 
.  استقبال آخرین افکار شتافتن و فهمیدن آنها نیست معناي بهبه، روشنگري، »جمالی« از نظر 

در هر . افکار در جامعه ي خود بریدا با پیشرفته ترین افکار جهان نمی توان از واپس مانده ترین حتّ
بدون آفرینش مداوم نمی توان آزاد . اجتماعی باید هر فکري جذب و ته نشین شود تا بار آور گردد

. اندیشید
ویژگی ي ذاتی ي اندیشیدن و شناختن، باز اندیشیدن و باز شناختن است و جایی که انسان، 

 نتیجه ي هر فکر را از فکر دیگر از این نظر،. گیردمستقل نمی اندیشد، آزادي نیز چهره به خود نمی 
بدین شیوه، تفکّر ، یک سلسله ي بی نهایت از زاده . گرفتن، چیزي جز زادن یک فکر از فکر دیگر نیست
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یافتن و . آخرین زاده، همان اندازه با خود، مفاهیم تاریک می آورد که فکر نخستین داشته است. هاست
. ن باشد، خرافه اي بیش نیستپا روش داشتن فکري که سرا

درك ه منظورات آموزه ها و اندیشه هاي متفکّران و فیلسوفان بکسانی که به مطالعه ي محتوی 
. افکار فیلسوفان، انگیزنده تر از آموزه هایشان هست. شخصیت آنها پرداخته اند، همه گمراه شده اند

اینکه متفکّران . ز انگیزندگی ي افکار آنهاستمشغول شدن به آموزه ها و تئـوریهاي آنها، غافل شدن ا
ترین چیز آنست که آنها با گفتارها و اندیشه هایشان ما را به  اساسی ترین و مهم. چه گفته اند، مهم نیست

. چه افکاري می انگیزند یا اینکه چگونه می توان آموزه هاي آنها را به افکار انگیزشی تبدیل کرد
هر فرد یا ملّتی، . و عقاید انسانها و ملل دیگر را به شیوه ي خود می پذیرندانسانها و ملّتها، افکار 

افکار و عقاید دیگري را موقعی می پذیرد که به اندازه ي کافی از افکار و عقاید خود در آن، گنجانیده 
خود تبدیل یا  آنها را به پوسته اي نازك براي عقاید و افکار باشد و از افکار و عقاید دیگري کاسته باشد

ت بدهند یا از آنها می کنند یا اینکه آنها را رقیق می سازند یا اینکه آنها را وارونه می کنند تا تغییر ماهی
تر و پیچیده تر و  نتیجه ي دیگري می گیرند یا نامش را و اصطالحاتش را عوض می کنند یا آنها را تاریک

برخی ملّتها، آنها را شاعرانه تر و .پرورندو علمی می یا آنها را منطقی و فلسفی اندیشندمی وا تر  عمیق
بعضی، آنها را به واقعیت و دنیا و اقتصاد و سیاست نزدیک می . گونه تر و غیر منطقی تر می کنند رویا
مهمترین . کم دیگري ترواش کرده باشنددهان و زبان دیگري بشنوند یا از ح برخی آنها را باید از. کنند

ست از شیوه هاي مختلف ر هاي دیگران را چگونه می پذیرد و دیده افکار و ا،هر ملّتیمسئله آنست که 
.پذیرش است که هزاران دستگاه فلسفی و شیوه ي نگرش پدید می آید

 
 زیستن در اندیشه ها و فرا رفتن از مرز آنها  -)پ 

تنها تا کنون فهمیده و ستارهاییست که در جامعه ي ما نهمسئله ي علم و پژوهش علمی، یکی از ج 
« چکیده ي دیدگاه .  در انبوه قلمفرساییها گم شده است نیزگواریده نشده است؛ بلکه مغزه ي معنایی اش

 شرطهایی که  -وي می گوید از جمله پیش . ل است درخور تام،  در باره ي پژوهشهاي علمی »جمالی
:پژوهشهاي علمی را معتبر و با ارزش می کنند، عبارتند از

هر پژوهشگري باید با احتیاط از یک . نتیجه گرفتنسپس عا کردن و احتیاط در سخن گفتن و اد
 با - 2. برداشتن نیم گام مطمئن، بهتر از پریدن صد گام نامطمئن می باشد. نتیجه به نتیجه ي دیگر برود 

آزمایش در باره ي  گونهصبر و در خاموشی، هر آزمایشی را بارها آزمودن یا با صبر و در خاموشی، صدها 
 مرجعیتها و آتوریته ها  بی اعتنایی به اعتقادات و- 3. هر چیز کردن و نتیجه گرفتن را به تعویق انداختن

 پرهیز از کاربرد هر چیز که مبهم و تا خورده و دو رویه و - 4.  ارزشهاي اجتماعی و سیاسی و دینیو
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آزمایش یا مطالعه یا تفکّر خود را بدون مراعات احدي و  نتیجه ي - 5. آغشته به تشبیه و ایهام است
ت دارد؛ نه کاربرد  قدرتمندان با دلیري تمام گفتن؛ زیرا علمی بودن است که اهمیبدون مالحظه ي

. پژوهشها به سود عقیده یا دین کتابی  یا مرام گروهی قدرت طلب
نفی هر اندیشه اي، پیش .  نیز نفهمیده ایمتا زمانی که ما در اندیشه اي نزیسته باشیم، آن اندیشه را

در جوامع خاوري به ندرت کسی در مکاتب . از زیستن در آن، گرفتن امکانات آزادي از خود هست
بسیاري با معلومات ناگواریده و دست و پا شکسته و مبهم از .فلسفی و فکري ي باختر زمینیان زیسته است

رند که این یا آن مکتب فلسفی را به خاك سپرده اند و دیگر عقلی ي آنها می انگامکاتب و بحث و رد ، 
در ( ما هنوز که هنوز است در مکاتب فکري ي یونان باستان . بحث کردن درباره ي آنها، کهنه می باشد

- م.  ق485[  و پروتاگوراس ]م .  ق500[ آراي هراکلیت   - م.  ق427[  و افالطون ]م .  ق415  
- م.  ق384[ طو  و ارس]م .  ق347  آغاز به زیستن نکرده ،)  و دیگر متفکّران باختر زمین]م .  ق322  

. ایم
ترین اندیشه ي غربی نمی توان زیست، بی آنکه در مکاتب گذشته ي آن اندیشه زیسته  در جدید

خواندن . ت، نقد و رد می کند، در آنها زیسته اس]راسیون [ = غرب، اندیشه هایی را که از راه عقل . باشیم
الت فکري و روانی ي غرب، با زیستن در تفکّرات و اندیشه هاي فلسفی ي آنها از سرسري ي تاریخ تحو

روان باختر زمینیان، مزرعه اي است انباشته از ریشه هاي نهفته و راز آمیز .زمین تا آسمان فرق می کند
.مکاتب فلسفی ي خودشان

رزشمند است که در اندیشه ها، روزگاري؛ ولو کوتاه زمانی ا،ه هادی و ا برخورد با تفکّرات
وقتی که ما. ت، زیسته باشیممد،ن بیگانه به فرهنگ  هر فکر فلسفی یا سیاسی را از یک فرهنگ یا تمد

باید دانست که چگونه می توان هر فکري . خود می بریم، باید پیشاپیش، هنر پیوند زنی را یاد گرفته باشیم
نی برید و نیز باید یاد گرفت که به کجاي درخت فرهنگ خود، زخم زد تا  و تمدرا از درخت هر فرهنگ

نی به فرهنگ انتقال افکار از هر فرهنگ و تمد.  پیوند داد،بتوان آن فکر را به درخت روان مردم خود
 کار متفکّر اصیل، پیوند زدن است؛ نه آویختن اندیشه هاي. دیگر فقط با شیوه ي پیوند زنی ممکن است

پیوند زدن دو فکر به یکدیگر، به نبوغ شخصی و ابتکار  هنر . بیگانگان بر درخت فرهنگ مردم خود
.فردي و مغز فلسفی نیاز دارد

، واقعیت، زمانی اندیشه اي در ما پدید می آورد که مغز ما را به تخمیر فکري  »جمالی« از نظر  
 شناختن اختالف قیق فلسفه، د يه ي کلیديمسئل. درك اختالف، شالوده ي تفکّر است. نو بیانگیزد

شناختن و اندیشیدن از . چیزهائیست که بسیار شبیه همند و به دشواري می توان آنها را از هم باز شناخت
اسیترین  ت داشتن در باره ي کوچکراه موشکافی و مو را از ماست کشیدن آغاز می شود و نیز حس

بنابر این، هر .  با هم می باشد که بسیار شبیه هم هستند دو ضداختالف؛ زیرا فریب، پیامد عینیت دادن
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اختالف ناچیزي را باید زیر ذره بین عقل، بزرگ کنیم تا بتوان اختالف را دباید در .  دید و شفّافستر
اسیت بسیار داشتباره ي اختالف ناچیز، حس.

- در باره ي شیوه ي پاره  »جمالی«  ی کند که انسان، هزاره ها می  استدالل مش اندیشی ي خود 
خور فکر  کوشید افکاري را که از خود به جا می گذارد، افکار انگیزنده به تفکّر باشند و شکل فرا

-انگیزنده و مایه اي، پاره -اندیشه هاي پاره .  اندیشی می باشد   پاره، افکاري هستند که هر کس را به  
دیده اي، تراوشها و رویه هاي گوناگون دارد و هر کدام اندیشیدن و گستردن آنها می انگیزند؛ زیرا هر پ

در ،ت پدیده نیستند؛ بلکه مجموعه ي به هم پیوسته ي آنها هستند که پدیده را براي مااز رویه ها، تمامی 
. مجموعه اي که به هم پیوسته نیست، محسوس و مفهوم می کنند

در یک طیف در (  آنها در یک جدول درك نسبی بودن ارزش هر پدیده و رویداد، تنظیم نسبتهاي
 راه رسیدن به تجربه ي )کنار هم، یا در طبقات روي همدیگر، یا به دور یک مرکز یا به گرد یک نقطه 

هر چیزي که انسان ( نسبی ساختن معرفتها و تجربیات و افکار غیر مستقیم . مستقیم از پدیده و حقیقت است
 بیانگر آنست که ما، آن را مستقیم )در دوره هاي مختلف می گیرد از اجتماعات مختلف یا از اجتماع خود 

نسبی ساختن مذاهب و فلسفه ها . یا رویداد، عبارت ناپذیر و تاریک می مانددر می یابیم، هرچند که پدیده
 جهان بینیها، راهی است که می توان به حقیقت دست یافت؛ ولی در حالت مطلقش نمی  ادیان کتابی وو

.ن راه یافتتوان به آ
اشکال و عبارات نسبی، تجربه ي حقیقت .  حقیقت در هر شکل و عبارتی که می یابد، نسبی است

انسانی که یقین دارد به تن خویش می .  زنده می کند،را که عبارت ناپذیر و شکل ناپذیر است در ما
ر فردي از اندیشه ي او   هبودِ.  اندیشد، باید آگاهبود فردي اش نیز از روند اندیشیدنش زاییده شود

فردیت . هر کس که بیندیشد، هستی پیدا می کند و آنان که نمی اندیشند، هستی ندارند. سرچشمه می گیرد
. و شخصیت هر انسانی از اندیشیدن ریشه می گیرد

  شدن البته نباید از همه ي افکار به یکباره برید؛ بلکه باید افکار را اخذ و  فکربراي مستقل
انسانی که . ف نمود و به آنها، شکل اندیشه هاي خود را دادبر آنها غلبه کرد و آنها را تصرّي و سنجشگر

 زیرا او می تواند از هر مستقل می اندیشد از برخورد با هیچ فکر و فرهنگ و فلسفه اي نمی گریزد؛
ري که از فکري، فکري نو در مغز و روان خود بیافریند؛ ولی انسان ضعیف در برخورد با هر فک

آنگاه است که فکر بیگانه، گوهر او را متعین می کند و زندگی او را رقم . دیگرانست، خودش را می بازد
. می زند

براي پی ریزي ي آگاهبود فردي، براي کشف و درك تجربیات خود و واقعیات اجتماعی و 
ترین واقعیات زندگی ي فردي و  ترین و با ارزش مهم. سیاسی باید خود را به کورمالی کردن عادت بدهیم

هر اندیشه اي، زمانی ژرف، اندیشیده و فهمیده می شود که به .  قرار دارند مجهوالتاجتماعی، در تاریکی
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شکل یابی ي آگاهبود فردي از سوي دیگري به معناي از . تجربیات و قواي عمیق روانی تبدیل گردد
. خود بیگانه و بی فرهنگ شدن است

یا دستگاهی فلسفی، خواهان آن هستیم که آن دن به هر اندیشه اي یا دین کتابیبا ایمان آور
اندیشه و کتاب و فلسفه ي آلتی به ما شکل بدهد؛ زیرا ما به تن خویش از شکل دادن به ذهن و شعور و 

در حالیکه فرهنگ، توانایی شکل دادن به خود یا به عبارت دیگر، توانایی پیدایش . فهم خود ناتوانیم
انسانی که می خواهد با خود . تصویري از خود یا دادن شکل و پیکره به گوهر خویشباشی ي خود است

 الّله یا یهوه ( =یگانه باشد، نمی گذارد که نیرویی الهی یا ماوراءالطبیعی یا بیگانه، او را به صورت خود 
زند که در گوهر  بر  توانایی سرخلق کند؛ بلکه صورت او باید از] ) عیسا [ = ت یا پدر آسمانی ي مسیحی

.خودش نهفته است
. صورت انسان در گوهرش پنهان است و فقط در فضاي آزادي می تواند خود را پدیدار کند

خویشزایی و خویشپیدایی آگاهبود فردي، سواي خلق . نیروي درونیست که به انسان، صورت می دهد
 روان و  باشد؛ یعنی تحمیل اراده ي خود برخلق کردن،  تجاوز کردن به حریم دیگري می. شدن است

ما نباید بگذاریم که آگاهبود ما را دیگري .  دیگري؛ یعنی باز داشتن دیگري از پیدایش خودشذهنیت
ما باید از راه خویشاندیشی، . باشد] عیسا مسیح [ = خلق کند؛ ولو دیگري نامش االّله یا یهوه یا پدر آسمانی

.  و آن را در رویارویی با دگر اندیشان پدیدار کنیمآگاهبود خود را پی بریزیم
از دست دادن فرهنگ . خلق شدن به دست دیگري،  از دست دادن توانایی خود به پیدایش است

 وقتی که خلق می شویم، در اصل، بی فرهنگ می شویم؛ زیرا به صورت خالق خود می شویم؛ .خود است
 به خلق شدن، ایمان می آورد، دیگري را سرمشق و الگو کسی که. نه به صورتی که گوهر خود ما هست

به همین دلیل، کسب معلومات حقوقی و سیاسی و اقتصادي از جوامع غربی و . براي خود قرار می دهد
تلقین ناجویده و نسنجیده و ناگواریده ي آن افکار به مردم ایران، چاره ساز کار و درد ما نیست؛ بلکه ما 

 فیلسوفان بیگانه و انگیخته شدن از آراي آنها در باره ي  و ایده هايد تفکّراتباید خودمان در امتدا
.مسائل زندگی ي خود و جهان از نو بیندیشیم

ي و تکراري و مالل آور به  انسان در روند تفکّر از نو هست که در می یابد هر چیزي که عاد
ا انگیختن، برترین رابطه در جهان آزاد همدیگر ر. نظر می رسد، چقدر فوق العاده و تازه و زنده است

همه همدیگر را می انگیزند و هیچکس به هوس قدرتورزي بر ذهنیت و روان دیگري نمی . اندیشان است
. پیکر گرفته است، به خود »اهریمن« ي ) بنداد ( = ر مغز و پر مایه اي در اسطوره چنین فکر پ. افتد
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 پيوند با وجدان بالندگي و شكوفايي آزادي در - )11
  ]خويشافريده[ = زاييده از گوهر خويش 

در تاریخ پر تالطم ایران از دوران کهن تا امروز، مسئله ي آزادي در هر بعدي، یکی از مهمترین 
 متشرّعانِ اسالم با وجدان فردي، بر چیرگی ي حکومتگران ناالیق و ستیزِ. معضالتِ جامعه ي ما بوده است

. بر جا گذاشته اندمردم، تأثیرات بسیار مخرّبیآگاهبود و روان 
ما هیچگاه مسئله ي آزادي ي وجدان فردي را به جد نگرفته ایم و هنوز که هنوز است در 

کسانی که در جامعه ي ما به مسئله ي . کلّیات و مباحث سطحی در باره ي جامعه ي ایران گرفتار مانده ایم
ند و به دفاع از آن پرداختند، نخستین قربانیانی بودند که به دست آزادي ي وجدان فردي بسیار ارج نهاد

.حاکمان بی لیاقت و فتواگران اسالم از پا در آمدند
ن کننده و پر ثمري ایفا وجدان خویشافریده در شکوفایی و رشد آزادیهاي اجتماعی، نقش متعی

توجه شدید به مسئله ي . ر بوده است بسیار ناد،تکیه بر مسئله ي آزادي ي وجدان در تاریخ ما. می کند
. خواهی ي اجتماعی، سبب شد که مردم، کمتر با ارزش آزادي ي وجدان، آشنا شوند داد

و نیز مومنان به اسالم بر اساس ارجحیت عدالت بر آزادي گروههاي چپ ایدئولوژیک تبلیغات
به برترین ارزش اجتماعی و  آن را  سپس،در حالیکه درست با اشاعه ي فکر آزادي ي وجدان و. بود

. سیاسی باال بردن و تأکید دائم بر آن است که می توان مردم ایران را علیه هر نوع استبدادي بسیج کرد
بدون انگیختن . دارنده ي وجدان فردي می تواند در باره ي هر چیزي که می خواهد آزادانه بیندیشد

. دین کتابی  و ایدئولوژیها را متزلزل و خنثا کنیماین احتیاج ذاتی نخواهیم توانست، استبدادگري ي هر
، اختالف عقاید و افکار و تغییر افکار و عقاید که همان جنبش آزادي می  »جمالی« از دیدگاه 

کسی آزادي ي دگر اندیشان را به رسمیت می شناسد . باشد، ستون دوام و توسعه در جامعه اي آزاد است
کسی که به تن خویش .  دینی و ایدئولوژیکی بیندیشداعتاداتز آزاد از و به آن ارج می نهد که خودش نی

 می کند، نمی اندیشد و زندگانیش را بر پایه ي اعتقاد به یک دین کتابی یا ایدئولوژي، برنامه ریزي
چگونه می تواند آزادي ي فردي را به رسمیت بشناسد و به کسی احترام بگزارد که طور دیگري می 

که خودش نمی اندیشد، نمی داند آزادي چیست و براي آزادي نیز پشیزي ارزش قایل کسی . اندیشد
جایی آزادي هست که همه بیندیشند و زندگانی ي خود را بر اساس اندیشیدن خود، برنامه . نخواهد شد
.ریزي کنند
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د در ، روند شکل گیري ي فرد را در اجتماع انسانها بدین گونه ارزیابی می کند که فر »جمالی« 
انسان تا زمانی که متّکی به جامعه و براي خوشامد . اثر یک حرکت روانی و اجتماعی به وجود می آید

جنبش . خود، آگاهی ندارد» بودِ « جامعه، زنده است، استقالل و خویشباشی ي خود را نمی شناسد و از  
 قرار می عه بودن در تضادیقین به خود و متّکی بودن به خود با متّکی بودن به جامعه و خوشامد جام

آزادي ي وجدان، . جنبش روانی به سوي خود شدن، اصل حاکمیت فردي را به وجود می آورد. گیرد
. ق دادن به حاکمیت فردي استتحقّ

ت فرد قبول آزادي ي وجدان در حقوق بشر و قوانین اساسی، رسمیت دادن به همان اصل حاکمی
قانون اساسی با اصل . مین اصل در باره ي آزادیهاي فردي شروع می شودسراسر قوانین اروپایی با ه. است

ق آزادي ي وجدان؛ یعنی با اصل حاکمیت فردي، زمانی حقّانیت وجودي دارد که نقش اصلی اش تحقّ
 تک انسانهاي با وجدان آزاد  -آزادي ي وجدان باشد؛ یعنی اینکه حکومتگران، تابع اراده ي تک 

.ق حاکمیت فردي ایجاد شده استاساسی و حقوق بشر براي تحقّباشند؛ زیرا قانون 
 می پردازد؛ بالفاصله در شفرد، زمانی که از جامعه می گسلد و به آفرینش وجدان فردي ي خود

ت قرار می گیرداقلی .پیوندي که فرد اقلیت جامعه ي خود دارد، پیوندیست بسیار پبار و  رت شده با اکثری
تهایش اکثریت، مرهون اقلی. تهایش را داشته باشدرط آنکه اکثریت، توان پذیرش اقلیتاثیر گذار، به ش

تهاي جامعه هستند که در اثر احتیاج به آزادي، در گسترش و بالندگی ي آزادي، نقش اساسی اقلی. هست
؛ ولی احساس تها با اصرار می خواهند، چیزیست که اکثریت هم الزم خواهد داشتآنچه اقلی. ایفا می کنند

تی که بیشتر آزادي می خواهد، دلیل بر آن نیست که آزاد منشانه تر و گشوده فکرتر اما هر اقلی. نمی کند
دو نفر یا دو حزب که . ت هستند آزادي می خواهندخواهان نیز وقتی در اقلی ا استبدادحتّ. نیز می اندیشد

آزادیخواهی را می توان فقط در . اد اندیش نیستندبه یک اندازه، آزادي می خواهند، به یک اندازه نیز آز
یک زمینه قبول کرد و آن موقعی است که هر شخصی براي اندیشیدن آزادانه و مستقل خود و دیگران، 

.آزادي بخواهد؛ نه براي آنکه از راه آزادي به قدرت مطلق برسد
کسی که . یشان است متفکّر خویشاندیش طرفدار آزادیخواهان نیست؛ بلکه طرفدار آزاد اند

آزادي ي فرد، تنها آزادي ي او در مقابل قدرت و سلطه ي . آزادي می خواهد، لزوما آزاد اندیش نیست
جامعه می تواند به . حکومت یا حاکم نیست؛ بلکه آزادي ي او در مقابل جامعه ي سلطه گر هم هست

ي در اجتماع نیست؛ بلکه به همان آزادي ي اجتماعی فقط آزاد. مراتب مستبدتر از هر فرد مستبدي باشد
آزادي از جامعه و از اخالق و رسوم و از . اندازه، آزادي از اهرمهاي سلطه جویانه ي اجتماع نیز هست

احزاب مختلف و از اجتماعات دینی و اقتصادي و سیاسی ي مختلف و نیز آزادي در مقابل قدرت 
گرا آغاز  ي طوالنی و پایدار بایستی جنبشی فردبه همین سبب، در برابر استبداد اجتماعی . حکومتگران

.کرد که با آن بستیزد و آن را مهار کند
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 مفهوم و مغزه ي آزادي در فرهنگ ایرانی -)الف 

 گمان می کنند که آزادي، پدیده اي ،برخی از تحصیل کردگان در بحث از آزادیهاي اجتماعی،
 می توان آن را همچون ابزار و ادوات مکانیکی به غربی و یکی از ویژگیهاي جوامع باختر زمین است که

 مسئله ي آزادیهاي اجتماعی در جوامع باختر زمین، زمانی عینی و پدیدار ولی.  انتقال داد،سرزمین خود
 گالویز شوند و ،شدند که انسانها تالش کردند با افکار مستبد و عقاید سنگواره اي در ذهن و روان خود

. د را پی بریزند آگاهبود خو،به تن خویش
ت و مطرح متفکّران اروپایی با صف آرایی سنجشگرانه ي خود در برابر دین کتابی مسیحی

ت بحث اراده ي آزاد توانستند امکانهاي گسستن انسانها را از قدرتورزي ي جابرانه و مطلق مسیحیکردن
 کوشیدند که آزادي را در »ختیار جبر و ا« آنها با مطرح کردن بحث . و نظام توتالیتري کلیسا فراهم کنند

سپس اندیشیدن سنجشگرانه در باره ي مسئله ي آزادي، جنبش پویاي . جوامع خود، واقعیت پذیر کنند
زیرا هر قدرتخواه و حاکمی می کوشید  ؛ فراگستردخود را از زمینه ي جبر و اختیار به دامنه ي اجتماع

از همین جا بود که روند . دهد و بر انسانها حکومت کند نسبت ب خداکه حقّانیت قدرتورزي ي خود را به
پیکار براي آزادیهاي اجتماعی در ابعاد گوناگون به خود شکل گرفت و سرانجام انسانها توانستند به 

ت و قدرت پرستی ي اصحاب کلیسا، آزادیهاي اجتماعی را از پشتوانه ي سنجشگري ي فلسفی ي مسیحی
. ي کنندراههاي حقوقی و قانونی، نهاد

هاي  نمایه کوشش کرده است که مسئله ي آزادي را بر شالوده ي ب، »جمالی« در این زمینه، 
وي می گوید پدیده ي آزادي با فرد شدن و زایش افکار . فرهنگ ایرانی باز کاود و به کالم در آورد

دیدار کردن گوهر خود آزادي، زاییدن آگاهبود خود یا خویشزایی و پ.  تک انسانها به هم سرشته اند -تک 
آزادي . انسان در گسترش و رویش و بالیدن خود، مانند روییدن گیاه یا زاییدن زن، آزاد می شود. است

خود شدن و از خود، آگاه . الت روانی و فکري هستبه خود آمدن گام به گام انسان در روند تاریخ تحو
.شدن، آزادي است

ی، وجدان آزاد را هم می پرورد؛ زیرا براي هر عقیده و  هر گونه استبداد عقیدتی و ایدئولوژیک
. تر از آن است که در درون و روان افراد چه می گذرد ایدئولوژي ي مستبدي، تظاهر به آن عقیده، مهم

. آزادي، یک روند پویاست. در جوامع ایدئولوژیکی و عقیدتی، انسان به وجدان آزاد، انگیخته می شود
و فقط با اندیشیدن تازه به تازه می توان بندهاي  بند کردنهاي تازه همراه استآزاد شدن، پیوسته با در

. تازه اي را شناخت که به نام آزادي ساخته می شوند
با پشت پا زدن به آزادي، روندیست که می توان از راه اندیشیدن تازه به تازه به آن رسید و 

نات آفرینش فکري و نیز امکانات شکوفایی نابود کردن امکا.  داد نیز آن را از دستاندیشیدن،
آزادي، دوگونه . شخصیتهاي سیاسی سبب می شود که آزادي در جامعه، بی محتوا و فاقد اعتبار باشد
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دیگري امکانات رویایی و خیالی یا . یکی امکانات واقعیت یافته یا نزدیک به واقعیت. امکانات الزم دارد
. یش داشته باشند پیداامکانات مجهول آینده که حقّ

که حکومت می کنند و تضمین امکانهاي برگزینی آنها به  وجود نخبگان سیاسی سواي آنانی
نحوي که هر یک بتوانند زمام سازمان حکومتی را در اوضاع و احوال مقتضی در دست بگیرند، امکانات 

د جاي فکر و عقیده وجود دستگاههاي فکري ي زنده و موثر که هر لحظه بتوانن. واقعی ي سیاسی است
حکومت حقیقت . ر کنند، امکانات واقعیست که براي آزادي ضرورت داردرا پي متزلزل شده ي مردم

ل را به زندان می افکند تا هیچگاه امکانات و بدیلهاي واحد بر اجتماع، تفکّر را از بین می برد و تخی
.فکري در اجتماع پدید نیاید

 که یک پدیده ي اصیل  »مهر« . د پیدایش و زایش است رون،، آزادي »جمالی« از نظر 
زنخداییست، سرچشمه ي آزادي می باشد؛ زیرا مفهوم آزادي در فرهنگ ایرانی، نفی قدرتورزي است؛ 

ت یک شریعت چه از سوي انسانی دیگر، چه از طرف حکومتگران، چه از طرف سازمان و حزب و مرجعی
 و علیه بیداد و دروغ شکل می گیرند، جنبشهاي آزادي نیز جنبشهاي مهرورزي که علیه قدرت.  دینی

 آغاز شود؛ بلکه باید با جنبش آزادي نیز به ،فرمانروایی در ایران نه تنها باید با جنبش مهرورزي. هستند
مسئله ي وجدان فردي، . جایی شکوفا می شود که همه ي مردم، نیرومند باشند آزادي،. هم آغشته باشد

. آزادي استمسئله ي کلیدي ي

ادي وحدت عقیده و سلّاخی ي آز -)ب 

ع همعقیده شدن و وحدت کلمه است؛ زیرا آزادي از گوهر تنو ترین آفتهاي آزادي، از خطرناك
سبز  اگر می خواهیم درخت آزادي، سر.  دیدگاه  داشتن ریشه می گیرد و شکوفا می شود -فکري و  بسیار

آفتهایی که بیش از .  مبارزه با آفتهاي آزادي حفظ کنیمبراي را و شاداب بماند، بایستی هوشیاري ي خود
ت و عقاید و حقایق و موقعیتک ما -تهاي اجتماعی و سیاسی و اقتصادي ي تک هر کجاي دیگر در ذهنی ، 

. النه دارند
 استدالل می کند در جامعه اي که وحدت کلمه و عقیده و وحدت فکري  »جمالی« در این باره، 

آزادي، نیاز دگر اندیشان و « .  هیچ احتیاجی نیست؛ زیرا هیچکس به آن نیاز ندارد،آزاديهست، به 
فرد است که بیش از همه به .  است »عترضانتکروان و مطرودان و عاصیان و خویشاندیشان و مخالفان و م

 می رود آزادي در یک نقطه ي کوچک براي همه از بین. آزادي یک درد همیشگی است. آزادي نیاز دارد
.و در یک نقطه ي کوچک براي همه به دست می آید

اساسا آزادي، ابزاري براي ایجاد امکانات . تها و دگر اندیشان است آزادي، نگهبان اقلی
تهاي تازه ي مذهبی و فکري و آزادي، گشودگی ي آینده است براي پیدایش اقلی. ناهمگون می باشد
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 ایده يثرت، ترس ندارد؛ تا جایی که هر کس می تواند فکر و دمکراسی از ک. سیاسی و دینی عقیدتی و
هر فردي می تواند . ا تمام افراد عضو اجتماع می توانند مختلف اندیش باشندجداگانه داشته باشد؛ یعنی حتّ

.  استناد کندشحرف خودش را بزند و به تجربه ي خود
گوهر دمکراسی، . تر می شود ی نزدیکتها و دگر اندیشان به جامعه ي تفاهمجامعه با افزایش اقلی

در جایی که . تفاهم، بر کثرت افکار و عقاید و آرا مبتنی است. جامعه ي تفاهمی است؛ نه جامعه ي عقیدتی
تفاهم، احترام به انسان است؛ نه تحمیل و . کثرت ذوقها و عقاید و افکار هست، به تفاهم نیز احتیاج هست

. به دیگري که بوي تحقیر از آن به مشام می رسدتلقین و تنفیذ فکر و عقیده ي خود
 کسی که ایمان و فکر و عقیده ي شخصی اش را با زور شمشیر به دیگران تحمیل می کند، علیه 

مستقل بودن، با در کنار دیگران بودن، معنی پیدا . آزادیست و مردم را از تفاهم با یکدیگر باز می دارد
تا موقعی . انسان به گفتگو با دیگران نیاز دارد. تنهایی معنی نداردآزادي در گوشه ي انزوا و . می کند

که  اي لحظه ا ازکه ما در عرصه ي شکل دادن به تفاهم هستیم، در پی ي شکل دادن به آزادي هستیم؛ ام 
به فکر افزایش همحزبیها و همعقیدگان و همفکریها افتادیم؛ دیگر در فکر تفاهم نیستیم؛ بلکه در فکر 

.ستیز با آزادي هستیمواهی وقدرتخ
یک ویژگی ي عمیق و ضروري ي انسان است که سبب پیدایش فرقه ها و گروهها تفاهم جویی،

تفاهم، درك و . آور تفاهم، تالشی است براي همزیستی و همبستگی ي بار. در میان اکثریتها می شود
آزادي، .  ویژه ي خود را دارد یک فرد مستقل است که در جهان، مقام و جاينامشناخت هر کسی به 

سرچشمه ي مستقیم خود را از تجربیات فردي و بی واسطه ي هر فرد می گیرد که در کلمات و گفتارهاي 
یا انجیل آیه هاي قرآن محمد ابن عبد اهللا« آزادي را هیچکس نمی تواند از .  چهره می آراید،شخصی

.  یا هر کتاب دیگري، استنباط و استنتاج کند» یا تورات موسا یا کاپیتال کارل مارکسعیسا مسیح
میزان و سنجه ي آزادي، تجربیات مستقیم افراد بشري است که در کلمات و عبارات و 

ه و فریاد و ناله و آه و شکایت، راجع به آزادي بیشتر سخن می یک ضج. گفتارهایشان منعکس می شود
براي . سعقاید حاکم و کتابهاي به اصطالح مقدگوید تا اصطالحات در هم پیچیده ي ایدئولوژیها و 

-تر از دریافت فردي نیست که در کلمات سر  آزادي، هیچ تعریفی و میزانی و اصلی، روشن - و    ته  
ان، هراس انگیز و وحشت آفرین کلمات هر انسانی براي خودکامگان و مستبد. شکسته بازتاب می یابند

ی واسطه اش در می یابد که فاقد آزادیست و همین دریافت نشان فرد به کمک تجربه ي مستقیم و ب. هستند
.می دهد که آنچه در جامعه به نام آزادي خوانده می شود یا کافی نیست یا دروغ است

هرکس، آزادي را بهتر از همه کس و .  در برابر آزادي،  کلمه و تجربه ي خود ما اعتبار دارد
آزادي، هیچگاه بر طبق اصلی یا کتابی یا علمی یا فلسفه اي یا . س و علمی می فهمدبهتر از موازین مقد

 نمی گنجد؛ زیرا بر طبق چیزي  نیزدینی  یا ایدئولوژیی، تعریف پذیر نمی شود و در اصول و قواعد آنها
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هر تعریفی از آزادي،  . آزادي، نفی همه ي تعریفهاي آزادیست. شدن؛ یعنی میزان را آن چیز قرار دادن
.دود و طبعا آن را نفی می کندآزادي را مح

کسی که دیگري . ت بشود، نهضتهاي آزادي نمی توانند گسترش بیابندتا زمانی که فرد نتواند اقلی
ي می گذارد و امتیازات حقوقی را از او می گیرد، را براي تغییر عقیده اش در تنگناي اقتصادي و ماد

 آزادي، تالش پیوسته ي هر فردي است که از .آزادي را هیچکس به دیگري نمی دهد. علیه آزادیست
یا سازمان یا آن آزادیی را که دین کتابی یا ایدئولوژي. گوهر وجود او آفریده و فرا افشانده می شود

. حزب به ما وعده می دهد، نفی آزادیست و دروغین می باشد
 هر عقیده اي داشته تجربه ي مستقیم ما از آزادي با سادگی و صراحت به ما می نماید که انسان،

انسان، پیش از . باشد، هر فلسفه و دینی داشته باشد، انسان است و واجد همه ي حقوق انسانی می باشد
ا در حین اعتقاد و پس از ترك اعتقاداتش، انسان یا افکار کسی معتقد بشود و حتّآنکه به چیزي یا حقیقتی

آن . هب و ادیان، محترم و شایسته ي ارجگزاري استانسان، فراسوي عقاید و ایدئولوژیها و مذا. می ماند
 و ت را تابع عقیدهرتجع تقسیم می کند، انسانیقی و مسیستم فکري که اجتماع را به کافر و مومن و مترّ

. انسانی ي افراد بشر را از بین می برد - می کند و آزادي و برابري ي حقوقی ایدئولوژي و دین
باز نگاهداشتن راه براي شکل گیري ي . بسته است ه بازارزش آزادي به گشودگی ي آیند

ی زنده در انسان استوار است که نیرویآزادي بر . امکانات نامنتظره و ناشناس آینده، سرشت آزادیست
وقتی که کسی . حاضر می باشد با هر فکري، با هر عقیده اي، با هر نظمی ناشناس و نامنتظره روبرو بشود

وجود دارد و حقیقت، همان حقیقت من است، همه ي امکانات آینده را نفی می می گوید فقط یک حقیقت 
. کند

تصمیم گیري در باره ي اینکه در هر برهه اي از زمان، چه کسی و چه سازمانی با حقیقت تصویر 
ن بنابر این هیچ سازمان حکومتی یا سازما. ناپذیر، عینیت موقت دارد، به وجدان آزاد انسانها باز می گردد

نهایی قضاوت را داردت انحصاري ي حقیقت را ندارد؛ بلکه وجدان آزاد انسان است که حقّدینی، مالکی  .
- و  -تجربه ي زنده ي دین پیدایشی با وجدان انسان، سر   کار دارد که می تواند در باره ي حقیقت،  

. عمل علیه وجدان آزاد هر کس، ایجاد اکراه می کند. قضاوت کند
در دین، زمانی امکانپذیر است که هیچ سازمان و شریعت مقتدري در اجتماع براي نبود اکراه 

 قائل نشود؛ زیرا ارزش هر سازمان و اهرمهاي قدرتورزي پیروان خود، امتیاز اقتصادي و سیاسی و حقوقی
القی وجدان آزاد با شخصیت اخ. اش موقعی معلوم می شود که انسانها با وجدان آزاد خویش آن را بپذیرند

- و  -و اجتماعی هر کس سر  یا در وجدان، اراده اي آفریننده تصمیم می گیرد و کرداري.  کار دارد 
. طالن می دهدمی گزیند و حقّانیت به پیدایش و دوام و باالخره نفی و ب یا واکنشی را برعملی
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سازمانهاي  هم مسئله ي کلیدي ي ما آنست که هم سازمان و قدرت دینی در اجتماع هم حکومت
ت و سیاسی، تابع آزادي ي وجدان فردي باشند؛ زیرا هر فردي در آزادي ي وجدانش، کرامت و حیثی

.شرافت شاهنشاهی دارد
. ، در فرهنگ ایرانی، منظور از آزادي، همان خوشباشی است »جمالی« بر شالوده ي تفکّرات 

خوشی نه تنها تري و . ادي می کند یا بر عکس در خوش بودن، احساس آزانسان در آزادي، خوش است
خوشی . تازگی و جوانی ي همیشگی و رستاخیز مداوم می باشد؛ بلکه پهناوري ي افقهاي فکر نیز هست

.تازگی و جوانشوي ي روحیه ي زیستن، هم گسترش روان و آگاهبود است،،هم
[ اندیشه ي   -آزادي و سر. و فراخ شدن گوهر وجودي ي انسان استآزادي، در اصل، گسترده

در فرهگ زنخدایی ایران، خوشی که همان .  جوانی، دو بدیل ناگسستنی ي فرهنگ ایرانی هستند]ایده = 
. پیدایش و زایش گوهر انسان در اندیشه و گفتار و کردار می باشد، درك آزادي را امکانپذیر می کند

 نهفته ،ست که در گوهر انسانو به معناي آشکار کردن هر چیزي ازادن، روند پدیدار شدن آزادي است
 خود شدن و .مفهوم خوشبود و آزادي و گوهر خودگستر انسان، همه به هم گره خورده اند. می باشد

.انسان وقتی خوش بزیید، پیکر مهر می شود. آزاد شدن در روند پیدایش، اوج مهرورزي است

 وجدان فردیت و -)پ 

، جاي ویژه  »جمالی«  از گوهر خویش در تفکّرات روند شکل گیري ي فردیت و وجدان زاییده
 =  پیدایشیدین ( =  »سیمرغ« وي با نگرش به اعماق فرهنگ ایران می گوید جایی که . ي خود را دارد

 ندارد به آن آسیب س هست و کسی حقّ هست، آن جا نیز مقد)نیروي آفریننده و پذیرنده در هر انسانی 
هست، این مطلب بیان می شود که ژرف  »سیمرغ « رش اینکه در ژرف انسان، با پذی. بزند و آن را بیازارد

. برگزیده استشانسان، جائیست که خدا براي خود
س است و هیچ بدینسان درون هر انسانی، ساحت مقد.  خدا، در درون تاریک انسان، وطن دارد

 انسان باید آسیب ناپذیر و وجدان.  ندارد در آن، گام بگذارد و به آن تجاوز کندکسی و قدرتی حقّ
، پیدایش )بنداد ( = واژه ي سینه در فرهنگ و ادب ایرانی در پیوند با همین اسطوره . نیازردنی باشد

)سیمرغ می باشد = سینه، همان سئنا ( . یافته است که عینیت آزادي ي وجدان فردي را با سینه می نمایاند
 براي دستیابی )وجدان خویشزاییده ( =  درونی پشت کردن به هر مرجعی و روآوردن به مرجع

 تجاوز به آن را ندارد؛ بلکه نمی تواند بر آن، مسلّط شود و در به معیاري است که هیچ قدرتی نه تنها حقّ
استوارترین شالوده در فرهنگ ایرانی براي آزادي و فردیت و حقوق . آستانه ي آن از اعتبار نیز می افتد

فردیت چه در . و اندازه گذار بودن حکومت و حقوق و دین و فلسفه، انسان استآسیب ناپذیر انسانی 
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 جنبشی است به سوي استثنائی و بی نظیر )اندیشه، احساس، سنجه ي اخالقی ( چه در یک پدیده ،شخص
 ،یا اندیشه براي قدرتمدارانهر پدیده ي استثنائی و نادر در اخالق و حقوق. شدن در برابر قاعده

. ست؛ زیرا امکان آن را دارد که در برابر قاعده، ایستادگی کند و آن را در هم بشکندخطرناک
به دلیل این که استثنا، نیروي جاذبه ي شدید دارد، بسیاري از افراد جامعه و قدرتمندان می 

د در جامعه می کوش. زیرا از نیروي جاذبه ي فوق العاده اش می ترسندی طرد کنند؛کوشند که او را به کلّ
از فرد، . و انتزاعی کند) عددي ( = انسان را تک . برابر جنبش فردیت و یگانه شدن، از فرد، شماره بسازد

. گاه است که همه فردند؛ ولی مساوي آن. ی بسازداز فرد، مفهومی انتزاعی و کامال کلّ. رقم ریاضی بسازد
انسانها، انبوهی از .  را از همه می گیرد)تکوارگی ( = بدینسان با تساوي ریاضی وار همه با هم، فردیت 

. و هیچ استثنایی در بین آنها وجود نداردتکهاي رقمی می شوند
در فردیت نمی توان هیچکس را به جاي دیگري گذاشت؛ ولی در یک بودن رقمی می توان هر 

فردیت و بدینسان، . چه آن، هیچ فرقی با همدیگر ندارند،چه این.  را به جاي دیگري گذاشتکس
بی اعتنا بودن در میان یکهاي رقمی، خطر استثناء در پدیده .  قربانی می شود،استثنائی بودن هر کسی

در اصول دین کتابی و ایدئولوژي ي . را از هر فردي می گیرددینی هاي اخالقی و حقوقی و سیاسی و
 یکهاي رقمی گریز ناپذیر تقلیل دادن فردها بهمشترك داشتن و ایمان آوردن به آموزه هاي عقیدتی،

.است
 فرد در جاذبه ي .با فردیت، جامعه، قدرت خود را بر فرد به اندازه ي زیادي از دست می دهد

استثناء بودن، جدا شدن از جمع و قاعده نیست؛ بلکه فرد در .  نیرومند می شودیفوق العاده اش قدرت
ن فرد و جمع، دو نیروي متّضاد رانش و کشش میا. جامعه، پیدا هست و جامعه را به سوي خویش می کشد

.ایجاد می گردد که رابطه ي فرد و جامعه یا استثناء و قاعده را آگاهمندانه تر می کند
 در ادامه ي بحث خود در باره ي فردیت و آزادي، سرانجام به این نتیجه می رسد که  »جمالی«  

ی در هر انسانی را می توان وجدان آفریننده خود جوشی و خویشزایی ارزشهاي کلیدي ي اخالقی و دین
م گوهر آزادیهاي انسانی است و به ي فردي خواند که چیزي سواي همان دین پیدایشی نمی باشد و تجس

م ناب اصل آزادي در بهترین شکل تجس. استقالل و حاکمیت و نقش اساسی ي فرد در جامعه، شکل می دهد
 .است

دین پیدایشی یا وجدان زاییده از « ن قانونی و حقوقی ي آزادي نخستین نقش هر حکومتی، تضمی
برترین شاخص شناسایی حقّانیت هر .  در برابر هر سازمان و ارگان قدرتورز دیگر است »گوهر خود

یکی از ویژگیهاي بنیانی ي .  نگاهبانی کردن از وجدان فردي ي انسانهاستبرايحکومتی، نقش او 
فرینی یا اندازه آفرینی است؛ یعنی براي مسائل حیاتی و انسانی و اجتماعی، وجدان فردي، روند معیار آ

معیاري می آفریند که از ژرفاي گوهر انسان می جوشد و دست وجدان زاییده از گوهر انسانهاست که در ر



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

١٤٩

دان و باالخره وجاثر تراوش معیارها با شریعت و نظام سیاسی یا اجتماعی و حقوقی در تضاد قرار می گیرد
و هیچ نظامی بدون موافقت و پذیرش فردي است که شالوده ي فضاي دمکراسی ي آزادیخواهانه می باشد

. امکان پایداري ندارد؛ ولو آنکه در اثر تصادفات تاریخی به قدرت رسیده باشد،وجدان خویشافریده
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هاخويشزايي در تاريكي ي خطر آفرين پديده ها و رويداد -)١٢

 است که از آغاز شکل گیري ي شخصیت فردي ي هر انسانی ، متاثّر تجربه هایی ازآگاهبود انسانها
نپارهاي خویشباشی هر فردي براي رسیدن و پی ریزي ي ب. در جهان پدیده ها و رویدادها با آن می زیید

دیشه ها و گفتارهاي  در این زمینه، ان »جمالی« .  بایستی به تن خویش، دست به تجربه بزندشي خود
در اینجا دریچه اي بر برخی . لی در کتابهایش مطرح کرده است که شایان پژوهشی جداگانه می باشندمفص

. ترین باریک اندیشیهاي او می گشایم از مهم
وي معتقد است که هر تجربه ي بی واسطه، چون به شدن ت، ما را تحت تأثیر قرار می دهد و تا ب

ا را تکان می دهد و ما را جذب می کند و سرا پاي ما را فرا می گیرد، می انگاریم که ذهنیت و روان م
چنین تجربه اي را بیش از تجربه ي غیر مستقیم و با واسطه در می یابیم؛ ولی وارونه ي این انگاشت در 

.تجربیات بی واسطه با تاریکی ي شدیدي روبرو هستیم
ترین تجربیات زندگی ي ما هستند و در تاریکی  م که بزرگ واقعیات تاریخی خفته ای بطن ما در

ر کاه به این سو و آن سو می کشند و می واقعیات، سرا پاي ما را فرا گرفته اند و مانند پ. گسترده اند
 تجربیات خود، سواي شناخت واقعیات  بسترت رانش و کشش از سوي واقعیات تاریخی دردرك شد. رانند

ترین تجربیات تاریخی که در زندگیمان رخ می دهد، هیچ شناختی نداریم؛ در   از بزرگما. تاریخی است
. حالی که از آنها مستقیم ترین تجربیات خود را داریم

 چیزیست که در ندانش و معرفت، مرحله ي بیدار شدنست؛ یعنی مرحله ي پدیدار و نمودار شد
دودن تاریکی از هر تجربه ي تاریخی اریک هستند و با زتمام تجربیات عمیق ما، ت.  نهفته است،تجربیات

هست که تجربه براي ما سودمند می شود؛ و گر نه تجربیات تاریخی ي ما به خودي ي خود، هیچگاه 
دودن تاریکی از تجربیات تاریخی، نفی تجربیات تاریخی نیست؛ بلکه زائیدن ز. آیینه ي عبرت نیستند

.بیات ما پرورده شده استچیزي است که در تخمه ي تجر

 روند تجربه کردن و پدیده ي شگفتی -)الف 

ترین بدیلهایی که آگاهبود انسان را می سازند، تجربه هاي مستقیم خود انسان از پدیده ها و  مهم
 ولی کسب آگاهبودي که بر شالوده ي تجربیات زنده ي خود انسان استوار باشد به رویدادها هستند؛

. بسته است اخ بودن و آزمونهاي فردي بازدلیري و گست
استدالل می کند چیزي را که همه بیشتر می خواهند، ما نیز می خواهیم و  »جمالی« در این باره، 

خود را باید در .  نیاز داردیشتن جو و کشف خو - و  -ست  که ما خودمان می توانیم باشیم به جچیزي
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ما با کشف تواناییهاي مجهول خود، . صی به سوي خود نیستراه مستقیم و روشن و مشخّ. ستتاریکیها ج
 کردن چیزهایی می توانیم بخواهیم و چیزهایی خواهیم خواست که سواي چیزهایست که اکنون در تابعیت

 » چیزهایی چه«  خود را از نو بیازماییم تا کشف کنیم که ،ما باید صدها بار.  می خواهیم انسانها اجتماعاز
.  چیزها را بخواهیم و هدف خود را برگزینیم بر آن شویم که آنویم یا باشیم تامی توانیم بش

- به  -خواهی و نو  زندگی کردن، ماجرا ما در هر آزمودنی به .  نو آزمودن و خویشازمایی است 
جویی آزمون، زندگی کردن در خطرها می باشد تا تجربه ي حقیقت،  نخستین ماجرا. اوج زندگی می رسیم

بی واسطه ي ما، همان تجربیات ناگهانی و تصادفی و غیر عادي و آنی هستند  تجربیات. صیل باشدتازه و ا
 به اانسان از راه پدیده ه. ر ما بسیار کم شمارندکه در مقایسه با پهناي دامنه ي تجربیات عادي و مکرّ

:تجربیات مستقیم و بی واسطه می رسد
دن در  عین خود بودن، یکنواختی و پایداري ي خود خود بو. انسان  می تواند خودش باشد  -1

گاه . ي بشودبنابر این، گاه به گاه و ناگهان انسان بدان می گراید که سواي خود یکنواخت و عاد. را دارد
به گاه و ناگهان دیگري شدن یا به اصطالح، نقش دیگري را ایفا کردن، تجربه هاي مستقیم فراهم می 

در . بی واسطه کرد فت افتادن، یکی از راههایی است که می توان تجربه ي ناگهان به شگ - 2. آورد
ی با تجربیات و معرفتهاي ي و فوق العاده روبرو می شویم که به کلّ، ما ناگهان با تجربه اي غیر عادیشگفت

:شگفتها گوناگونند. ما بیگانه است
 شگفت  -) ت  مانند گرا شگفت ه -)  پ  شگفت رشگ زا -)  ب شگفت فروماننده-) الف 

  . شگفت سرگرم کننده -)  ث کنجکاو کننده و فهمخواه
 می کند و آن را اعجاز می ماندگی می آورد، انسان، حس ناتوانی در شگفتی که حس فرو

در این گونه شگفتی، ایمان پیدا می شود و حالت پرستش پیش می آید و انسان، وجود خود را به . خواند
در شگفتی که رشگ، انگیخته می شود، انسان، ناتوانی ي خود را در رویارویی با . رددیگري می سپا

دیگر آنکه شگفتی که نیروهاي انسان را . پدپده اي حس می کند که کاري فراتر از توان ما کرده است
 یکی بسیج می کند تا انسان، همانند آن شگفتگر یا کار شگفت انگیزي که کرده است، خود را با او یا با

چنین شگفتی، شگفت همانند گرا می باشد و باالخره شگفتیهایی هستند که . از کارهایش عینیت بدهد
.  روزانه بیرون می آورند و انسان را سرگرم می کنندانسان را از ماللت کارهاي یکنواخت و تکراري ي

.نندهمه ي این شگفتیها، دامنه ي تجربیات مستقیم انسان را کم و بیش می نمایا
با این تفاوت که اشتباه . بی واسطه روبرو می شویم  اشتباه کردن و فریب خوردن با تجربیات درما

کردن، ما را با تجربه ي مستقیم و بی میانجی در اندیشیدن آشنا می کند؛ ولی فریب خوردن، تجربه ي 
- و  -مستقیم وجودیست و با سراسر وجود انسان، سر   هم تجربه از  از اشتباههم تجربه کردن.  کار دارد 

. فریب خوردگی، ما را به تجربه هاي انگیزنده می رسانند
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حقیقت فقط یک آن با گفته اي یا پدیده اي یا کسی، عینیت دارد و اگر بیش از یک آن ادامه 
 آرزوي اینکه انسان، حقیقت را به طور همیشگی داشته باشد، او را بدان .یابد، انسان، فریب می خورد

 جایی که ممکن  ایش می دهد که عینیت آنی و ناگهانی و تصادفی را دوام ببخشد و پایدار کند و تاگر
ت خود را با حقیقت، پایدار کند؛ امت دادن به ایده آل خود، عینیا از همان آنی که است براي واقعی

تی م فریب می ماند و براي مدهر انسانی، زمانی دراز در دا .عینیت، پایان می یابد، فریب نیز آغاز می شود
آن گاه است که به طور . طوالنی، چیزي را حقیقت می داند که فقط یک آن با حقیقت، انطباق داشته است

.ناگهانی از درك فریب خوردگی به لرزه می افتد
تجربه ي ناگهانی ي تضاد، .  و نیشخند پدیدار می شوددامنه ي دیگر تجربیات مستقیم، در قهقهه

 « . دانستن آنها وا می دارند گرفتن و جدر موانعی را با قهقهه فرو می شکنند که انسان را به جدسراس
دامنه ي . ، نمایانگر خشم و نومیدي و شگفتی در تجربه هاي آنی و ناگهانی هستند»طنزهاي سقراط 

ات مستقیم، تجربه ي دازد؛ و گر نه درد، یک ردیست که ناگهان سراسر انسان را به لرزه بینددیگر، تجربی
ر هر انسانی استي و روزانه و مکرّتجربه ي عاد .
 )تراژیک ( = ، ناگهان سراسر انسان را فرا می گیرد، پیشامدهاي سوگمند  اش که تجربهيدرد

بدین معنا که ارزشهاي متّضادي با هم گالویز می شوند و انسان، . هستند که در پهلوانان متجسم می شوند
 از آن ندارد و دردي هستند چاره ناپذیر؛ زیرا نه آنها را می توان با هم آشتی داد یا آمیخت نه راه گریزي

این پنج گونه تجربه هاي .  رها کرد یا بر آنها چیره شد و ارزش دیگري جاي آنها گذاشتمی توان
سان از این انگیخته مستقیم، همه انگیزنده اند و انسانها را براي به خود آمدن می انگیزند؛ طوري که  ان

.ها به خود می آید و از خود، آگاه می شود

 جوي معناي زندگی - و  -ست  در ج -)پ 
 

شاید شگفت انگیزترین پدیده اي که در این جهان، پدیدار شده است، خود زندگی باشد؛ زیرا 
ا جلوه هاي مسئله اي است که بشر با آن درگیر است و از آغاز زایش تا مرگروزش ب راز آمیزترین

اساسی ترین مقوله اي که در مسئله ي زندگی، بسیاري از . گوناگون و به غایت متّضادش کلنجار می رود
. انسانها را به اندیشیدن و شگفتی می افکند، معناي آن است

 نمایه هاي فرهنگ ایرانی می گوید در پرداختن به مسئله ي زندگی، با نگرش به ب »جمالی« 
اي زندگی، معممجهول .  جوي معنایش، زیستن را پر حرکت و نشاط می کند - و  -ست مجهولیست که ج
ایی بودن بدین معناست که همه ي مردم را به جنبش و کنکاش می گمارد و آزادي را بارور بودن و معم

 - و  -ست ا بودن زندگی، ما را  به گمان بردن اینکه معنا چه می تواند باشد، به جویژگی ي معم. می کند



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

١٥٣

یکدیگر ا، همراهگمان و معم. جو و حرکت و خطر آزمایی سوق می دهد؛ زیرا جویندگی، نشاط آور است
. هستند

گمان، بیان گم بودن . است، پیوسته در گمان، زندگی می کندآن که زندگی و تاریخ، برایش معم
 وقتی از  وم می شوداي زندگی یا در تاریخ، گانسان با گمان بردن در معم. انسان در چیزي است

گم بودن در تاریکیها و خویشازمایی . کورمالی در تاریکیها، نشاطی نیافت حس گمشدگی، او را می آزارد
. که نیاز یک نیرومند را برمی آورد، اکنون شوم و مکروه شده است و کسی نمی تواند تاب آن را بیاورد

( = هفتخوان و هفتخان، از لحاظ تفکّر اسطوره  هر دو شیوه ي نگارشی ي [=همه از رفتن به هفتخان 
( به همین دلیل، دانستن معناي زندگی .  خویشازمایی می گریزند]. اي درست اندیشیده شده اند) بنداد 

.در فرهنگ ایرانی بیانگر سستی جان است) علم مطلق داشتن به آن 
فاقات اجتماع، در یان انبوه اتّ می اندیشد که انسان در میان تجربیات پهناورش، در م »جمالی« 

یعنی در زندگی و در تاریخ و در  میان امکانات معانی که می تواند به زندگی و تاریخ بدهد یا گمان ببرد؛
تري در  ما در خطرات زندگیست که خود را می آزماییم تا آگاهیهاي بیشتر و روشن. جهان، گم می شود

یهایی که هر روز در خود می آفرینیم، برون رویم و گوهر باره ي گوهر خود به چنگ آوریم و از تاریک
.خود را پدیدار کنیم

تر   چه معنا یا چه معناهایی می توانند داشته باشند با ارزش، گمان اینکه زندگی و تاریخ و جهان
 از موقعی ممکن است که انسان زندگیش، با تاریخ، با جهان،پیوند انسان با. از آنست که چه معنایی دارند

جوي معنایشان باشد - و  -ست راه گمان در ج  .به  را دل می کند که جو، انسان، جسارت - و  -ست در ج 
. فکند و خود را به خطر ابزنددریا 

انسان جوینده از گمشدگی در .  گم شدن است،هر آزمونی، خود را به خطر افکندن و در تاریکی
 در تاریکی ي ،در گمشدگی. جوینده، یابنده است. ی یابد شدن، خود را م گم او  در. تاریکی، نشاط دارد

در انداختن خود به خطرها، در ناآزموده ها، در گمانها، در تنگیها، در . راه، او بیشتر خود را می یابد
خود را گشوده تر، پدیدارتر، شادتر می یابد و می توان هنرهاي . خود را می یابدتصادفات، در مجهوالت،

ستن در گمانها ستن در تاریکی رویدادها، جبه همین دلیل، اندیشیدن، ج. ره خود را شناختخود را و باالخ
اندیشیدن، خود را به خطر انداختن و فرو رفتن . ستن در نا آزموده ها و آزمودن آنهاستو مجهوالت، ج

  - و  -ست ج در فرهنگ ایرانی،. به تاریکی ي عقاید و مذاهب و ادیان کتابی و فلسفه هاي آلتی است
.اري نیاز داردجویی و عی جو به ماجرا

انسان در گوهر خود، هنرها و افکار و احساس و خیاالتی دارد که ناگهان با تمام نیرو از وجود او 
بسیاري از ویژگیهاي زندگی و فرهنگ .  پراکنده و پاشیده می شوند،فوران می کنند و به گرد خود
-ایرانیان را می توان از راه سر جانفشانی که بیان . آتشفشان بودن انسان فهمید]  ایده [ = اندیشه ي   

فانه فقط به معناي وارونه اش در اذهان به جا مانده فوران زندگی و آتشفشانی شدن جان می باشد، متأس
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در حالی که جانفشانی، نشان اوج آفرینندگی ي زندگی می . است؛ یعنی به معناي خود را نابود کردن
ورزي و آواز و سرود و دست افشانی و پایکوبی و  ي و خطر جویی و خویشازمایی و مهرباز. باشد

.جانفشانی، خویشزایی آگاهبود فردي است. زیبایی، چهره هاي گوناگون برون افشاندن جان هستند
 تر و تاریک است که با پرسیدن، الیه هاي روانش، ژرفانسان، یک معم  می اندیشد که »جمالی«  

پهلوان جوینده باید در راه معرفت بیازماید که خطر پنهان . ستنی استخود در هر هفتخانی، ج. وندتر می ش
  و ایدئولوژیها  و ادیان کتابیبودن دروغ و آزار در زیر همه ي نیکیها و حقایق و ایده آلها و مذاهب

.هست
نسان، آزار زندگی را زندگی ا  حکومت به نام نگاهبانی کردن از ارگانهاي بسیارند کسانی که در

رسالت هر . ، زور و آزار را به کار می برند تا حکومت خود را محافظت کنند» فرّ«  می خواهند و به نام 
دریافتن و آشکار کردن .  یافتن و آشکار کردن دروغها از زیر سایه ي حقایق است،پهلوان جوینده اي

 غارتگري و یغما از زیر سایه ي استقالل  آزادي،ستم از زیر سایه ي داد، خفقان و بندگی از زیر سایه ي
.و آبادانی

انسان نیرومند، .، آزمایش کردن، بیان غناي وجود انسان است »جمالی«  بر شالوده ي تفکّرات 
کسی که هر چیزي را . آزمایش کردن به تن خویش، سرچشمه ي همه ي آزمایشگریهاست. خویشازماست

آزمودن نه به معناي امتحان کردن؛ بلکه به معناي . د را باز می یابدمی آزماید، نشاط و لبریزي ي خو
.دامنه هاي زندگی را یک فضاي آزمایشگري به حساب آوردن است

ست و یافتآزمودن، بازي کردن با هر چیزي است تا بتوان امکانات نهفته در آن را کم کم ج .
 راه اشتباهات و فریبهاست که به معرفت سیاسی و ملّت در آزمایشها، اشتباه می کند و فریب می خورد و از

چیزي را بشناسد و بیابد که  هر نیرومندي، خود را می آزماید تا. اجتماعی و حقوقی و اقتصادي می رسد
انسان در درون تخمه ي وجودش، .  به خود آزمایی، بزرگترین آزادیهاستحقّ. در خود، نهفته دارد

به . آزماییهاست که می تواند گوهر خود را بگسترد و پدیدار کندپوشیده و ناگسترده هست و در خود 
.بسته است  باز» چشمی  -خویش  «  به  »جمالی« همین سبب، خویشازمایی از نظر  

 دیدن، دل به خطر دادن است؛ زیرا روزگار که همان زمان ،در تاریکی.  دیدن، آزمودن است
نی، آبستن است و برخورد با آنچه مجهول و بیگانه و نو باشد، به رویدادهاي مجهول و نامنتظره و ناگها

دیدن در تاریکی،  روند آزمودن . دلیري به معناي نشاط در آزمودن است. است، بسیار خطرناك می باشد
است و با آزمودن در تاریکی می توان راه را یافت و کسی دلیر است که می آزماید؛ یعنی با چشمی می 

. دانستن و دیدن، آزمودنست.  نور بیندازدشیکی، گام بردارد و پیش پاي خودبیند که قادر است در تار
تنها آموزگار هر کسی، . بینش در فرهنگ ایرانی بر آزمایش کردن در تاریکی استوار است

یا دین کتابی  یا جهاننگري ي نگریستن با چشمان خود در تاریکیهاي زمان است؛ نه با عینک ایدئولوژي
 آزمودن در تاریکی رویدادها به باحقیقی، بینشی است که خود انسان با تجربیات مستقیم  بینش .عقیدتی
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حقیقت و بینش، پیامد سه فروزه « . دست می آورد؛ نه در یاد گرفتن پندها و نصایح و معرفتها از دیگران
  . »  مهر– 3 دلیري  - 2 خرد  - 1: می باشند 

ش و اعتبار انسانی دارد نه دلیري بدون خرد و مهر،  بدون دلیري و مهر، ارز)خرد ( = نه بینش 
درك مسئله ي معرفت و دین . ارزش پذیرندگی دارد نه مهر بدون خرد و دلیري، راه به جایی می برد

کسی . پیدایشی فقط از راه مهر و دلیري امکانپذیر است که همان خطر کردن در آزمون مستقیم می باشد
.ر گونه میانجی را از میان بر می دارد می جوید و هکه می جوید، خودش

تجربه اي، ناگهان و به تصادف ما را به .  جو، جنبشی است به سوي بی میانجی شدن - و  -ست  ج
رابطه  در جنبشی که با شگفتی، آغاز می شود.  سراسر روان ما را فرا می گیرد،شگفت می اندازد و شگفتی

اندیش باید کردارهاي خود را بر تجربیات بی میانجی اش هر پهلوان خویش. اي بی میانجی پیدا می شود
 جو با سراسر قواي فردي و گوهري ي خود، بدون هیچگونه باري بر دوش در  - و  -ست ج. استوار کند

.پی تجربه ي تصادفی می افتد که ما را به شگفت می آورد و جذب می کند
مسئله ي برخورد با نده و نادر و جوي حقیقت، رسیدن به معرفتهاي گریز - و  -ست  کشف و ج 

تجربه اي وحشی و رانسان آزماینده باید آماده و گشوده فکر براي برخورد با ناگهانیها باشد و . نده استم
کارهاي نیک و ژرف، هر بار که تکرار . هر کار نیکی نیز تکرار یک آغاز است. خطر درد بردن را بپذیرد

 واقعیت دادن به آنها در زمانهاي گوناگون، آزمایشی تازه از کشف شوند، با خطر آفرینی رویا رویند و
 آزمودن در فرهنگ ایرانی، بسیار ستوده و شایان ارج می باشد؛  از این لحاظ است که.گوهر خویش است

 و زندگی مهر و داد و راستی و گزند ناپذیري جان« زیرا برترین آرمانهاي فرهنگ کشور آرایی ایران که 
ولی شکستها  ر تاریخ ایران، هنگام واقعیت یافتن و پدیدار شدن، با شکست رویارو شده اند؛ باشند د»

ست، ر د.هیچگاه سبب ناامیدي و پشت پا زدن ملّت ایران به آرمانهایش نبوده است و نیز نخواهد بود
. شودشکستها، مایه ي انگیختگی تازه به تازه و از نو آغاز کردن و از نو خطر کردن ملّت می

 ایرانی تا رسیدن و واقعیت پذیر شدن آرمانهایش هر حکومتی را می آزماید و به محک می زند؛ 
 آزمودن، سبب می شود که هیچکس به دنبال آرمانها و غایات اجتماعی  از بهر دوبارهزیرا خطر نکردن

دن ذهنیت خود و اجتماع، با تالش براي تغییر دا »راستی و جوانمردمهر و داد و«  داشتن آرمانهاي. نرود
 هزاره هاست که بر سر این آرمانها پا می فشارد و ایستاده است؛ زیرا نشانه هایی ، ایرانی.متالزم هستند

. هستند از گوهر راستمنشی و نیرومندي ي او
 بر این اندیشه است که ایرانی باید در آزمودن و انگیخته شدن از رویدادهاي نا آشنا و  »جمالی« 

ب، گشوده فکر و راستمنش باشد؛ زیرا رویداد خارجی نه تنها انسان گشوده فکر را زاینده و آفریننده غری
ي انسان می ماند و  می کند؛ بلکه هر چقدر هم بزرگ و موثر و خطرناك باشد فقط انگیزه ي باروري

ه انسان، نیروي رویداد خارجی، هنگامی بیم انگیز می شود ک. تی بیش از انگیزه، پیدا نمی کنداهمی
 و خود زایی را از دست داده باشدباروري
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.وازي ي دين پيدايشي با خدايي كه رامشگر استآهم  -)13

چنین . دین، یک پدیده ي انسانی است و ریشه ي بسیار قوي و تأثیر گذاري بر سرشت انسان دارد
پدیده ي . دیگر فرق می کند به خود را دارد که از جامعه اي به جامعه ي  ویژگیهاي مختص،پدیده اي

که در برخی ن، برون تراویده می شود؛ در حالیدین در فرهنگ ایرانی، پیدایشی می باشد و از گوهر انسا
نهاي دیگر، دین را آموزه اي می دانند که انسان باید به آن ایمان بیاورد و از راه عمل فرهنگها و تمد

، آشتی کند و از او، )بویژه در ادیان کتابی سامی ( لق خود کردن به فتواها و پیشنویسها و اصول آن با خا
.طلب آمرزش گناهی را کند که علیه اراده ي خالق، مرتکب شده است

عاي فطري بودن دین در اسالم، کوچکمسئله ي پیدایشی بودن دین در فرهنگ ایرانی با اد 
دیگر آنکه مسئله . اگانه باید باز شکافتتفاوتهاي این دو مسئله را در رساله اي جد. ترین ارتباطی ندارد

ي خلقت در تورات و عهد جدید و قرآن با مسئله ي آفرینش در فرهنگ ایرانی بسیار متفاوت و ناهمساز 
مسئله ي آفرینش در فرهنگ ایرانی با روند زایش و پیدایش به هم سرشته اند که با . با یکدیگر هستند

. همخوانی ندارد،خلقت در ادیان سامی
کوشش کرده است که در تفکّرات خویش، ویژگیهاي دین پیدایشی را در فرهنگ ،  »جمالی« 

در شناخت دین، بسیاري از شباهتهاي ظاهري و . ایرانی به خصوص در رویارویی با اسالم نشان بدهد
 را ، تفاوت بسیار شگرف ادیان سامی با ظرافتی خاص »جمالی«  همانند، انسان را فریب می دهند؛ ولی

. با دین پیدایشی در فرهنگ ایرانی به رغم ناباوري ي ما برجسته و آشکار کرده است
دین پیدایشی، حقیقتی است از هم پاره . وي می گوید ویژگی ي دین پیدایشی، پیوند دادن است

-تار   قرار نمی گیرد؛ زیراف هیچکس و هیچ حزب و سازمان و گروهنشدنی که در اختیار و تصرّ - و     
.  بافته شده است و طبعا نظم و همبستگی ي اضداد در آن ضروري می باشد،ودیست که به همپ

جشن گرفتن و برابر سازي و مهر زایی در بین . گوهر دین پیدایشی، پیوند دهی ي اضداد است
دین . او نیروئیست که جان و زندگی را در اثر پیوند دادن، پدید می آورد. همه ي اضداد می باشد

شی و معرفت به آن، داشتن چشمیست که در تاریکی ي رویدادها و وقایع اجتماعی و جهانی می پیدای
.تواند ریزترین چیزها را تشخیص بدهد و به هنگام، واکنش نشان بدهد

 باشد،  دین مردم ایران در برابر مقتدران  » بهرامی–دین سیمرغی « دین مردمی که همان 
و زورگو بوده است و  بر همه ي مذاهب  چه در ایران، ریشه گرفته جو  شریعتمدار و سیاستباز و سود

 دارد؛ زیرا  ناگسستنیدین پیدایشی با سیمرغ، پیوندي. باشند چه به ایران آمده باشند، پیروز شده است
او ترانه و آوازي است که به آفرینش، جادو می .  پیکار می کند، سیمرغ به یاري بانگ و آواز و مهر

. آذرخش و تندر می زندکند و مانند
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 و همه ي پدیده ها و دین پیدایشی، پدیده اي است که با سرشاریها و طبعا با جشنها پیوند دارد
مهر و مستی . قواي انسانی و طبیعت که چهره ي لبریزیها و سرشاریها باشند در جشنها به هم گره می خورند

دین پیدایشی، پیوند .  در انسان و طبیعت هستندو بهار و آتش و رقص و آواز و ترانه، چهره هاي سرشاري
میان سرشاریهاي انسان با سرشاریهاي طبیعت یا به عبارت دیگر، بر پایی ي جشنها و شیوه ي زندگی 

. یا جشن ساختن سراسر زندگی استکردن در جشن
در دین انسان .  در دین پیدایشی، انسان، پیوند سرشاریهاي خود را با سرشاریهاي جهان می یابد

پیدایشی، پیوند خود را با آتش، با رقص، با آواز و موسیقی، با زن با مستی و شراب و نیز با سایر افشره 
 دین پیدایشی، حس غناي انسان در .می بیند و درك می کند) نوروز ( هاي مستی آور و انگیزنده با بهار 

روشنایی و . وهر خود انسان می جوشدورزي است که از گدیگر اینکه دین پیدایشی، مهر. شدگیتی می با
 و خود چشم می تواند مستقیم به کمک روشنایی بینشی است که مستقیم از چشم خود انسان بر می خیزد

چشم خورشیدگونه یا به عبارت دیگر، معرفت خود جوش با دین پیدایشی، عینیت داده می . خودش ببیند
ا در اندیشیدن و خواستن، اوج هستی ي انسان می شود و نشانگر آنست که خدا، سرچشمگی ي انسان ر

.داند
هر دو اصیلند و مسئله ي هر .  تخمه اند،، خدا و انسان، هر دو »جمالی« بر شالوده ي اندیشه هاي 

خوشی ي انسان در خود شدن یا در پیدایش گوهر و در چگونگی ي روند . دو، پیدایش خودشان است
خوشی در عمل )  نیست بلکه اصل خویشافرینی هست واره، شخصنیان در فرهنگ ایراخدا. ( پیدایشش هست

 راه پیدایش خودش را در آزمایش ، هر کسی. و گفتن و مهر ورزیدن و دادگري استکردن و اندیشیدن
 گم کرده است ،آنچه را که انسان. خدا و انسان با هم، خود گمشده شان را در همدیگر می یابند. می جوید

خدا به شیوه ي . آنچه را گم کرده در انسان است)  خدا =( هستی  هستی است و کلّدر کلّ. در خداست
 پدیدار می ،  در خداشانسان نیز به شیوه ي خود. خود در انسان، پدیدار می شود؛ نه آنکه امر بدهد

 ،خدا با پیدایش خود در گوهر انسان، زندگی می کند و انسان در پیدایش خود در گوهر خدا. شود
 ،تو در من. همانسان، زندگی ي اجتماعی، چیزي جز پدیدار شدن یکی در دیگري نیست. ی می کندزندگ

هیچکس نمی تواند در خودش و . تو در من زندگی می کنی و من در تو. پیدایش می یابی و من در تو
یدایش تو وقتی در من پیدایش می یابی، جزئی از خدا هستی و من وقتی در تو پ. براي خودش زندگی کند

.می یابم، جزئی از خدا هستم
صورتی است که در آن می شود با کورمالی و گمانزنی، .  آتشسان است،تجربه ي دین پیدایشی

و  -ست بهترین حقیقت را ج - به همین دلیل، تجربیات دینی  در عبارتها و کلمات ثابت، صورت .  جو کرد 
انسان باید سر .  فرهنگ ایرانی، نهاد انسان استفراز بودن براي انسان از دیدگاه سر. پیدا نمی کنند

خدا و انسان، هر دو، پهلوان هستند که در صف نبردي آفرینشگرانه با . بیافرازد و ببالد تا انسان بشود
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( خدا در فرهنگ ایرانی، نخستین پهلوان در میان پهلوانان . اهریمن دست در دست یکدیگر می رزمند
.، برگزیده شده است» پهلوان  -نخست «   نامه است که از سوي آنها ب) دم مر

 خدا و تجربه ي دینی -)الف 

 اشاره می کند که ، در بازشکافی ي مفهوم  خدا در فرهنگ ایرانی به رگه هایی عمیق »جمالی« 
وي می . ه وجود خواهد آوردجتماعی را بترین خیزابهاي فکري و ا اندیشیدن در باره ي آنها، بزرگ

خدا، تندیس رامشگري و واژه . از قدسی و ترانه ي افسونگر با واژه هایی آهنگدار استگوید خدا، آو
ترانه اي است که . گوهر خدا آمیخته اي از آهنگ و واژه است. او شعر است. است که با هم آمیخته هستند

ه همه را همه ي گیتی را پدیدار می کند و جان را می پرورد و طبعا آواز و آهنگ از مهري برمی خیزد ک
می انگیزد و مست می کند و به زندگی افسون می کند و به امر دادن و قدرت ورزیدن و ترساندن نیازي 

 .خدا، جمع ترانه و آواز و موسیقی و باده گساري است. ندارد
ایی بودن مناسبات جهان و زندگی و انسان و خدا با دین پیدایشی، همین محسوس کردن معم

تجربه ي دین پیدایشی، یک تجربه ي . تن معرفت و آموزه اي نزد رسولی خاصیکدیگراست؛ نه آموخ
 برق می زند و سرا پاي انسان را به جوش می ،ژرف فردیست که در اثر یک رویداد ناگهانی در گوهر انسان

خدا براي ایرانی، ابري می باشد که در ذات خود، آذرخش . ل می یابد تحو،آورد و دست آخر به یک ایده
ایرانی از راه این نماد، تجربه .  یا آبی است که در خود، درخشش و گرمی دارد؛ زیرا نم گرم می باشداردد

.ي دین پیدایشی خود را دارد
دین پیدایشی، .  است »سئـنا« ست تر، ر به سخنی دیا» سیمرغ « سرچشمه ي دین پیدایشی، همان 

ن تجربه ي دین پیدایشی، نیروي ب. د داشته باشدبینش زنده و پویاي ویژه ایست که هر کسی می توان
خدا و دین پیدایشی، یک تجربه ي خود جوش همگانی . بینش آفرینی است که در نهاد هر چشمی هست

تجربه ي دین پیدایشی از تجربه ي پیوند و مهر و همبستگی ي اجتماعی جدا . است که همه با هم دارند
.ناپذیر است

رانی بیانگر سرچشمه بودن انسان و اصالت و خود جوش بودن او می دین پیدایشی در فرهنگ ای
بدین معنا که اجتماع انسانی می تواند از تخمیرات . در حقیقت، تجربه ي تخمه اي بودن انسان است. باشد

 بی واسطه ي دیگري و بدون نیاز به وجود دیگري خود ،درونی ي عناصر متّضاد روانی و عاطفی ي خود
انسان با زائیدن آگاهبود خود، . روند آزادي بوده استروند زائیده شدن و آفرینش، . اید بزرا بیافریند و

.به خود نیز می آید و خود می شود
تجربه ي دین پیدایشی، تجربه ي .  خدا، تصویر به خود آیی هر ملّت یا قوم یا جامعه می باشد

 ري و اجتماعی و سیاسی و اقتصادي ي روند آزاد شدن از اسارتهاي فک،آفرینش فرهنگی. آزادي است
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یکی حس ترس و دیگري . تجربه ي قداست دینی، پیوندي از دو احساس متّضاد با هم است. هر ملّت است
- و  - جشن در فرهنگ ایرانی با دین و تجربه ي دینی سر  نظر، از این. حس مهر را می پرورد .  کار دارد 

ص و متعین می که فرهنگ و آگاهبود هر ملّتی را مشخّبافت دین پیدایشی و تجربه ي دینی است 
 . تأویالت زیاد دارد،و هر تصویري در تجربه ي دینی، چیزي تصویر می شود که مفهوم ناپذیر است. کند

.  دین در تشبیهات و تمثیالت است که نشانگر تصویر ناپذیري ي خدا و حقیقت هستند يگوهر بنیانی
دین پیدایشی، وجدان زنده ي . هوم، گوهر تجربه ي دین پیدایشی استتقلیل ناپذیري ي صورت به مف

روند بینایی چشم در تاریکیهاست و با پدیده . فردي می باشد که سرچشمه ي آفرینندگی در انسان است
- و  -هایی سر  دین .  می توان آنها را شناخت و دیدسختیکه تندر آسا می گذرند و به  کار دارد  

تجربیات گوهري ي دین پیدایشی، تجربیاتی هستند که به . ت انسانی و بسیار پیچیدهپیدایشی، پدیده ایس
ر و گریزنده از دامنه ي ا بهتر بگوییم، تصویر ناپذیرند؛ یعنی واقعیتی متغی عبارت پذیرند یا حتّ،دشواري

.مفاهیم عقلی می باشند
گوهر فردیت انسان که . خداست، انسان در فردیتش، تصویر  »جمالی« بر شالوده ي دیدگاههاي 

بیان کرامت و شرافتی است که شالوده ي حقوق اساسی می باشد مانند ارزشهاي اخالقی و ایده آلهاي 
 نماد آزادي و استقالل ،فرد انسان، تصویر خداست و خدا. اجتماعی بر فراز پدیده هاي دینی قرار دارد

ن پیدایشی بیش از لحظه اي نمی پاید و تندر آسا در تجربه ي دی. است و گوهرش باید گزند ناپذیر بماند
. آگاهبود می درخشد و ناپدید می شود

خدا، در اوج تجربه ي دینی، در نخستین عمل آفرینش، زایش انسان را بر پایه ي تساوي ي 
ت و تصویري خود با او می گذارد؛ یعنی از انسان، استقالل و آزادي ي فردي می خواهد؛ نه عبودی

 طبق اساسی ترین تجربه ي ،انسان. چیزي خدا گونه می شمارد ؛ زیرا هسته ي گوهري ي او رابندگی
. دینی ي خود باید خودش بر خودش حکومت کند

معرفتی نیست که انسان، . جوش در گوهر انسان است دیگر اینکه دین پیدایشی، یک روند خود
. نسان، از چشم خورشید گونه ي انسان می جوشدآن را نزد کسی فرا گیرد و بیاموزد؛ بلکه از گوهر خود ا

 بیانگر ، چنین آفرینندگی ي وجدانی.معرفتی است که از ژرف تاریک خود انسان بیرون می تراود
غرنجهاي ران می کند و در چنبره ي بو فَ،آزادي ي شخصی است؛ یعنی یقینی است که از خود انسان

  انتقامجو نمی ، و انسان دیندار هیچگونه خشمی نیست،در دین پیدایشی. اجتماعی، یاور انسان است
.باشد

 استدالل می کند که شنیدن آهنگ زمزمه هاي ،در بازگستري ي مفهوم دین پیدایشی » جمالی«  
خدا براي ایرانی به معناي سرود یا آمیزش .  در درون خود، دین پیدایشی نام دارد» گسترده پر سیمرغ« 

م نمی کند؛ بلکه به شکل انتزاعی ، مجس » حیوان–انسان « یرانی، خدا را به شکل ا. موسیقی و کلمه است
عینیت .  یا نخستین سرود زندگی استخدا، موسیقی و کلمه. ي موسیقی و کلمه می انگارد و می اندیشد
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ره دادن گوهر خدا با موسیقی، ماهیت آفرینش و نظم اجتماعی و اخالقی و نظم کیهانی و طبیعت و باالخ
 گوهر درونی ي انسان، آفریده .بافت درونی ي سوائق و احساس و اندیشه هاي انسان را متعین می کند

.از موسیقی و سرود و ترانه و مستی است
انسان به . سازي ي گیتی است مسئله ي انسان، آزادیخواهی و گسترش خواهی ي او از بهر آباد

ر گیتی  شود و بدینسان به اندیشه ي فراخسازي ي مکرّ دچار می،سازي و شهرسازي به تنگی دلیل آباد
.می افتد؛ در نتیجه، گذشتن از مرز گیتی و فراسوي مرز جهان موجود رفتن، برترین مسئله می شود

 انسان در فرهنگ ایرانی .تغییر دادن گیتی با آفریدن مرزهاي جدید است انسان،  مسئله ي
گشایی   با خود. نی بیانگیزد و او را بگشایدخدا را به آبستبراي گشودن دنیاي تنگ، نی می نوازد تا 

 آبستن می ،انسان، خدا را با نواي نی به پیدایش و آفرینش و گشایش.  تنگنا پیدایش می یابدخدا، راه حلّ
دار می کند و خدا از نواي خوشاهنگ انسان، خود را می گشاید و گشایش خدا،  انسان، خدا را بار. کند

.و آزادي و پیشرفت استگشایش زمین 
 این خدا همان گیتی است، همان جانهاي گیاهان و جانوران و انسانهاست و تنها با نوازش آهنگ 

 تنگناهاي انسانی، بدون کاربرد زور و  بیان راه حلّ،نواي موسیقی. نی است که امکان گسترش دارند
ت هم از خدایان برگزیده و انسانهاي در اینجا خدایان و انسانها به موازا. قدرت و امر و تهدید است

نواي نی، پیوندي مستقیم با .  رأي بزنند،برگزیده، انجمن رایزنی فراهم می آورند تا در باره ي مسائل
. رایزنی و همفکري ي انجمن برگزیدگان دارد

دین پیدایشی و معرفت سیمرغی، . پیوند میان خدا و انسان، پیوند انگیزنده و گسترنده است
انسان مسئله آفرین، . جز زایش مردم در رویارویی با تنگناهایی نیست که خودشان ایجاد می کنندچیزي 

 مسئله اش را می یابد و آنهم در اثر انگیخته شدن از نواي نی که به کمک آن،گوهر خود خودش راه حلّ
. را می گشاید و با گشودگی ي گوهر خود، مسائلش از میان برداشته می شوند

انیم در اینجا رابطه ي گوهري ي موسیقی را با سیاست و بحرانهاي اجتماعی و مسائل ما می تو
 و  -موسیقی نه تنها با همخوانی ي ویژگیهاي انسانی و اجتماعی سر . تنش زا و جنجال برانگیز سیاسی بیابیم

- و با گذشتن از آفرینی   بحرانها و با گسترش جهان و شهر نشینی و همچنین با نو کار دارد؛ بلکه با حلّ 
.مرزهاي عقیدتی و دینی و ایدئولوژیکی نیز پیوند دارد

 خدا و پیوند او با موسیقی و جشنها -)ب 

 احساس می کردند و ، هزاره ها در آهنگها و ترانه هاي شورانگیز، خدا را با تمام وجود،ایرانیان
، آهنگی است که سرودهاي زندگی  زیرا خدا براي ایرانیرامشگري می کردند؛،در کنار و همگام با او

 آواز خواندن و سرودن و ، موسیقی است، در نتیجه،که گوهر خدابه دلیل آن.  همنوایی می کند،را با او
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چنین کاري. رایی با خداستنواختن ابزار رامشگري، همخوانی و همنوایی و همس،روند . س است مقد
.امشگري می باشدعینیت یافتن با خدا در فرهنگ ایرانی موسیقی و ر

گرد . به معناي سرود استبراي اینکه جشن .  از این جاست که می توان قداست جشنها را دریافت
از دیدگاه . قداست یافتن است، دین ورزیدنست. هم آمدن و با هم نواختن و سرود خواندن، خدا شدن است

 و نام این  همپاست،ه نو پدیده ها، در ژرف تاریک هر انسانی، سیمرغی هست که با آفرینش نو ب »جمالی« 
.می باشد »دین « نیروي زایندگی ي پایدار و پیوند دهنده، 

دین . دین پیدایشی و زیبایی از هم جدا ناپذیرند.  دین پیدایشی، نماد اوج زیبایی درونی است
هر زیباي ر شدن گودین پیدایشی، مصو. پیدایشی، ذاتش زیبائیست و با زیبائی اش هست که جاذبه دارد

انسان در . دین پیدایشی، روند زایمان آگاهبود خود است؛ نه ایمان آوردن به آموزه اي. انسان است
استعداد زاینده . به سخنی دیگر، نیروي آفرینندگی ي همیشگی است.  زن زاینده است،درون خودش

خمه یا جان زاینده و  ت نامدرك ژرف گوهر خود به« . س استبودن مداوم در هر انسانی، پدیده اي مقد
 این تجربه بر دیدن زیبایی و دوست داشتن زیبایی . »خود زا، تجربه ي قداستی است که نامش دین است

 شدن به زیبایی می باشد که همان زیبایی جذبدین پیدایشی، دیدن زیبایی خدا در خود و . استوار است
.خدا، زهدان زاینده ي انسان است. گوهر خود انسان می باشد

صفت خدایی .  گزندي بزند، ندارد به آن چیزي است که کسی حقّ،ساز نظر فرهنگ ایرانی، مقد
خدا باید پروردگار زندگی باشد. ناپذیر دارد س بودن زندگی، پیوند جدادر فرهنگ ایرانی با اصل مقد .

 را می خواهند مردم ایران، دینی. دین مردمی، اصول پیوند دهنده و خویشاوند سازنده ي ملل جهان است
. ص می شود مشخّ،س بودندین اصیل با تجربه ي مقد. که اصولش همه ي ملل جهان را به هم پیوند بدهد

ایرانی در تجربه ي .  افسون می کند،خدا براي ایرانی، آواز و سرودي است که انسان را به سوي زندگی
ت و جنبش شتاب آمیز و احساس قداست خود از رویارویی با خدا در می یابد که آهنگین بودن کلما

. به هم در آمیخته اندربایندگی
 از یکسو تجربه ایست با شکوه و خجسته که در فرهنگ ایرانی با  کوه به - 1: تجربه ي قداست 

- 2.  زیرا کوه، چکاد بالیدگی ي آفرینش هستهم گره خورده است؛  –پاد «  ویژگی ي دیگر آن،  
  -غم و شادي .  می گیرندا هم گالویز می شوند و در تنش و آمیزش قراراضداد ب.  ي تجربه است »بودگی

- 3.  هیبت و مهر، همه در یکدیگر ادغام می شوند -ی کتري و خش  با حالت مستی همراه است که عقل از  
که انسان در برابر آن، تجربه ي قداست می کند، ناهمگونه با   پدیده اي - 4. درك آن عاجز می باشد

- 5. زمان و مکان می داند فراسوي واقعیات آن را و طبعات اسواقعیات  با دریافتن و حس  بویایی  کار  
- 6. دارد که انسان را دیوانه و مات و شگفت زده می کند  گیر است و سراسر وجود انسان را در بر  فرا 

.می گذرد می گیرد و از پیرامونش فرا
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انسان از هر چیزي و . در هر موجود زنده استس بودن زندگی  تجربه ي مقدتجربه ي قداست،
به همین سبب است که در .  داشته باشد)تجربه ي دینی ( = در برابر هر چیزي می تواند تجربه ي قداست 

.فرهنگ ایرانی در برابر هر انسانی تنها به دلیل جان داشتن باید آزرم داشت
 یا نوشته ي ممتاز نمی تواند تثبیت خاصی مداوم خدا در یک انسان ، تجلّ »جمالی«  از دیدگاه 

 برق یا رعد می زند و انسان از آذرخش و زمزمه ي دلکش او به ، زیرا خدا در گوهر هر انسانیشود؛
 پدیدار و ناپدید می شود؛ یعنی ناگهانی و تصادفی بودن را آذرخشگونهخدا فقط . زندگی آبستن می شود

رانی در لحظه هاي درد فردي و اجتماعی و سیاسی و اقتصادي خداي ای. در گوهر خودش  نگاه می دارد
 آبستن می کند و او باید بکوشد و ،یک آن، پدیدار می شود و کسی را ناگهان به عواطف و احساس

. در بیاوردکدابیازماید تا آنها را در هنگامهاي گوناگون زندگیش به گفتار و اندیشه و 
 یا به در هیچ کتابی ثبت کرد و در گوشه اي نگاهداشت تجربه ي دین پیدایشی را  نمی توان 

تجربه ي دینی  یک زمینه ي تاریک و یک جرقه ي روشنی دارد که نمی توان آن . دیگري انتقال داد
آذرخشی بودن تجربه ي دینی با حلقه . دود و به روشنایی ناب و یکدست تبدیل کردزمینه ي تاریک را ز

 زیرا اضداد بسته است که نمی توان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد؛ ازاي از اضداد گوناگون به هم ب
.ناگسستنی هستند که تجربه ي دینی را پدید می آورند
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فّر] ايده [ = انديشه ي  -رآرمانهاي ايراين و سَ  -)١٤

«  با مفهوم  » فرّ »  را آغاز کنم، گفتن این نکته را ضروري می دانم که »فرّ« پیش از آنکه مبحث 
 و نفهمیدن فرق این دو  ندادنتمیز و تشخیص. ترین ارتباطی ندارد  کوچک، در زبانهاي بیگانه »کاریسما

.  باز می دارد » فرّ« ما را از شناخت و راهیابی به ژرفاي مفهوم ، با یکدیگر
 تها و انسانهاییو ملیترین تولید مشترك فرهنگی ي اقوام و قبیله ها و ایلها   عالی ترین و بی مانند

-مایه ترین و ژرف اندیشیده ترین سر ر زندگی می کنند، زایش و پرورش پ،که در سرزمین ایران  اندیشه  
 هنوز هم نمی توانند همسنگ و ،تئوریهاي دمکراسی از دوران یونان باستان تا اروپاي مدرن اي است که

. همتراز با آن باشند
 با بینش بسیار ظریف و لطیف ایرانی از جهان و جانوران و »رّ ف « اندیشه اي؛ یعنی  -چنین سر

ان و زندگی و نگاهبانی ج « در فکر  و مغزه ي آن فقطکهکشانها و پدیده ها پیوند ناگسستنی دارد
-باز شناخت سر. باشد از آن می  »کردن رجاذبه ترین و پ  و پرداخت تئوریک آن، دشوار »فرّ« اندیشه ي   
در فرهنگ ایرانی استلسسفی فرسمانترین پ  .

  اندیشه را از البالي رویدادهاي درهمگداخته ي - تالش کرده است که این سر، »جمالی« 
-ه بینی و شکیبایی، ذر تیزفرهنگ ایرانی با  آنقدر براي  »فرّ« اندیشه ي   -سر. ه بیرون بکشد ذر ،

 ستیز می کوشند حقّانیت حکومتگري  -گی ایرانیان جاذبه دارد که بسیاري از حکومتگران ناالیق و زند
. ، عینیت بدهند و مردم را از این راه بفریبند اندیشه ي فرّ - ي خود را با سر
  حاکمان وا ي فرمانرواییچگونه به آرمان ارزشمند ایرانی از شیوه  ، »فرّ « اندیشه ي  -سر اینکه

- و تار گردانده شد و در طول تاریخ هزاره ها در ذهن و قلب و روان - و    پود ایرانیان تا امروز پایدار  
از راه کنکاشهاي گام به گام در ژرفاي  »جمالی« ستاریست که مانده است و همچنان پایدار خواهد ماند، ج 

.ت کرده است هم، ي آن و باز اندیشیآفرینی فرهنگ ایرانی به باز
یکیهاي گوهر انسانها نمی توان  او می گوید بدون سوائق و التهابات و قواي آتشفشانی در تار

ي از هیچ چیزي تابعیت نمی کنند؛ ولی موقعی که به  نیروها در حالت عاد و هیچ کار بزرگی کرد
  موقعی ارزش،آرمانها. پیدایش می یابند،آرمانهاي بزرگ انسانی بسته شوند کارهاي بزرگ تاریخی

.ا را جذب کنند دارند که بتوانند قواي تاریک و بی اندازه ي مبهمنشی
 استوار می باشد و به حکومتگري و قدرتورزي ي ، بر پرورش جامعه،اندیشه ي فرّ  -سر

 تنها آرمان ایرانی از شیوه ي حکومت می ماند و  تغییر نخواهد ،این آرمان. حقّانیت می دهد،حاکمان
.دستور و فتواکم و امر و  نه حت؛  پی ریزي شده اس، انگیختن مردمشالوده يزیرا بر کرد؛
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 می رود که در فرهنگ کشور آرایی ایران، اصل نظم اجتماعی و سیاسی  »فرّ«  هر گاه سخن از 
، کارها و اندیشه ها و پیامد تراوش فرّ.   می باشد»تصویر  جمشید جم « است، پدیده اي که معیار آنست، 

 مردم در گیتی آنچنان بیندیشد و آن که براي. خواستهائیست که به خوش زیستی و دیر زیستی می انجامند
 دارد و تا لحظه اي که چنین بکند و چنین  »فرّ« کار کند که مردم، خوش بزییند و دیر بزییند، او 

  »فرّ«  او نیز پایدار است؛ ولی از لحظه اي که چنین نیندیشد و نکند و نخواهد،  »فرّ« بیندیشد و بخواهد، 
.  ساقط می شود،ورزيرا گم می کند و خود به خود از قدرت

 را نیز پدید می »رّ ف« کردارها و افکار و خواستهایی که از گوهر انسان پیدایش یابند و بتراوند، 
 و با پیمان بستن  نمی رفتنی بودن و تملّک ناپذیري آن استگ یکی از برترین ویژگیهاي آن، نا.آورند

نه از راه وراثت نه از . او انتقال ناپذیر است. دتوان آن را صاحب شد یا براي کسی دیگر، آن را تثبیت کر
.  ستیز به چنگ آورد -راه انتصاب، هیچکس نمی تواند آن را از راههاي زندگی 

بیان گوهر ذاتی ي هر فرد در کردارها و گفتارها و اندیشه هایش هست که  ، از دیدگاه ایرانیفرّ
، آفرین گفت و آن را شناخت و بر دارنده ي فرّباید . براي آبادي ي گیتی و بهزیستی ي اجتماع می کند

، مسئله ي فردیت مسئله ي فرّ. ارج نهاد تا فرد و اجتماع در پیوندي آفریننده و پرورنده با هم قرار گیرند
تجربه اي بسیار مایه دار و نیرومند . مسئله ي شناخت ارزش فرد در اجتماع و سیاست است. ایرانی است

.ال می باشدیرانی، زنده و فعاست که هنوز در روان ا
 همان راستی. ، راستی است که با بی آزاري و عدم خشونت همراه است ویژگی ي برجسته ي فرّ

با راستی یا خویشزایی، انسان خوش است و پرورده می شود و با دروغ، . پدیدار شدن گوهر خود است
در نتیجه،  . ندگی نمی تواند پیدایش یابدخود انسان در چنبره ي خوار مایگی، بسته و اسیر می ماند و ز

راستی بر . انسان خود را می آزارد و در اثر فشرده شدن در خود، مهاجم و آزارنده و قهر ورز می گردد
دایش دردهاي  است که از زندگی ي فردي فرا می جوشد و در پی زویشتنپایه ي یقین گوهري به خ

. شی و شادي آفرینی ترغیب کنددیگران است و می کوشد که دیگران را به خو
نیروها و افراد و طبقات و اقوام متّضاد را به هم می بافد و میان آنها صلح و آشتی رشته ي ، فرّ

 ایرانی است که هنوز در روان و گوهر  ي و نماد یک تجربه ي مایه اي آیین کشور داريبرقرار می کند
 که شالوده ي فرهنگ جهان آراي ماست، دمکراسی و ایرانی زنده و پویاست و بر این تجربه ي مایه اي

، بیان خویشبودي ي هر فردیست که اصالت گوهري ي خود فرّ. دو استوار ش می تواندنظام سیاسی ي آزاد
 نه انتقالی است نه ؛، حاکمیت از گوهر خود انسان می تراود و سرچشمه می گیردبا مفهوم فرّ. را می نمایاند

ه پیوندیست بی نیاز از هر امری. ، پیوند خاموش و بی کالم استاندیشه ي فرّ  -سر . ثیتباري نه نژادي نه ار
. اي

فر، اصالت پهلوان را در خود او می داند و هدفش گذر . در پیوند فرّي به کلمه، نیازي نیست
ند به  همه ي دردهاست براي رسیدن به اوج چکاد خود تا انسان بتواپذیرفتن و  آزمونهاکردن از هفتخان
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به همین دلیل، در فرهنگ ایرانی، .  استوار بایستد و به خود یقین داشته باشدشتنهایی بر روي پاهاي خود
ستودن در فرهنگ ایرانی، معناي گوهري و سیاسی و . سیمرغ شدن، چکاد خود گستري ي انسان است

و متعین می شود و بیان ص  مشخّ، اجتماعمردم ستودن، اندازه ي قدرتی است که از طرف . اجتماعی دارد
فرّ باید به آفرین گفتن از سوي مردم بیانجامد. کمپذیري نیستفروتنی و تسلیم و ح.

فرّ، بیانگر نرمی و استواري ي . ایرانی از راه خشونت و قساوت، به کسی حقّانیت نخواهد داد
ست؛ نه فرصت طلبی و خوي ایرانی است؛ یعنی بیانگر لطافت و ظرافت در کردار و گفتار و اندیشه ا

اندیشه   -خود جوشی و خود افشانی از ویژگیهاي سر. همرنگ اجتماع شدن و تسلیم در برابر قدرت و زور
، چهره ایست که با پرتو زیبایی اش می انگیزد و ناگهان از این انگیزه، نیروهاي فرّ.  هستندي فرّ

. پیدایش می یابد،فراوان
ت ش ایجاد مستی می کند که از ناگنجا بودن و آکنده شدن ظرفی با نیروي انگیزنده اتابیدن فرّ

روحی انسان به سبب داشتن شور زندگی نشأت می گیرد و بالفاصله از این آکندگی است که مهر، سرازیر و 
، ویژگی فرّ. ، اصل پرورندگی و کششی است که در نهاد هر انسانی نهفته می باشد فرّ .فرا افشانده می شود

بر پایه . بودن انسان و ویژگی ي سرچشمه بودن نظام سیاسی و حقوقی ي او را نشان می دهدي سیمرغی 
، کششی فرّ.  هیچ گونه حقّانیتی ندارد،، براي سیاستمداري و حکومتگريي فرهنگ ایرانی، انسان بی فرّ

یش گوهر است که در اثر پیدایش و گشایش گوهر فرد پیدا می شود و سروري و بزرگی فقط از راه پیدا
. با مفهوم آزمون، پیوند جدا ناپذیر دارد ناگرفتنی بودن فرّ. حقّانیت دارد،انسان

، پی برده است که اندیشه ي فرّ  - در روند کورمالیهاي گام به گام براي باز شناخت سر »جمالی« 
 می انگیزاند و  یعنی مجموعه ي کردارها و افکار و نیروهائیست که مردم را، سرشت انگیزندگی دارد؛فرّ

 در  »فرّ« .  آگاهبود فردي ي آنها را متعین نمی کند، آبستن می کند و هیچگاه،آنها را به اندیشیدن
ازاین نظر، . روند انگیختن، هر چیزي را آزاد می گذارد و هیچ چیزي را در انگیختن قالب بندي نمی کند

. دارد، پیوندزي با فلسفه ي آزادياندیشه انگی
مهري را که از .ورزي دارد که تضادهاي آشتی ناپذیر را می شکیبد نین، ویژگی ي مهر همچ فرّ

، یک روند یافتنی و گریختنی است؛ نه یک چیز به همین سبب، فرّ. ست بر می خیزد در میان مردم باید جفرّ
و عقایدي نیز می با کردارها و افکاري می توان آن را یافت و با کنشها . داشتنی یا اعطایی و وامی و ارثی

.تواند از انسان بگریزد
 و ویژگی اندیشه ي فرّ، برترین ایده آل اجتماعی و سیاسی و حقوقی ي تفکّر ایرانی است  -سر

ي هیچ شکل حکومتی ي خاصی نیست؛ بلکه معیاریست که از طریق آن، ایرانی هر گونه حکومتی و نظام 
د از راه خرد و خواست خود، دردهاي مردم را در این آن کسی که می توان. سیاسی و حقوقی را می سنجد

.  این ایده ي گوهري ي ایرانی از مفهوم داد است. فرّ داردداید و جان و زندگی آنها را بپرورد،گیتی بزُ
 اندیشه ي  -سر.  ریشه می گیرند، اندیشه -سراسر حقوق سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و جزایی از همین سر
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-او، سر.  استین مفهوم فرّ همداد در ایران  مایه و دامنه دار در تفکّر سیاسی ي فرهنگ  ر اندیشه اي پ
او . یا دمکراسی یا سلطنت مشروطه و امثالهم هیچ ربطی نداردایرانی می باشد که به حکومتهاي جمهوري

به اندیشه  در ریشه اشفرّ.  از انسان است که تراوش و رویش نیرومندي می باشدنماینده ي تصویري خاص 
جامعه و نظام و قوانین و حکومت و حقوق از . ي جامعه ي رویشی و حکومت و قوانین رویشی می رسد

. ، آفرین می گویندانسانهایی می رویند که با هم جمع می شوند و بر دارندگان فرّ
، مفهومیست که درخشش گوهري ي فردي را بیان می کند و بعد سیاسی ي مفهوم حقیقت از فرّ

جذب می ،یدگاه ایرانی است که پیامد کردارها و افکاري هست که مردم را بدون کاربرد زور و قدرتد
به همین دلیل، با هر حکومتی و نظامی و قانونی و دین  و . ایرانی، زور و پرخاشگري را نمی پذیرد. کنند

تجاوز و پرخاش دست ایدئولوژیی مخالف است که به هر بهانه اي می کوشد به زور و تحمیل و فشار و 
، نیروئیست که همه ي جانداران و انسانها را به خود جذب می کند و به فریب دادن دیگران و فرّ. بزند

.زور گویی در حقّ دیگران براي تحمیل خواست و عقیده ي خود نیاز ندارد
- ایرانی  می خواسته است حکومتی بیابد که تجسم سر ر آن، حکومتی که د.  باشداندیشه ي فرّ  

.  جمع کند،طبقه ي حاکمه، هیچگاه به زور و فریب و قهر دست نزند و فقط با کشش، مردم را به گرد خود
سزاوار و فرا خور و شایسته بودن به مقام و قدرت، چیزي جز قبول طبقه بندي ي سیاسی نیست که مسئله 

کسی که بدون داشتن فرّ به . بدانند را الیق و شایسته ي مقام  فرداي اجتماعی می باشد؛ یعنی مردم باید
 در میان می انگیزد و زمانی رشگ از بین می رود که فرّ مقامی دست یابد، بالفاصله رشگ انسانها را بر

.انسانها، مرجع گزینش شود

 گوهر ایرانی و نماد آتش -)الف 

م فلسفی، اندیشی ي نقش کارکردي ي آن در مفاهی پیوندي ژرف دارد که باز ایرانی با آتش،
ت و آزادي دارد که هنوز ناگسترده و .  استبسیار مهمایرانی در نماد آتش، تجربه اي ژرف از فردی

« ایرانی وقتی می خواهد گوهر آتشین انسان را نشان بدهد، می گوید انسان،  . ناکاویده به جا مانده است
د؛ یعنی آتش در او هیچگاه  تخمه ي گیاهیست که از او، آتش می روی،انسان.  است»تخمه ي آتش 

.خاموش نمی شود؛ بلکه  از سر، زبانه می کشد
اندیشه ي تخمه اي بودن گوهر انسان، این شکل را به خود گرفته است که انسان در کردار   - سر

 با زنده کردن و تر و تازه کردن و دوباره اندیشه ي فرّ  -سر . و گفتار و اندیشه اش تخمه افشان است
- به  -رستاخیز نو جوانسازي و  نام نیک، زنده ماندن تخمه ي اندیشه و گفتار و کردار .  نو پیوند دارد 

. بسته اند گره خوردن اندیشه و گفته و کرده ي انسان با تدوام اجتماع به هم باز. است
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نیکنامی، در اصل، پایدار ماندن گفتار و کردار نیک در اجتماع است و طبعا اندیشه و گفتار و 
 زیرا اگر اجتماع از نیک آنست که اجتماع را پایدار می کند و این دو با هم تالزم گوهري دارند؛کردار 

اندیشه و گفته و کرده براي نسلهاي آینده، براي . بین برود، گفتار و کردار هیچکس پایدار نخواهد ماند
شدن، براي درك رستاخیز و  و تخمه گرفتن از افکار گذشته براي از سر جوان و تازه پیوند خود به آینده

.انقالب در زندگی ي خود می باشد
ت به معناي مداوم سازي ي یک چیز نیست؛ بلکه گرفتن تخمه هاي فکري ، سنّ »جمالی« از نظر 

. مسئله ي از نو جوان شدن و نوزایی می باشد. از گذشتگان و رستاخیز تخمه ها در زمان خود می باشد
یان یقین انسان از رستاخیز مداومی است که نشان امید تزلزل ناپذیرش به گیاهی و رویشی بودن انسان، ب

انقالب مداوم اجتماعی که همان رستاخیز تخمه اي اجتماع باشد، . زیستن در این گیتی و در اجتماع است
.پیامد کردار و اندیشه و گفتار انسانهاست

انسان با نیکی کردن و .  استزمین نیکیها و هنرهاي ایرانی براي پدید آوردن بهشت بر روي
ل دهنده دارد یا بهی، نیروي آفریننده و تحونیکی.  بهشت می سازد،نیک گفتن و نیک اندیشیدن از گیتی

.  پیدایش می یابد،با پروردن گیتی است که بهشت. گیتی به خودي خودش تخمه ي بهشت است، و از سویی
فتار و اندیشه ي انسان می تواند بهشت را از تخمه خواست و کردار و گ. بهشت، چکاد و تارك گیتی است

انسان تخمه ایست که از آن، معرفت و حقیقت و موسیقی و سرود و ترانه و کلمه می . ي گیتی پدیدار کند
 فراخ اندیش و فراخ فهم و ،ایده آل ایرانی از اجتماع، آفریدن جامعه اي است که همه ي افرادش. روید

.باشندفراخ بین و فراخ رفتار 
 بر این اندیشه است که تفکّر و آفرینندگی ي روانی و فرهنگی، تضاد آفرینندگی ي  »جمالی« 

 هم به پرورنده و اندیشیدن و آفریدن و هنر و دین پیدایشی هم به انگیزه. تخمه را در خود داشتن است
ست همین ایده آل رد. در گیتیبهشت براي ایرانی، واقعیتی است از گیتی و . گسترنده و افزاینده نیاز دارد

مغزه به  رخویشبودي ي ایرانی با این اندیشه ي پ. است که هدفهاي سیاسی و حکومتی را متعین می کند
 براي آبادي ي جهان و رهانیدن بشر از درد و نیز )خرد سیمرغی (= هم گره خورده است که کاربست خرد 

بنابر این بر پایه ي فرهنگ مردم ایران، حکومتی . پاستنیازردن جان و پروردن آن با دشواري و رنج هم
 رویشی و اندازه خواه باشد؛ یعنی قوانین و نظم باید نه تنها در آن برویند؛ ،حقّانیت دارد که ایده آلش

بلکه ایده آلها و هدفها و غایتها نیز متافیزیکی و مصنوعی نشوند؛ زیرا تفکّر ایرانی به این نتیجه رسیده 
 هم پیوندي از دیده هاي تاریخی و معرفتی و سیاسی و حقوقی و اقتصادي، هم رویشی هستنداست که پ

.خواستن باید روییدن را بیانگیزد). اراده ( ستن و خواستن  یعنی جرویش؛
با گوهر روینده ي انسان خواستها.  در خواستها، انگیزه ها و تخمه هاي تازه براي روییدن هست

به همین سبب در فرهنگ ایرانی، انسان فرهمند به مجبور ساختن و . انگیزشی دارندو اجتماع، رابطه ي 
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در فرهنگ ایرانی، مسئله ي .  مردم را به قبول حاکمیت وادار کند بخواهد نیازي ندارد تا،زور گفتن
ی و زندگی ي انسان به طور  ي سیاست و حکومت، مسئله ي پاسداري و پرورش زندگی به طور کلّکلیدي

 به همین دلیل است که حکومت و سیاست باید فراسوي عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب. ص در گیتی استاخ
.  قرار گیرد تا بیطرفی ي خود را در تنشها و اختالفات عقیدتی حفظ کندو ادیان کتابی

هر انسانی در فرهنگ ایرانی، اصل آفرینش کلّ، »جمالی« دامنه ي  ربر شالوده ي تفکّرات پ  
ایرانی باید . از وجود او آفریده می شوند و خودش اصل آفرینش هست و کلّ جهان خدایان .هان استج

انسان در زیستن به یاري ي . در همپیوندي ي رفتار و اندیشه و گفتارش گوهر خود را پدیدار کند
و افکار  کردارسراسر جهان، یک سرود و آهنگست که . ل می یابد تحو،همبستگی به همپایی با جهان

انسان در خود، همخوانی و هماوایی و نظم جهان را متعین می . انسانی باید با آنها هماواز و همنوا باشند
 راگر به جزئیات این نگرش پ. زیستن باید به گونه اي باشد که آهنگ جهان از تو و من آفریده شود. کند

 .شناخت  و دینی آن را بازمایه پرداخته شود، می توان مایه هاي ژرف اجتماعی و سیاسی
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رسمان فريب و هفتخان پهلوانان آزمايندهپُ - )15

در فرهنگ هر جامعه اي . خواست حقیقت، رانه اي است که انسان را به جنبش و تکاپو وامی دارد
ریب به در فرهنگ ایرانی، مسئله ي حقیقت با پدیده ي ف.  پدیدار می شوداین خواست به گونه اي خاص

هم گره خورده است؛ یعنی هر کجا که مدعیانی دم از مالکیعاي ت حقیقت زدند، باید فریب را فراسوي اد
- و  -آنها کشف کرد و هر کجا که فریب، تار   و  -ست  پود مناسبات انسانها را تسخیر کرد، باید به ج -  

 نمی می خواند که از آزمودن را روند جویندگی ي حقیقت، دالورانی را ف.تی شتافتجوي حقیقت و راس
.یقین دارند، هراسند؛ زیرا به نیروهاي گوهري ي خویش در رویارویی با خطرات

ستار حقیقت جویی و فریب از دید فرهنگ ایرانی می گوید که ما در  در باره ي ج »جمالی« 
. حقیقت را بجوییم را بجوییم و در آنچه فریب می شماریم باید آنچه حقیقت می شماریم، باید فریب

هیچ آموزه . هر حقیقتی، فریب می شود و هر فریبی، حقیقت می شود. ل پذیرندحقیقت و فریب به هم تحو
 این یکی از بزرگترین .و دستگاه فکري نمی تواند خود را حقیقت ناب نگاه دارد و حقیقت ناب بماند

. ناگسترده مانده استاندیشه هایی است که فرهنگ ایران به آن رسیده؛ ولی هنوز  -سر
ال  که در پی حقیقت بی فریب یا حقیقت ناب می گردد، آن را هیچگاه نمی یابد؛ ولی معموکسی 

ویژگی ي آنچه او به . می تواند خود را از چنگال آن نجات بدهد خیلی سختگرفتار فریبی می شود که 
 می شمارد، این همان د، آن را فریبست که از آن پس با هر حقیقتی که روبرو شوایننام حقیقت می یابد، 

یده اي، دینی، نظریه اي اي نمی توانند فریب را در قعایدئولوژیی، وقتی دارندگان . فریبی است خود
ما موقعی به .  کشف کنند، اعتقادات و آموخته هاي خود را حقیقت می شمارندشانذهنیت و عقاید خود

- تا بیرون ازحقیقت ایمان می آوریم که پدیده ي فریب را  - و   . پنداریم آن و علیه آن پود 
 ما می توانیم بکوشیم که .؛ ولی اشتباه و خطا با عقل ما گالویز است،فریب با سراسر وجود ما

هر اندیشه اي را که ما در . داریم اشتباه عقلی نکنیم؛ ولی نمی توانیم که خود را از فریب خوردن، باز
 ما را اشغال کرد، اندیشه ي متّضادش از آن پس، فریبنده می ود و عقلخود، به قدرت رسانیدیم و آگاهب

.حقیقت ناب، ما را بیدار نگاه نمی دارد. شود و به ناآگاهبود و عواطف و احساس ما، پناه می برد
در حقیقت خالص، انسان به خواب .  مداوم حقیقت از فریبست که بیدار می مانیم کردنفقط با جدا

کسی . آورد فریب ناپذیر بار ی برود که انسان را تا ابد،فلسفی  نباید در پی ي یافتن راه حلّتفکّر . می رود
 فریب نخورد، خود را گرفتار فریبی می کند که به فریب  هیچگاه، که می خواهد حقیقتی بیابد که دیگر

.حقیقتی که  حقیقت است، فریبی است که  فریب می ماند. بودن آن پی نمی برد
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.  ماست ذهنیتسرچشمه ي اصلی ي فریب،. ما را جذب کند، گرفتار فریبیم بی اندازگی،هر گاه
 و ادیان تاریخ مذاهب و عقاید و ایدئولوژیها.  آگاه هستیم به فریب آلوده است،هر چیزي که ما از آن

تجربه با اصل .  بررسی کرد، را باید به کردار تاریخ فریبندگان و شیوه هاي فریب پذیري ي انسانکتابی
. فریب و اشتباه به هم گره خورده اند

 ن از فریب خورد هاي تازه به تازهیقین داشتن به اینکه ما می توانیم خود را در بطن تجربه
هر حقیقت مطلقی ما را از زندگی دور می کند؛ . نجات بدهیم، بهترین شالوده براي سنجش حکومت است

اینکه حقیقت با تجربیات . می کند تا بتواند بر آن، قدرت بورزد آغشته ،زیرا زندگی را به دروغ و فریب
 و با هیچ آموزه و عقیده و  عجین است گریزنده و ناگرفتنیبی نهایت جذاب؛ ولی به همان اندازه بسیار

شخص و ایدئولوژي، عینیت نمی یابد، پدیده ایست که فرهنگ ایرانی در همان سپیده دم پیدایشش در 
 و یا به سخنی دیگر، خود افشان است. قت، جنبشی است که خود به خود پدیدار می شودحقی. یافته است

- و – ستبه همین دلیل، ج. از خود  لبریز می شود و نمی توان آن را فرو بست جوي حقیقت، رفتن به   
. است و ادیان کتابیتاریکی ي عقاید و مذاهب و ایدئولوژیها

دن به حقیقت پی بر براي شیوه ي ایرانی -)الف 

 می توان به حقیقت رسید و آن را )ستیزش و آمیزش اضداد ( براي ایرانی فقط به شیوه ي پادي 
اگر هزار بار نیز به . تنها می توان در گذشتن آن به آن از فریب و دچار شدن دوباره به فریب باز یافت

براي . یبی تازه، آن را کشف کنیمحقیقتی برسیم باز براي رسیدن به همان حقیقت باید با گذر از راه فر
 در روانسان در فرهنگ ایرانی، فریفته شدن، یک روند ناگسسته ي زندگی و آفرینش است که بایستی

.  زیرا هیچ پدیده اي بی فریب نیسترویی با آن را دلیرانه پذیرفت؛
ه اصول و قواعد ت دراز زیسته و بحقیقت، بیدار شدن ناگهانی از فریبی است که انسان در آن، مد

. آن، عمل کرده است و انسان در بیداري ي ناگهانی از خواب فریب، سراسر وجودش به لرزه می افتد
. آشنایی و خو داشتن با کسی یا چیزي یا فکري و عقیده اي و دین کتابی، راه شناختن حقیقت را می بندد

چ انسانی را نمی تواند از هر گونه اثبات و رد کردن که با اختیار و آگاهی و عقل، پیوند دارد، هی
مذاهب و عقاید  ادیان کتابی و جهانبینیها و.  انسان در خواب است ذهنیتفریبی بیدار کند؛ زیرا در فریب،

و ایدئولوژیها و دستگاههاي فکري به ظاهر از فریب بیزارند و تالش می کنند که به همگان نشان بدهند 
کاهش بدهیم؛ زیرا فریب از قواي بسیار   را نمی توانیم به اشتباهات عقلی،ما فریبها.  مبرّا هستند، از فریب

.  سرچشمه می گیرند، ولی آشناي در مغز و روان خود و در اجتماع و تاریخ،ژرف و پوشیده و تاریک
. فریب، یک پدیده ي انسانی است
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 و  -ست ج. سته شدن جفلسفه ي ایرانی بر این شالوده استوار است که حقیقت را باید به رغم فریفت
آنها باید نشان بدهند که از هیچ .  جوي حقیقت، موضوع کلیدي ي هفتخان پهلوانان آزماینده می باشد -

انسان جوینده می داند که حقیقت را . فریبی نمی ترسند و به کنشها و نیروهاي گوهري ي خود یقین دارند
 ذهنیت ست؛ بلکه در روند گذشتن از مرزهاي جنباید در معرفتهاي جاوید یا اصول و ایده هاي اخالقی

. این جنبشی است که  پایانی ندارد.، رهایی یافت است که می توان از دام فریبهاخویش
 استدالل می کند که هر جوینده اي  »جمالی« در مسئله ي فریب و رویدادهاي مبهم در اجتماع، 

ن پدیده ها رویارو شود؛ زیرا از نظر او، بزرگی  می تواند با تاریکی ي خطر آفریاز راه بزرگی جویی
کسی که خود را در  .انسان معیار آفرین، انسانیست که بزرگی اش با ژرفایش پیوند دارد. بیان ژرفاست

ژرفا و بزرگی با هم همخوان و هم . تاریکی ي ژرفا می یابد، هموست که خود را در بزرگی نیز می یابد
 که بزرگی ي اجتماعی و سیاسی و تاریخی دارد، انسان معیار آفرین یشی ژرف اندانسان. اندازه هستند

انسان . انسانی است که از او می توان همخوانی ي رفتار و اندیشه و احساس آموخت. انسان زیبا است. است
.زیبا، معیار رفتار دیگران است

- فریب با عمق انسان، با هر  چیزي سر  - و   از این نظر، باید به . است کار دارد که اندازه ناپذیر  
تاریکیهاي درون اجتماع برویم؛ زیرا حقیقت در تاریکی ي عقاید و افکار و دیدگاههاي انسانهاست که 

به همین دلیل، فریب و حقیقت، هر دو،  در حال گریزند و در روشنایی . پنهان می باشد و با فریب همپاست
ص و ثابت و  یا مشخّافکند؛ اما نمی توان آنها را تصاحببه آنها می توان فقط یک لحظه، نوري . نمی مانند

 روشنگران، کمتر به عمق مردم دسترسی ، به سطح افکنده می شوندمتعین کرد و چون روشنائیها اغلب
. روشنگري ي تحصیل کردگان با شکست رویارو می شود در نتیجه،دارند و

 خویشازمایی و فریب -)ب 

در روند خویشازمایی، .  برترین گوهر، قرار داردناماست زندگی به خویشازمایی بر شالوده ي قد
پذیرفتن دردها و سختیها با خواست و رغبت انسان براي پرورش و شکوفایی ذهنیت و روان خود، همپا 

درونفزایی . در سرشت هر انسان نیرومند، نیروهاي تازه به تازه می رویند و می جوشند و می افزایند. است
ی ي نیروها به تدریج بر آکندگی و انباشتگی ي روان می افزاید و طبعا سبب تیرگی ي روان و درونجوش
انگیختگی نیاز  در چنین حالتی، انسان نیرومند به هدفی یا عملی یا فکري یا شور و حالی یا بر. می گردند

 افکار و احساس رعد  وکردارها به تیرگی ي روان انسان. دارد تا بتواند به کمک آن از تیرگی نجات یابد
.و برق گونه، نیاز دارند تا زدوده شوند
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 انسان نیرومند در حالت تیرگی ي روان، اندازه و چگونگی ي نیروهاي تازه رسته ي خود را 
خودي که دیروز روشن بود، امروز براي او تاریک . در اصل، خود را دیگر نمی شناسد. نمی شناسد

او دنبال خطراتی می . او واضح بود، امروز براي او مبهم شده استفکري که دیروز براي . گردیده است
گردد که نیروهاي فوق العاده الزم دارند تا نیروهاي خود را بشناسد که در هم فشرده و تاریک و انفجاري 

 گستاخی براي رویارو شدن با خطرات می بااو گمانی تاریک از سرشاري ي نیروهایش دارد و . شده اند
او با شادي به پیشواز خطرها و تنگناها و وظایف . هایش را بیازماید و اندازه ي آنها را دریابدخواهد نیرو

فوق العاده می شتابد؛ زیرا می خواهد در آزمایشها، اندازه ي خود را دریابد تا بتواند گوهر خود را روشن 
او تصادفات را دوست می . تزندگی براي او سلسله اي از خویشازمائیهاي تازه به تازه اس. و پدیدار کند

خود را آزمودن، چیزي جز . فاقات نامنتظره و ناگهانی را؛ زیرا اینها انباشته از تاریکی هستنددارد و نیز اتّ
.کشف تاریکیهاي درون خود در برخورد با تاریکی ي تصادفات و ناگهانیها و نابهنگامها نیست

زندگی .  دارد که سرشار از شگفتی باشدا معن موقعی،، زندگی براي پهلوان »جمالی« از دیدگاه 
 است و یقین دارد که با عمل خود  کردارپهلوان، انسان.  زیستن است، »شگفت انگیز« در فرهنگ ایرانی، 

آل خود نمی داند و خوشی را در کوشش و  او آسایش را ایده. رسدب ، می تواند می خواهدیزي کهبه هر چ
با کوشش می توان بهشت کرد و با تالش خردمندانه می توان درد را از جهان را . چالش و تالش می داند

دودجهان ز.
به همین سبب، .  پهلوان، یقین دارد که با عملش می تواند در کیهان و تاریخ و اجتماع موثر باشد

 پذیرش درد است که می تواند از راه باپهلوان، درد را می پذیرد و به پیشواز درد می شتابد؛ زیرا 
.  یک فرد از درد نمی گریزدناماو به . ویارویی با آسیب زنندگان به زندگی، به خود آید و پهلوان شودر

در . ل کند مرگ، آن را تحم مرزاو از درد نمی هراسد و با استواري در برابر آن می ایستد و می تواند تا
ست که زندگی ي او معنا و هدف  ا)گزند زنندگان به جان و زندگی ( ایستادگی و پیکار با درد آفرینان 

. وقتی دردها به اوج می رسند، زندگی ي او به آخرین درجه ي فوران و جوشندگی می رسد. می یابد
.اوج جوشش نیروهاي پهلوانی ي او در اثر نیروي انگیزاننده ي درد است

راي رها رویارو شدن و ایستادگی در برابر فریب و شکیبایی در رنجهاي فریب خوردگی و تالش ب
کشف فریب و پیروزي بر فریب است که . سازي ي خود از دام، راه خود شدن و به خود آمدن است

از فریب نباید ترسید و نباید گریخت؛ بلکه باید به پیشواز آن رفت تا خویشتن را . خوشبودي می آفریند
ت و احساس آرامش در زندگانی ي پهلوانی، شناختن سراسر زندگی به شکل زنجیره اي از تصادفا. آزمود

پدیده ي بازي، حضور وجودي و روانی و فکري و عاطفی در برخورد با تصادفات می . برخورد با آنهاست
 خودش را دارد که تصادفات و رویدادها نیز از  هنگام ، انباشته اند و هر هنگامی، فردیت خاص. باشد

. به تأخیر افتدواکنش در برابر آن  نباید
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  در فرهنگ ایرانی، زندگی، آرام بودن در برابر هر گونه نا »جمالی« تفکّرات بر شالوده ي 
 ن نیست؛ یعنی ناشناختنی و پیش بینی ناپذیر است، ما را بیش از هر چیزيآنچه براي ما معی. آرامی است

یش بزرگی، نگاهداشتن آرامش گوهري می باشد در برابر آنچه تعیین ناپذیر و پ. نا آرام می کنددیگر، 
آرامش در برابر رویدادهاي نامنتظره و ناگهانی و داشتن یقین به استعدادها و توانائیهاي . بینی ناپذیر است

تحصیل . به همین دلیل، براي کشف حقیقت، هیچ راهی بر راه دیگر امتیاز ندارد. خود، شاخص بزرگی است
. هیچ امتیازي بر انسان عامی نداردکرده، 

 نمی کند که از راه مستقیم به او برسیم یا از راه کژ و مژ و پیچ و خم براي کشف حقیقت، فرقی 
براي شناخت هر پدیده اي و رویدادي و . تر است راه مستقیم فقط از دید راحت طلب ما، مطبوع. دار

ه انسانی باید از عقاید و افکار و جهانبینیها و فلسفه هاي متّضاد در باره ي آن پدیده و رویداد و انسان بهر
براي کشف حقیقت به سیر کردن در همه ي عقاید و ایدئولوژیها و . گرفت و همه را محترم و با ارزش شمرد

.، نیاز داریم و ادیانمذاهب
هر واقعیتی، غنی تر از همه ي تئوریها و تأویالت و فلسفه هاست که ما براي درك و شناخت آن 

باز به تجربه ي  مکاتب فلسفی و ایدئولوژیها بایدو ادیان از مبانی و اصول مذاهب و. فراهم آورده ایم
تئوریها و ایدئولوژیها و . مستقیم و زنده ي واقعیت بازگشت و لبریزي ي حقیقت را در واقعیت، تجربه کرد

ت ناچیز فرو می مانند و فقط تجربه اي مذاهب و ادیان کتابی و مکاتب فلسفی از درك تمامیت یک واقعی
 جو می  - و  -ست بب جسمست همین گونا گونی ي حقیقت در هر تجربه است که رد. تندمبهم از حقیقت هس

.شود
همینطور وجود . الت روانی انسان، تجربه ي حقیقت در غنایش هست تاریخ فکر و تاریخ تحو

احزاب سیاسی ي گوناگون در اجتماع یا مذاهب و عقاید مختلف در اجتماع، طیف تجربیات حقیقت را 
 و مکاتب فلسفی  و ادیانحقیقت را می توان تنها با درك تجربیات همه ي احزاب و مذاهب. دن می دهنشان

.در کنار هم شناخت؛ نه در اصول و فروع یک دین یا فلسفه ي آلتی یا ایدئولوژي ي بخصوص
جو، پی جویی چیزیست که هنوز نایافته، آن را در لحظه اي دیگر گم می  - و  -ست ج 

برترین هنرها، زاده از نیروي . ت، تجربه ایست که در هر آنی پیدا می شود و سپس گم می شودحقیق.کنیم
سرشار جوانی است که جوینده با یقین به نیروي زاینده ي فردي از هیچ آزمایشی نمی هراسد و آرمانهاي 

ت پهلوان، دفاع در همین گستره است که رسال. بزرگ انسانی را با وجود شکست و ناکامی از سر می آزماید
همچنین نه جهانگیري . از جان و زندگیست؛ نه جهاد براي جهانبینی و عقیده و دین کتابی و ملّت و طبقه

. و قدرت طلبی
- اندیشه اي از تار  - چنین سر.در فرهنگ ایرانی، زندگی، آمیزش حقیقت و فریب است - و     

 فریب و حقیقت، معرفت و اشتباه، یک بافته ي پود فرهنگ ایرانی، برخاسته است؛ زیرا در فرهنگ ایرانی،
زنده اند و طبعا نمی توان یک مشت حقیقت ناب را برشمرد و از آن یک آموزه و دستگاه جداگانه ساخت 



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

١٧٤

تئوریهایی . یا نمی توان یک مشت فریب ناب را برشمرد و راه نیفتادن در دامهاي فریب را به مردم آموزاند
 تجربه هاي بشري هیچگاه با یک اشتباه یا .از می شوند، همه ناقصند و فریبندهکه با یک خیر یا یک شرّ، آغ

.فریب محض، آغاز نمی شوند

 آزمایشگري و پرورش استعدادها و هنرهاي خویش -)پ 

 استوار است که هر فرد یا ملّتی، ، بر این اندیشه)ستن در تاریکی ج( فلسفه ي آزمایش و فریب 
زندگی ي فردي و اجتماعی براي پروردن استعداد فردي . اي آنچه می تواند باشدوجودیست با استعداد بر

 و کار هاي اجتماعی اش را برنامه  -و استعداد ملّی است تا ملّت بکوشد در آنچه که می تواند بشود، کرد 
 ملّت و یا استعدادهاي نهفته ي سیاست با گوهر مستعد ملّتز این نظر،ا. ریزي کند و آنسان نماند که هست

شکوفائیشان در آینده و همچنین با امکانات پیدایش ملّت، پیوند دارد که پنهان از دید می باشند؛ نه فقط 
.با واقعیت روزمره ي ملّت یا با ملّت آنطور که هست

آزمایش و فریب که انسان و ملّت با سراسر زندگیش با آن روبروست، ابعاد بسیار دامنه داري پیدا 
ختن و کشف استعدادها و امکانات نهفته به تصادفات و ماجراها و آزمایشهاي ناگهانی، نیاز شنا. می کنند

تاریخ هر ملّتی را از این دیدگاه باید پژوهید؛ نه آنکه قوانین و قواعد ثابت تفکّر یا احساس ملّت را . دارند
ودي دارند که باید در نظر  دو دامنه ي وج،هر انسانی و ملّتی. کشف کرد و آنها را به یک واقعیت کاست

 ».آنچه هست و آنچه می تواند بشود« : گرفته شوند
استعدادهاي پنهانی و مجهول و نامنتظره را به شکوفایی رسانیدن، نیازهاي برتر هر فرد یا ملّتی 

آوردن نیازهایی که  بر. هستند که بر اساس آن، آنچه هست و بوده است، دیگر نمی خواهد همانسان بماند
 پرستی یا سائقه ي حفظ خود بوط به آنچه هست، ضرورت حتمی می باشد که با اصطالحاتی از قبیل خودمر
.  بیان می شوند؛ ولی این دو گونه نیاز با هم در تنش قرار می گیرند)صیانت نفس ( 

نگاهداشتن انسان و ملّت آنطور که هست با شکوفا ساختن گوهر ناپیدا و امکانات نامعلوم او در 
ش و کشمکش قرار دارد؛ زیرا در گستره ي یکم، همه چیز روشن است و در گستره ي دوم، آینده اي تن

جویی  دیگري، ماجرا. یکی، نگاهداشتن چیز شناخته شده است. مجهول و تاریک، پیش روي ملّت است
. کشف خود است که ناشناخته و تاریکست

شالوده ي )چهره ي پنهانی (= است ستن و یافتن خودي که هنوز نیامده و نا آشنا با مج ،
البته خود آشکار با پدیدار شدن خود پنهانی باید تغییر بیابد و کرانه هاي آن، . خویشباشی ي ملّت است

 مسئله به همین دلیل، .  گالویز شود)شناخته شده (= محدود شود؛ یعنی خود پنهانی باید با خود آشکار 
دو دسته از نیازهاي متّضاد انسانها با هم هستند که پهلوانان ي خویشباشی،  تنش و کشمکش دو خود و 

.ماجرا جو را به مبارزه می طلبند
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 اذعان می دارد که دسته اي از نیازها براي پرهیز از خطر و فقط  »جمالی« بحث، مدر امتداد همین 
با نیازهاي ما خودي یگانه نداریم؛ بلکه دو خود. ت موجود و کوشیدن در تصحیح آنهاستحفظ وضعی 

ن می کنند و چنین گوهري پر از درد متّضاد داریم و آمیزش و تنش این دو خود، گوهر پویاي ما را متعی
به همین سبب، انسان نباید از فریبها . است؛ زیرا با تصادفات بیگانه و نامنتظره و ناگهانی روبرو می شود

ریب خوردن، رنج ببرد و تاب دردها را بیاورد و بگریزد؛ بلکه ناگزیر است که با آنها روبرو شود و در ف
. روند کشف گوهر خود و حقیقت استچنین کوششی،. تالش کند که خود را از فریب خوردگیها برهاند

معرفت حقیقت با گذشتن از درون فریبها ممکن می گردد؛ نه . م ایده ي آزمون و فریب استهفتخان، تجس
. از فریبدر گریز از فریب یا در فاصله گرفتن

 و انسان در کشف حقیقت، در رابطه اي تنشی و آمیزشی یا پادي با عقاید و مذاهب  و ایدئولوژیها
 و غایت جهان و زندگی براي پهلوان، آن است که اضداد را به هم پیوند دهد  قرار می گیردادیان کتابی

ي متّضاد هست که انسان با پیوند براي او در هر چیزي، در هر عملی، دو نیرو. و آنها را آفریننده کند
 هم، کارگذار و پادوند می  پیکار، هم، کار آمیزندهز این نظر،ا. ند آنها را بارور کنددادنشان می توا

م ضروري ي یکدیگر هستند و یکی بی دیگري، ناتمام و ناقص استباشد؛ زیرا براي آفرینندگی، متم . 
 ارزشی در فرهنگ ایرانی، بر زمینه ي جفت بودن نیروها و دریافتن و فهمیدن هر ایده آلی و آرمانی و

.  ممکن می شود،احساس و افکار
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» شناخت –هنگام  « رامياري و -)١٦
خبگان ایرانی، سیاست  در نظر بسیاري از تحصیل کردگان و نُ ایراندر تاریخ هشتاد سال گذشته ي

-با دروغ و سالوسی و بند  - و   ی و نیز توجیه و شارالتان بازي، هم معنی و همتراز قلمداد  بستهاي جمع 
ر ا ایرانی از همان سپیده دم فرهنگ خود، شالوده ي سیاست را مهرورزي در تمام ابعاد تصوام. می شود

 چنین ،اینکه مفهوم سیاست در جامعه ي ما. شدنی و رسالت خویش را آشتی دادن بین ملل متخاصم می داند
- و  -است، بیش از هر چیز به کرد آلوده و منفور  می گردد   کار رفتاري و گفتاري و نگرش کسانی باز 

که در تاریخ ایران در هیچ زمینه اي، شایستگی و ارج نداشته اند؛ ولی از راه قدرتورزي ي ستمگرانه به 
.مقامهاي حکومتی و دولتی و وزارتی رسیده اند

که مفهوم سیاست را از نو به برداشتی پیوند بزند که   کرده است تالش، براي نخستین بار »جمالی« 
 آشکار و ،مردم ایران از آن دارند تا شیوه هاي کارکردي ي آن را براي سازمانها و احزاب و ارگانها

ب از دو واقعیت وي استدالل می کند که اصطالح فرهنگ سیاسی، ویژگفتاره ایست مرکّ. برجسته کند
- و  -هنگ، سر متّضاد؛ یعنی سیاست را با فر . کاري نیست و فرهنگ هم نمی تواند سیاسی باشد 

پدیده اي سیاسی می شود که به دو بدیل متّضاد، .  سیاست، جنبشی است به سوي متّضاد سازي
، پنهان ت بدویی،در حالیکه فرهنگ، جنبشی است به سوي نفی تضاد؛ زیرا در تضاد، نوع. تقسیم بشود

 متّضاد می آراید، جامعه را سیاسی می بیند؛ ولی کسی که جامعه را در صفکسی که جامعه را در دو . است
، می  »فرّ« اندیشه ي   -دمکراسی بر شالوده ي سر.  تقسیم می کند، جامعه را فرهنگی می بیند،یک طیف

عبور از سیاست دو .  تناقض میان فرهنگ و سیاست را از میان بردارد و آنها را به هم بپیونداندکوشد
.ی به سیاست طیفی و ارزشمدار و کثرتمند، به یک انقالب فکري و روانی و عاطفی نیاز داردقطب

 باید پدید  به این پرسش، پاسخ دهد که کدام فرم از سامانبندي حکومتی رافکر سیاسی بایستی
نتخاب کردیم، ترین افراد را نیز یا به اشتباه یا به علل دیگر براي مقامات باال ا ا اگر ناالیقآوریم که حتّ

ترین و کارگذارترین  یکی از مهم. ل کند و از هم نپاشد و مستحکم باقی بماندنظام بتواند آنها را تحم
روشها اینست که هر اندیشه اي بایستی در اجتماع، امکان یافتن قدرت و نفوذ داشته باشد تا بتوان سیاست 

سیاستمدار شد؛ زیرا با سیاست تنها نمی توان به در جامعه ي ما هنوز نمی توان .  مستقل کرد،را از شریعت
جائی که با سیاست بتوان در اجتماع، قدرت یافت، سیاستمدار می تواند حکومت . قدرت اجتماعی رسید

.کند
. سیاست در جایی می تواند قدرت پیدا کند که اندیشه در مغز و روان مردم، نفوذ و ریشه بدواند 

جائی که . عث شده است که سهم اندیشه ي مردم ما بسیار کم و ناچیز باشدولیکن نفوذ متشرّعان اسالم با
ون فلسفه، تهی مایگی سیاست بد. فلسفه، قدرت اجتماعی می شود، حکومت، استقالل سیاسی پیدا می کند
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 بدون فلسفه باشد، هر مقتدري بایستی یا به آخوندها ،در جامعه اي که سیاست.  می نمایاندي قدرت را
. و از آنها حقّانیت و جوهر قدرت خود را گدایی کند یا به قدرتهاي بیگانهتکیه کند

-، سر »جمالی« در فرهنگ ایرانی از نظر   و نیرومندي ي  »بود  -بیش« ] ایده [ = اندیشه ي   
انسان بر این پایه است که نهفته ترین بخش هر چیزي را نمی شود پنهان و دور از دسترس و دید دیگران 

 ، باالخره در تاریخ هر چیزي، آنچه نهفته در درون آنست، پدیدار می شود و از آن چیز. تنگاه داش
حقیقت هر چیزي در تاریخ شدنهاي او و نیز در تاریخ آنچه که کرده و گفته و اندیشیده . برون می تراود

.شده است، پدیدار می شود
عمل و اقدام سیاسی . تعین می کند معرفت تاریخی، معرفتیست که پایه ي عمل و اقدام سیاسی را م

 که هر عملی را در آن واحد به کار بندد و  »شناخت آذرخشی ي هنگام« به معرفت تاریخی نیاز دارد و 
 نخستین و برترین مسئله ي سیاسی و نامپاسداري از زندگی و قداست زندگی به . آن را  به فرداها نیفکند

. نگاهداري کنند،ومتگران اینست که از جان و زندگی همه ي حک کلیدي يحکومتی می باشد و نقش

سیاست در چارچوب مذاهب و عقاید و ] پربلماتیک [ =  پرسمان  -)الف 
ایدئولوژیها و ادیان کتابی

-الگوهاي اجتماعی در جوامع باختر زمین،  اقتصادي می توانند در دامنه ي سیاست به خود  
 خود را با همدیگر، مستقیم تر و رو راستر نشان بدهند و براي شکل بدهند و تنشها و تضادها و اختالفات

این الگوها بیشتر شکلهاي لیبرالیسم و سوسیالیسم و کنزرواتیسم .  مبارزه ي سیاسی بکنند،کسب منافع خود
ناگفته . شکل مذهبی بدهدش،  نمی کوشد به خودا هیچکدامبه خود می گیرند؛ ام) محافظه کاري ( = 

) ترادیسیونالیسم ( = ت گرایانه در سیاست، سواي روش سنّ) روش محافطه کارانه (= رواتیسم نماند که کنز
.هست و باید آنها را از هم جدا کرد

عی هستند که نه تنها دین از سیاست جدا نیست؛ بلکه سیاست بخشی از در ایران، متشرّعان اسالم مد
عاي  منفک نیستند، با اد،اینکه دین و سیاست از هم. این دو عبارت با هم تفاوت معنا دارند. اسالم است

دین  با سیاست، (= عبارت اول را .   است، فرق بسیار زیاد دارد اسالم دینسیاست و حکومت، بخشی از کلّ
.می توان پذیرفت، بدون آنکه آزادي ي دینی و عقیدتی را در جامعه از دست داد) عجین است 

بی، حکومت نمی کنند، هیچگونه مانعی براي قبول وابستگی ي عیان هر دین کتا تا وقتی که مد
ی، جدا بودن دین از سیاست، همانند دعوي ي جدا بودن ایدئولوژي از به طور کلّ. سیاست به دین نیست

 چنین کاري را نمی خواهد بکند، مگر ، و هیچ حکومت آزاد و دمکراتی یک حرف پوچ است،سیاست
. ه و دین نداشته باشدآنکه اعتقاد به آزادي ي عقید
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. نیست) سوبژکتیو (   یک امر انفرادي و درونسو ،بر عکس گمان و اشتباه بسیاري از افراد، دین
- و  -دین  با جمع، سر  اصال کلمه ي جامعه، متناظر همین جامع بودن .  کار دارد و یک امر اجتماعیست 

 اینکه سیاست و حکومت، بخشی از دین  عايمعتقدین به یک خدا و دین، جامعه می شوند؛ ولی اد. است
 این )عاي حقیقت واحد دارد با قول اینکه دین یا ایدئولوژي، اد( است، یا بخشـی از یک ایدئولوژیست 

 حکومت کند و سیاست ،معنا را می دهد که آن دین کتابی یا ایدئولوژي ي واحد باید به طور انحصاري
ق اصول و سیاست و حکومت فقط آلت تحقّ  به عبارت دیگر،.فقط فرع و تابع آن دین یا ایدئولوژیست

.فروع آن دین یا ایدئولوژي ي واحد محسوب می شود
بر پایه ي چنین دیدگاهی، سیاستهاي حکومتگران بایستی فقط در چارچوب اصول و مبانی ي آن 

به . حصاري باشد استوار باشند و معیار همه ي اقدامات و روشهاي حکومت به طور ان،ایدئولوژي یا دین
 عبارت بندي شده ،خصوص وقتی که آن دین  یا ایدئولوژي، کتابی باشد؛ یعنی در یک یا چند اثر مکتوب

 تأویل کرد و هر یک از تأویلها، رویه اي ،وقتی پذیرفتیم که یک واقعیت را می توان به طور مختلف. باشد
وابستگی ي ایدئولوژي را با واقعیت سیاسی از واقعیت را می بیند و نشان می دهد، می توانیم ضرورت 

بپذیریم، بدون اینکه قبول کنیم که سیاست و حکومت، جزوي از دین  یا ایدئولوژیست و حکومت فقط 
.آلت اجرا و تنفیذ و ترویج آن دین  یا ایدئولوژي به شمار آید

 و تجربه ي واقعیت معیار عمل و فکر سیاسی، همان واقعیت. اصل براي سیاست، همان واقعیت است
ا  کمک می کنند؛ ام،است و تأویالت مختلف واقعیت در ایدئولوژیها و مذاهب  مختلف به درك واقعیت

اصول و مبانی ي .  جانشین واقعیت نمی شوند و واقعیت را از سنجه بودن نمی اندازد،هیچکدام به تنهایی
ا سیاست و حکومت بخشی از یک بسته است؛ ام  بازهر دین کتابی و ایدئولوژي به سیاست و واقعیت سیاسی

.ایدئولوژي یا دین کتابی نیست
ق اصول و فروع یک دین یا یک با ادعاي اینکه سیاست و حکومت، فقط وسیله ي اجرا و تحقّ

در چنین صورتی، تفکّر . ایدئولوژي هستند، در همان گام اول، استقالل سیاست و حکومت، نفی می شود
با این دعوي، .  و حکومتی اصال امکان وجود ندارد؛ زیرا دینی یا ایدئولوژیکی می باشدمستقل سیاسی

آزادي ي سیاسی از بین می رود و واقعیت سیاسی و اجتماعی، معیار اصلی ي تصمیم گیریها و اقدامات قرار 
. ح داده می شوددر حالیکه در سیاست، تجربه ي واقعیت، بر هر ایدئولوژي یا دین کتابی ترجی. نمی گیرد

هر تأثیري را می توان . بدون اینکه مانع تأثیرگذاري ي دین یا ایدئولوژي در سیاست یا حکومت گردد
.پذیرفت تا وقتی که واقعیت و تجربه ي مستقیم فردي، تقدم داشته باشد

ن ح یک ایدئولوژي یا تئولوژي شد، باید روشهاي آن نیز تابع مطلق آوقتی سیاست، نتیجه و ترشّ
یعنی اسالم، معیار اصلی ي حکومت ( سیاست نمی تواند هم اسالمی باشد . تئولوژي یا ایدئولوژي بشود

سیاست اسالمی می تواند در .  خود فریبی و دیگر فریبی است، نوع  یک، عاییچنین اد.  هم آزاد)باشد 
گیرد نه با اصول و مبانی جامعه باشد به شرط آنکه ایدئولوژي ي اسالمی، نه حکومت را در انحصار خود ب

. عینیت داشته باشد،ي دین کتابی اسالم
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ت و اسالم، آخرت و ملکوت روح را اصل  مسیحی ي استدالل می کند که ادیان کتابی »جمالی« 
ت، این دنیاي زمینی را برتر دانسته اند؛گرچه اسالم، دنیا را مزرعه ي آخرت شمرده است و بیشتر از مسیحی

  اسالم،بدینسان.  باقی مانده است،ت؛ ولی اصل برتر همچنان آخرت و دنیاي پس از مرگتأیید کرده اس
عالقه به دنیا و بدن را تحقیر کرده و فرع شمرده است و دادیان ست با چنین تفکّریست که فاجعه ير 

اقتصاد .  گسترش است، آغاز می شود؛ زیرا در دوران معاصر، تولید اقتصاد سرمایه داري، طبیعتشکتابی
. سرمایه داري بر اساس صنعت و علم می باشد و صنعت، پایه اش، تجربه و عقل است

تولید اقتصاد سرمایه داري که خود را در آغاز براي مصرف کاالهایش می گستراند، در برخورد با 
ت ق سنّطب( سوائق بیدار شده . سوائق انسانی را تحریک می کند) براي مثال ایران ( کشورهاي غیر صنعتی 

 احتیاجات انسانی را ایجاب می کنند و چون زندگانی ي دنیوي تحقیر می شود، خواه )دینی ي اسالمی 
سوائق و . صال انسان به دنیا هستند، سرکوفته و تحقیر می شوندناخواه، سوائـق که رشته هاي پیوند و اتّ

هیچگاه به  اسالم نمی توانده ها و منکراتاحتیاجات مردم در زیر ضرباهنگ امری قدرت فردي یا حس 
اجتماعی تبدیل گردد؛ ولی با آمدن کاالهاي متنوشکسته می شود ع از دنیاي سرمایه داري، این سد ،

از این .  استحاله می یابند،سوائق نیمه خفته و در خود خزیده، بیدار می گردند و ناگهان به منفعت جوییو
 کسبی گردند؛ بلکه به نام منفعت جویی، تائید می گردند و مرحله به بعد، سوائق بیدار شده، تحقیر نم

.منفعت و دفاع از منفعتهاي خود، سبب پیدایش قدرت فردي و اجتماعی ي تازه می گردد
بدینسان کاال با خود، روند دنیوي شدن را می آورد و دین نمی تواند نقش گذشته اش را در 

ت می برند و تأیید یوي شده اند و از پیوند خویش با دنیا لذّ پاسخ به سوائقی که دنايرب ایفا کند و ،جامعه
 مجبور می شود که خود را تغییر بدهد تا ،به همین دلیل، دین. خود را در می یابند، باید رنگ عوض کند

کاالي سرمایه داري، چنانکه گفته شد. نقش دیگري به عهده بگیرد و پاسخگوي سوائق بیدار شده بشود
 تبلور علم و صنعت ،طرفیک از .  و رویداد عقلی، دو شکل مختلف داردي عقلی استتبلور رویداد ها
خواه ناخواه، .  تبلور کار سازمان داده شده در سازمانهاي اجتماعی و سیاسی است دیگر،است و از طرفی

مصرف، سبب عقلی سازي رویدادهاي زندگی فردي می گردد و روند حرکت جامعه به سوي سازمانیابی 
.اعی و سیاسی آن سوائق و منفعت جوئیها می چرخداجتم

 آن را ، خاصی يسرمایه داري با خود، نتایج مثبت نیز می آورد و نباید از دید یک ایدئولوژي
 دنیوي  - 1: ورود کاال، سبب رشد و نیرو یافتن جنبشهاي اجتماعی می شود . منفور و پلید قلمداد کرد

ندگی؛ یعنی عقل و تجربه ي انسانی، معیار نخستین و برتر براي  مسائل ز ي عقلی سازي - 2شدن انسان 
 روند بیداري سوائق به سوي تشکیل منافع  - 3رویی با همه ي مسائل فردي و اجتماعی می گردد  رویا
ص در تعریفهاي عقلی، عبارت بندي می شوند و کسب منفعتها در سازمانهاي سیاسی و اجتماعی و مشخّ

.ی گیرنداقتصادي و حقوقی شکل م
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خواه ناخواه هر منفعتی که انسان می جوید، اگر بتواند خود را با معیار عقل، بیان و توجیه کند، 
 کم کم با جلب کسانی که همان منفعت را دنبال می کنند، ،در جامعه، موثر واقع می شود و بدین سان

هاي مختلف دارد با عقلی با نگرش به این که انسان، سوائق و منفعت. قدرتی اجتماعی تأسیس می گردد
 پدید می آید و )شکاف یا از خود بیگانگی (  چند الیگی ،سازي و توجیهات عقلی، در روان هر انسانی

 و )رضا به قضا ( =  دینی، قناعت اعتقادات آنچه در ، و بدین وسیلهتنشهاي شدید روانی ایجاد می گردد
 ی ناراضی و ناراحت و نا آرام و غیر قانع و فزونخواه محو می گردد و انسان،جا مأنینه و سکون بود، یکطُ

. انطباق ندارد،جاي آن را می گیرد که خواستش با وضع موجود
 که با سوائق و قواي در شوداد قدرتهاي مختلف اجتماعی می سوائق درونی ي فردي، سبب ایج 

لی یافته اند و توجیه و اعتبار سوائقی که عبارت بندي ي عق. متناظر هستند،ر تنش درونیهم پیچیده و پ
چه ورزشی، چه ( الیه حادیه و حزب و گروه و صنف و طبقه و عقلی پیدا کرده اند در هزاران انجمن و اتّ

 شکل می گیرند و باعث ، به خود)فرهنگی، چه جنسی، چه حقوقی و سیاسی و مذهبی و اقتصادي و هنري 
 قدرتهاي کثرتمند و مختلف و متّضاد اجتماعی به .ردندن و متّضاد اجتماعی می گتشکیل قدرتهاي گوناگو

میدانی احتیاج دارند که تنشهاي میان خود را بروز دهند و بر اساس تنشها، به تفاهمات و توافقها و 
 چنان. ند و فصل مسائل مشترك خود برسقراردادهایی بر پایه ي تضمین آزادي ي همدیگر براي حلّ

.، نامش سیاست استیمیدان
کتابی، چون بر پایه ي حقیقت واحد استوار است و مومن به دین از داشتن حقیقت واحد، دین 

حس امتیاز دینی می کوشد که شکلهاي اجتماعی و اقتصادي و سیاسی به خود  حس امتیاز دارد و معموال
ي بگیرد و به طرز رسمی یا غیر رسمی، ایجاد امتیازات قانونی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادي برا

. نادیده می گیرد و نمی پذیرد،همعقیدگان خود بکند، اصل تساوي ي حقوق را یا در تئوري یا در عمل
 و  حس امتیازي که با داشتن حقیقت واحد همراهست، سبب می شود که تنش با عقاید و افکار

ت بر اصل محبت با همه ي تأییدي که چنانکه در مسیحی.  دیگر، بالفاصله شکل جهاد به خود بگیردادیان
 و ادیان  مذهبی ي درونی و برخورد با عقایدات محبت را در برخورد با اختالفگذاشته است، حس امتیاز،

 بی اثر و بی ارزش کرد و چه بسیار جنگهاي دینی و مذهبی که بر پایه ي همین حس ،  دیگرو نگرشهاي
. امتیاز افروخته نشد

رداشت شریعت مآبانه از حکومت، انسانهاي دیگر را به قدرت طلبان شریعتمدار می کوشند که با ب
 طرد و تبعید و نابود کنند یا در درون جامعه ، یا از درون جامعه  »شركرتد و کافر و منافق و مم«  نامهاي

هر گونه شرکت در ل کنند و حقّبه نام انسان درجه دوم با حقوقی کمتر از معتقدین، وجود آنها را تحم 
اگر تنشهاي میان قدرتهاي اجتماعی شکل مذهبی یا دینی به خود بگیرند .  آنها سلب کنند را ازحکومت

.دشمنی شان سیاسی نخواهد بود؛ بلکه به یک جنگ مذهبی یا دینی تبدیل خواهد شد
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 می اندیشد که در جامعه هایی که بتدریج شیوه ي تولید سرمایه داري به آنها رخنه  »جمالی« 
) عبارت بندیهاي عقلی (  امکان شکوفایی دارند تا خود را در شکلهاي عقلی ، سانیکرده است، سوائق ان

نمودار کنند؛ ولی در جوامع در حال توسعه هنوز زبان و اصطالحات و امکانهاي تفاهم، شکل مذهبی 
 هنوز معیار عقل و عبارت بندي آن منافع به شکل عقلی، نه همگانفهم است نه مردم را آن طور که. دارند

سوائق و به همین سبب نیز. ت اجتماعی را نداردباید بر می انگیزاند؛ یعنی عقل هنوز، برترین اعتبار و حیثی
منفعت جوییها براي شکل گیري ي اجتماعی ي خود، عبارات نیمه عقلی و نیمه مذهبی به خود می گیرند 

البته نباید پنداشت این . بی بدهندت دینی و مذهو می کوشند تا آنجا که ممکن است به خود اعتبار و حیثی
ریا کاري و فریب است؛ بلکه هنوز توجیهات عقلی و آنچه عقلی شده، مثل توجیهات ، نوع عمل، یک

اقتصادي یا جامعه شناختی یا روانشناسی یا حقوقی، آن تأثیر اجتماعی را در مردم ندارد که آنها را به شکل 
.زیرا معیار عقلی هنوز در چنین جامعه اي برترین ارزش نیستقدرتها و سازمانهاي اجتماعی در بیاورد؛ 
 سوائق و منفعت پس. ت و فتوا، باالترین ارزش و اعتبار را داردهنوز نزد مردم، نص و نقل و سنّ

 دینی به خود بدهند و براي  -جوییهاي دنیوي، با کیفیت و کمیت تازه شان می کوشند که عبارات مذهبی 
بحث .  برند استفاده »آیات قرآن یا از احادیث و سیره ي انبیا« موثر ساختن خود، از اعتبار بخشیدن و 

 عبارتهاي عقلی ،کلیدي این است که اول باید در جامعه، سوائق و منفعت جوییهاي افراد و گروهها به خود
رین تأثیر و  آنقدر ارزش داشته باشد که عبارت بندي و توجیه عقلی ي منافع، بیشت،بدهند و میزان عقل

تی است که هیچ حزب یا گروه یا انجمنی نمی کوشد از پوشش و در چنین وضعی. نفوذ را در مردم بکند
بسنده ) اقتصادي، حقوقی، روانشناسی ( اصطالحات مذهبی و دینی استفاده ببرد؛ زیرا همان توجیهات عقلی 

نکه اگر هم به کار ببرد، کسی اعتنا می کنند و به بسیج ساختن اصطالحات مذهبی احتیاجی ندارند یا ای
نخواهد کرد؛ زیرا از این پس، مردم تا با تجربیات خودشان حقیقتی را درك نکنند به آن اعتنایی نمی 

. کنند
البته در جامعه اي مانند ایران که هنوز در حال تکاپو است، این توجیه دو گانه موجود هست؛ 

 و مبارزه ي میان آنها بسته شد، سوائق و منفعت جوییها، ولی وقتی میدان سیاست، براي تنش قدرتها
آنگاه . متوجه ي دامنه اي می شوند که حکومت، واهمه دارد به آن نزدیک شود یا به آن تجاوز کند

. هست که همه ي منفعت جوییها و سوائق به خود شکل مذهبی می دهند
روندهاي مختلف منفعت جوییها و لیبرالیسم و سوسیالیسم و کنزرواتیسم و آنارشیسم که بیان 

سوائق هستند به جاي نمود سیاسی، به جاي آنکه عبارات و توجیهات سیاسی و عقلی به خود بگیرند، 
این چنین بود که همه ي روندهاي اجتماعی در ایران، . عبارات و اصطالحات مذهبی به خود گرفتند

زمانی که میدان مستقل سیاسی گشوده نشود و شدند و تا   »عه ي دوازده امامیشی« تفسیرات مختلفی از 
ت به همین روال باقی خواهد ماندمعیار خالص عقلی، اوج ارزش اجتماعی ي خود را پیدا نکند، وضعی .

. ت فوق العاده دارد؛ زیرا ارزش عقل را در جامعه باال می برد اهمی، ت است که رواج تفکّر فلسفیبدین علّ
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مثل بازرگان و شریعتی و (= ر چارچوب دین کتابی سالم به وجود آمدند مکاتبی که در سی سال اخیر د
م آن منفعت جوییها و روندهاي  تجس، همه) بنی صدر و طالقانی و خمینی و مطهري و رجوي و امثالهم

.مختلف اجتماعی بودند
 نیستند؛ بلکه ناگفته نماند که لیبرالیسم یا سوسیالیسم یا کنزرواتیسم، مکاتب یا ایدئولوژیهاي ثابتی

ما یک سوسیالیسم . هر کدام در عرض این دویست سال، شکلها و تئوریهاي مختلف به خود گرفته اند
همینطور لیبرالیسم یک عبارت بندي ي . نداریم؛ بلکه تئوریها و ایدئولوژیهاي فراوان سوسیالیسم داریم

. ص و خاصمنافع فردي و اجتماعیست؛ نه یک تئوري یا ایدئولوژي ي ثابت و مشخّ
 می شود که برخی از تحصیل کردگان ما از سوسیالیسم یا لیبرالیسم یا کنزرواتیسم شنیده و خوانده

 جنبش لیبرالیسم می  از یک نوع تئوري ي لیبرالیسم انتقاد می کنند و آن را کلّآنها. ایراد می گیرند
 چرخد و می انگارند که سوسیالیسم پندارند یا انتقاد به دور یک تئوري یا ایدئولوژي ي سوسیالیسم می

ی براي توجیه و عبارت بندي ي منافع و ایده آلهاي مشترك همه ي اینها، روندهاي کلّ. همین است
اجتماع انسانی هستند و در مقاطع تاریخی و در اجتماعات خاصمی دهند، به خود شکل تئوري ي خاص  .

ري ي منافع و سوائق، خود را در تفسیرات مختلفی در هر حال، همین روندهاي تغییر و توجیه و شکل گی
.از قرآن و تشیع دوازده امامی عبارت بندي کردند

در ایران، همه ي روندها و جنبشهاي اجتماعی که با نفوذ کاالهاي سرمایه داري آغاز شدند، به 
ان سیاسی بودا سرشتشجاي آنکه مستقیما جنبشهاي سیاسی بشوند، جنبشهاي مذهبی از آب در آمدند؛ ام .

همه ي روندهاي دینی و مذهبی، . به همین دلیل، اسالم به ایدئولوژي تبدیل شد که پدیده ي تازه اي بود
محمد رضا « ص می کردند و در مقابل نظام سلطنتی ي ع راستین مشخّسرشت خود را با کلمه ي اسالم و تشی

جا بود که در روند مقاومت و مبارزه فقط از این.  و حامیانش اعتراض و مقاومت می کردند»شاه پهلوي 
خمینی « . وحدت صوري ي خود را درك می کردند؛ نه تنشها و تضادهاي مصالحه ناپذیر واقعی ي خود را

، مظاهر و شکل گیري ي روندهاي مختلف و متّضاد اجتماع »و بازرگان و بنی صدر و رجوي و طالقانی 
ي رنگارنگ از مبانی ي اسالم، تضادها و تنشهاي خود را نادیده ایران بودند که با تفسیر قرآن و برداشتها

.می گرفتند
 ع صورت گرفته بود با عبارات و اصطالحات مذهبی ي آن وحدت ظاهري که تحت اسالم و تشی

هیچ یک . مشترك که میان آنها موجود بود، در اصل،  آن منافع و سوائق مختلف و متّضاد را بیشتر پوشانید
با دست آویز . اهی از واقعیت خود که بیان قدرتهاي مختلف و متّضاد اجتماعی هستند، نداشتند آگ،از آنها

سازي ي اصطالحات و عبارتها و کتاب مشترك، وحدت یافتند و با یکدیگر همکاري کردند در حالیکه 
ی با از طرفی بی خبر از آن بودند که اختالفات مذهب. در عمل، داراي ایدئولوژیهاي مختلف بودند

.اختالفات سیاسی با هم بسیار فرق دارد
شرك و مرتد است یا منافق یا کافر یا  کسی که با مذهب من، اختالف داشته باشد یا م،از نظر مذهبی

من باید به هر که مخالف مذهب من است، اعالن جهاد بدهم و تا دیگري، حقیقت واحد مرا نپذیرد، با او 
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 کارساز نیست؛ زیرا ،لجایی که تفاهم ممکن نیست تحم. نخواهم داشتهیچگونه بحث و توافق و تفاهمی 
میدان خود را بهمناسباتلی بسیار محدود است و جامعه نمی تواند هر تحم ل یکدیگر محدود کند تحم .

بنابر این ناگهان به جاي مبارزات سیاسی، جنگ .  مثبت براي ایجاد تفاهم احتیاج داردمناسباتجامعه به 
 روندهاي ر جامعه ي ایران شروع شد و این جنگ مذهبی هنوز هم ادامه دارد و تا موقعی کهمذهبی د

 ابراز در اشکال و عبارات مذهبی داشته باشند، ما در جامعه، اجتماعی و سوائق و منفعت جوییها فقط حقّ
ري و مصرف، جنگ مذهبی خواهیم داشت و این روندهاي اجتماعی در اثر تأثیر مستقیم تولید سرمایه دا

 قویتر خواهد گردید و خواه ناخواه برخورد ،روز به روز شدیدتر خواهد شد و جریان دنیوي شدن
.قدرتهاي اجتماعی در قالب دینی، فاجعه آمیزتر خواهد شد

باید راهی یافت که روندهاي اجتماعی که نمودار سوائق . ایران در آغاز به صلح مذهبی نیاز دارد
، عبارات سیاسی و عقلی به خود بدهند تا بدین وسیله میدان مذهب را ترك کنند و و منافع مختلف هستند

گر نه تضادها و اختالفات اجتماعی به تضادها و دشمنیهاي مذهبی تبدیل خواهند شد که با شدیدترین نفرتها 
رین و  انسانی تجنگهاي مذهبی میان جوامع از قساوتمندترین و ضد. و خشونتها و عداوتها همراه است

وحشی ترین جنگها بوده است و با بیدار شدن این روندها در جامعه و عبارت بندي ي آنها در قالب 
.مذهب، جنگ مذهبی به سراسر اجتماع کشیده می شود

 کرد و جنگ مذهبی در هر شکلش صدمه شدید به  تضادهاي مذهبی را هیچگاه نمی شود حلّ
صنعت و علم می زند و باالخره در مرحله ي آخر، مردم را ت اجتماع و اقتصاد و رشد فرهنگی وموجودی 

ا علیه چنین واکنشهایی حتّ.  بیزار می کند یا دست کم از ارجگزاري ي به دین می کاهد،از مذهب و دین
.   است کتابیمنافع متشرّعان دین

ت پذیري ي کشورداران جامعه ي تنش زا و مسئولی -)ب 

 نیاز پیدا می کند، جامعه ایست که در می یابد بدون کاربرد ،خودجامعه اي که به حاکمیت بر 
اگر یک جامعه، مسائل .  قادر نیست جامعه،  مسائلنیروي همه ي افراد و شخصیتهاي تواناي خود به حلّ

ولی با آمدن مسائل را بتوان به یک نفر یا یک گروه سپرد؛ص و ثابتی می داشت، ممکن بود که حلّمشخّ
 پایان می پذیرد؛ ،حه ي آزادي ي سیاسی و وجدانی به هر اجتماعی، چنین آرزویی در تاریخنخستین رای

 مسائل، زیرا هر چه میل به آزادي بیشتر ریشه بدواند یا هر چه التهاب براي آزادي در اجتماع بیافزاید،
.بیشتر و پیچیده تر خواهند شد و  ثابت نخواهند ماند

گفتگو در باره ي این که . دارد، جامعه اي ایست مسئله آفرینجامعه اي که به دمکراسی نیاز 
مسئله این نیست که جامعه .  کسانیست که علیه آزادي می جنگندنظرجامعه اي لیاقت دمکراسی دارد یا نه،
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اي لیاقت دمکراسی دارد یا نه؛ بلکه مسئله این است که جامعه، بدون دمکراسی نمی تواند مسائلی را که 
.  کند حلّ،فریند، از طریقی دیگر می آآحادش

 میان انسانهائیست که مشتاق آزادي هستند و جایی که خمیر مایه ي آزادي مناسباتدمکراسی، 
 بیشتر آگاه بشوند گرایش به ، مردم هر چه از این نیاز. سبز می شود نیزدر رگها جنبید، نهال دمکراسی

آزادي، آرزو و خواستی است که دم به دم . نمی گذاردچنین اشتیاقی مردم را آرام .  شدیدتر می گردد،آن
.  یک ملّت نیستاین دیگر، بحث لیاقت اخالقی یا لیاقت به معناي استعداد خاص. گسترده تر می شود

هر انسانی، چون آزادي در . آزادي، ریشه ي انسانی دارد، مخصوص یک ملّت برگزیده و استثنایی نیست
. دمکراسی دارد)لیاقت ( گوهر اوست، استعداد 

ات تاریخی و فرهنگی ي هر البته دمکراسی می تواند صدها شکل به خود بگیرد که به خصوصی
اگر گفته شود که آیا ایرانی استعداد دمکراسی به شکل انگلیس یا فرانسه یا آمریکا . بسته است ملّت باز

نگلیس یا فرانسه یا آلمان دارد، جاي بحث و گفتگو است؛ ولی اینکه ما نتوانیم دمکراسی به شکل ا
ما نیز باید شکل دمکراسی ي خود را . ی نیستبیافرینیم، دلیل بی لیاقتی ي ما براي دمکراسی به طور کلّ

-لقیات روحیصات و خُدر مبارزاتمان کشف کنیم و آن را بر مبناي مشخّ  روانی ي مردم خود بیافرینیم؛ نه  
. قرض کنیم،اینکه از این و آن

جامعه ایست مسئله آفرین که به دمکراسی نیاز دارد و فقط در پی ي یافتن شکل جامعه ي ما، 
در جامعه اي که آزادي در آن رخنه کرده است، مسئله آفریدن، کار .  دمکراسی ي خود استخاص

به چنین جامعه اي نمی توان امر داد که دیگر مسئله نیافرینند تا یک تئوري . روزانه ي افراد و گروههاست
.  کندص و محدود اجتماع را حلّسیاسی یا اقتصادي یا اجتماعی بیاید و مسائل ثابت و مشخّدان 

آزادي و مسئله آفرینی از هم انفکاك ناپذیرند؛ ولی مذاهب و ادیان کتابی و ایدئولوژیها می 
ه همه ق اصول و روشها و اصول عقیدتی خود، جامعه ي بی مسئله بسازند؛ یعنی جامعه اي کخواهند با تحقّ

 شود و وقتی که مسئله منتفی شد، دیگر هیچ مسئله ي اساسی باقی نخواهد ي مسائلش به یک مسئله ختم
  کننده ي مسائل نیز باشد تا همه با هم به حلّدر حالیکه جامعه ي مسئله آفرین باید جامعه ي حلّ. ماند

ي گرا می آفریند از سوي یک  مسائلی که جامعه ي آزادیخواه و آزاد و گر نه حلّمسائل خود برسند
یک کادر حزبی یا با کاربست جبري ي مبانی و اصول یک دین کتابی  یا یک حکومت یا یک رهبر یا

افراد و گروههاي . ت محالستایدئولوژي یا یک تئوري ي علمی یا با استقرار یک اصل یا با رفع یک علّ
 و حلّ، ائل را با ابتکار و همکاري و همبستگیمس دارند و بایدمسئله آفرین هستند که می توانند و حقّ

.رفع کنند
مسائلی را که جامعه . با مسائل دشوار و پیچیده تري دست به گریبانندجامعه هاي در حال پیشرفت

تري   کرده اند، جامعه هاي در حال توسعه باید در زمان بسیار کوتاهحلّ،  پنج قرن طولهاي پیشرفته در
در چنین جامعه .  به مراتب بیشتر از کشورهاي باختر زمین به دمکراسی نیاز دارنداز این نظر،.  کنندحلّ
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کمبود کلیدي . هایی شخصیتهاي کثیر نیرومند الزمست تا نیروهاي خود را صرف برخورد با مسائل بکنند
رهبر ي این جامعه ها، سرمایه ي مالی یا یک ایدئولوژي یا یک تئوري ي علمی یا یک حزب طراز نو یا یک 
 حلّ. رهایی بخش نیست؛ بلکه کمبود این جامعه ها، زمینه ي رشد شخصیتهاي نیرومند و خویشاندیش است

مسئله از انسان شروع می شود و به انسان ختم . مسئله ي اجتماعی با قدرت شخصیت انسانی گره خورده است
ت شخصیتهاي مبتکر و و دامنه دار شدن مسائل و زایش مسائل تازه، ضرورت کثرکثرت. می گردد

.خویشاندیش و افزایش دائمی ي آنها را ایجاب می کند
ا رهبر را نمی جایی که کثرت شخصیت هست، کسی حتّ. داردن پیوندي ،شخصیت پرستی  با رهبر

براي نفی شخصیت .  پرستیده می شود، خواه ناخواه، ولی وقتی شخصیتی جز رهبر نبود آن شخصیتپرستد؛
جایی که شخصیتها نابود . د نفی شخصیت کرد؛ بلکه باید شخصیتهاي کثیر در جامعه فراهم آوردپرستی نبای

ایجاب می کند؛ زیرا نبود شخصیتهاي فراوانست که پیدایش یک رهبر را. شوند، یک رهبر به وجود می آید
 رشد شخصیت در راه چاره، دادن امکان. نبود شخصیتهاست که جامعه را به حالت اضطرار در می آورد

 پرورش .جامعه به افراد است تا از میان ملّت، شخصیتهاي نیرومند و متفکّر و برجسته پدید آیند
. ترین مسئله ي هر اجتماعی است شخصیتهاي نیرومند و آفریننده و برجسته، دشوار

ایه ي مالی و  گیر افتاده اند و گر نه سرم، این مسئله حلّ برايهمه ي جامعه هاي در حال پیشرفت
. و ماشین هاي تولیدي را می توانند به راحتی به کشورشان وارد کنندایدئولوژي و تئوري ي علمی

شخصیتهاي استوار و نیرومند و برجسته را از هیچ کشوري وارد کرد فقط نمی توان. واردات کاال سهلست
.یا خرید یا از بانکی و سازمانی در جهان وام گرفت

 طور مداوم از گوهر خود، شخصیتهاي نیرومند و کارآ و استوار رشد ندهد و هنرها تا جامعه اي به
در جامعه هاي در حال .  کندو استعدادها و افکار آنها را بسیج نکند، نخواهد توانست مسائل خود را حلّ

د و  نیرومناینها باید بتوانند، شخصیتهاي.  سرکوب شده است،توسعه، رشد طبیعی ي شخصیتهاي کثیر
از یک طرف با .  را بسیج کنند؛ ولی در اکثر این جامعه ها حرکت وارونه ي آن مالحظه می شودمتفکّر

کسی که در این جامعه ها . رشد حسادت، مانع پیدایش شخصیت می شوندو از طرف دیگر باتحقیر فردیت
ا دوام قدرت خود را  و ریشه کن می کند ت و ترور قدرت را به چنگ می آورد، شخصیتها را سرکوب

.تأمین نماید
مسائلی که از روز به روز با را دارد وش مسائل خودت حلّملّت آزادیخواه، خودش مسئولی

به طور آشکار روبرو می شوند و تلخی ي آنها را می چشند و ناراحت و مناسبات خودشان پدید می آید
هاي متفاوت را می آزمایند تا باالخره با  حلّمی آیند و راه  کردنشان برنگران می شوند و در صدد حلّ

مسائل را پیدا کنند و   قدرت حلّرشد دادن شخصیتهاي برجسته و پرورش شرافت انسانی ي همه ي افراد،
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 سر به فلک بکشند و هیچکس از پس آنها بر،د تا ناگهاننمسائل جامعه، هیچگاه روي هم انباشته نمی شو
.نیاید

چیزي سواي سلب ابتکار برخورد مردم با مسائلشان و تالش خودشان براي گرفتن قدرت از مردم، 
د و رفاه و نظم از به عهده گرفتن همه ي ابتکارات براي اصالحات و تجد.  نمی باشد اجتماعی مسائلحلّ

وقتی قدرت از مردم گرفته شد، . طرف هر قدرتمندي، چیزي جز سلب قدرت و حاکمیت از ملّت نیست
ا مسائل خودشان روبرو نمی شوند و مسائل جامعه را به چشم مسائل خودشان نمی نگرند و مردم، دیگر ب

  آنها به خود آنها مربوط است؛ بلکه از رویا رو شدن با آنها می گریزند؛احساس نمی کنند که مسائل و حلّ
ومت مربوط یا حک دارند که مسائلشان به رهبر و دارنده ي قدرت یا هیئت مرکزي ي حزباعتقادزیرا 
. چنین مردمی اعتقاد دارند که مسائل اجتماعی مربوط به کسی است که قدرت دارد. است

کسی که قدرت ندارد از تقبهر مسئله اي می گریزد؛ زیرا حلّت پذیري براي حلّل و مسئولی  
ل کسی می انسان ضعیف، دنبا. انسان ضعیف از مسئله اش می گریزد. مسئله ي اجتماعی به قدرت نیاز دارد
کسی که ضعیف و عاجز است . قدرت را نمی توان از مسائل جدا کرد. رود که او را از مسائلش نجات بدهد

به همین . از برخورد با مسائل، نفرت و اکراه دارد و حاضر نیست که مسائل خود را با آغوش باز بپذیرد
همه ي ضعفا، . رت جمع شده استدلیل نیز هست که مسائل جامعه در نقطه اي جمع می شود که همه ي قد

. و به آن مرکز قدرت حواله می دهند می کنندمسائل را از سر خود باز
هر جا که همه .  جامعه ي مستضعفین و محرومین و ستمدیدگان به رهبر رهایی بخش احتیاج دارند

 ل از اوست هم حلّهم مسائ. ق به او و مایملک او می شوندي قدرتها متمرکز شدند، همه ي مسائل نیز متعلّ
 ابتکار گرفتن. اساسا شیوه ي فهم و تأویل مسائل نیز به او واگذارده می شود. مسائل به او واگذار می شود

 مسائل از مردم سلب شود، جامعه اي  ابتکار و حلّنیروياگر . ق مردم از مسائلشان هستاز مردم، قطع تعلّ
 و توان آن را ندارد که صاحب مسائلش باشد؛ زیرا  حقّپدید می آید که مرتبا تولید مسائل می کند؛ ولی

. قدرتی که باید با مسائل روبرو شود از او گرفته شده است
بدون آنکه احساس آن را نیز . چنین جامعه اي بی هیچ واهمه و خیالی، تولید مسائل می کند

ین جامعه می انگارند که افراد ا.  مسائل نیز به عهده ي خود او گذاشته خواهد شدداشته باشد که حلّ
مسئول مسائل، کسی است که همه ي قدرت را در دست دارد و بر مردم حکومت می کند؛ ولی دستر، 

 ناشده و انباشته شده به دوش اعضاي جامعه می افتد که از قبول آنها و برخورد با آنها اکراه مسائل حلّ
به دوش ملّت می افتد و ملّت در رویا رویی با آنها و در اینجاست که مسائل رویهم انباشته، ناخواسته . دارند

مردم در .  آهسته به احساس اضطرار تبدیل می گردد -احساس عجز، آهسته .  آنها احساس عجز می کندحلّ
در حالت اضطرار .  سرانجام پیدا می شود،نجی و یک منجی نیاز پیدا می کنندم به این مواقع تاریخی

.ی از اضطرار نیاز دارد و رهبر،  یک رهبر رهایی بخش استاجتماعی، ملّت به رهای
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بحث رهبر و رهبري و ضرورت آن در این جامعه ها، نشان خطر است؛ زیرا مسئله، دیگر برخورد 
 آنها و آزمایشهاي الزم براي یافتن راه مقابله با مسائل نیست؛ بلکه ملّت  حلّ برايملّت با مسائل و ابتکار

 کننده ي مسائل خود  شده است نجات یابد و به هیچوجه در پی ي حلّشي که دچارمی خواهد از اضطرار
.نمی رود؛ بلکه در پی ي رهبریست که او را از اضطرار و بحران و عجز وجودیش نجات بدهد

 ي ي رهبر در کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس و دیگر رهبر نجات بخش با مفهوم عاد
 امام و پیر و « مفهوم رهبر در زبان فارسی براي مردم ما با مفهوم. رق داردکشورهاي باختر زمین بسیار ف

وقتی مردم ایران رهبر بخواهند، ضرورت روانیست که در آنها . مترادف است، »تمرشد و موال و حج 
با تصاویري که . اصطالح رهبر در ایران در عمق وجدان دینی ي مردم ریشه دوانیده است. نمودار می گردد

تر و صاحب اختیارات بیشتر از آن  تر و بزرگ ه ي مردم از رهبریست،  رهبر سیاسی، نیرومندر عامد
.ن کرده است معی،خواهد شد که قانون اساسی

 بر این اندیشه است که رابطه ي انسان با یک مسئله ي اجتماعی و روانی با رابطه ي او با  »جمالی« 
 استحاله ي مسائل اجتماعی و روانی به اضطرار اجتماعی و .ق داردیک اضطرار اجتماعی و روانی بسیار فر

حکومت نباید بگذارد که مسائل روانی و اجتماعی به اضطرار . ت مطالعه شودروانی یا بر عکس باید با دقّ
مردمی که با مسائل اجتماعی و روانی روبرو هستند، می توانند بر مسائل . اجتماعی و روانی استحاله بیابند

 ید، چیره شوند؛ ولی وقتی مسائل به اضطرار اجتماعی و روانی استحاله یافتند، نیروي برخورد و توانایخو
 رابطه ي روان انسان با مسائل در ز این نظر،ا.  مسائل و چیره شدن بر مسائل را از دست می دهند حلّايرب

تصادي یا سیاسی براي خود، یک ما می توانیم از یک مسئله ي اجتماعی یا اق. ت داردسیاست بسیار اهمی
 اجتماعی را کم کم به شکل بهاي هست که اضطرا امکان آن،همانطور بالعکس. اضطرار اجتماعی بسازیم

.مسائل اجتماعی و سیاسی در آورد
  حلّ، نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادي ي خود، حالت اضطرار دارند، مسائل،تا مردم 

به .  نجات پیدا کنند،مردم می خواهند که از اضطرار.  مسائل، یک امر فرعیستلّتقاضاي ح. شدنی نیستند
 رهبر رهایی بخش، هیچگاه نمی گذارد که اجتماع با مسائل روبرو باشد؛ بلکه می کوشد که  همین سبب،

بخش  پایداري ي بحران و اضطرار است که رهبر رهایی بامسائلش به حالت اضطرار پایدار بمانند؛ زیرا او 
همانطور که براي ایجاد .  به اضطرار استحاله می دهدبدین ترتیب او همه ي مسائل را با تردستی. می ماند

یک دمکراسی ي آزادیخواهانه باید کوشید که هر اضطراري، شکل مسئله به خود بگیرد، جامعه نباید در 
لکه آنها را یک مسئله تلقی کند تا از مقابل بحرانها و تزلزلها و مصیبتهاي شدید، حالت اضطرار پیدا کند؛ ب

. پس آنها بر آید
سیاستمداران باید بکوشند که جامعه نسبت به واقعیات اجتماعی هیچگاه حالت اضطرار پیدا نکند 

اضطرار، روان انسان را قبضه می کند و قدرت تفکّر و . چیرگی ي بر آنها را بیابدتا در خود، نیرو و توان
 انقالبها در حاالت اضطرار یک ملّت پدید می آید و . مسائل را از او می گیردحلّامکانات ابتکاري ي 
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ملّت . در این لحظات تاریخی، ملّت، قدرت حاکمیت ندارد. رهبر رهایی بخش، پاسخگوي این اضطرار است
در حالیکه در دمکراسی ي . مضطرب، بر خودش حاکم نیست و این لحظات بسیار خطرناك هستند

ال براي هر گونه مقام سیاسی و اجتماعی وجود ولی فعد به طور ذخیره؛هانه، شخصیتهاي متعدآزادیخوا
ی است که قدرت و لیاقت خود را براي این مقام به محک می ی شخصیتها هر مقامی میدان رقابت.دارد
 دارد؛ یعنی اصل  وجودت و کار براي ملّتبراي هر مقامی، طیفی از شخصیتها براي پذیرش مسئولی. زنند

ت یا دو رهبر در یک زمان براي دمکراسی صادق نیست؛ بلکه اشخاص عدم وجود دو امام یا دو حج
می توانند در کنار هم زندگی کنند و با همدیگر مدارا کنند ودي که لیاقت مقام سیاسی دارندمتعد.

 هیچ فردي براي حکومت از این نظر است که.  دمکراسی بر پایه ي کثرت شخصیتها بنا می شود
در صورتی که .  ابدي حقّانیت ندارد و هر وقت الزم شد می توان او را از مقامش برکنار کرد -کردن ازلی 

. دارد حقّ،با نابود کردن شخصیتها، رهبر، تنها شخصیتی است که به مقام رهبري و حاکمیت

)سیاست  (=هنر رامیاري  مسائل جامعه و  -)پ

 در فرهنگ ایرانی است و روشهاي سیاسی ي حکومتگران الیق و دارنده ي فرّمسئله ي سی
، ترغیب  مهرورزي به زیبایی نهفته در خودشان بیانگیزانند؛ یعنی افراد را بدان سوراياینست که افراد را ب

نی از  که زیبایی خود را در خود بجویند تا بتوانند به زیبایی خود، عشق بورزند و نیز بتوانند جهاکنند
زیبایی، فراز خود بسازند؛ زیرا اجتماع و تاریخ، هنگامی زیبا خواهند شد که انسانها، جوینده ي زیبایی 

 در اجتماع و سیاست  و از این راه بتوانند کشف زیبایی خود بیابندباخود بشوند و راه مهرورزي به خود را 
. آفریننده بشوند،و حقوق

 تا موقعی که انسان براي حلّ.  انسانی ممکن استکردارفکر و  مسائل اجتماع انسانی فقط با  حلّ
مسائل اجتماعی اش به معجزه و رهبر و نجات دهنده نیاز دارد، خودش با فکر و عمل خودش به یافتن راه 

ترین علل دشواري مسائل اجتماعی امروز آنست که قرنها  یکی از مهم.  مسائل اجتماعی خود نمی پردازدحلّ
ت خود را در باره ي تفکّر و  مسئولی،براي آنکه انسان. ته شده و به امید معجزه نشسته اندروي هم انباش

حاکمیت .  کند قادر نیست مسائل اجتماعیش را حلّ خودشعمل خود در یابد، بایستی بداند که کسی جز
. مسائل خود استی؛ یعنی ملّت به تنهایی مسئول و سرچشمه ي حلّملّ

- و  -ع و اقتصاد با انسان در واقعیتش سر ما در سیاست و اجتما  کار داریم و در دنیاي سیاست  
بایستی تردستی و تیزبینی و تندي ي شامعاها و ه یافت تا از میان تبلیغات گوناگون، تا از میان اد

ه ما هیچگاه نخواهیم توانست جامع. تظاهرات و دروغها و شایعات و نیمه راستها، به حقایق و وقایع پی برد
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اي درست کنیم که همه ي اعضاي آن براي خدمت به نوع بشر یا ملّت یا طبقه یا براي رضاي خدا کار 
. اینها، خود فریبی و خیاالتست. کنند و صبح تا شب در فکر دیگران باشند

قی و عادل و فداکار در عالم سیاست، مردم را از لحاظ  فانتزي بافی و اطمینان کامل به اشخاص متّ
 ي براي شناخت و انتخاب انسان، بایستی  بیدار بود و بر گستره.  بار می آورد نهاد، -ستتنبل و سسیاسی، 

قیان و صادقین، بزرگترین شارالتانها و مقام ه ي خود افزود؛ زیرا می توان در میان زاهدین و متّدید و شام
یا حفظ قدرت خود، درتطلبان و عاشقان قدرت افسارگسیخته را یافت که حاضرند براي رسیدن به ق

ترین و  با شعورترین  همان به گناه و پلیدیها، الیقخون تمام انسانها را بریزند و می توان در میان متّ
.مردان سیاسی و اجتماعی و دینی را پیدا کرد

قدرت سیاسی . ت و ثبات ندارد ابدی،ر است که تقوایش، همانند خودش وجودي متغی هر انسانی،
. همه ي سوائق و امیال و ایده آلها و ارزشها را تغییر جهت و تغییر شکل می دهدو اجتماعی،

را با تصمیم ، جامعه ي سیاسی، جامعه اي است که از روي قاعده، منافع عمومی »جمالی« از نظر 
جامعه اي که در خود، قدرت . ص می کند تا براي کسب منافع، اقدامات مشترك کند مشخّ،آگاهانه ي همه

جامعه ي سیاسی، جامعه اي است که سیاست در آن . د دوباره استق منافع عمومی را دارد، در حال تولّتحقّ
از واقعیات اجتماعی، شروع می شود و معیار نهایی هر گونه تصمیمی که به وسیله ي آن جامعه گرفته می 

 یک جامعه ي سیاسی، نه اصول بنابر این، معیار نهایی تصمیم گیریهاي عمومی در. شود، خود واقعیات هستند
 ولی ایدئولوژیها و عقاید و مذاهب  می توانند در گرفتن تصمیماتی موثر دین کتابی است نه ایدئولوژي؛

.باشند که سرشت جامعه ي سیاسی را تشکیل می دهند
حاکمیت بر خود، بر پایه ي قدرت تصمیم گیري ي انسان . جامعه ي سیاسی، اساسش آزادي است

ارد و بر آنست که از راه آزادیخواهی، گروهها و سازمانها و احزاب ایدئولوژیک و دینی و عقیدتی قرار د
بدین ترتیب وجود آزادي در جامعه، تنها معیار حقّانیت سازمانها . سرچشمه ي همبستگیها در جامعه بشوند

. و روشهائیست که همبستگی ي جامعه را تأمین می کنند
همبستگی باید دي  یعنی مستقیما از قدرت تصمیم گیري ز سرچشمه ي آزادي ي فردي؛ست ار

ه  گرانیگات تصمیم گیري در جامعه ي سیاسی، شخصیت انسان، بجوشد؛ زیرا در اثر اهمی فرد انسانها–فرد 
 واقعیت در سیاست بر شالوده ي پیوند دیالکتیکی ي آزادي و همبستگی، شناخته و .واقعیات سیاسی است

واقعیت، پیوسته در حال دگرگشت و دگرگونی است و از تالقی و ترکیب و کشمکش و .  می شودپدیدار
 مسئله ي آزادي را نمی توان .تنش و استحاله ي دو اصل آزادي و همبستگی در جامعه پدید می آید

بدون مسئله ي همبستگی، طرح و در باره ي آن بحث کرد و گوهر همبستگی را می توان فقط از راه 
.آزادي شناخت
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 در روند اندیشیدن خود در باره ي مقوله ي سیاست از دید فرهنگ ایرانی، استدالل  »جمالی« 
واقعیات اجتماع با واقعیات طبیعی فرق .  هستمی کند که سیاست، برخورد با واقعیات جدید اجتماع

  عوامله و تنش میانواقعیت اجتماعی از کشمکش و تنش میان آزادي و همبستگی ترکیب شد. دارند
 ابعاد  گسترش و رشد بیش از حد،از سویی. آزادي و عوامل همبستگی را در خود می نماید و می پوشاند

آزادي، همبستگیها را می کاهند و در خطر می اندازند و از سویی دیگر باید کوشید که با تشدید عوامل 
استه شود؛ زیرا از یک طرف با تشدید ابعاد همبستگی، قدرت پراکندگی و مختل سازنده ي ابعاد آزادي ک

همبستگی، کشش به سوي وحدت و هماهنگی ي خالص و همگونگی ي طبقاتی و عقیدتی و 
. جامعه را به سوي نفی آزادیها سوق می دهد،ایدئولوژیکی و قومی می افزاید و از سوي دیگر

ت و هماهنگی علیه همبستگی و وحد[ واقعیت اجتماعی،  تنشها و کششهاي میان این دو نوع بعد  
هر واقعیت اجتماعی، ترکیب ویژه .  متّضاد باهمند،م و از سویی دیگر متم، است که از سویی]آزادي است 

 اجتماعی با هم ط خاصیکه تنشهاي این ابعاد با کششهاي این ابعاد در شرا تا موقعی. اي از این دو بعد است
عی، ارزش سیاسی ي خود را از دست می دهد، یا از ارزش سیاسی ي واقعیت اجتماتعادل پیدا می کنند،

ط اجتماعی تعادل میان این دو گروه ابعاد آزادي و یآن کاسته می شود؛ ولی هنگامی که در اثر تغییر شرا
.همبستگی به هم خورد، واقعیت، یک مسئله ي سیاسی می شود

به همین سبب، .  واقعیات زنده ي اجتماعی و افکاریست بر اساس تصمیمها وکردارهاسیاست، 
براي برخورد روشمند با واقعیات مختلف و . سرچشمه ي عمل و فکر سیاسی، واقعیات اجتماعی هستند

د اجتماعیمتعد،گستره ي سیاست باید خود را . د سیاسی نیست راهی جز آفریدن تئوریهاي مختلف و متعد
ت، باز و گشوده نگاه دارد تا بتواند تئوریهاي مختلف تازه اي براي براي تجربه ي تازه به تازه ي واقعیا

 کاربرد تئوریهاي تازه، ناظر اصالت تجربه ي واقعیات با واقعیات و عمل متناسب با آنها بیابد و فهمیدن
ات فقط باشد تا بتواند تئوریهاي خود را تصحیح کند و محدوده ي صحت آنها را بشناسد؛ نه آنکه واقعی

قبول اصالت واقعیات، یقین به موقت و گذرا بودن . وسائلی براي اثبات و تأیید حقّانیت تئوریها گردند
ع تر از تئوریهاي سیاسی هستند و هیچ واقعیات سیاسی،  غنی تر و متنو. تئوریها را با خود می آورد

.تئوري سیاسی نیست که بتواند تمامی ي واقعیات اجتماعی را در بر بگیرد
واقعیت اندیشی و واقعیت .  تغییر می کنند و تابع زمان و مکان و انسانها هستند،واقعیات سیاسی

بینی، کردار و اندیشه و قضاوت بر پایه ي واقعیات است؛ نه آنکه محصور به عمل و اندیشه و قضاوت بر 
 اندیشه و قضاوت بر طبق  معموال بسیاري از افراد و گروهها، سیاست را به عمل و.طبق واقعیات باشد

در این شیوه ي سیاسی، تفکّر . واقعیت در همین لحظه و در همین مکان و در همین فرصت، تقلیل می دهند
فرصت طلبی، انطباق دادن خود با واقعیتی است در . و قضاوت و عمل سیاسی، مترادف فرصت طلبی می شود

 سایر واقعیات در جاهاي دیگر و در زمانها و گروهها انسان آن واقعیت را از. زمان و مکان اکنون جامعه



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

١٩١

به همین دلیل است  که . و انسانهاي دیگر مجزا می کند تا جزیره اي مستقل براي عمل و فکر سیاسی بیابد
ات در خود احساس نمی کندهیچگاه مسئولیتی در قبال دیگر واقعی.

ت، براي ایجاد مسئولیات با هم و نیرومند وابستگی ي زمانیحسمکانی ي انسان به واقعی 
 ،  به هم،من بایستی به طور ملموس و محسوس دریابم که دیروز و امروز و فرداي من. ضروري است

ت من به  قدرت و میزان مسئولی.ت پیدا کنم مسئولیحسبت به دیروز و امروز و فردا همبسته اند تا نس
من وقتی براي سایر اقشار و افراد و گروهها و . بسته است ازمفهوم زمان و مکان و تصویر من از جامعه ام ب

تها و احزاب و طبقات در خوداقلی،نمی کنم، رابطه ي همبستگی ي خود را با آنها بریده  مسئولی تی حس
.و با چنین گسستنی است که به انهدام آزادي ي خود نیز دستور داده و واقعیت را گم کرده امام

ت می کنم  مسئولیحساتی است که من نسبت به آنها متمرکز در دامنه ي واقعی ،عمل سیاسی ي من
ت پذیرفته شده را بر آورده کنم و دامنه ي واقعیات تا آنجایی گسترده اند که  مسئولی،و می توانم با قوایم

 که براي آنها دامنه ي واقعیات انسانی، واقعیاتی هستند. براي قدرت قضاوت و اعمال و افکار من ملموسند
. دامنه اي که با عمل خود می خواهیم به آنها بپردازیم و می توانیم آنها را تغییر بدهیم. نگران می شویم

- و  -سیاست با چنین دامنه اي از واقعیات سر . دامنه ي واقعیاتی که می توانیم آنها را تأویل کنیم  کار  
من می توانم راجع . ند به قضاوت دائم انگیخته می شوندا فرادي که در دامنه ي واقعیات حضور دار. دارد

.به مسائلی قضاوت کنم که نسبت به آنها مسئول هستم

 و قضاوت)رامیاري ( =  سیاست  -)ت 

بدون . براي درك سیاست می باید بین قضاوتهاي اخالقی و قانونی و سیاسی، تفاوت بسیار گذاشت
. رگ و خطرناکی به وجود می آید که بسیار آسیب رسان هستنددر نظر گرفتن چنین تفاوتی، اشتباهات بز

با تعمیم قضاوت اخالقی یا قانونی به سیاست، استقالل تفکّر سیاسی از بین می رود و سیاست، فرع اخالق یا 
در سیاست، بر عکس اخالق، معیار قضاوت، واقعیت است؛ نه یک معیار .  می شودقانون و مراجع قضایی

.یک قانون یا مجموعه اي از قانونهاایده آلی؛ نه 
 در روند مطالعه ي سیاسی و قضاوت سیاسی می خواهیم بر پایه ي هر تجربه اي از واقعیات 

قضاوت سیاسی به .  مشی آینده ي اقدامات سیاسی و تغییر واقعیات تصمیم بگیریمسیاسی، در باره ي خطّ
 .بسته است قعیات موجود و واقعیات گذشته بازآینده و امکانات عمل در حال و آینده بر پایه ي وا

 حاضر داریم و داراي سه ،قضاوت سیاسی،  تأویلی از واقعیات روز است که ما در تجربیات سیاسی ي خود
.  قضاوت واقعیت گرایانه -3 قضاوت تأویلی  -2 قضاوت هنرمندانه  -1:  می باشد که عبارتند از مولّفه
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را می نمایند، گشودگی ي روانی دارند و افکار و عقاید و تئوریها و که انسانها خود  جایی تا
 نیرومندي و بهمنشی ي اجتماعی است که مردم بدون واهمه و ،این یک نوع. زبانشان، باز و گشوده است
بود و نمود در لحظه هاي نیرومندي، رابطه اي مستقیم و . گونه که هستند ترس، خود را بنمایند بدان

. دیدنی و تماشایی بودن و گشوده بودن، اصل اعتماد و همبستگی ي اجتماعیست. ا هم دارنددرهمتافته ب
د تا اعتماد افراد جامعه به یکدیگر پایدار نچهره هایی از وجود انسان باید در اجتماع، دیدنی باش

ز دارد تا هر جامعه اي به مقداري سادگی و بی شیله پیله بودن و صداقت و یکرنگی ي افراد نیا. بماند
جامعه، کارآیی و انسانها همبستگی داشته باشند و نیز مردم بتوانند همدیگر را مستقیما و بالواسطه ببینند تا 

در سیاست ممکن نیست و دامنه ي اعمال و در جامعه اي که این نوع قضاوت. به هم اطمینان پیدا کنند
 ندارد؛ یعنی هر کسی می کوشد بر سر افکار و گفتار در دسترس همدیگر براي قضاوت و نظارت قرار

 محال می گردد و بدینسان جامعه ي ،دیگري کاله بگذارد و او را فریب بدهد، قضاوت اولیه ي سیاسی
.سیاسی نمی تواند به وجود بیاید

 و ها و گفتارکردارهاهر انسانی در . از گوهر ناشناخته انسان که بگذریم، نمایشگري آغاز می شود
در . همه به همدیگر، خود را می نمایانند. ا براي خودش می شودگري براي دیگران و حتّافکارش، نمایش

ا خود شناسی نیز بدون هنر تأویل خود، ممکن نیست تا چه رسد به قضاوت کردن در باره ي اینجا حتّ
.  تأویل، احتیاج دارددیگران که به مهارت در فنّ

آنچه می نمایاند، در پشت آنچه زیبا و معقول و هر کسی خود و منافع و سوائق خود را در پشت 
 واقعیات  هیچکس نمی تواند در باره ي،در این عرصه. حقیقت و نیک صفتی است، پنهان می کند

 ي مولّفه ا تئوریهاي سیاسی و ایدئولوژیها و عبارات و زبان،حتّ.  به طور مستقیم، قضاوت کنداجتماعی
اب و زیبا و گیراي خود، بسیاري از ی یا علمی ي خود، در عبارات جذّما در سیستم عقل. پنهان ساز دارند

.واقعیات را آگاهانه یا نا آگاهانه می پوشانیم
ما فقط می توانیم از راه تأویل اعمال و افکار، رفتارها و واکنشهاي انسان را از هم بگشاییم و باز 

 ،اي شناختنی کردن خود و از طرف دیگر تئوریها و ایدئولوژیها، تالشی هستند از یک طرف بر.کنیم
بسته اند؛ زیرا در هر انسانی، عالقه به نمودار   به هم بازمولّفه این دو .مجهول و گمنام سازي ي خود

 نامتا آنجا که انسانها در جامعه نمودار می شوند، قضاوت ما به .  و پوشاندن خود به هم عجین هستندکردن
 گاهی می خواهد نقش ایفا کند، باید ،مندانه است؛ ولی جایی که انسانیک ناظر بی غرض،  قضاوتی هنر

. قضاوت تأویلی را به کار برد
به همین سبب، قضاوت سیاسی در اجتماع فقط از .  بازي می کند، خود را می پوشاند،کسی که نقش

ئولوژیها و زبان نیز، تئوریها و اید. راه تأویل، امکانپذیر است؛ زیرا جامعه، جامعه اي باز و گشوده نیست
در این زمینه نمی توان به تصحیح یا رد . همه در این قسمت ناگشوده و بسته است که باید تأویل بشوند

.تئوري یا ایدئولوژي قناعت کرد؛ بلکه باید آن را فقط تأویل کرد
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قضاوت سیاسی، یافتن شیوه ي عملی است که بتواند واقعیت را در جهت تأمین منافع تصمیم 
جهتش  به سوي عمل . ال و تأثیر گذار و تغییر دهنده استدر اصل، یک روند فع. گیرنده، تغییر جهت دهد

با پیدایش قضاوت سیاسی در جامعه، تغییر ساختار جامعه و اقتصاد و فرهنگ به طور . تغییر دهنده است
ضاوت و راي سیاسی از راه قضاوت سیاسی می توان حکومت را بر شالوده ي ق. آگاهانه شروع می شود

. مردم؛ نه ایدئولوژیها و تئوریها، پایه ریزي کرد
در سیاست نبایستی بدین شیوه، قضاوت کرد که انسان می تواند پیشاپیش تمام واقعیات را از پیش 
ساخته و پرداخته و آنها را یک کاسه در قالب یک تئوري یا ایدئولوژي یا اصول دین کتابی بریزد؛ بلکه 

قضاوت و قدرت تغییر .  دامنه تر چنگ یازیم ر آن بود که با تغییر دادن واقعیتها به بینشی پبایستی بر
همانطور که عمل در مقابل واقعیات، به قضاوت احتیاج دارد، قضاوت نیز به . واقعیت به هم باز بسته اند

.عمل؛ یعنی تغییر دادن واقعیات، احتیاج دارد
هیم؛ یعنی عمل نکنیم، نمی توانیم به بینش و قضاوت سیاسی برسیم و تا  ما تا واقعیات را تغییر ند

پس عمل و آگاهبود و قضاوت . قضاوت نکنیم و آگاهبود سیاسی نداشته باشیم، نمی توانیم عمل بکنیم
بنابر این، نمی توان در آغاز، یک ایدئولوژي یا تئوري ي ساخته . می بالند و می شکوفند سیاسی با هم فرا

تغییر در جهان، هیچگاه نتایج پیش بینی . اخته یافت و با آن براي تغییر واقعیات برنامه ریزي کردو پرد
 را در همه ي وجوهش برآورده نمی کند؛ بلکه نتایج ناشناخته و پیش )طبق تئوري یا ایدئولوژي ( شده 

را جذب کند و با تجربه ي بدین سان ذهن ما باید مهلت داشته باشد تا نتایج . بینی ناشده به دست می دهد
.جدید، زمینه ي تجربی ي گذشته اش را تصحیح کند و آنگاه به سراغ قضاوت تازه اي از واقعیت برود

، تجربه ي زنده از واقعیات جامعه است)سیاست ( =  هنر رامیاري -)ث 

علمی که فقط رده، متابعت مطلق نمی کند و هر گونه انسان در راي و قضاوت سیاسی اش، از علم م
هر کتابی و اثري و ایدئولوژیی و دین .  مرده است،به آراي گذشتگان استناد کند در قبال معیار فردي

ات، مهمانطور که هر عقیده اي . رده استکتابی در برابر تجربه ي مستقیم و تازه به تازه ي شخصی از واقعی
رده استو هر مرام و مسلکی در برابر معیار خویشافریده م .

هر چیزي که . آنچه که به طور اصیل، زنده است، تجربه ي مستقیم انسان از واقعیات اجتماعی است
تجربه ي زنده را تأیید و تقویت کند، پذیرفتنی است و هر چیزي که از نیرو و ارزش تجربه ي زنده ي 

 ،ستم فکري تا زمانیهر سازمانی و هر سی. انسانها بکاهد، مرده و از  حیطه ي مردگان به حساب می آید
.پذیرفتنی و شایسته ي ارجگزاري است که موید تجربه ي زنده ي انسان از واقعیات باشد

مقصود از حاکمیت ملّت این است که هر کسی در جامعه بر طبق تجربه ي مستقیم خود از واقعیات 
بسته است، زنده تر از علم  زسیاست که به تجربه از واقعیات اجتماعی با. اجتماعش قضاوت کند و راي بدهد
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علوم و عقاید و مذاهب، موقعی . جامعه و سیاست و ایدئولوژیهاي سیاسی و عقیده و معرفت دینی است
.پذیرفتنی هستند که تجربه ي مستقیم انسانی را از واقعیات اجتماعی تأیید کنند
ي یا فلسفه ي آلتی را رد و  تجربه ي زنده و مستقیم انسانی از واقعیات، دین یا علم یا ایدئولوژ

 قضاوت کردن و کردارها و اقدامات سیاسی، برترین معیار می  براينفی و طرد نمی کند، بلکه خود را
 براي هر انسان سیاسی، چیزي دشوارتر از متابعت از علم، از ایدئولوژي یا از اصول دینی کتابی یا از .داند

ن بود که انسان بطور مستقیم از سرچشمه ي حقیقت درونش همانطور که جایی عرفا. عقاید گذشتگان نیست
در سیاست، استفاده از علم و تجربیات گذشتگان و خبرگان حقیقت و ایدئولوژي و علم و . سیراب می شد

نیز استفاده از نتایجی که هر تئوري ي علمی یا هر حقیقت در معرفت دینی می دهد، ما را در سیاست به 
.نمی کندو مجبور ف ن  یا ایدئولوژي، مکلّتابعیت از علم یا دی

 سیاست هر کس بدون استثنا به سرچشمه ي  دامنه يسیاست، کار همه ي افراد است؛ زیرا در
هر تئوري ي علمی، چیزي جز آزمایش براي ترکیب . مستقیم درك خود از واقعیات اجتماعی دسترسی دارد

یا فلسفه ي آلتی یا ایدئولوژي، جمعبندي و ترکیب هر تئوري ي علمی . و تألیف تجربیات با هم نیست
. م سیستم را بر تجربه ي زنده ایجاب نمی کند تقدتجربیات است و کوشش براي سیستم سازي، هیچگاه حقّ

 یا  سیاستکسی که تابعیت از علم مرده را نمی پذیرد، منکر این نیز نمی شود که دین  یا علم یا
او فقط وقتی که می خواهد قضاوت سیاسی کند و راي سیاسی بدهد، در آغاز . حقوق، معتبر و  با ارزشند

به تجربه ي مستقیم انسانی ي خود از واقعیات اجتماعی مراجعه می کند و آن را برترین معیار خود در 
 عا نمی کند که سیاست، همه چیز انسان است و تجربه ي سیاسی از و البته هیچگاه نیز ادسیاست می شمارد

واقعیات اجتماعی، سراسر تجربیات انسانی را در بر می گیرد و دین و عرفان و اقتصاد همه تابع سیاستند و 
تا زمانی که همه ي انسانهاي یک جامعه به تجربه ي زنده ي خود از واقعیات .  گردندباید در سیاست حلّ

همه ي مردم در سیاست شرکت اجتماعی ارج نمی گذارند، هنوز آن جامعه، جامعه اي سیاسی نیست و 
.ندارند و حاکمیت از آن ملّت نیست

در سیاست، امکان تجربه ي زنده براي همه وجود دارد و براي آن به هیچ نوع برگزیدگی 
باید طوري به خود شکل بگیرد و سازمان بیابد که تجربه ي زنده، ) حکومت ( نظام سیاسی . احتیاج نیست

در ئتیجه، نظام .  باید آنچه را که زنده و تازه است، نگاه دارد و بپروراندسیاست. مدار اصلی ي آن باشد
، باید طوري باشد که راي و داوري و تصمیم سیاسی به عقیده یا ایدئولوژي یا علم) حکومت ( سیاسی 
تهاي عقیدتی و ایدئولوژیکی و علمی در اجتماع باید ، آن نیست که فعالیحرفمقصود از این . دشو نمنحصر

محدود بشوند یا از بین بروند و همچنین مقصود آن نیست که میان آنها تبعیض قائل شویم و دین  را به 
باطل یا علوم را تراوش آگاهبود کاذب قلمداد کنیم و آنها را  تحقیر کنیم،بهانه ي قالب بندي ي واقعیات

 دین و ایدئولوژي باید فقط در  همچنین مقصود این نیست که علم اجتماع و اقتصاد و سیاست و.بشُماریم
ق دادن  تحقّبرايهمه ي دانشها می توانند . ها و مرز بندیها رشد کنندجهت و هدف و راستاي محدودیتّ
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 کوشا باشند؛ ولی در عالم تصمیم گیریهاي سیاسی، همه ي دانشها تابع تجربیات آغازین انسانها ،خود
م تجربه ي مستقیم  و قدرت داده نخواهد شد که تقد حقّو هیچگاه در عرصه ي سیاست به آنهاخواهند بود

.انسان از واقعیات را بر علم و ایدئولوژي منتفی کنند
ات زنده و تازه به تازه ي انسان می ماند و تقدم  هر علمی و معرفتی و حقیقتی پیوسته تابع تجربی

-  به  -تجربیات زنده و نو  وم دینی و اجتماعی و حقوقی باید در نظام  نو انسان از واقعیات اجتماعی بر عل 
.تضمین گردد) حکومت ( سیاسی و ساختارش 

 ایران)رامیاري (=  پایه هاي آیین کشور آرایی  -)ج 

 در بازشکافی ي عناصر درهمتافته ي فرهنگ ایرانی به این نتیجه رسیده که آیین  »جمالی« 
 گزند ناپذیري  -4 داد  - 3 راستی  - 2 مهر  -1:  است سیاسی ي ایران،  بر چهار ارزش کلیدي استوار بوده

.جان و زندگی
مهر، همان همبستگی ي اجتماعی است و راستی همان شکوفایی گوهر فردیست که فقط در آزادي 

گزند ناپذیري جان و . آرامش در اجتماع استایجاد  گیتی و  کردن و داد، شالوده ي آبادممکن می شود
. ی دارد و پرورش و نگاهبانی از آن، تکلیف و وظیفه ي کشور داران استزندگی نیز،  قداست خدای

 هنر نرمی، گفتار نرم و خرد.  نرمی  - 2 راستی  -1:  هنر سیاسی در فرهنگ ایرانی دو چیز است 
 راستی، استواري در راست گفتن را بدون پرده پوشی ایجاب می کند که در  وورزي را ایجاب می کند

ایده آل آیین سیاسی ایران، تالش براي یافتن . ه و آزارنده است و علیه هنر نرمی می باشدحقیقت، رنجانند
.شیوه هاي پیوند این دو هنر متّضاد می باشد

-  در فرهنگ ایرانی، کاربرد فکري »هنگام « پرسمان   ست است که رد.  روانی ي دوگانه دارد 
 به کار می بریم؛ ولی معناي عمیق و فلسفی ي آن در امروزه،  هنگام  را به معناي لحظه و وقت و زمان

. زبان فارسی هنوز که هنوز است ناگشوده و ناگسترده مانده است
 را تا جایی که  »هنگام«    در روند فلسفیدن خود تالش کرده است که معناي فلسفی ي »جمالی« 

ام  کار کردن بر پایه ي فلسفه ي بر پایه ي استدالالت او،  به  هنگ. ممکن است، بازگشاید و بیان کند
. باید  بیدار بود که چه وقت، هنگام  می آید. هنگام، تصادفیست که باید منتظرش بود. زمان، استوار است

منتظر  هنگام  بودن از یک سو،  در کمین نشستن و  بیدار بودنست تا مبادا تصادف، ما را غافلگیر کند و از 
بهره گرفتن از  هنگام ، آن  هنگام ، دیگر به دست آمدنی و بازگشتنی سویی با یک لحظه تأخیر کردن در 

.ما باید هر لحظه با هنگامی دیگر، همگام شویم. هنگام، همگام شدن با تصادفات است. نیست
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تا . می چرخد » هنگام«  اندیشه ي - در هر کاري به دور سر»درنگ و شتاب «  اندیشه ي  -سر
کرد و وقتی هنگام کار، ناگهان و نابهنگام رسید، باید در کار نیکو کردن، هنگام کار نرسید، باید درنگ 

هنگام،  . هنگام، تصادفیست که نمی شود آمدنش را پیش بینی کرد. هنگام،  نابهنگام می آید .شتاب کرد
به عبارت بهتر، زمان، سلسله اي از تصادفات نابهنگام است و بی هنگام، در پس بی . شگفت انگیز است

هر بی . ام می آید و انسان باید بیدار باشد؛ زیرا در هر آنی، رویداد نامنتظره اي پیش می آیدهنگ
بی هنگامها به بیداري ي فوق العاده و تمرکز قواي خارق العاده در هر آن . هنگامی، هنگام کاري هست

.و نیروي تصمیم گیري ي آن به آن و نیروي تندر آساي اندیشیدن، نیاز دارند
 فرصتی ، پیوستهلوان نیرومند باید نیروي زاینده اش در کارهاي گوناگون پدیدار شود و هر په

پهلوانان آزماینده، . را بجوید که در آن فرصت، نیروهاي رویهم انباشته و فشرده شده ي خود را بیازماید
.نیرومندانی هستند که هنگامه جو می باشند

- هم، در سربراي ایرانی، آفرینندگی در آمیزش اضداد با  -، سر »هنگام و درنگ« اندیشه ي   
به خود جوشی ي آنی ي هنگام، . اندیشه ي بنیانی براي شالوده ي حکومت و سیاستمداري می شود

 و سپس در هنگام شتاب، درنگ کردن و خود را بدست شتاب نسپردن.  و تصمیم فردي، نیاز دارداندیشه
م و رها نکردن، اضداد آفریننده ي سیاست و سپاهیگري در درنگ، شتاب کردن و خود را در درنگ، گ

. هستند
 تاکید می کند که مسئله ي درد و رفع درد براي ایرانی، بزرگترین  »جمالی« در همین زمینه، 

مسئله ي کلیدي حکومت باید اندیشیدن در باره .  هم در دین پیدایشی داشته استت را هم در سیاستاهمی
در فرهنگ ایرانی، . اندیشیدن در باره ي شیوه ي رها سازي مردم از دردها باشدي درد هاي اجتماعی و 

. درد، یک مسئله ي گوهریست که حکومت باید جهت رهایی انسانها از آن وارد عمل شود
 رویارویی با خطرات و مسائل زندگی برايهر سیاستمداري باید گوهر ذاتی ي خودش را 

ویژگی ي هر گونه اقدام سیاسی، به . دیشد و تصمیم بگیرد و سپس عمل کنداو باید به تنهایی بین. بنمایاند
بدین معنا که سیاستمدار بایستی به تنهایی و به . کی بودن و به خود اعتماد و یقین داشتن استخود متّ

 و به هنگام عمل کند ) خواه  -هنگام ( = ، به هنگام تصمیم بگیرد ) اندیش  -هنگام ( = : هنگام بیندیشد 
 .) کار  -هنگام ( = 

 کار دارد که سیاستمدار  - و  -ت سر  با مسئله ي گریزندگی ي گاه یا موقعی » شناخت–هنگام « 
باید آذرخش آسا از راه تجربه ها و احساس و آگاهیها و مطالعات و فهم و شعور خود، واقعیات و پدیده ها 

 به تفکّر  » شناخت–هنگام « .  سرانجام عمل کندرا ببیند و در باره ي آنها بیندیشد و سپس تصمیم بگیرد و
 وابسته باشد؛ زیرا زنده ي سیاسی در ژرف روان و گوهر آگاهبود فردي نیاز دارد که  نباید به میانجی

دریافت هنگام، به فکر و عمل تیرگونه نیاز دارد که فوري به هدف بخورد و . علیه منش راستی است
.  کارگذار باشد
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، دامنه ي درنگ و شتاب است؛ زیرا هر عملی با زمان متوازي است و نه تنها تابع دامنه ي سیاست
در سیاست، انسان . ه اي یا اصولی نیست؛ بلکه ناگهانی و برق آساستهیچگونه قرار دادي یا قانونی یا فرضی

 ،ر پی یا خیر به شکل مطلق روبرو نیست؛ بلکه با تناقضی رویاروست که پی دهیچگاه با پدیده ي شرّ
. تناقضها نیست؛ بلکه همسویی و باهمتازي آنهاستبنابر این، مسئله ي سیاستمدار، حلّ. دگرگون می شود

 و مفهوم جوانی)رامیاري ( =  سیاست  -)چ 

، سیاست، اندیشیدن در باره ي سرچشمه و چگونگی ي پیدایش  »جمالی« بر شالوده ي تفکّرات 
.  جوان کردن گیتی و اجتماع است) کشورپروري  -جهانداري ( کار سیاست . قدرت و حقوق اجتماعیست

حکومتی سزاوار حاکمیت . تفکّر سیاسی و کار سیاسی باید مانند بهار، ویژگی ي جوانسازي داشته باشند
.است که جهان و مردم را جوان و شاداب نگه دارد

ی شود گیتی را آباد چون با جوانمردي م. قدرت سیاسی ي هر دولتمردي باید جوانمردانه باشد
جوانمردي، یک منش .  جوانمردي می بایست گوهر حکومت باشد.کرد و اجتماع را سر زنده نگه داشت

. است؛ نه یک عمل اخالقی
جوانی و جوانمردي، سرچشمه ي بینش و مهر و نظم؛ یعنی گوهر حکومت و در فرهنگ ایرانی، 

اصل مهر و .حکومتگران باید جوانمردي باشدمنش انسانها و بویژه . رفتار سیاسی شمرده می شود
به همین دلیل بود که . هر کسی باید خودش جوانمرد باشد. جوانمردي، نزد ایرانیان برتر از اصل داد است

پهلوانی، درگوهرش نمی توانست طبقه یا حزب بشود و نمی شود حکومت پهلوانی یا جوانمردانه ایجاد 
بدون . زمانهاي حکومت هستند، این ویژگی ي گوهري را می خواهندکرد؛ ولی مردم از افرادي که در سا

این ویژگی، هیچکس سزاوار حکومترانی نیست؛ زیرا از دید فرهنگ ایرانی فقط جوانمرد است که می 
.تواند دادگر و داور و دادگزار باشد

ن برخورد  سیاست که میدا.رفتاریست بسیار ژرف و انسانی در برابر دشمن و بیگانه ،جوانمردي
 به همین دلیل، گستره ایست که باید هر سیاستمداري در .قدرتخواهانست طبعا جاي پیدایش دشمنی است

سیاستمداري که منش جوانمردي ندارد،  لیاقت آن را ندارد که در سازمان حکومت .  جوانمردي کند،آن
 مردمی ،مردانه نشده است، سیاست سیاسی، جوانمناسبات تا زمانی که . داشته باشد و مقامی جایی،یا دولت

 و مهر میان انسانها، مسئول راستیو) زندگی ( براي جوانمرد، هر انسانی در نگاهداري جان . نخواهد شد
.است

مسئولی مسئله ي کلیدي . س و جدا ناپذیر از گوهر انسانیستت پاسداري از زندگی، وظیفه ي مقد
 فلسفه ي جوانمردي، نخستین .کومت و اجتماع استي فرهنگ ایرانی، پیدایش گوهر انسان در ح
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ت انسان را در اجتماع و سیاست، پرسش مداوم از حکومت و حکومتگر می داند تا گوهر حکومت مسئولی
. یا حکومتگران در آزمایشها و پرسشها پدیدار شود

رد؛ زیرا هیچ مقتدري فراسوي پرسشها قرار نمی گی.ت، پرسش پذیري و خویشازمایی استمسئولی
در حقیقت، برگزیدن و تصمیم گرفتن فقط با . آزمودن پدیدار می شود برگزیدن نیک و بد در پرسیدن و

.پرسیدن و آزمودن ممکن می گردد
دیگر آنکه در فرهنگ ایرانی، سیاست و جهانداري و کشور داري می بایستی بر مفهوم 

 استوار ،سیاستی که تنها بر قدرت. داشته باشدنیرومندي استوار باشد تا حاکمیت حکومتگران، حقّانیت 
تی ندارد؛ زیرا قدرتخواهی، زاییده ي سنهادي است؛ ولی فرّ -ست باشد براي ایرانی هیچگونه حقّانی  ،

.  چهره ي درخشان نیرومندي می باشد
 یا به عبارت دیگر، فراسوي عقاید و مذاهب و ادیان کتابی و فراسوي کفر و دین رفتن

هر . احزاب و دستگاههاي فلسفی رفتن به غناي وجودي و گشوده فکري ي انسان نیاز دارد ژیها وایدئولو
فردي در جامعه ي مبتنی بر دمکراسی باید توانایی فراسوي احزاب و طبقات و ایدئولوژیها و مذاهب  

اندیشیدن را داشته باشد تا دمکراسی عملکرد ددن، فراسوي فراسوي سود خود اندیشی. ست داشته باشدر
. عقیده و دین و ایدئولوژي ي خود اندیشیدن، از غناي وجودي انسان سرچشمه می گیرند

مسئله ي پایه اي ما در سیاست، مسئله ي آزادي ي وجدان انسانی در برابر هر گونه 
مصلحت روزگار و اقتضاي غیر اخالقی ي اجتماع نیاز اخالقی ي فرد را نباید قربانی ي. قدرتورزیست

 اخالق حقیقی در بیان همین نیاز و ایستادگی در برابر مردم است؛ نه در تسلیم شدن و سازگاري با .دکر
پیدایش منش و گوهر فرد و پیدایش اصل اخالقی در فرد و مقاومت او در . عرف و عادت و رأي اجتماع

ت فراوان داردبرابر اجتماع، اهمی.

 رامیاري و چشمدید -)ح 

ع خود به ما نشان می دهد که مغزه ي اساسی ي مقوله ي  اندیشه هاي متنو -ه  در پار »جمالی« 
وي می گوید .  باز می گردد»  اندازه –چشمدید  و  چشم « سیاست در فرهنگ ایرانی به ویژگفتاره هاي  

، مفاهیمی هستند که می بایست حقوق سیاسی و قانون اساسی  »اندازه  -چشمدید  و چشم«  دو ویژگفتاره ي
ما را متعین کنند؛ زیرا فرهنگ ایرانی بر عکس حکومتهایی که در ایران تا کنون شکل گرفته اند، از 

بوده است و چون تنش میان د و ادیان همان سپیده دم آغازش، فرهنگی فراسوي کفر و دین و عقای
ردن حکومت و فرهنگ ایرانی و قدرتهاي حاکمه، حقّانیت قدرتها را می کاهد، راه چاره اي جز همسو ک

. نیست »فرهنگ فراسوي کفر و دین« قدرت با 
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 اندازه اي ویژه ار و اقدامی،کرد، دیدیست که در هر رویدادي و پدیده اي و  » اندازه–چشم « 
داوري و اقدام بر شالوده ي اندازه ي چشم از . براي همان رویداد و پدیده و عمل و اقدام می یابد

برترین ویژگی ي . است توانا و آفریننده در هر حکومت مستقل استویژگیهاي مثبت و بزرگ هر سی
 بدون تکیه استقالل یک حکومت، مستقل اندیشیدن و استقالل تصمیم گیري ي گردانندگان آن حکومت

. اصول و مبانی ي هر دین کتابی  و ایدئولوژي استو استناد و تاسی کردن به
ا دارد و براي شناختن آن چیز باید هر دو دامنه را هر چیزي هم الیه هاي پنهانی، هم چهره ي پید

هر اندیشه اي را نباید فقط با محاسبات و منطق مفاهیمش شناخت؛ بلکه باید ریشه هاي تاریک روانی . دید
و گوهري اش را در انسان و اجتماع و تاریخ شناخت و نکته ي اساسی این است که ریشه ها و بنها را نمی 

 را  فرهنگ ایرانی از زیرا ریشه ها و بنها در روشنایی می خشکند و این مسئله. ردتوان به روشنایی آو
 ، »پسندیدن و خواستن«  به همین سبب، در سیاست بایستی میان.  بودهمان آغاز شکوفاي اش کشف کرده

ل زدپ .
ستن و  دست به اقدام بزند و سپس به خوا »پسندیدن« قضاوت سیاسی در آغاز باید با سائقه ي 

از اینجاست که خرد در . برگزیدن ختم شود تا تجربه ي مایه اي فرهنگ ایرانی کاربرد داشته باشد
زیرا کار خرد، پیوند دادن اندیشه ها و تجربیات براي پروردن و . فرهنگ ایرانی با مهر، عینیت دارد

.ه ي مهر استمهرورزي به گیتی و زندگی است و پیوند دادن اضداد در فرهنگ ایرانی، فروز
همسویی و باهمتازي ي دو نیروي متّضاد در .  پیامد خویشکاري ي مهر و خرد، پیوند دادن است

هنر سیاست، نه دلیریست نه خردمندي به تنهایی؛ بلکه . خوانده می شود »اندازه« تفکّر سیاسی و اخالقی، 
- و  -ضاد، سر مهر و اندازه با هنرهاي متّ. آمیزش آفریننده ي خردمندي و دلیریست . کار دارند 
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ندگیري بر شالوده ي قداست جان و زقانونگذا - )١٧

قانون اساسی ي مدرن اجرا شدنی  برخی بر این باورند که قانون و قانونگذاري فقط با داشتن
در حالیکه قانون و قانونگذاري از پیامدهاي همخوانی ي گوهر انسان با جهان و پدیده ها . هستند

قانون و . شمه می گیرد و نمی توان بازتابهاي آن را مکانیک وار به جامعه اي دیگر انتقال دادسرچ
زاییده و در مفاهیم  افراد هر جامعه،قانونگذاري از مناسبات فرهنگی و فکري و اجتماعی و اقتصادي ي

.حقوقی، بازگسترده می شوند
-ما بدون شناخت مناسبات اجتماعی   قانونی را  توانست نخواهیم،معه ي خود فرهنگی ي افراد جا 

 جمالی« در این زمینه،  .  ریشه گرفته باشد،تاسیس کنیم که اساس آن از آراي افراد مستقل و خویشاندیش
 تاکید می کند پیش از آنکه جامعه ي خود را تغییر بدهیم، باید مناسبات حاکم بر آن را بهتر و بیشتر »

.  تغییر آنها باشدرايهنیت حاکم بر افراد جامعه ي خود باید اساس اقدام بفهمیدن تفکّرات خود و ذ. بفهمیم
 اجتماعی و تاریخ و فرهنگ خود را نفهمیده است، نمی تواند آن را به شیوه اي مناسباتکسی که 

( هر کسی و هر جامعه اي را یک طور . تغییر بدهد که باید و چه بسا آن را طوري تغییر می دهد که نباید
 نمی توان تغییر داد تا بتوان الگوي واحد تغییر دادن و انقالب را از دیگران یاد بگیریم )یک الگو طبق 

ق می یابد که بزرگترین انقالب، موقعی تحقّ. و در جامعه ي خود، اصول آن را مو به مو، به کار ببندیم
.مردم به رغبت خویش، رفتارها و ذهنیت خود را تغییر بدهند

هر چیزي که می زیید و .  جان، تجربه ي قداست می کردندره ها، در پدیده ي هزا،ایرانیان
گوناگونی ي جانها، استوار بر یگانگی ي جان می باشد. س هستجان دارد، از نظر فرهنگ ایرانی، مقد .
 . هر انسانی، فردیت ویژه ي خودش را دارد که همسان خداست.هر تخمه اي براي خودش اصالت دارد

 حقّانیت ندارند که مردم را به یک صورت ،حکومت و سازمان دینی.  نباید به یک شکل، ساخته بشودانسان،
فرهنگ .  نه ماده و گِلی براي آنکه از آنها صورتک بسازندانسانها، تخمه هاي مختلف هستند؛. بسازند

-ایرانی با سر .اندیشه ي تخمه بودن انسان، اصل آزادي ي انسان را مطرح کرده است  
 استدالل می کند که اجراي قانون و قانونگذاري؛ ولو  »جمالی« در باره ي پی ریزي ي قانون، 

.  پیدایش می یابد،از هم جدا باشند، باید همدیگر را طبق تغییراتی تصحیح کنند که از آزادي ي انسان
ر اجتماع و مناسبات س باشند؛ ولی قوانین نمی توانند دحقایق هر کس می توانند تا مرگروزش ابدي و مقد

 ابدي باشند؛ زیرا آنها موقعی براي انسانها اعتبار دارند که پیوسته با آزادي ي او همخوان  -بشري، ازلی 
براي انسانی که گوهرش آزادي است، نمی توان قانون ابدي . ت قانون استباشند و آزادي، علیه ابدی

. دگی را برتر از نواقص و تباهیهایش بشماریمبزرگی و شکوه در آنست که زن. نوشت و آن را اجرا کرد
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مسئله ي ایرانی، بودن یا نبودن، نیست؛ .  ویژگی ي خدایی دارد،در فرهنگ ایرانی، زندگی
بلکه مسئله ي ایرانی، زیستن و نیازردن است؛ یعنی هر چیزي که زنده است، خدائیست و خدا در آن 

به زندگی در هر شکلش باید مهر . ن به خداستآزردن جان دیگري، آسیب زد. جاري است و می زیید
ایرانی، قداست . زندگی باید آسیب ناپذیر بماند. ورزید و از گزند رسانیدن به آن، بیم داشت و دوري کرد

.م می بخشد، تجس »تصویر سیمرغ«  زندگی را در

 خدشه ناپذیري ي گوهر انسان و مسئله ي حقوق بشر -)الف 

یکی به نام حاکمیت الهی، شرافت او . و تضمین آزادیهاي فردي ي اوستشرافت انسان در تأمین 
ترین مسئله ي ایرانی آنست که  بزرگ. و دیگري به نام دفاع از حقوق، شرافتش را مسخ می کند را سلب

ه ي جهانی ي حقوق اعالمی. وجود انسان که در شرافت او تضمین می شود از هر طرفی در خطر می باشد
 شرافت و حاکمیت انسان، نوشته شده است که امروزه از همه سو در خطر افتاده و در حال مینبشر براي تأ

.پایمال شدن است
از حاکمیت الهی و ملّت .  چه پنهان از هر گونه حاکمیتی سخن گفته می شوداین روزها چه آشکار

 هم آن را نفی و لعن نکنند و به  کسی از حاکمیت انسان دم می زند و اگر،درتنُه و طبقه و جامعه؛ ولی ب
 منتفی و  ننگ آلود نکنند، این حاکمیت را در یکی از حاکمیتهاي نامبرده،پرستی فردگرایی و خودنام

. می کنندحلّ
آنچه انسان را انسان می کند، شرافت اوست و سرچشمه ي شرافت او، استقالل اوست و استقالل 

 ها و رفتارکردارها موقعی هست که بتواند گوهر خود را در ، انسان.انسان، حاکمیت انسان بر خودش هست
حاکمیت انسان بر خودش، چیزي جز تعیین هدفها و منافع و خیرها و ارزشهاي .و افکارش پدیدار کند

کسی که تعیین هدف و منفعت و خیر و ارزش خود را می کند، نیروي شناخت هدف و منفعت .خود نیست
.را از راه تجربه و عقل خود داردو خیر و ارزش خود 

یا تعریفی که از ( هر دین کتابی و ایدئولوژي و تئوري اجتماعی با تصویري که از انسان می کشد 
 یا در تصویري که از جامعه ي ایده آلی خود می کشد و ضرورت سیر تاریخی را در آن )انسان می کند 

ن و ثابت و تغییر ید، هدف انسان و جامعه را معیمی داند که به آن هدف غایی به طور حتمی خواهد رس
در حالیکه حاکمیت و شرافت .  و نیروي تعیین هدف را از انسان می گیردناپذیر می کند و با این کار، حقّ

 به عبارت .انسان، مافوق هدفهاي حکومتی و حزبی و سازمانی و دینی و ایدئولوژیکی و فلسفی قرار دارد
 تابع هدفهاي ایدئولوژیکی یا )نه در حقوق شهروندیش (  در حقوق انسانی اش دیگر، حاکمیت انسان

.دینی یا تابع هدفهاي سازمانی و حزبی و حکومتی نخواهد بود
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 شرافت و حاکمیت انسان، در تعاریف و تصاویر هیچ یک از مذاهب و ادیان کتابی  و ایدئولوژیها 
میت، محدود به مقداري نیست که هر ایدئولوژي یا دین شرافت و حاک. و تئوریها و سازمانها نمی گنجد

. همه ي این کوششها براي تعریف شرافت او، ارزش نسبی دارد. کتابی یا حکومت یا هر حزبی به او می دهد
بیان یک هدف به . هیچ یک از اینها نمی توانند هدف نهایی او را معلوم و تثبیت و سپس به او تحمیل کنند

. و قدرت تعیین و تغییر هدف را از انسان سلب می کنندي یا اجتماعی، حقّ هدف غایی فردنام
وابستگی ي انسان به یک ایدئولوژي و حکومت و دین کتابی و سازمان و جامعه، بیانگر تابعیت 

جوهر وجود انسان، ماوراي . سراسر اعمال او از آن ایدئولوژي یا دین کتابی  یا حکومت و سازمان نیست
 یا سازمان و حکومت، یک گرایش نسبی یش به یک ایدئولوژي یا دین کتابیگرا. ار می گیردتابعیت قر

.  گرایش دارد،فقط قسمتی از رفتارها و عقاید انسان به آن ایدئولوژي یا دین یا جامعه و حکومت. است
 یک فرد می ت یا شخصیت اسالمی يآنچه هوی. اگر چنین نباشد، انسان فاقد حاکمیت و شرافت خواهد بود

. خوانند یا آگاهبود سوسیالیستی ي یک فرد می نامند، تمام جوهر او نیست و حاکمیت او را تأمین نمی کند
 هم قدرت آن را داشته باشد که گرایش خود را به حاکمیت او موقعی تأمین می شود که هم امکان هم حقّ

.یک دین  یا ایدئولوژي، ترك یا محدود کند
 او این است که بتواند در مقابل یک سازمان یا حزب یا حکومت، مقاومت و حاکمیت و شرافت

عصیان کند و از آن جدا شود و این موقعی است که وجود او از همه ي آنها برتر و  بر آنها حاکمیت داشته 
هر انسانی بر پایه . حقوق شهروندي ي یک فرد در یک حکومت با حقوق انسانی ي او همسان نیست. باشد
شرافت و حاکمیتش، واجد حقوق انسانی هست، چه حکومت، حقوق انسانی را تأیید بکند چه منکر ي 

. بشود
 اعتبار بخشید و تالش ،یک حکومتالبته می توان کوشید که حقوق انسان را در حقوق اساسی ي

 انسان در حقوق کرد که در قوانین و نهادها، ضمانت اجرایی براي آنها فراهم کرد؛ ولی با قرار دادن حقوق
نمی شود؛ بلکه حقوق بشر  اساسی، انسان، همطراز یا تابع و همسان قانون اساسی ي آن حکومت خاص 

. باقی می ماند،مافوق حقوق اساسی و قانون اساسی
کسی که می . شرافت هر انسانی بیش از مومن و عضو و شهروند و کارمند و همعقیده بودن است

یا دین کتابی را با شرافت او یکسان قلمداد کند، شرافت او را سلب و آلوده خواهد ایمان به یک عقیده 
ق به یک طبقه را با شرافت او همسان بشمارد، شرافت او را همانطور، کسی که می کوشد تعلّ. کرده است

ش ق او به یک طبقه است؛ یعنی آگاهبود طبقاتی ایگانه بودن انسان با خودش، بیش از تعلّ. پایمال می کند
ت سازمانی و حزبی ي انسان، همه ي حقوق او را شهروندي و عضوی. سراسر وجود او را تشکیل نمی دهد

. ت نیز می تواند در مقابل همه ي آنها اعتراض و مقاومت کنددر بر نمی گیرد و به همین علّ
ق انسان می تواند فقط حقوق شهروندي اش را در یک حکومت یا سازمان تضمین کند و تحقّ

ق حقوق انسانی چون فوق همه ي سازمانها و نهادها و عقاید است، دشوار  ولی امکان تضمین و تحقّدهد؛ب
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 حاکمیت و شرافت انسان، پیوسته ماورا سازمانها و ؛ زیرا حقوق انسان،  در خطر استاز این نظر، . می باشد
دار می ماند که می خواهند حقوق عقاید و ایدئولوژیها قرار دارد؛ در نتیجه، تنش میان سازمانهایی پای

 دارد هر یک از هدفها و اصول و دیدگاه انسان بر اساس شرافت انسانی اش حقّ. انسانی ي او را تضمین کنند
ایدئولوژیها و مذاهب  و سازمانها یا حکومتها را که خواست، بپذیرد یا طرد کند یا تغییر بدهد و آنها را 

.د به جاي آنها بگذارد یا باالخره چیزي از خونسبی کند
 مفهوم شرافتی که یک ایدئولوژي یا دین  یا حکومت و حزب براي انسان قائلست، با مفهوم 

 یا حکومت و شرافت او در داخل آن سازمان.  بازتاب می یابد، فرق دارد،شرافت انسانی که در حقوق بشر
  حقّ، هیچ قدرتی و مرجعی.می شوددر جامعه ي همعقیدگان و هم مذهبان، شرافت انسانی ي او محسوب ن

 را به نام هدف )مثل جامعه ي بی طبقه یا جامعه ي صالح  ( ندارد تصویري از انسان یا جامعه ي کمالی
.منحصر به فرد به افراد جامعه تحمیل کند

 این نیست که افراد یا گروهها، تصویري کمالی یا ایده آلی از انسان یا جامعه نداشته باشند مقصود
ق آن نکوشند؛ بلکه منظور، تأیید و پیدایش و پرورش چنین تصویرهاست؛ ولی هیچ یک از و براي تحقّ

. انسان، چگونه انسانی باید بشود(  ندارند خود را به نام تصویر منحصر به فرد انسان یا جامعه آنها حقّ
و اشاعه ي تصویرهاي  پیدایش  بر جامعه و انسان حاکم کند و حقّ)جامعه، چه جامعه اي باید بشود 
. دیگري را از انسان و جامعه بگیرد

چنین شرطی براي رشد آزادي ي . باید نفی حاکمیت انحصاري ي یک هدف در جامعه بشود
 استیالي . هدفهاي گوناگون و تغییر دادن آنها ضروریستانسانها، در پروسه ي یافتن و برگزیدن

جامعه یک .  در جامعه، سبب نفی حاکمیت هر انسانی می شودانحصاري ي یک هدف در تاریخ یا در جهان یا
طبعا یکی از نتایج این سخن آنست که هر نظامی . و همچنین انسان، یک تصویر نهایی نداردشکل نهایی

براي آنکه هیچ نظامی، نظام نهایی نباشد، نباید هیچ نظامی به نام نظام کامل یا نظام . تغییر پذیر است
 یا با حقیقت، اصل تغییر نظام،  زیرا با عینیت یک نظام اجتماعی یا سیاسی با کمالشود؛ پذیرفته حقیقی

.منتفی می شود
قبول اصل تغییر پذیري ي نظام سیاسی یا اجتماعی و اقتصادي ایجاب می کند که آن نظام، 

اصل تغییر . ی کند تغییر در نظام سیاسی را سلب م ایدئولوژیکی بودن، حقّ.ایدئولوژیکی یا دینی نباشد
قبول حاکمیت الهی یا حقیقت در ایدئولوژي یا حاکمیت کمال . نظام سیاسی هیچگاه از انسان سلب نمی شود

  سلب حقّ)ق بدهد جامعه باید یک جامعه ي کمالی مثال جامعه ي بی طبقه یا جامعه ي توحیدي را تحقّ( 
 انسانهاست لین حقّ است، او »سیمرغ گسترده پر«  انقالب که یکی از فروزه هاي. انقالب از انسان است

. براي استقرار حاکمیت اراده ي خودشان
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 و  خود اوستحاکمیت انسان در تعیین منفعت و هدف و ارزش خود به پشتوانه ي تجربه و خرد
ه خود مختاري در حقوق و سیاست، حاکمیت اراد.  را می توان خود ساالري و خود مختاري نیز نامیدآن

 شناسایی تجربی و عقلی ي مستقیم فرد از خیر و منفعت و هدف و ارزش نیروي و حقّ. ي فردي است
 و بدون آن، شرافت انسان، سلب و نفی خواهد خود، و تعیین یا وضع آنها، اصل حاکمیت انسان است

. گشت
دیگر در تنها به یک شرط می شود یک حاکمیت را حفظ کرد؛ یعنی به این شرط که حاکمیتی 

 چه آشکار چه پنهان در ، حاکمیتهاي مختلف،کنارش یا مافوقش پدید نیاید؛ اما بر عکس این واقعیت ساده
حاکمیت الهی و سلطنتی و ملّت و جامعه و مردم و طبقه و .  علیه حاکمیت انسان به وجود آمده است،تاریخ

ان که همان نفی شرافت اوست یا باید نیروي براي نفی حاکمیت انس. حزب، نفی حاکمیت انسان را می کنند
معرفت او را براي تمییز دادن خیر و منفعت و هدف و ارزش خود و جامعه اش بی اعتبار شمرد یا آنکه 
باید مسلّم شمرد که انسان، آگاهبود دروغین یا فقط یک خیال ذهنی از هدف و منفعت و خیر و ارزشش 

 که انسان نسبت به خیر و منفعت و هدفش و کمالش و جامعه ي دارد و باالخره باید بدیهی شمرده شود
جاهل است یا آنکه نیروي معرفت و تعیین آنها را  یا کیهانی و وجودي، یعنی هدف تاریخیکمالی اش؛

 بدخواه خود و دیگران است و سرچشمه ،دارد؛ ولی آگاهی از آنها را عمدا می پوشاند که در این صورت
. حاکمیت انسان را از خودش و جامعه اش سلب می کنند این قبیل تهمتها، حقّبا.  می باشدي شرّ

ملّت و . حاکمیت ملّت و طبقه و مردم و جامعه، یک حاکمیت حقوقی یا یک حاکمیت سیاسی است
همینطور حاکمیت الهی، . طبقه، یک شخص واقعی و حقیقی نیست؛ بلکه یک مفهوم انتزاعی و حقوقی است

تساوي ي حقوقی به .  واقعی نیست؛ بلکه حاکمیتی است که از راه انتزاع ایجاد می شودیک حاکمیت
یا نماینده و پیامبر و ولی اهللا، یک مفهوم پشتوانه ي نیرویی ماورالطبیعه یا یک انسان یا گروهی خاص 

تزاعی مثل طبقه در حقیقت، مفاهیم ان.  حکومت کند،خدا، نمی تواند مستقیم و به طور واقعی. انتزاعی است
.واقعیتشان را از انسان می گیرند و جامعه و ملّت،

کلمه ي اراده ي ملّت یا اصطالح آگاهبود طبقه یا اراده ي مردم، اصطالحاتیست براي درك آنها به 
یک مجموعه ي واحد که وحدت آگاهبودي دارد و سخن می گوید و اعتراض می کند و چیزهایی را نام

 یک گروه را در یک موضوع یا منفعت یا هدفی که ایده آل ماست، به صورت یک ما وحدت. می خواهد
اگر این گروه در همه ي . ر می کنیمهمانباشی ي انتزاعی ي حقوقی یا سیاسی یا اقتصادي یا دینی، تصو

ت  افراد آن ملّت یا جامعه یا طبقه، فردیت و شخصی،هدفها و ارزشها و منفعتها وحدت پیدا کنند، آن وقت
 ملّت یا طبقه یا جامعه نام ول یک مفهوم می شود کهی از دست می دهند و فقط اندام یا سلّخود را به کلّ

فردي . قبول چنین گونه وحدتی، نفی و محو شخصیت و شرافت و حاکمیت انسانی به طور مطلق است. دارد
ش یا سازمانش پیدا کند، شرافت و که چنین عینیتی با جامعه اش یا ملّتش یا طبقه اش یا حزبش یا حکومت

. حاکمیت خود را سلب کرده است
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پیوند انسانها به . ق دادن به هدفی یا منفعتی یا ارزشی، ضرورت ایجاد سازمان و روش می کندتحقّ
 صورت می ، براي واقعیت بخشیدن به یک هدف یا منفعت یا ارزش مشترك در یک سازمان و روش،هم

 اراده  کردنك دادن و بسیج سیاست اساسا تحرّ.ی به طور کلّچه یک سازمان ، چه حکومت باشد؛گیرد
کسی که دنبال سیاست است تالش می . ق دادن به یک هدف یا منفعت یا ارزش استهاي انسانی براي تحقّ

.کند به دور اراده ي خود، اراده هاي انسانهاي دیگر را گرد آورد
عمل سیاسی به خودي ي خود یک . د به دیگران نیست عمل سیاسی، چیزي جز تنفیذ اراده ي خو

زیرا تغییر دادن اراده ي دیگري، تجاوز به حاکمیت انسان دیگر تجاوز به حاکمیت و شرافت دیگریست؛
جدا .  انسانیست، یک سیاست ضد کندسیاست تا موقعی که اراده ي دیگري را وسیله ي خود می. است

موقعی انسانیست که ،سیاست. ت انسانها با یکدیگر بسیار مشکل است انسانی از مناسباکردن سیاست ضد 
وقتی یک .  به یک هدف یا منفعت یا ارزش با حفظ حاکمیت و تأیید شخصیت دیگري صورت بگیردگرایش

 خود، اراده ي دیگري را غ ایدئولوژي کوشید که با روشهاي خاصسیاستمدار یا یک شریعتمدار یا یک مبلّ
.ق اراده ي خود کند، سیاستی علیه شرافت و حاکمیت انسان به کار برده استوسیله ي تحقّ

نوع سیاست ممکن است و آن سیاستی است که اراده   اصل حاکمیت و شرافت انسان فقط در یک
در حقیقت، . هاي همه ي افراد جامعه در تعیین هدفها و ارزشها و منفعتهاي مشترك دخالت داشته باشد

. سرچشمه بگیرد،ها و ارزشهاي عمومی از خواست همه ي مردمهدفها و منفعت
سیاستی که هدفهاي غایی جامعه و فرد را در تاریخ یا در فطرت یا در سیر تکامل جامعه، تثبیت 

ف اراده ي مردم و افراد بداند یا سیاستی که  و آنها را ماوراي دسترسی و تصرّ بشُماردشده و تغییر ناپذیر
 ي زحمتکش را یک واقعیت عینی و خارج از قدرت تعیین کنندگی ي آن طبقه و منفعت توده و طبقه

.  حذف می کند،افراد زحمتکش بداند، حاکمیت و شرافت انسانی را در آنها به نام علم یا دین یا حقیقت
در هر . م همدیگر دارد ي متممولّفه دو )ت سیاسی فعالی( پیوند زدن افراد به هم در یک سازمان 

 تعیین مرجع قدرت، نقش برايوحدت دادن و هماهنگ کردن اراده ها و شخصیتها زمانی، قدرتسا
کسی که ابتکار هماهنگ سازي و وحدت دهی دارد، نبض قدرت را در دست می . اساسی ایفا می کند

ین بنابر این، در تکو. س و مبتکر حکومت باشنداز این نظر، همه ي گروهها می خواهند قدرت موس. گیرد
به خصوص .  قدرتی پدید می آید که طرفداران و همکاران و پشتیبانان آنان از آن غافلندهر سازمان،

که در حرکت خودجوش مردم پخش است، قدرت در دست یک سازمان متمرکز  سازمان دادن انقالببراي
اده ها به هم، یک از همین جاست که مردم به رغم همکاري از راه پیوند زدن ار. و از مردم سلب می گردد

. نقص عمده را ندید می گیرند
 ي مولّفه سازمان بندي و گروه سازي به ،در نتیجه. رندك و متغیاراده ها در تصمیماتشان متحرّ

دیگري نیز احتیاج دارد و آن، قدرت دوام بخشی به این مجموعه ي اراده ها در یک سازمان یا گروه 
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در . ها را به شکل نهاد درمی آورد و به آن، قاعده و فرم می دهداست؛ یعنی قدرتی که همکاري ي اراده 
ن دوام می بخشدسازمان سازي و نهاد سازي، رابطه ي انسانها به منفعت و هدف و ارزش ثابت و معی.

 همبستگی براي کسب یک هدف یا منفعت یا ارزش که خود انتخاب می  حاکمیت انسان که در
انتقال آن به یک سازمان یا گروه یا هیئت رهبري، قدرت خود را گم می کنند، شروع می شود؛ ولی با 

 تغییر هدف و منفعت را از دست می دهد، فاقد شرافت کند و با دوام بخشی به آن سازمان که دیگر حقّ
. می گرددانسانی

در اثر (  را از دست می دهد)حادیه حکومت و حزب و اتّ(  تغییر یک سازمان  انسانی که حقّ
طبعا .  تغییر هدف و منفعت و خیر و ارزش خود را نیز از دست می دهد حقّ)ت آن سازمان عوي ي ابدید

. باز می دارد،  ابتکار انسانها را نا دیده می گیرد و آنها را از چنین قدرت و حقّهر سازمانی، قدرت و حقّ
 باید با تمام قدرتی که در اختیار د هر انسانیوبنابر این، از لحظه اي که انحصار شروع و ابتکار مذموم ش

دارد در مقابل چنین سازمانی و گروهی که ابتکار را با نامهاي فریبنده ي هماهنگسازي یا توحیدي یا 
. ولو در بحرانی ترین و ضروري ترین لحظات تاریخ، مقاومت کندطبقاتی به کار می برد؛
ق هر هدفی که در تحقّ.  را از دست بدهد این حقّ، نام ضرورت و اقتضاي انقالبیبه  انسان نباید 

نفی و . اصل از حاکمیت انسان سرچشمه می گیرد ایجاب ضرورتهایی می کند که علیه حاکمیت انسانها هستند
محو یک سازمان و نهاد مانند حکومت این تضاد جوهري را که میان هر سازمانی و حاکمیت انسان هست 

 و قدرت ابتکار  باید این حقّ.ر دست مبتکر آن می شودمرکز قدرت دابتکار، سبب ت.  و رفع نمی کندحلّ
.  و قدرت دوام بخشیدسازمانی را در جامعه پخش کرد و به این حقّ

می اندیشد که معتقدان و مومنان به ایدئولوژیها و مذاهب و ادیان کتابی  می کوشند  »جمالی« 
ت حقیقت، سبب  زیرا ابدییقت همسان پندارند؛که براي بقاي یک هدف و منفعت و ارزش، آن را با حق

به کمک همسازي ي منفعت یا هدف با حقیقت در چارچوب اصول . ت منافع و امتیازات آنها خواهد شدابدی
یک ایدئولوژي یا دین ، حاکمیت انسان در تغییر هدف و جابجا ساختن آن یا تغییر منفعت خود یا تغییر 

 و قدرت آن را ندارد که حقیقت را تغییر هیچ تقلیل می یابد؛ زیرا انسان، حقّارزشها و ایده آلهاي خود به 
. در گذشته هاي تاریخ، حقیقت مطلق به یاري دینی سازي ي هدفها و ارزشها و منافع ایجاد می شد. بدهد

.امروزه غالبا با علمی ساختن، این کار را می کنند
ارزش یا منفعتی مفید هستند به دلیل حقّانیت قدرتهاي دوام بخش که براي تأمین دوام هدف یا 

ق هدف یا ق یا دوام تحقّآنچه وسیله و روش براي تحقّ.  مافوق حاکمیت انسان قرار می گیرندبخشی،
 منفعت یا ارزش است که از انسان سرچشمه می گیرد و می بایستی حاکمیت انسان را وسعت و قدرت بخشد،

 این ضرورت ایدئولوژي و از طرفی تضاد آن با حاکمیت انسان، مسئله اي .همان حاکمیت را منتفی می کند
 مسئله در پی اراده براي واقعیت بخشیدن به هدف انسان،. دشو نمی است که با نفی و طرد ایدئولوژیها حلّ
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ق بخشید که اصلی و پایه اي بشود و سایر ي وحدت هدف به میان می آید و هدفی را می توان بهتر تحقّ
.دفها تابع و فرع آن گردنده

ت حاکمیت که کارآیی آن هدف را باال می برد به علّ حالیمسئله ي انحصاري کردن هدف، در 
که ایدئولوژیها و مذاهب  و با آن. ت انسان را به خطر اندازد حاکمی می تواندآن هدف بر سایر هدفها

م منکر ضرورت آنها بشویم و با قبول ضرورت تئوریها با حاکمیت انسان در ستیز و تنش هستند، نمی توانی
ما نمی توانیم دست از این ضرورتها . آنها نبایستی هم منکر تضاد و تنش آنها با حاکمیت انسان گردیم

 مسائل آگاهبود ما از این ضرورت و تنش است که ما را به حلّ. بکشیم؛ بلکه باید این تضادها را بشناسیم
.ندانسانی و اجتماع نزدیک می ک

 زمانی تا می اندیشد که تغییر نظام سیاسی ي اجتماع که با انقالب به وقوع می پیوندد »جمالی« 
؛ ولی از کارآیی جنبش خودجوش  در روند آن، غالب است حالت خودجوش دارد، حاکمیت انسانیکه

 سرعت به هدف ایعنی قدرت واژگونسازي و براندازي ي نظام حاکم بر اجتماع کاسته می شود یا بانقالب؛
انقالب باید از حالت . براي افزایش کارآیی، ضرورت ایجاد سازمان و روش نمودار می گردد. نمی رسد

.  انحراف انقالب شروع می شود و درست از همین جاست کهخودجوشی برون آید و سازماندهی شود
 شود که یک ابتکار تاسیس سازمان که همان ابتکار تعیین و تثبیت یک هدفست، موجب می

با به . گیرند جامعه ي همعقیدگان، ابتکار را به چنگ ل یا ارتش یاح یا حزب متشکّسازمان یا گروه مسلّ
ق دست گرفتن ابتکار عمل به وسیله ي یکی از سازمانها، انقالب از حالت خودجوشی اش که عرصه ي تحقّ

مسئله .  آهسته خارج می گردد -سته حاکمیت بیشتر انسانهاست بیرون می آید و قدرت از دست مردم، آه
ق هدف و منفعت و ارزش است ضرورت دوام سازمان را ایجاب می کند ي بعدي ي سازمان که تضمین تحقّ

 یک دین یا یک ایدئولوژي الزمست تا آن هدف یا منفعت یا ایده آل و معموال براي دوام یک هدف، دوام
.ق بخشدرا تحقّ

ناچیز است، دین کتابی را به ایدئولوژي تبدیل می کنند و نیروي  ،ت عقلیدر جامعه هایی که سنّ
بنابر این، یک . ترین سازمانهاي چنین اجتماعست، ایدئولوژي ي دینی را می پذیرد نظامی که از با دوام

 عینیت دادن هدف و منفعت با حقیقت در ایدئولوژي یا دین ،در هر حال.  شانس کمتري دارد،حزب سیاسی
 زیرا  تعیین و تثبیت هدف و ابتکار هدف گذاري از دست انسان خارج شود؛ می شود که حقّکتابی،  سبب

حقیقت دین  یا ایدئولوژي، ابدیآن هدف با دین یا ایدئولوژي، هدفی تغییر ناپذیر و . ت داردت و انحصاری
 الّله تاسش عبودیمثال جامعه ي بی طبقه و هماهنگ به نام هدف یا جامعه ي صالح که اس( ثابت می ماند 

 هدف حاکم و منحصر به فرد می باشد؛ یعنی هیچ هدفی را در کنار خود و همطراز با  و آن هدف، )است
.ی، حاکمیت خود را گم می کندکلّطور ، انسان به در نتیجه. برتر از خود نمی پذیردخود یا 

ار بود به نفی حاکمیت انسان  استو)استقالل و آزادي ( ق هدف که در آغاز بر حاکمیت انسان تحقّ
حادیه یک حزب یا یک اتّ( ق منافع و اهداف طبقه ي کارگر باشد چه سازمان و نظام براي تحقّ. می انجامد
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 چه براي ، چه براي دفاع و حمایت از حقوق بشر، تک افراد ملّت -ق منافع و اهداف تک  چه براي تحقّ)
. یا در ارتش باشد پرورشدگرگونی در نظام و در اقتصاد یا در آموزش و

 که )چریکها یا پارتیزانها ( ح مسلّگروه . تناقض میان حاکمیت انسان و سازمان، رفع شدنی نیست 
آگاهی از این تضاد رفع ناشدنی، اساس .  می پوشاندداراي ایدئولوژي هست، تناقض با حاکمیت انسان را

همکاري و طرفداري . ل اجتماعیستها و قدرتهاي متشکّانسان در برابر همه ي سازمانها و نظام مقاومتحقّ
. مقاومت گرددو پشتیبانی از سازمانی یا نظامی یا حزبی نباید سبب اغماض این حقّ

 عینیت میان هدف و منفعت و ارزش با یک سازمان و نظام سیاسی و اجتماعی فقط یک ایده آل 
 ولو آنکه  براي ایده آل در واقعیت نمی رسد؛ هیچگاه به این ،انسان و جامعه. است؛ نه یک واقعیت

 ،رسیدن به آن تالش کند و نرسیدن به ایده آل نباید سبب نومیدي گردد؛ ولی همه ي نظامها و سازمانها
میان خود و هدف و منفعت و ارزش و ایده آل به شیوه اي عینیت قایل می شوند و با قبول چنین عینیتی 

.  انقالب و مقاومت از انسان گرفته می شودتغییر ناپذیر و مطلق می شود و حقّاست که نظام سیاسی ي آنها 
. عینیت می دهد،هر ایدئولوژي یا دین کتابی با اعتقاد به حقیقتی که دارد این دو را با هم

 انسان براي حفظ حاکمیتش باید آن حقوق و قدرت را داشته باشد که در برابر تنفیذ ایدئولوژیها 
 هیچ نظامی یا ز یک طرف، ا. و افکار غالب و نافذ در جامعه اش مقاومت و از آنها انتقاد کندو مذاهب  

 دارد ابتکار  حقّ،انسان.  استنتاج یا مشتق کند کتابی،سازمانی نباید حقّانیتش را از یک ایدئولوژي یا دین
 هاي گوناگون داشته باشد وق منفعتها و هدفها و ارزشها و ایده آلایجاد سازمانهاي گوناگون براي تحقّ

هدف یا منفعت یا ارزش مشترکی که سازمان و نظام به دورش پدید می آید در اثر تغییر و تزلزل اراده 
 و متزلزل بودن هدف یا منفعت مشترك سبب انتزاعی و غیر واقعی. هاي افراد، ناپایدار و غیر واقعی است

و چاره ي و متزلزل و انتزاعی بودن برهاندز غیر واقعیمی شود که هر سازمانی که به وجود آمد، آن را ا
این کار در حرکت به ضدر می گردد؛ یعنی آنچه در تزلزل دائمی و انتزاعی و غیر واقعیست به نام ش میس

ت مطلق یا حقیقت ثابت و تغییر ناپذیر و ابدي شمرده و به آن اولویت داده می شودواقعی  .
ارزشهایی به شکل ضرورت فطري یا طبیعی در می آیند یا متعالی و ایده چنین منفعتها و هدفها و 

راه نجات از . آنچه ضرورت فطري و غایی شد از تزلزل نجات می یابد. آلی و غایی محسوب می شوند
 آنها را بی خبر بدینجا می کشاند که حاکمیت فردي را غیر واقعی و غیر حقیقی و فرعی بشمارند؛ ،تزلزل

 علیه ضروري سازي و حقیقی سازي و فطري سازي و ابدي سازي و ،شرافت و حاکمیت انسانزیرا قبول 
 و منحصر سازي هدف یا منفعت ثابت مشترك و سازمان یا نظام )قانون طبیعت یا تاریخ سازي ( عینی سازي 

. متناظرش هست
 و ما می بایستی روشها و قوانین و قواعد نظامها و سازمانها و حکومتها، ضرورت طبیعی ندارند

ی و رفع ناشدنی ي میان هر سازمان با حاکمیت انسان را درك کنیم و نگذاریم که آن ریشه ایتضاد 
 انقالب کردن که براي تغییر حقّ.  منتفی و محو کند،ضرورت، حاکمیت انسان را در تعیین هدفها و منفعتها
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 سیاسی که انضباط نظامی دارد؛ یعنی ساختمان یا یک حزب] چریکها [ = ح نظام حاکم است، به یک گروه مسلّ
- زیرا چنین گروهی یا سازمانی ادرونی اش دمکرات منش نیست، حقّانیت نمی دهد؛   نفی حقّلّت ع 

- 2 ابتکار سازمان بندي است  حقّ نفیحاکمیت انسانها و  دوام سازمانی اش بر پایه ي منفعت یا هدف  
. انحصار هدف و طبعا انحصار قدرت دارد حقّ - 3ایدئولوژیکی گذارده شده است 

بر اساس این ضرورت، . کارآیی روش مبارزه با نظام مستبد و ستمگر حاکم، ضرورتی است مهم
ارتش یا یک سازمان دینی (  که انضباط شدید تشکیالتی دارند ح چریکی یا گروههایی خاصگروههاي مسلّ

کارآیی  و اعضاي آن،)ت منش و آزاد اندیش نیستند  عمل می کنند و دمکرا،ه ي رهبرکه بر اساس امری
 اعضا به دلیل عینیت دادن اعمال و رفتار و افکار خود  ترجیح می دهند؛ زیرا،سازمان یا حزب را بر شرافت

ت  کارآیی سازمان یا حزب خود را کارآیی خود می دانند و با لذّ)نفی حاکمیت خود ( با اهداف سازمان 
. نفی شرافت خود را جبران می کنندازمان،بردن از کارآیی س

ح یا ارتش یا احزابی که ساخت نظامی دارند از این کارآیی در انقالب براي حقّانیت گروههاي مسلّ
بر زمینه ي انقالبی که مردم به سبب لگد مال . ف کنندرا تصرّ) حکومت ( خود استفاده می کنند تا قدرت 

 همراه و ، نفی و براندازي ي نظام حاکم برايسازمانی پدید می آید کهشدن حاکمیت خود، برپا می کنند، 
. علیه حاکمیت انسان می باشد،همگام مردم است؛ ولی در ساخت و سرشت خود

 مردم در حین انقالب به کارآیی سازمان مبارز علیه نظام موجود بیشتر ارزش می دهند؛ نه به 
هایشان روش انسانیشان در سازمانبندي وساخت ضد .مقاومت در مقابل هر ا حقّانقالب پایان می پذیرد؛ ام 

سازمانی باقی می ماند و  از بین نمی رود تا حکومت هر حزب و سازمانی به پشتوانه ي مقاومت دائمی و 
.  بماندقطع ناشدنی، محدود و کنترل شده باقی

ف کند ادامه خواهد  را تصرّمستبد با مقاومت در برابر هر سازمانی که قدرتانقالب علیه نظام
انقالب به . ل حفظ کند و قدرت مقاومت خود را از همان لحظه ي اوبعد از انقالب، ملّت باید حقّ. یافت

در . ق بمانند قطع می شود؛ ولی مسائل یک ملّت نمی توانند معلّ،نقطه اي می رسد که حاکمیت نظام مستبد
میم گرفته شود؛ ولی چون ملّت، حکومت مستبد را از قدرت ساقط باره ي مسائل ملّت باید لحظه به لحظه تص
. کرده است، هنوز نمی تواند تصمیم بگیرد

به ا تصمیم گیري ي یک جمع بزرگتصمیم گیري، عمل مستقیم و بالواسطه ي یک فرد است؛ ام
و گرفته است؛ نه  خ،شیوه و سازمان و زمان احتیاج دارد که ملّت نه آن سازمان را دارد؛ نه به آن شیوه

 رویارو می ،در نتیجه، انقالب با یک شکاف. فرصت را دارد که روند تصمیم گیري را به عقب بیاندازداین
ح انقالبی که در عمل، ابتکار سازمانی دیگران سازمان مسلّ. ل ناپذیر می باشدشود که بسیار خطرناك و تحم

.ازمانی اش می تواند به سهولت این شکاف را پر کند و نیز کارآیی سرا قطع می کند با هدف عام پسندش
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چنین فرصتی یک حکومت موقت را ایجاب می کند که وظیفه اش فقط دادن امکانات به مردم 
 تحت حاکمیتی که از ،ملّتچنانچه . العات در باره ي آلترناتیوها و امکانات آزمایش استبراي کسب اطّ

ترناتیوهاي دیگر را نداشته است؛ در نتیجه نمی تواند در باره ي راه انقالب ساقط شده، امکان آزمایش آل
به فرض آنکه این امکان و آزادي را نیز می . ایدئولوژیها و نظامی که عرضه می دارند، تصمیم بگیرد

 ملّت نمی تواند در باره ي تئوریها یا یک سیستم فکري یا ایدئولوژیکی یا تئولوژیکی تصمیم داشت،
. بگیرد

 تصمیم بگیرد و تجربه به زمان و تکرار و تصحیح ، ي تجربه ي شخصی بر پایهی تواند فقطملّت م
 دارد فقط در باره ي مسائلی تصمیم بگیرد که  حقّ،تحکومت موقّ. اشتباهات و تغییر تصمیمات احتیاج دارد

نظامهاي ( العات در باره ي آلترناتیوهاي حکومتی  مانعی براي کسب اطّبه پشتوانه ي آن تصمیمات،
معموال حزب متمرکز با انضباط نظامی و .  و آزمودن و تکرار تصمیم نداشته باشد)مختلف سیاسی 

ف کرده است از شکاف حکومتی و ح که در حین انقالب، ابتکار سازمانی را تصرّتشکیالتیش یا گروه مسلّ
ل کند، سواستفاده می تحمزمانی که براي آزمایشهاي ملّت ضروریست؛ ولی نمی تواند شکاف حاکمیت را 

 ملّت بعد از در نتیجه، . ت را غصب می کند و امکان آزمایش ملّت را از بین می بردکند و حکومت موقّ
ح انقالبی که حکومت نفی حکومت مستبد پیشین می باید در مقابل حزب سیاسی ي متمرکز یا گروه مسلّ

 ادامه دهد؛ زیرا حاکمیت انسانی ي او حقّ ه ي بر یک پروسنامت را تسخیر می کند مقاومت خود را به موقّ
 ،ح بر نظام پیشین به گروه رزمنده حزب یا گروه مسلّدر حالیکه پیروزي ي. از همین جا شروع می شود

ه و بیدار نیست که حزب یا گروه  متوج، ملّت ولیمی دارد؛ حقّانیتی می دهد که مردم را از مقاومت باز
 و ایدئولوژیی هست که با حاکمیت انسانی در ستیز و تنش می باشد و در این مسئله با ح، داراي سازمانمسلّ

  ابراز حقّبه همین سبب،.  ملّت ناخواسته فریب می خورد راه است کهاز این. نظام پیشین وجه مشترك دارند
 . تحقّق ندارد امکان در برابر حکومت، بدون مقاومت همیشگی)شرافت انسانی ( حاکمیت 

 جان و زندگی ي قانونگذاري و گزند ناپذیري -)ب 

ت براي نگاهبانی از زندگی ي دیگران به پیکار براي زندگی ي دیگران و داشتن مسئولی
ت دیگران نیاز دارداندیشیدن در باره ي وضعی .تی اجتماعی و سیاسی و انسانی و خرد مهرورز، مسئولی

وه هاي نگهداري و دفاع کردن از زندگی ي هر جانداري از  و بر آنست که در باره ي شیحقوقی دارد
 به زیستن، هیچگونه تبعیض و  چاره جویی کند؛ زیرا در فرهنگ ایرانی، جان و حقّ،خطر گزند و آسیب
ت نمی شناسدامتیازي را به رسمی .
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 کرده نپارهاي فرهنگ ایران، پیوسته استدالل در سراسر ژرفکاویهاي خود در باره ي ب »جمالی« 
است که قانون و دادي که محتوایش مهر نباشد و حکومتی که بر شیوه ي اندیشیدن ایرانی، استوار نباشد 

.  هیچ اعتباري ندارد و پوچ است، جنبش و تکاپو نباشد، براي ایرانی،و نظمی که در آن
 دارنده ،ا و به دلیل آنکه همه ي انسانه امکانپذیر است،مهر آفریدن تنها در همبستگی آفریدن

در گوهر انسان، گرایش زاینده به جامعه .  یابد پیدایش، همبسته می شوند تا اجتماع،ند، با هم هستي فرّ
انسانها در اثر گوهر آهنگینی که دارند در همبسته شدن با هم، پیوند حقیقی با هم پیدا می . آفرینی هست

باید کشش ) داد ( ی انسانست، و طبعا قانون در نتیجه، قوانین اجتماعی، زائیده از منش موسیقای. کنند
  که افراد و قبایل و اقوامجامعه ي حقیقی، جامعه ایست. باشد) امر ( داشته باشد و فاقد عنصر زور و راندن 

 شیرازه ي جامعه اي که می کوشد از راه پیمان بستن افراد.  شده اندگوناگون در آن، با هم، همبسته
.شترك، با هم همکاري کنند، ناپایدار و متزلزل استبراي رسیدن به سودهاي م

قانونگذاري و فرماندهی باید سرشت موسیقایی داشته باشند؛ زیرا گوهر آهنگین هر شخصی، فقط 
به همپایی ژرف درونیش، تن در می دهد و دست در این دامنه است که آزادي و شکوفایی حکومت ر

.مردمی، امکان پیدایش دارد
 از راه سرود و موسیقی بر این اصل، استوار می باشد که فرهنگ و نظام سیاسی و  پیدایش گیتی

- و – تار اقتصادي و حقوقی می توان آفرید که در  اثري از زور و امر و فشار و پرخاش و آزار ، آن پود 
وهر  همبستگی می توان پدید آورد که از ژرف گپایه يیا به عبارتی دیگر، جامعه اي و نظامی بر . نیست

 شدید خصومتانسانها بجوشد و طبعا ژرف انسانها آهنگین است و از همین جا می توان به نیکی دریافت که 
و ریشه دار حکومتگران و قدرت طلبان ناالیق و مستبد با فرهنگ ایران و اندیشه ي پیدایش جهان از 

ق و مستبد در تاریخ ایران،  علیه حکومتگران ناالی، و چرا پیکار مردمسرود و آهنگ به کجا برمی گردد
 همین پیدایش گیتی از موسیقی را دوست می  زیرا مردم،هزاره ها ادامه یافته است و هنوز ادامه دارد؛
سیمرغ، خداوند موسیقی و «  داشته باشند؛ زیرا  »سیمرغی« داشته اند و می خواسته اند که نظام سیاسی ي 

 ».رامشگري و باده افشانی است

 انسان و زایش قانون تصویر -)پ 

 یا انسان، ایده آلی می باشد نیرومند که انسان را می انگیزاند تا رفتارها و هر تصویري از جهان
خود و نیز واقعیت جهان و مناسبات انسانی را در اجتماع، تغییر دهد و به شکل آن   و کردارهاي افکار

 ایده آلی از انسان یا جهان، خویشباشی ي خود را هر ملّتی با داشتن تصویر یا. تصویر ایده آلی در آورد
.پدیدار و برجسته می کند
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 را گم می کند و سرگشته و پریشان می ماند و  با از دست دادن تصویر ایده آلی، گوهر خود
 هر ملّتی تا شور آن را دارد که دنبال ایده آل خودش برود و به .هدف و غایتش را نیز از دست می دهد

ي خودش، تصویر ایده آلی ي خودش را بدهد؛ یعنی چیزي بشود که در ژرف گوهرش هست، زندگانی 
.آن ملّت، هست؛ زیرا آن ملّت در روند خود شدن و به خود آمدن می باشد

اسالم و جبري و زوري ي ط  می اندیشد که تصویر انسان در فرهنگ ایران با تسلّ »جمالی« 
 شبیه آدم و ،می بر ذهنیت ایرانی، مسخ شده و ایده آل انسان ایرانیهاي سا) بنداد ( = چیرگی ي اسطوره 

جمشید جم  « در حالیکه ایده آل انسان براي ایرانی، هزاره هاست که. اي قرآنی و توراتی شده استحو«  
ایرانی، ایده آلی را که از . می باشد و این ایده آل از ژرف گوهر ایرانی تراویده و زائیده شده است

 و پیوسته در تعارض و هاي سامی، گم کرده) بنداد ( = ش تراویده است بر اثر حقنه ي اسطوره گوهر
 و  و نیستند می باشد؛ زیرا ایده آلهاي اقوام سامی،  ایده آلهاي ایرانی نبودندشتنش گوهري با خود

.نخواهند بود
ر اجتماع، آن را نپذیرد، ا اگ حتّ،، هیچگونه صفتی در انسان »جمالی« بر شالوده ي اندیشه هاي 

زندگی در هر جانداري با همه ي عیب و نقصی که داشته باشد، . ت طرد و بی ارزش شمردن آن نیستعلّ
در فرهنگ ایرانی، بزرگترین مسئله . پدیده اي خدائیست و دور افکندن آن با هیچ بهانه اي روا نمی باشد

. زیم، آن را از هر دردي برهانیماین است که باید به چیزي که بیش از همه، مهر می ور
مسئله ي . بیعیالطّءرهائی زندگی از درد، برترین ارزش را دارد؛ نه ایمان به پدیده اي ماورا

 یا یهوه یا عیسا کیست ؟ یا اینکه چگونه الّلهبیعه چیست ؟ الطّءایرانی این نیست که حقیقت چیست ؟ ماورا
ه ي ایرانی این است که رابطه ي فرد با زندگی، چگونه باید مسئل. می توان به وجود آنها ایمان آورد ؟ 

 یا یهوه یا عیسا از بهر رسیدن به سعادت الّله مسئله ي ایرانی، نگرانی اش براي اجراي اوامر باشد؟
ت نیست؛ بلکه او در باره ي زندگی و زیستن همه ي زندگان و انسانها، نگران ملکوتی و آخرت و جنّ

نی براي این است که چگونه باید در برابر آنچه زندگی می کند، بیندیشد و رفتار نگرانی ي ایرا. است
. کند و بگوید تا آن را نیازارد و راه پیدایش آن را نبندد

مسئله ي ایرانی در اصل، تالش براي رسیدن به سعادت ابدي ي فردیش نیست؛ بلکه تالش براي 
 هیچ جانداري را نمی توان جانشین جانداري دیگر . آنکه هر زنده اي، با خوشی در گیتی زندگی کند

انسان را به . هیچ جانداري را نمی توان براي دیگري قربانی کرد. آزردن همه ي جانها، یکسانست. کرد
. یا یهوه یا عیسا قربانی کردالّله یک جاندار نمی توان براي نام

هیچگاه نباید تغییر بپذیرد تا آنچه که معیار مطلق براي اجتماع و حکومت و سیاست می باشد و 
در حقوق فردي دوام حکومت و اجتماع را تضمین کند، آسیب ناپذیر بودن زندگی و نتیجه ي منطقی آن

د به و اجتماعی است که چیزي سواي همان حقوق بشر یا حقوق انسانی نمی باشد و این اصل است که بای
. ایستادگی و طغیان دارد نهاد، در غیر اینصورت، فرد، حقّطور مطلق به آن ارج
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 است که  »قداست جان و زندگی«  حکومت و قانون و رأي اکثریت، غایت نهایی نیستند؛ بلکه 
 فرهنگ ایرانی، بی آزاري، عبارت بندي در قوانین حقوقی به نام آسیب ناپذیري ي زندگی یا بر پایه ي

 و قانون و سازمانهاي دینی باشد و هر نگاهبانی از زندگی باید غایت مطلق اجتماع و حکومت. می شود
ورز خویش؛ چنانچه آسیبی به زندگی رسد علیه  فردي می تواند بر شالوده ي سنجه ي وجدان و خرد مهر

.اجتماع و حکومت و قانون برخیزد و در برابر آنها مقاومت کند

 کرانمندي ي قدرت در قانون اساسی -)ت 

ص و محدود ست که قدرتها به طور تجربی و عقلی، مشخّ اینیمقصود از قانونی به نام قانون اساس
وحدت همه . ص و محدود می شود که تقسیم شود و قدرت، موقعی مشخّشوند تا بتوان آنها را کنترل کرد

به عبارت دیگر، ترکیب و وحدت .  تمرکز قدرت می شودي قدرتها در یک شخص یا یک ارگان، منجر به
در جامعه اي که قدرت، تقسیم نشده . ت قدرت را نامشخص و نامحدود می کندقدرتها با هم، سرشت و کمی

مقصود از . قانون اساسی ندارد و نمی تواند داشته باشدقدرت مطلقه،.  است قانون اساسی وجود ندارد
کارها را می توان . د نیستتقسیم قدرت، تقسیم کارهاي حکومتی در ادارت و تشکیالت و سازمانهاي متعد

.نه تقسیم و از هم جدا کرد بدون آنکه قدرت، تقسیم شود قضایی و اجرایی و مقنّازمانهايدر س
  بیانگر نظم سیاسی ي یک ملّت است و جایی سیاست نظم دارد که ارگانهاي قدرت،،قانون اساسی

که با قدرتها هیچگاه در جامعه به صورت خالص وجود ندارند؛ بل. و مستقل شده باشندتقسیم و از هم جدا
یک قدرت اقتصادي به تدریج می تواند به قدرت . یکدیگر به شیوه هاي گوناگون ترکیب می شوند

یک گروهی که داراي . یک قدرت فکري می تواند به قدرت سیاسی تبدیل شود. سیاسی استحاله بیابد
طور یک قدرت همین.  هستند، می تواند به یک قدرت سیاسی تبدیل شود)معتمدین مردم ( ت اجتماعی حیثی

تجدید و کنترل قدرت در جامعه، ایجاب می کند . مذهبی می تواند به یک قدرت سیاسی واگردانده شود
 قدرت سیاسی را از سایر قدرتها تا آنجا که مقدور است جدا ص کردن قدرت،که براي محدود و مشخّ

.کنیم
 ،ازمان بدهد و براي خود تمایل دارد و می کوشد که به خود، نظم و سشبه دوام خود هر قدرتی

 همسان پندارد و سازماندهنده ي ، قدرت را با حقیقتیک ایدئولوژي پیدا کند؛ زیرا ایدئولوژي می تواند
وحدتخواهی ي دین کتابی با سیاست یا وحدت ایدئولوژي با سیاست،  میل به تمرکز و . قدرت باشد

ه تشنه ي قدرت هستند، به داشتن ایدئولوژي تهایی کگروهها و اقلی. اوجگیري و بی حد شدن قدرت است
. یا دین واحد نیز عطش دارند
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ترکیب و باالخره وحدت دین  یا ایدئولوژي با سیاست، سواي آنکه قدرتها را متمرکز می کند به 
قدرت هر چه بیشتر . سبب بی نهایت شدن قدرت به بی معیار شدن و خودکامه شدن نیز تمایل پیدا می کند

 هر چه اراده الّلهبراي مثال این مطلب در  اسالم این طور عبارت بندي می شود که . دازه داردشد کمتر ان
.کند انجام می دهد

قدرت تا موقعی و تا جایی پذیرفته شدنی است که بتوان آن را طبق موازین عقلی و تجربی ي 
وق عمومی باید کامال عقلی و به همین دلیل نیز هست که حق. همه ي انسانها در جامعه، تعریف و تعیین کرد

استناد به کتاب الهی یا آثاري که محتواي .  و کنترل کردتجربی باشد و گر نه قدرت را نمی توان محدود
یک ایدئولوژي هستند، تقدص و م تجربه را بر تئوري و ایدئولوژي منتفی می کنند و مسئله ي تخص

.خبرگی را پیش می کشند
 هر اثري در طرف دیگر،از . ئولوژي، کار هر فردي در جامعه نیستتفسیر یک کتاب یا یک اید 

نه تنها .  صدق می کند،تفسیر پذیري ي بی شمار در باره ي همه ي کتابها و آثار. تفسیرش کرانه ندارد
 چنانچه بی شمار بودن امکان تفسیر . نیز صدها بطن دارند »مارکس«  بلکه آثار قرآن، هفتاد بطن دارد؛

پذیرفته شود، مسئله ي همسانی ي قدرت با حقیقت منتفی می شود؛ چون حکومت، یک یک کتاب 
 حکومت براي تمرکز و وحدت قدرتش ؛ در نتیجه،قدرتست و می خواهد بر حقیقت واحد منطبق باشد
.حاضر به قبول بی شمار بودن امکان تفسیر نمی شود

 هر کسی می تواند آثاري ذعان کنیم که و ا را براي همه ي افراد بپذیریم تفسیر و تاویلاگر حقّ
 آنگاه عینیت حکومت با  تأویل و تفسیر کند،، یا آثار مارکس را بفهمد و به تن خویشمانند قرآن

 در این صورت، رهبران حکومتی )کاري که در نظام دمکراسی می شود ( حقیقت از میان برداشته می شود 
 همسان ، کوشند با مبانی و اصول دین کتابی یا ایدئولوژيکه اعمال و رفتارها و گفتارهاي خود را می

در نتیجه، قدرت دینی و ایدئولوژیکی به دست ملّت و . قلمداد کنند تمرکز قدرتشان را از دست می دهند
د؛ زیرا شوران عقیدتی خارج می  و مفساخانیدافراد و گروهها می افتد و از چنگال حکومت و طبقه ي 

.یر می کند قدرت داردکسی که تأویل و تفس
 قدرت سیاسی و سازمانها و احزاب قدرت طلب می کوشند براي تمرکز قدرت و وحدت دادن

ي در امکانات تأویل و تفسیر پذیري بگذارند و شخص یا قدرت دینی یا ایدئولوژیکی در آغاز، حد
هیئت یا گروه یا طبقه اي خاصکنند تا قدرت تأویل از ن  براي تأویلگري و تفسیر پذیري ي متون، معی

. عموم مردم گرفته شود
فقط موقعی ملّت براي درك حقیقت، آزاد می شود که حکومت یا هیئت مرکزي ي حزب یا طبقه 

در روند تاویل یا تفسیر متون دینی یا ایدئولوژیکی، خواه .  با حقیقت، همسانی نداشته باشدي اخانید
ت شناخته شده به شخص تاویلگر یا تفسیر عیار اصلی به رسمی منام قدرت از کتاب یا اثر که به ،ناخواه

  عینیت دادن گفتارها و رفتارهاي خود با حقیقت یا خدا یا آموزه در رشخص مفس. کننده انتقال می یابد
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به همین دلیل، خودکامگی، .  معیار هر رفتار و گفتار و عمل فردي در جامعه می شودیا طبیعت یا مردم،
 ندارد او را محدود و کنترل  انسان و جامعه نمی تواند و حقّ،از اینجا به بعد. خواه بودن استی اندازه ب

چون یک طرف معادله که خدا و حقیقت است در .  زیرا دیگر نمی تواند این عینیت را کنترل کندکند؛
. دسترس هیچ انسانی نیست

 چه صاحبان یک ،ولوژیکی بشودایدئ چه حکومت،. شاه بشود، چه آخوند،چه شاه آخوند بشود
در یکی، سازمان سیاسی یا نظامی، اصل . ت عمل ندارد حکومت را تصاحب کنند فرقی در ماهی،ایدئولوژي

قرار می گیرد و سازمان دینی یا ایدئولوژیکی بر آن پایه ساخته می شود و در دیگري سازمان دینی یا 
ن سیاسی بر پایه هاي سازمان دینی ساخته می شود؛ ایدئولوژیکی، اصل قرار می گیرد و حکومت و سازما

ق  تحقّ،نوع ترکیب، بارها در تاریخ این. ولی از نظر تمرکز و بی اندازه شدن قدرت، هر دو، یکی هستند
چه بسا قدرت طلبانی که کنشها و رفتارها و گفتارهاي خود را با قدرتهاي دینی و . یافته است

 .العکسایدئولوژیکی عینیت داده اند و ب
ص شدنی است و طبعا کنترل پذیر که به اصول و فروع هیچ  موقعی محدود و مشخّ،قدرت سیاسی

مقام سیاسی یا دینی یا ایدئولوژیکی باید از هم جدا .  وابسته و آغشته نباشد،دین کتابی یا ایدئولوژیی
 هم آخوند ،رد همزمان ندا حقّ،یک فرد یا یک ارگان.  همسان قلمداد نشود،شوند تا حکومت با حقیقت

. هم قانونگذار باشد هم قاضی و مجري ي قانون. هم حاکمباشد
ه ي دهنده  حکومت، شاه و رهبر و امری اصلدر ایده ي سلطنت و امامت و رهبري ي نظامی،

کلمه ي مقام براي رهبر .  هیچ مقامی ندارد،در حقیقت، رهبر. می باشد و صاحب مقامان، تابع این شخص
در حالیکه در مقام داشتن، .  دارد و مقام، اصطالحیست براي نشان دادن برتري ي او راکم تشبیهفقط ح

خواه . ص می شود منحصرا در چارچوب نظام کشوري مشخّ)دارنده ي مقام ( وظیفه و هدف هر ماموري 
ص رهبر می  سازمانی که به دور رهبر نظامی یا دینی یا حزبی گرد می آید، قدرت خود را از شخ،ناخواه
 و همه ي مقامات در چنین سازمانی، )سرچشمه ي قدرت، رهبر است؛ نه سازمان و جامعه و حزب ( گیرد 

.ق به همان شخص دارندرابطه ي وفاداري و تعلّ
 افراد  اراده يسوي رهبر است؛ نه از سوگند وفاداري به شخص رهبر، نشانه ي اصالت قدرت از 

بدین ترتیب، چنین سازمانهایی را نمی توان به معنایی که ما امروزه از . امعهسازمان؛ نه از اراده ي افراد ج
حکومت اسالمی یا کمونیستی یا سوسیالیستی . حکومت به نام یک سیستم سیاسی می شناسیم حکومت خواند

. تاصطالحیست فاقد معنی؛ زیرا بقا و دوام این گونه سازمانها به بقا و دوام مسئله ي رهبري باز بسته اس
 بقا و دوام پیدا کند تا آن سازمان بنابر این براي ابقاي چنین سازمانی کوشیده می شود که رهبري،

گوهري و (  وراثت یک روش براي بقا و دوام رهبري،.  خود را تضمین کندبتواند حقّانیت و قدرت
یک . ا به ارث می بردهر کس از خانواده یا سالله ي دینی و ایدئولوژیکی اوست رهبري ر.  است) نژادي
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 یا یک حقیقت ابدي یا یک روش دیگر براي بقا و دوام رهبري، انطباق دادن آن با یک شخص متعالی
 یکی دیگر از روشها براي دوام مسئله ي .آموزه ي متعالی یا با مجموعه اي از موازین اخالقی است

ی می  تشریفات زیارت قبر رهبر تجلّرهبري، ایجاد قبر و ضریح رهبران و پرستش مرده ي آنهاست که در
.یابد

مثال .  رهبري در هر شکلی، آن سازمان سیاسی یا آن ارگان قدرتورز باقی می ماند با دوام
ت در مذهب شیعه بر این پایه بنا شده است؛ زیرا بقاي آن جامعه یا سازمان از او سرچشمه می مفهوم حج

 ،ین گونه سازمانهاي قدرت طلب است؛ زیرا  هیچ رهبريترین مشکل ا ست همین نکته، بزرگرد. گیرد
ات کسی، خصوصی نه تقلید از.  انتقال ناپذیر است،ات و فضائل و هنرهاي رهبريخصوصی.  نداردجانشین

 زنده می ،ات را می تواند به ارث برد؛ نه کسی در قبر خصوصیدیگري را مطابق اصل می کند؛ نه کسی آن
. ظیر و یگانه است بی ن،هر رهبري. ماند

اساسا نمی توان در جامعه براي . ن کند می اندیشد که قانون اساسی نمی تواند رهبر معی »جمالی« 
 یعنی در نظام سیاسی و در سیستم حکومتی در قانون اساسی؛. تعیین رهبر و یافتن رهبر، قانونی وضع کرد

.ل کردز قدرت را محون کرد و به او بخشی ا معیپست،فقط می توان براي مدیر، 
با ایجاد مقام رهبري نمی توان در . ل بکند هیچ نظام قانونی و سیاسی نمی تواند رهبر را تحم

به پشتوانه ي قانون که یک خواست عمومی است .  رهبر پیدا کرد، ایجاد تسلسل کرد و پشت سر هم،رهبري
دیر آفرید؛ ولی رهبر، تکرار شدنی نیست  م فقط می توانو براي واقعیتهاي تکرار شدنی وضع می گردد

عاي اینکه در تاریخ، بدون انقطاع، رهبر الهی و اد( تا بتوان براي آن، قانونی یا اصلی گذاشت 
 تناقض ایده ي سلطنت و امامت در همین ).ایدئولوژیکی وجود خواهد داشت از پایه بی معنی و پوچ است 

 رهبر ، تاسیس شده اند و در این آرزو و رویا هستند که تا ابد،هبرنکته نهفته است که این سازمانها با یک ر
بعد از رهبر داشته باشند؛ زیرا اگر رهبر بعد از رهبر نداشته باشند آن سازمان و جامعه که قدرت و بقا خود 

بدینسان می کوشند به اشخاصی که لیاقت رهبري ندارند، . را مدیون آنهاست در هم فرو می ریزد
مثال احادیث شیعی در باره ي امامها می کوشند با تکرار یک . منحصر به فرد رهبر را انتقال دهندویژگیهاي 

مشخّات در هزاران حدیث،مشت خصوصی د را به امامها انتقال بدهند یا در هر کدام از آنها تکرار صات محم
 یا تاریخی نمی توان )ساسی قانون ا ( تسلسل رهبر را هیچگاه از لحاظ حقوقی. صات را بیابندهمان مشخّ
. اثبات کرد

در حالیکه نفوذ و عظمت و قدرت رهبر بر . ات شخصی را از دارنده ي مقام می گیردمقام، خصوصی
سزاوار آن مقام هست و چه بسا ،صاتاو به دلیل داشتن آن مشخّ. ات بی نظیر شخصی اوستپایه ي خصوصی 

سلطنت و امامت، مفاهیمی هستند که با مفهوم مقام در . را داردتنها کسی شمرده می شود که لیاقت آن مقام 
ت نیز به همین علّ. مفهوم مقام، سلطنت و امامت را نفی می کند. دستگاه حکومتی در تضاد واقع می شوند
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تهاي  همه ي فعالی)چه رئیس جمهور، چه رئیس دولت چه شاه چه امام ( هست که مامور حکومتی 
  خصوصی ي خانه ي خود به ساختمانی انتقال می دهند که براي این هدف خاصرا از محوطه يحکومتی

. ساخته شده است
تهاي حکومتی شد، این عمل نماد وقتی کاخ سلطنتی یا خانه ي یکی از رجال حکومتی مرکز فعالی

 جاي ندارد؛ بلکه همه ي ادارات و تشکیالت هنوز ،این واقعیت است که مقام در سیستم حکومتی
حکومت در چنین سیستمی، کار خصوصی ي امام .  هستند)چه شاه چه امام ( زمانهاي شخصی ي یک رهبر سا

این .  و تابع اوستحکومت، ملک فردي. او داراي یک مقام در دستگاه حکومت نیست. یا شاه یا فقیه است
ی و کوچکی ي بزرگ( کاخ و کوخ . ر باشدل یا کوخ محقّدیگر مهم نیست که خانه ي شخصی، کاخ مجلّ

از کوخ هم می توان . ت نمی دهد تغییري در این ماهی)خانه ي مسکونی ي شخصی و جالل و جبروت آن 
.چه بسا کاخها که از کوخها شروع شدند. حکومت را تابع خود کرد

 تحدید قدرتهاي سیاسی و کنترل آنها بایدبراي جدا کردن قدرت سیاسی از قدرت دینی و
- 1: قانون اساسی  یک حزب ایدئولوژیکی با وجود سهیم .  مستقل از هر سازمان دینی یا ایدئولوژیکی باشد 

 ندارد به حکومت مطلق تبدیل شود همینطور یک سازمان مذهبی بر فرض  حقّ،بودن در تشکیل دولت
  یعنی نظام سیاسی را دینی یا همسان پندارد؛، ندارد خود را با حکومتسهیم بودن در تشکیل دولت، حقّ

- 2. فقاهتی بکند  هدفی و غایتی منطبق با دین یا ایدئولوژي داشته باشد؛ زیرا ساختمان  نظم سیاسی نباید 
ندارد تبلیغ یک  حقّ،حکومت. ص می گرددت یک سازمان و نظم در نوع هدف و غایت آن مشخّو ماهی 

. یا یک ایدئولوژي را برنامه ي اصلی خود قلمداد کنددین 

ندگی و رفتارها و تصمیمات کشور داران پرسمان ز -)ث 

بزرگواري ي ایرانی آنست که به دشمن نیز اعتنا می کند و او را  ارج می نهد و به آنچه نیز 
ا همان نیکوئیها را مطرود و حقیر و منفور شمرده می شود، ارزش می دهد و نیکوئیهایش را می بیند و حتّ

 لطافت ا اهریمنشان مردم ما، حتّ.رهنگی بسیار عالی استاین نمایانگر ف. پایه ي فرهنگ خود می کند
. دارد و از خشونت به کنار است

در تفکّر پیدایشی همه ي دامنه هاي زندگی، چه گیاهی، چه حیوانی، چه انسانی و طبیعت به طور 
.  یک جانست،همه چیز.  زیرا همه چیز، جان داردس می باشد؛ مقد،ی به همدیگر باز بسته اند و همه چیزکلّ

 جانی که در یک فرد می باشد از هم ،هم ش می باشدس بودن جان، که هم جهان در کلّ مقد.همه همجانند
ایرانی هیچگاه نمی خواهد کسی را به بهانه ي کافر و . نیازردن جان، نیازردن هر جانی است. جدا ناپذیرند

ندارد براي حفظ قدرت مطلق خود، کسی   حقّ،به همین دلیل، حکومت. شرك بودن، آزار بدهدملحد و م
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حکومت بر پایه ي نیازردن جان نباید تبعیضی میان شهروندان قائل شود؛ زیرا همه ي اینها . را بیازارد
.  است)ـیدن ئ رو=روان ( جان آزاریست و روان، بخشی است متعالی که از جان روییده 

 به یک اصل ده ي فرهنگ ایرانی باید بر شالو است؛ بلکهبهمنشیقداست جان نه تنها یک اصل 
.  میان ملل باید بر پایه ي قداست جان، قرار بگیردمناسبات. سیاسی و حکومتی در جهان، اعتال داده شود

ستم که آزردن جان . م گوهر تفکّر ایرانی در اخالق و سیاست و حقوق و اقتصاد استقداست جان، تجس
.است و قانون سلب می کندباشد، حقّانیت را از هر گونه قدرت و سی
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جهانداریی كه فراسوي مذاهب و ادیان کتابی  و  -)١٨
 در دولت آميخته به تضادهاایدئولوژيها و عقايد است و نقش آن

-از گذشته هاي بسیار دور تا امروز، حکومتگران ناالیقی که در ایران، قدرت سیاسی   اجرایی را  
چگاه با آرزوها و خواستها و آرمانهاي مردم ایران، همپا و همسو نشدند؛ بلکه علیه قبضه کردند نه تنها هی

.  بیمار گونه اي را به راه انداختندجنگِفرهنگ مردم در تمام ابعاد نقش گذارش نیز مبارزه و 
قدرت  که تالش می کنند قدرتپرستانی حکومتگران بی لیاقت و فرهنگ ستیز آخوندي و دیگر

ایی مملکت را تسخیر کنند، نمی خواهند بپذیرند که ایرانی در پی ي آنست تا حکومتی  اجر -سیاسی 
بیافریند که شیوه ي عملکردهاي سیاستمداران آن، فراسوي اصول و مبانی ي هر گونه دین کتابی یا 

. می باشدچنین آرمانی در تمام ابعاد آگاهبود و روان مردم ما، عجین. ایدئولوژي یا عقیده باشد
 ایدئولوژیها، یکی از پر  ادیان کتابی و وایاي حکومت فراسوي عقاید و مذاهبوشنگري ي زور

 می باشد که تأثیر بسیار شگرفی تا کنون بر خیل عظیم وجدانهاي بیدار؛  »جمالی« جاذبه ترین گفتمانهاي 
خالی و طبعا  ن، توات در اثر وسعتشایوي بر این اندیشه است که کلّ. ولی خاموش جامعه ي ما گذاشته است

توافق در کلّ. بهمند با آنکه روشن و ساده می نمایندتاریک و میات را ندارندات، ارزش تفاهم در جزئی .
براي تفاهم در جزئیات آن دقیقا ات، هر مسئله و مقوله اي بایستی نکته به نکته، روشن شود و محتوی

 با هم توافق یافت، به همان دشواري می توان در اتیبه همان سهولت که می توان در کلّ. معلوم گردد
طبق منافع  توافق در عباراتی که هر کس می تواند. ات با هم به تفاهم و تصمیم گیري ي مشترك رسیدجزئی

.  و اقدامات مشترك اجتماعی نمی خوردکردارهاو احتیاجات و افکار خود، تفسیر و تأویل کند به درد 
 ولی تهی ات جاذب؛یات، بیشتر ارزش دارد تا توافق و تفاهم در کلّدر جزئیتفاهم دقیق و روشن و صریح 

.مایه و نامشخص
حکومت . کر باشدبر شالوده ي فرهنگ ایرانی، سیاست و قدرت نباید بر پایه ي حیله و م

ی  این مغزه ي عالی مدفرهنگ ایرانی بر گر. همچنین باید سرچشمه ي مهر و همبستگی ي بین المللی باشد
عملکردهاي سیاستمداران و ت دارد؛ یعنی اولوی،چرخد که مهر به ملل و مهر به زندگی بر اصل قدرت

 فرهنگ مردمی ایران با یکی دانستن تخمه . باید در خدمت زندگی باشندو ارگانهاي حکومتیسازمانها 
 فرمانروایی و  يیی، ویژگ انسانی به طور کلّ هر« ي انسان با حکومتگري، آشکارا نشان می دهد که 

هر انسانی سرچشمه ي حکومت است؛ یعنی حکومت از شعور و فهم و تجربه هاي زنده  ». شاهنشاهی دارد
.ي فردي ي همه ي انسانها سرچشمه می گیرد
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 اندیشه ها و گفتارهاي فلسفی ي خود، استدالل می کند که ایرانی  - در بسیاري از پاره  »جمالی« 
-به کمک سر  باید پاسخی به این حکومت. ص می کند و آفرینگویی، بافت حکومت را مشخّاندیشه ي فرّ  

ا ستن و یافتن این معمشناخت انسان براي ج. در گوهر انسان چیست که جذب کردنی است ؟: پرسش باشد 
که چگونه انسان را می توان در سوائقش و عواطفش و خردش و نیازهایش جذب کرد، شناخت سیاسی 

  شناخت ژرف انسان براياري، پیامد ناتوانی و پرخاش و تجاوز و تحمیل و استبداد و جبزور گویی. است
 روان  تاریکِ آغاز می شود؛ زیرا جذب کردن با ژرفِ، ژرفاي جانسیاست با پژوهش در باره ي. است

. دارد پیوند)خرد فراخ بین ( انسان و خرد 
 ،ود می پذیرد و از پذیرش طیفهاي فکريخرد فراخ بین، خردیست که همه ي اختالفات را در خ

انسان، چیزها را می بیند و به آنها مهر می ورزد و از . ایرانی، کمال را در فراخ بینی می بیند. رسند استخُ
بینش اصیل از دید ایرانی، سه . همه را دیدن؛ یعنی در کنار همه، خرسند بودن. همه ي آنها خرسند است

 دلیري ي  - 2) همه ي چیزهاي متّضاد را با خرسندي دیدن ( تی ئ آرامي فراخ بینی  -1: ویژگی دارد 
  ) .همپایی خرد با مهر (  مهر سیمرغی  -3) بینشمندي و اندیشیدن دلیرانه ( آناهیتی 

 و همبستگی ي آنها از )رامیار (=  بالندگی ي شخصیتهاي سیاسی  -)الف 
راه خویشاندیشی

مفهوم خدا در مقابل جوهر دین کتابی، نقش کمکی . بی  استنفی و فناي شخصیت، جوهر دین کتا
جنبشهاي بی خدا و .  نیز وجود دارند که فاقد مفهوم خدا هستندادیانیبدینسان . أییدي و فرعی داردو ت

 فاقد ،همین طور بودائیسم. بهترین نمونه اش مارکسیسم می باشد.  ستیز می توانند کامال دینی باشند-خدا 
.  ولی یک دین استمفهوم خداست؛

وقتی که انسانها از منافع و خواستهاي خود می گذرند، هیچکس منفعتی نمی جوید و خواستی به 
در . معناي تداومی و سازمانی و با دنباله گیري ي منطقی ندارد تا تنشی میان او و دیگران ایجاد گردد

افراد .  و سوائق خود تأمین می گردداینجا همگونگی ي افراد از راه چشمپوشی کردن از منافع و خواستها
 ، را براي قدرتورزان بی لیاقت هستند که بی تنشی ي جامعهاهرمهاییهمگونه که بی شخصیت می باشند، 

.تامین می کنند
مگر آنکه خود . ست و کثیف و بی ارزش می شماردهر دین کتابی، منفعت خواهی را، یک چیز پ

، آماده اهداف دین کتابی در محراب گذارد و  یک گوسفند قربانی وسیله در خدمت آن هدف بنامرا به 
همین انتقاد را می توان از . مسئله، مسئله ي گوسفند سازي ي همه ي افراد است. براي نابود شدن باشد

مثال غایت آنها که جامعه ي بی طبقه است، به غایت دین کتابی که جامعه ي . ایدئولوژي مارکسیسم کرد
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ي است و بسیار شبیه می باشد؛ زیرا طبقه، مفهومیست اقتصادي و طبعا محتوي ي منافع مادتوحیدي است، 
معناي بی طبقه بودن جامعه، نفی منافع و .  اصطالحیست غلط،جامعه ي بی طبقه به خودي ي خود

د؛  موقعی معنا دارد که جامعه، جامعه اي مافوق منفعت جوییهاي اقتصادي باش،بی طبقه بودن. خواستهاست
  یک، جامعه ي بی طبقه خوانده می شود، جامعه ي تک طبقه است که همه ي اعضاي آن،ولی آنچه به غلط

. دارند که از اراده ي فردي بیشتر است ذهنیتنوع منفعت دارند و همه در این منفعت با هم شریکند و یک
جامعه ي . ندارند همسان ذهنیتکسانی که بعضی تصمیمات مشترك را با هم می گیرند هنوز یک 

ایده آلی که بی طبقه خوانده می شود، جامعه ایست که منحصرا به دنبال منفعت یک طبقه است که امري 
 ،ناممکن است؛ زیرا در عمل نمی توان منفعت جوییهاي چندگانه ي انسانی را به یک منفعت ثابت و واحد

یک . طبقات با الیه هاي جدید تمایل داردجامعه ي تک طبقه به رغم میل سازندگانش به ایجاد . تقلیل داد
است که به یک منفعت عینی و مستقل اینر انسانی، راه براي تقلیل دادن منفعت جوییهاي چند گانه و متغی 

 درك و تأویل منفعت نیروي تعیین منفعت و از اراده ي افراد در طبیعت یا تاریخ یا جامعه قائل شد و حقّ
. کرده است » ) 1883  - 1818 (کارل هاینریش مارکس « کاري که . سلب کرد ،را از اعضاي طبقه و افراد

ت دادن به یک منفعت، آن منفعت را ضرورت تاریخی و اجتماعی کرده است و پروسه ي مارکس با اولوی
ضروري سازي و تامین یک خواست با نفی آزادي ي اراده؛ یعنی . پویاي خواست انسانی را نفی کرده است

 برايمارکس با برتري دادن به منفعت طبقه ي کارگر، حاکمیت کارگران را . نسان همراهستحاکمیت ا
خواستن از او با حقیقت شمردن یک خواست، حقّ. ر خودشان سلب کرده استدرك منافع مختلف و متغی 

 یا در صدد تغییر خواست خود بر گرفته می شود و سواي آن خواستن، آرزو و خواستی دیگر داشتن
.  حقیقت می شود علمی و ضد انقالبی و ضدمدن، عملی ضدآ

جامعه ي شریعتمدار نمی تواند جامعه اي اقتصادي بشود که داراي طبقات مختلف و متّضاد 
اقتصادي باشد چه رسد به اینکه بخواهد جامعه اي یکدست از یک طبقه ي اقتصادي مثال طبقه ي 

 م منفعت اقتصادي باعث می شود که برترین و مقتدری با تقدآگاهبود انسان. زحمتکشان و دهقانان باشد
. علیه هدف متعالی ي دینی است،ترین ارزش انسانی پیدایش یابد و این

 نام که به )ت و تسلیم و نفی هستی ي خود عبودی(  بر پایه ي اصول دین کتابی، چنین رویدادي 
فطرت  آگاهبود طبقاتی، .ایی خلقت انسانستدف غهدف غایی و فطرت اصلی ي انسان پذیرفته می شود، ه

نفی میثاق ابراهیمی که انسان باید خود را در مقابل اراده ي الّله قربانی همان  . و میثاق را نفی می کند
کند؛ یعنی هر گونه منفعت خود را نه تنها تابع آن هدف کند؛ بلکه  حاضر باشد آن را براي رسیدن به 

. هدف نابود کند
 و چه گروهی و )اندیویدوالیسم = گرایی  فرد( ن کتابی، چه منفعت جویی فردي در اصول دی

به همین . ی غلط و مطرود است اصل وجود و آگاهبود انسان به کلّنامی گرایی و سندیکالیسم به طبقاتی و ملّ
کش و ت از نظر متشرّعان اسالم، اصطالح دینی ي مستضعفین می بایستی به جاي طبقه ي کارگر و زحمتعلّ
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کسی که منفعت می خواهد، مقتدر است؛ ولو کارگر و محروم و زحمتکش و . امثال اینها به کار برده شود
.  مستضعف نیست،طبقه ي کارگر. زیرا خواستن منفعت، قدرت می آورد. ستمدیده باشد یا هیچ نداشته باشد

، منفعت فردي باشد خواهینفعتچه م.  اصل و محور جامعه ي شریعتمدار طرح شدنی نیستنامهیچ منفعتی به 
 چه منفعت طبقه )پذیرش حقوق بشر و حقوق اساسی که براي دفاع از آزادیها در کسب منافع فردیست ( 

.ي کارگر
 می اندیشد که در چارچوب دین کتابی، فضا براي پیدایش و رشد شخصیت نیست،  »جمالی« 

شخصیت از زمینه ي دینی و مساعدت این پیدایش چند شخصیت در جامعه ي شریعتمدار، دلیل پرورش 
 رشد می ،زمینه براي رشد شخصیت نیست؛ بلکه شخصیتهاي بزرگ به رغم قدرتهاي باز دارنده و سرکوبگر

( وقتی یک قدرت باز دارنده مانند دین کتابی می تواند شخصیتی را به مقاومت و اعتراض برانگیزاند . کنند
نوع   این یک)ق نشده است نه اعتراض و مقاومتی را فلج کند، موفّو هنوز به ایجاد وحشتی که هر گو

در حالیکه شخصیتهایی که چنین قدرتی ندارند ناچار . انگیزش به پیدایش و رشد شخصیت برجسته می شود
ت را از بین می برد ه و منافقگري و دو رویی و ریاکاري روبه تقیچنین . می آورند که شیرازه ي شخصی

تهاي استثنایی، در چنین محیطی فقط در موقعی.  مساعد نیست،ي رشد همه ي شخصیتها در جامعهمحیطی برا
مانند شخصیتهاي بسیار برجسته؛ ولی نادر ایرانی . پا به عرصه ي وجود می نهندشخصیتهاي بسیار بزرگ،

آسانی می توان آنها را اما چون این گونه شخصیتها بسیار نادرند به . در مقابل نظام سلطنتی و قدرت دینی
 محفوظ خواهد ،زمانی بقا و احترام و ارزش شخصیتهاي نامدار در یک اجتماع.  کرد فیزیکی و ترورحذف

ا با لغو قانون اعدام به تنهایی نمی توان ضمانتی براي بقاي حتّ.  باشدسرشاربود که جامعه از شخصیتها 
. بالفاصله به خطر می افتد،معهشخصیتهاي نادر یافت و چون جایگزینی ندارند، جا

سراسر پدیده هاي زندگی ي اجتماعی را فرا و ادیان کتابی، تا زمانی که مذاهب و ایدئولوژیها 
 زمینه ي پیدایش شخصیتهاي سیاسی و اقتصادي و فرهنگی و پرورشی و فکري و حقوقی به گرفته اند،

  از جامعه نیست؛ بلکه محدود و ادیانژیهامسئله، مسئله ي حذف مذاهب و ایدئولو. وجود نخواهد آمد
نفی سلطه ي مطلق مذاهب و ادیان کتابی و ایدئولوژیها براي . دامنه هاي اجتماع است ط آنها در تسلّکردن

( بدون وجود شخصیتها، مسئله ي شراکت در حکومت . پیدایش شخصیتهاي گوناگون، فضا را باز می کند
. بالندگی ي نظام دمکراسی به جامعه ي شخصیتها باز بسته است.حرفی پوچ و بی معناست) دمکراسی 

افراد بی تنش و هماهنگ که اعضاي . افراد بدون شخصیت نمی توانند در حکومت شریک باشند
 در حکومت )نه اینکه نباید ( ضروري ي جامعه ي بی طبقه یا جامعه ي توحیدي هستند، نمی توانند 

فقط شخصیت آزاد اندیش است . ی طبقه یا جامعه ي توحیدي تنش نیستشریک باشند؛ زیرا در جامعه ي ب
 جامعه ( رشد می کند و تنش را دوست دارد و فقدان تنش ،تنشبطن که ضرورتا ایجاد تنش می کند و در 

. پایان و مرگ شخصیت آزاد است)ي بی طبقه یا جامعه ي توحیدي 
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م لین اصل مسلّنافع گوناگون خود را دارد، اوستن و پیگیري ي م جشخصیت آزاد اندیش که حقّ 
تا افراد جامعه، شخصیت پیدا نکنند؛ یعنی خویشباشی و . و بدیهی ي سیاست و شرکت در حکومت است

آگاهبود فردي خود را تایید نکنند و خواستها و منفعت جوییهاي خود را اصل مثبت و بار آور نشمارند نه 
. نه دمکراسی آزادیخواه،اقتصاد نه ،سیاست آزاد به وجود می آید

قبول و .  مطرح می کندظهور شخصیتها در کثرتشان مسئله ي تنش و اختالف و تضاد میان آنها را
تایید تنشها و تالش براي یافتن تعادل میان منفعت جوییها و خواستهاي مختلف و متّضاد باعث می شود که 

د و سازمانهاي دینی، آزادي را به رغم تضاد با اعتقادات بافت جامعه ي شریعتمدار از هم گسسته شود و افرا
.  بپذیرنددینیشان در کلّ

جات در شرق نیز به رغم تشنّ. این روزها در اروپا و آمریکا، جامعه ي مسیحی وجود ندارد
 کنونی، جامعه ي اسالمی باقی نخواهد ماند؛ بلکه به جامعه ي سیاسی و حقوقی و اقتصادي و فرهنگی وا

 جامعه، جامعه ي شریعتمدار است که انسان، سرچشمه ي تنشهاي اقتصادي و ،تا موقعی. ده خواهد شدگردان
.اجتماعی و سیاسی و فکري و حقوقی نیست

 معنایش دخالت همه ي شریعتمداران در سیاست یا حکومت نیست؛ ،دخالت دین کتابی در سیاست
ت این نیست که شخصیتها و گروهها را در دخالت دین در سیاس. دودن سیاست از جامعه استزبلکه 

تنشهایشان تاکید کند و میان منفعت جوییها تعادل برقرار کند؛ بلکه هدفش، نفی و محو شخصیتها و 
با پیدایش جامعه ي سیاسی و . سازمانها و گروهها و انجمنهاي مستقل سیاسی و اقتصادي و آموزشی است

 پدیده هاي با ارزش و مثبت، حکومت، نقش یاري دهنده به نام  هر فردي و قبول تنشها بهتایید شخصیت
. ابراز تنشها و تعادل دهنده ي تنش در میان گروههاي سیاسی و طبقات اقتصادي را پیدا می کند

نیست تا نقش ) نظام سیاسی (  رهبر سیاسی مافوق جامعه و سیستم حکومت در جامعه ي سیاسی،
 وحدت دهنده و همگون  نقش،رهبر سیاسی بر عکس رهبر دینی. ه باشدنفی و محو تنشها را به عهده داشت

می ) از لحاظ مفهومی ( مفهومیست متالزم با وحدت و مشتق از وحدت سازنده ندارد؛ زیرا هماهنگی،
باشد؛ ولی همبستگی در دمکراسی ي آزادیخواه سواي هماهنگی و وحدتست که جامعه ي توحیدي و 

د، می خواهند ایجاد وحدت کننکسانی که می خواهند انسانها را هماهنگ . دجامعه ي تک طبقه می خواه
 عنصر دائمی می پذیرد؛ نه پدیده اي گذرا و نامکنند و این علیه اصل آزادیست که کثرت؛ یعنی تنش را به 

 .شوم و منفور
ادت و هماهنگ کنندگان می خواهند مافوق سیستم یا در راس سازمان باشند و با نام هژمونی، قی

به جاي مثبت شمردن و ارزش دادن و بارور . قبضه کنند انحصاري ي رهبري را رهبري ي سازمانی و حقّ
ضروري ترین مسائل سیاسی و .  تقلیل می دهند، تفاوت سلیقه به دامنه ي هنرنامسازي ي تنشها، آنها را به 

بدیل می کنند؛ زیرا تاثیر تنشها  را به بحث تفاوت در سلیقه ت)سلطنت یا جمهوري ي ملی گرا ( حکومتی 
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 ناچیز می شمارند و نمی دانند که پوشانیدن تنش درون سازمانی، نشانه ي بدبینی ي ، رشد جامعهبرايرا 
.خود آنها به تنش است

بی تنش سازي و هماهنگ سازي و همگونه سازي و باالخره توحیدي کردن  ،هدف دین کتابی
  یک هدف کامال اجتماعی و سیاسی دارد؛ زیرا ذاتا یک جنبش ضدبنابر این، دین کتابی، . جامعه است
ا عدم مداخله در سیاست یک راه حتّ.  سیاسی هم سیاست استفراموش نشود که یک عمل ضد. سیاسی است

چه مارکسیسم . چه دین  باشد( د کنکسی که می خواهد جامعه را خالی از سیاست . مداخله در سیاست است
نفی سیاست از جامعه یا نفی سیاست و تنش از .  یک عمل سیاسی انجام می دهدراه نفی، از )چه آنارشیسم 

با نفی .  مسائل سیاسی بوده است و هنوز نیز می باشددرون سازمان و حزب خود، یکی از راههاي حلّ
مه ي دوده می شود و بدینسان هی از جامعه؛ یعنی میان افراد و طبقات و سازمانها زسیاست، تنش به کلّ

همینطور احزاب سوسیالیستی و .  سیاسی است مسائل سیاسی با روش ضداینها حلّ. مسائل رفع می گردد
. دایند سیاست را می ز،فاشیستی در درون سازمان خود

، جامعه اي که به دلیل سلطه ي دین کتابی، هزاره ها فاقد تنش  »جمالی« بر پایه ي تفکّرات 
وزه بوده و از تنش طبعا نفرت داشته است، به اختالف و تضاد با نظر شوم می ت و کیفیت امر شدادائمی ب

نگرد و تنش و کثرت را مکروه و منفور می دارد و در وحدت و هماهنگی ي اجتماعی، ایده آل خود را 
. می یابد

تبدیل جامعه ي . دین کتابی، دخالت کردن در سیاست را تکلیف ضروري ي خود می داند
 در قانون اساسی  اخانیدنظارت« .   خطر دارد،ت و هدف دین جامعه ي سیاسی براي موجودیشریعتمدار به

ي مشروطه و حاکمیت فقیه در قانون اساسی والیت اسالمی ي کنونی، قدرتهاي فوق سیستم حکومتی 
   ».هستند که نه در قانون اساسی ي مشروطه نه در قانون اساسی ي فعلی گنجانیده شده اند

 هاي جامعه ي بی طبقه و جامعه ي هماهنگ کننده و جامعه ي توحیدي، ایده آلهاي ضدایده آل 
در اینجا قدرت از دستگاه حکومتی جدا می شود و خارج از دستگاه قرار .  حکومتی هستندسیاسی و ضد

ه در حالیک. از این نظر نیز قدرتورزي ي آنها مافوق سیستم حکومتی است و کنترل پذیر نیست. می گیرد
-افراد جامعه، خویشتن را به نام تار . در دمکراسی، جامعه و حکومت با هم یکی می شوند - و    پود  

. سازمان می دهندحکومت،
تا ایده آل جامعه، جامعه .  زیسته است،جامعه ي شریعتمدار، هزاره ها خالی از سیاست و حکومت

.  قانونگذار نیستند،ادش به دست خویشي خالی از سیاست می باشد، ما جامعه اي خواهیم داشت که افر
 نقش اساسی را به عهده گرفته ،جامعه اي است که اختیار حکومت خود را ندارد؛ زیرا متشرّعان در سیاست

 تخلیه کنند و ملّت را از قانونسازي باز ،ت و کمال قدرت می توانند جامعه را از سیاستاند که  با نهایت دقّ
در جامعه اي که ایده آلش بی حکومتی و بی سیاستی است و از . رهبر کننددارند تا مردم را محتاج یک 

.تنش و کثرت نفرت دارد، احتیاج به یک رهبر فوق جامعه، ضرورت حتمی دارد
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 گرفتن میل حکومتگري از مردم، کار آسانی نیست؛ زیرا تعقیب منفعتهاي شخصی و گروهی، حس
یف سنگین براي دین کتابی  است و متشرّعان، قرنها نقش اینها وظا. سیاسی ي انسان را بیدار می کند

 ستیز می  -قدرت طلبان بی لیاقت و زندگی . بزرگی در نفی سیاست ایفا کردند و همچنان ایفا خواهند کرد
دانند که بدون سیاست زدایی دائمی نمی توانند  در جامعه هاي عقب افتاده با امکانات محدودي که 

. دارند، حکومت کنند
ت همراهست و افزایش حس محرومیت، جامعه را به اسی شدن جامعه با افزایش حس محرومیسی

 مسائل را داشته باشد تا ت حلّجامعه اي که ایجاد مسائل می کند باید مسئولی. سوي انقالب می راند
نده ي  کن فرد یا گروه حلّدنر کعات و انتظارات خود را دریابد و گرنه با جدامحدوده ي ارضاي توقّ

محرومی تها را شدید مسائل از جامعه که در حال تولید مسائل است، می توان با ایدئولوژیهاي مختلف، حس
البته هر ایدئولوژي همانطور . و وحشت آور کرد که خواه ناخواه سبب سرنگونی ي گروه حاکم می گردد

محرومی ت بخشد، میکه می تواند به حستها بیافزاید و به آن حقّانیل  تواند از آن نیز بکاهد و آن را تحم
.پذیر کند

تها، هم قدرت تسلّدین کتابی و ایدئولوژي، هم قدرت حریق سازي از محرومیل ی بخشی و تحم
دین  و ایدئولوژي هر دو می توانند نقش هیجان انگیزي و بسیج سازي ي مردم را . تها را دارندمحرومی

ش تسکین بخشی و کاهش و حذف تنش و سیاست زدایی تبدیل کنندتها به نقبراي دامن زدن به محرومی .
در درون سازمان و حزب و جامعه ي خود، . چه بسا که این دو نقش را یکی پس از دیگري ایفا می کنند

نقش تنش زدایی و سیاست زد جهادي و مبارزات دایی ایفا می کنند و همه ي هیجانات و التهابات را در تعه
.مانهاي دیگر یا جامعه هاي دیگر متمرکز می کنندخارجی با ساز

اوج تنش زوقتی ممکن است که جامعه یا حزب از ،دایی در جامعه یا در حزبدایی و سیاست ز 
 ولی هیچ ق دارد؛همه ي تنشها و سیاستها در همان هیئت رهبري امکان تحقّ. سیاست و تنش خالی بشود

تنشها و سیاستها باید در هیئت رهبري پوشیده بمانند تا . ه کنند ندارند به خارج رخن حقّ،یک از  تنشها
همه . دایی سبب قبول تک حزبی می شوددایی و سیاست زهمین اصل تنش ز. مبادا در جامعه منعکس گردند

.صات مستقیما نتیجه ي ایده آل جامعه ي بی طبقه یا جامعه ي توحیدي استي این مشخّ
 مسائل قادر ف کردند به حلّ وقتی قدرت را تصرّ و ادیان،هامذاهب و ایدئولوژیمومنان به 

 ولی با اصول و فروع آن دین کتابی یا ایدئولوژي که در اختیار دارند، می کوشند حس نیستند؛
محرومیمحرومی ت تی را بکاهند که خودشان براي برپایی انقالب، شعله ور کرده بودند تا از این راه، حس

: یا به همان شکل قدیمی اش( به هر حال در جامعه هاي در حال پیشرفت . یق اندازندانسانها را به تعو
 هجوم و فشار مسائلی که سالها روي هم انباشته شده اند به وسیله ي هیچ گروهی )جامعه هاي عقب افتاده 

نتظارات خود  ا  مسائل بپردازند تا حد شدنی نیست مگر آنکه همه ي ملّت به کمک هم، به حلّیا قدرتی حلّ
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انطباق بدهند و گر نه هیچ حزبی یا رهبري یا سازمانی قادر به روبرو ، امکانات و تواناییهاي خودرا با حد 
.  جوامع به جنبشهاي سوسیالیستی تمایل شدید دارند گونهاین. شدن با همه ي مسائل و انتظارات نیست

 این هسوسیالیسم در این جامعه ها ب. تدایی نیس چیزي جز سیاست ز، ایده آلنامانکار حکومت به 
م و تکمیل کننده ي پروسه ي گام به گام روشنگري ي عقلی و لیبرالیسم و می شود که متمندلیل پذیرفته 

براي . اندیویدوالیسم و دمکراسی است؛ بلکه براي آنکه سیاست را از جامعه و سازمانها بیرون می ریزد
می خواهند ی شود؛ ولی براي کسانی که  این عمل شاید خیانت تلقّ،هخواستاران نظام دمکراسی ي آزادیخوا

 بسازند، جامعه ي بی سیاست و بی حکومت به قدرتی همانند متشرّعان و معه ي هماهنگ و بی طبقهجا
به خصوص در جامعه هایی که انسانها از سر تا پا . دایدبلکه بیشتر احتیاج دارد تا تنشهاي حاصل از آن را بزُ

دایی از زندگی و هستند، احتیاج به سیاست ز ست و اقتصاد و منفعت جوییهاي گوناگون غرقدر سیا
ت زداییشخصیدایی چنان نیرومند می شود که دین کتابی به شکل درویش مسلکی و  و منفعت ز

. دایی باشد به عهده می گیرند منفی ي خود را که سیاست ز -صوفیگري و درونگرایی، نقش سیاسی 
جامعه ي سیاسی، قبول شخصیت در هر فردي و .  بر پایه ي شوراها هنوز جامعه ي سیاسی نیستحکومت

ت فردي در تمامیتش و تایید دادن حقوق اساسی به او و تضمین این حقوق براي دفاع و مبارزه از شخصی
.یاسی نداریمتنها با وجود شوراها و مجلس شورا، جامعه ي س. تنشها میان شخصیتها و گروهها می باشد

 عقاید نصی و مذاهب و ادیان کتابی و ایدئولوژیها، ضد استقالل  -)ب 
.اندیشه هستند

ایده ي قربانی که جوهر دین کتابی  را تشکیل می دهد هر چند که در اوه لین نگاه، ما را متوج
کومتی و نظامی ي  اجتماعی و سیاسی و حقوقی و حت بررسی شود نتایجي فرد می کند؛ ولی اگر به دقّ

قات خود را قطع  از انسان می خواهد که تعلّ)از خودگذشتگی ( دین کتابی  با تقاضاي قربانی . بسیار دارد
ران ران و مبشّا مفسقات و همبستگی احتیاج دارد؛ ام و تعلّمناسباتانسان براي زیستن در اجتماع به . کند
در نتیجه، او دیگر با .  بر شالوده ي اوامر الهی تاسیس شودقی بایدعی اند که هر رابطه اي و تعلّ  مد،دین

انسان دیگر . هیچ چیزي رابطه ي مستقیم انسانی نخواهد داشت که بر ابتکار و استقالل خودش استوار باشد
 ابتکار نیروي و حقّ.  ندارد بر پایه ي منفعت جویی خود با دیگران ابتکار پیوند زنی داشته باشدحقّ

. ت خود، جامعه بسازد ندارد به همانسان، حقّ. ر اساس هر گونه منفعتی از او سلب می گرددپیوند یابی ب
حادیه براي حفظ منافعش داشته باشد چون او از جان خود و طبعا  ندارد ابتکار تاسیس حزب و اتّانسان حقّ

. باید بگذردحادیه استقات و همبستگیهاي او با جامعه یا حزب یا اتّاز منافع خود که اساس تعلّ
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. دادي و پیمانی باشد قی و همبستگی و قرارهمچنین انسان نباید خودش سرچشمه ي هیچگونه تعلّ
 دارند ابتکار انحصاري ي همبستگیهاي مختلف را به فقط دین  و مجریان اصول و فروع آن هستند که حقّ

که با من، همعقیده است، برادر از دیدگاه آنها برادر خونی ي من، برادر من نیست؛ بلکه آن . چنگ گیرند
رفیق طبقاتی ي من، رفیق من نیست؛ بلکه آن که در اصول ایدئولوژي و باورهاي تئوریک . من می باشد

 و قدرت آن را ندارند که با هم، اجتماع یا گروه  حقّ،انسانها.  رفیق من است، عقیده استبا من، هم
. بسازند

قات یان کتابی و ایدئولوژیهاي توتالیتر، انسان از تعلّدر چارچوب اصول و مبانی ي مذاهب و اد
قی که از هر نوع تعلّ. قات مستقیم انسانی، همه طرد می گردندی جدا می شود و تعلّمستقیم انسانی اش به کلّ

 دیگر هیچ گونه فروزه ي مهرورزي ، انسان وجوددر. منافع مستقیم انسانی زاییده باشد، باید قربانی گردد
قبول اینکه انسان خودش بتواند ابتکار .  شوم و منفور و مطرود است اینکه اگر هم باشدنیست یاو پیوندي 

 قبول این فکر است که )داد چه با کاریسما و رهبري یک فرد  چه با قرار(  تاسیس اجتماع را داشته باشد
ی و آموزشی اش  دارد در باره ي مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادي و نظامانسان می تواند و حقّ

. کند و فصلبیندیشد و آنها را حل
 نه تنها تنشها به وجود می آیند؛ بلکه سرچشمه ي همبستگیها نیز ،با پیدایش شخصیتها در جامعه

، )ي و عاطفی و عقلی ماد( ق منفعتهاي مختلف خود درك تاویل و ارزش دهی و تحقّ. پدیدار می شوند
( ق منافع چندگانه ي فرد با آزادي ي گروه سازي تجو و تحقّآزادي است که با درك و تاویل و جس

با مفهوم . ق آن منافع متالزمست براي تحقّ و همبستگی)حادیه سازي و انجمن سازي جامعه سازي و اتّ
 االهیشخصیت، مبارزه اي بسیار عمیق و کارساز علیه مفهوم دین کتابی شروع می شود و در مقابل مفهوم 

پدید می آید که سرچشمه ي مهر و پیوند ) انسانی ( ي وحدت دادن را دارد خودي  انحصاري که حقّ
. و جامعه و سازمان و انجمن و حزب سازي به انسان بازمی گردداست و ابتکار همبستگی

اهمیت دارد و   ابتکار براي گروه و انجمن و جامعه سازي براي آزادي و رشد شخصیت بسیارحقّ
با پیدایش شخصیت و درك چند گانگی ي منفعت جوییهایش، . ر فرد انسانی استاز اساسی ترین حقوق ه

 کردن آنست و آن اینست که چگونه فرد انسان با مسئله ي تازه اي روبرو می شود که خودش مسئول حلّ
 می تواند با انسانهاي دیگر که )سرچشمه ي آزادیست ( که سرچشمه ي منفعت جوییهاي مختلف است 

رچشمه ي منفعت جوییهاي دیگري هستند و متفاوت با او هستند کنار آید و چگونه می تواند همانند او س
به تنشهاي میان خود با دیگران تعادل بدهد؛ زیرا از این به بعد، قدرتی مافوق او و دیگري نیست که هر 

ش سازي،  به کمک ابتکار بی تن کهدو را بی تنش کند؛ مانند جامعه ي توحیدي یا جامعه ي بی طبقه
 ،بدینسان افراد براي نخستین بار.  یا دین بتوانند بر آنها حکومت کننددارندگان قدرت یا ایدئولوژي

 ابتکار افراد به گروه سازي ي مستقل با سیاست و حکومت نیز از حقّ. ابتکار گروه سازي پیدا می کنند
.ت که تابع عالقه ي خود افراد اس شروع می شودمنافع و اهداف مختلفی
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ق منفعتهاي مشترك؛ ولی  می اندیشد که ساختن گروهها براي تایید و حفظ و تحقّ »جمالی« 
 جامعه ي شریعتمدار را متزلزل می کند؛ چون در تفکّر مبتنی پایه هايگوناگون بر پایه ي ابتکار فردي، 

 اساسی و همچنین حقوقولی . بر شریعت، ابتکار تاسیس جامعه و نظام و قانون با امر اهللا و رسولش است
 ابتکار گروهسازي را به هر فردي می دهد و این از جمله حقوقیست که حاکمیت و شرافت حقوق بشر، حقّ

انسانها با شیوه ي آزمودن و اشتباه کردن و پیوستن و جدا شدن از هر گروه است . فرد را تامین می کند
ي مستقل دیگر می شوند؛ بلکه بنیانگذار که نه تنها سرچشمه ي ایجاد سازمانها و اجتماعات و گروهها

.اخالق عمومی نیز می شوند
اخالق عمومی بر این تجربه استوار است .  بسیار فرق دارد،اخالق عمومی با اخالق مبتنی بر شریعت

 آن طور که او نیز در جلب منفعت جوییهایش آزاد باشد کنار آمد و ،که چگونه می توان با دیگري
. که اخالق شریعتمدار اساسا بر پایه ي سرمشق و مثال اعلی و اسوه ي حسنه قرار دارددر حالی. سازگار شد

اخالق و سیرت و شیوه ي زندگی ي رهبر دین کتابی است که نمونه ي واحد و منحصر به فرد زندگی و 
 تشبه به رهبر و( افرادي که از او پیروي می کنند به دلیل همگونگی . رفتار همه ي مومنین می گردد

 فرد نامهر فردي باید همانطور زندگی کند که رهبر به .  بی تنش می گردند)تقلید از سیرت فردي ي او 
.در میان جمع زیسته است

د مقلّ. این اخالق در عمق و جوهرش به سازگاري ي خود یا کنار آمدن با دیگران عنایتی ندارد
ار کند یا بکوشد با آنها کنار بیاید؛ بلکه باید و پیرو نباید به دیگران نگاه بکند و خود را با آنها سازگ

 دنبال کند و مو به مو  ي اعال، تنها نمونهنامدر همه ي جوانب رفتارش معیار زندگی ي رهبر خود را به 
او به تنشی که . همان کاري را بکند که رهبرش کرده است چه دیگري خوشش بیاید چه ناراحت بشود

 خود را طبق مدل و کلیشه ،ندارد؛ بلکه بدون مالحظه و رعایت دیگريدیگري با او پیدا می کند کاري 
. خیزد و قالب اصلی می کند و دیگري هم باید خودش را طبق همان مدل بکند تا تنش از میان آنها بر

 منتفی و رفع می ،تنش میان او و دیگري این طور رفع می شود که شخصیت هر دو در تشابه با رهبر
 از شعور و فهم و منافع و تجربه هاي فردي ي خود می گذرند و وقتی خودشان را گردد؛ یعنی هر دو

 صادق می شوند و با هم در صلح و صفا زندگی می ان صالح یا رفیق و برادرانمنتفی کردند آنگاه افراد
ا و  مسائل میان شخصیتهاي آزاد اندیش در جامعه با تایید شخصیت آنهکنند؛ ولی بحث دنیاي ما، بحث حلّ

مسائل شخصیتهاي خویشاندیش را نمی توان با اخالق دینی یا ایدئولوژیکی . تنش مثبت میان شخصیتهاست
. مگر آنکه دین و ایدئولوژي توتالیتر، شخصیتها را سرکوب کندد؛ کرحلّ

شهادت و فداکاري در تشیین ابن علی  باشد  چه،ه جویی به رهبرع، اخالقیست استوار بر تشبحس، 
رویه هاي حتّا فداکاري و شهادت و مبارزه با مصرف،. د ابن عبد اهللا چه محم،علی ابن ابی طالبچه 

ما در مرحله ي اول براي سنجشگري دین کتابی  وایدئولوژیهاي توتالیتر . مختلف همان نفی شخصیت است
 چنگ هر قدرت طلبی  شخصیتها احتیاج داریم تا بتوانیم ابتکار سیاست و فرمانروایی را ازبه پیدایش
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 ،بیرون آوریم؛ ولی بسیاري از تحصیل کردگان، علیه فردیت و شخصیت و نفی آن، با قدرت طلبان مستبد
 از آنها گرفته می شود و دیگر هیچ قدرت با پیدایش شخصیتها در جامعه، این حقّ. همداستان می شوند

هماهنگ سازنده و بی تنش سازنده در دینی یا ایدئولوژیکی، تنها قدرت وحدت دهنده و همگونه و 
 حاکمیت ملّت را از ملّت می گیرد و سیاست را از جامعه می همه ي این نقشها، حقّ. جامعه نخواهد بود

دایدز.
 بیانگر قدرت انحصاري ي وحدت دهنده است؛ یعنی وحدت، می اندیشد که نماد »جمالی« 

 قبول یک وحدت کمالی و .همگونگی بوده است وحدت و هماهنگی و ،جامعه ي نخستینی که در آن
[ در این دو ایده .  ابتکار افراد براي گروهسازي، مطرود و سلب شودایده آل نهایی، باعث می شود که حقّ

در چارچوب اصول عقاید و ایدئولوژیها .  انحصار ابتکار گروهسازي قرار دارد]وحدت و غایت اجتماعی = 
 سیاسی و امتیاز اجتماعی و دینی ردي که از منافعش دست می کشد، حقّ فقط ف و ادیان کتابیو مذاهب

. پیدا می کند
کسی که داراي ایدئولوژي . در ایدئولوژي، منفعت انسانی با حقیقت، همسان پنداشته می شود

او از این به .  حقیقت در می یابدنام منفعت خود درك نمی کند؛ بلکه به نامهست، منفعت خود را دیگر به 
دفاع از منافع خود، دفاع از .  جهاد می کند، وقتی براي منافع خود مبارزه می کند براي حقیقت،عدب

.دي، افتخار و امتیاز استحقیقت است و دفاع از حقیقت براي هر مومن و معتقد و مقلّ
 داده می شود و ء اعتال،عینیت دادن منفعت با حقیقت، این برتري را دارد که منفعت به حقیقت

. دارنده ي حقیقت، برگزیده و دارنده ي امتیاز است.  می یابدت شد،ارزه براي منفعت و دفاع از آنمب
 او نیز می انگارد که براي همه ي انسانها مبارزه می کند و.  را فرا می گیرد هستیچون حقیقت، کلّ

.رسالت عمومی دارد
 تثبیت و تحدید می شود و از حیطه ي منفعت در انطباق یافتن با حقیقت، ابدي و تغییر ناپذیر و

همانقدر که او منفعت خود را حقیقی می شمارد و بر حقّانیت . اراده ي فردي ي انسان خارج می گردد
اجتماعی اش می افزاید و نفوذ و احترام اجتماعی براي آن دست می کند، به همان اندازه در هر چیزي ر

.ی بیندپرستی نم که براي خود می خواهد فقط خود
ت انسانی  انسانی است ناگهان ماهیمناسباتقات و  یک امر ماوراي تعلّ،حقیقتی که در دین کتابی

( تعالی است که وحدت دهنده ي انسانها در اصول و فروع دین کتابی، حقیقت و هدف م. پیدا می کند
خواستهاي مختلف خود را به  منفعتهاي چند گانه و ، ولی با پیدایش شخصیت، انسان می باشد؛)جامعه ساز 

تعالی ي حادیه ها و احزاب و سازمانها و انجمنها پیگیري می کند و دیگر، آن هدف مکمک اجتماعات و اتّ
دینی، سرچشمه ي قدرت و حاکمیت در جامعه ي انسانی نیست؛ بلکه انسان و منافع و خواستهاي او هستند 

به همین علّت، حکومت . انسانها را به هم داشته باشندکه می توانند ابتکار گرد آوري و پیوند دهی ي 
ن نفی قدرت ابتکار از انسانها براي تشکیل و تاسیس چنین هدفی متضم. نباید هدف دینی داشته باشد
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ي و عقلی و عاطفی ي هدف باید انسانی؛ یعنی بر منافع محسوس و ملموس ماد. اجتماعات و سازمانهاست
. پیوند اجتماعی باشندانها بتوانند به کمک منافع و خواستهاي خود، سرچشمه ي استوار باشد تا انس،انسان

ت دادن به آنها، تنش آنها را بی ایدئولوژي می تواند با تحدید و تثبیت منفعت جوییها و اولوی
 را  )حادیه ها و گروهها و سازمانها و احزابابتکار ایجاد اتّ( تأثیر کند و همزمان با آن، ابتکار همبستگی 

 و قدرت  با ارجح شمردن منفعت طبقاتی باعث شد که تنشها و طبعا حقّ »مارکس« براي مثال، . سلب کند
دیکتاتوري ي تک حزبی در جوامع کمونیستی نتیجه ي ضروري . ابتکار همبستگی از انسانها گرفته شود

 ابتکار تاسیس قاتی، حقّ است؛ زیرا با ارجح شماري و تثبیت کردن منفعت طب »مارکس«  ي تفکّرات خود
س سازي  یکنوع مقدبه همین ترتیب، علمی ساختن،.  تاویل منافع فردي از مردم گرفته شدو همچنین حقّ

س جلوه هر کسی که می خواست اهداف یا منافع یا افکارش را به شیوه ي تازه، مقد. در قرن نوزدهم بود
و انساندوستی از منافع طبقه ي محروم کارگران ت سن نی با ح »مارکس« . دهد آن را علمی می ساخت

 منافع آنها، افکار و تئوریهایش را به ضرورتهاي کیهانی و جبر اجتماعی و براي تامین و تضمیندفاع کرد
و تاریخی ي بشر تبدیل کرد؛ ولی به رغم حتش با ضروري و ارجح شماري ي منافع طبقاتی و آنها سن نی

از مردم و طبقه ي یخ، تثبیت و تغییر ناپذیر ساختن، باعث شد که حاکمیترا به نام هدف و کمال تار
ت مرکزي ي حزب و گروه رهبري و باالخره ئکارگر سلب شود؛ زیرا تاویل منافع طبقاتی به عهده ي هـی

. نه طبقه ي کارگر، نه مردم،ل شده بود محو،رهبر حزب
.  و تعیین و تاویل منفعت خود همپاست هدف گذاريابتکار گروه سازي و سازمان سازي با حقّ

ابتکار تاسیس  کسی که نمی تواند خودش هدف بگذارد یا منفعت خود را درك و تاویل کند، نمی تواند
 ، و قدرت ابتکار، حقّدن شوقتی هدف به طور عینی ثابت و معی. سازمان براي تامین منافعش داشته باشد

 را نیز به او بدهند هیچ ارزشی ندارد؛ چون قدرت گر این حقّا ا سلب می گردد؛ یعنی حتّ،اساسا از فرد
ر هستند؛ زیرا تشخیص و تعیین  علیه حقوق بش، آموزه هاي مارکسیسم،بدین ترتیب. اجرایش را ندارد

 چیزي نیست که مردم در تجربیات نداد گزاري ي اجتماعی، آ.  مردم نیستگزاري ي اجتماعی با خودِداد
 کشف کرده است و دستگاه حزبی وظیفه ، براي ابد »مارکس« که آن چیزیست که می یابند؛ بل خود در

اینکه چه اندازه در مناسبات انسانها، ستم اجتماعی . الت اجتماعی تاویل کنددارد که آن را پا به پاي تحو
نه تک ،ن می کنندرخ می دهد، تاویل کنندگان، معی -  ندارند قّبدینسان مردم نمی توانند و ح.  تک انسانها 

. اعتراض یا عصیان کنند،علیه رژیمهاي کمونیستی به دلیل وجود ستم اجتماعی
 نه ، ابتکار جامعه سازي و گروهسازي داشته، شخصیتی که نه حقّ »جمالی« بر پایه ي اندیشه هاي 

شود  و قدرت ابتکار آشنا می هیچگاه قدرت همبستگی از او سرچشمه گرفته است به شکل ناگهانی با حقّ
 آهسته، شروع به ساختن گروههاي کوچک می کند تا یاد  بگیرد چگونه همبستگی از خود او  -و آهسته 

ابتکار پیوند دادن از طرف هر کسی، هاله ي تقدیس را از قدرت و حکومت می گیرد . سرچشمه می گیرد



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٢٣١

ه ي و نشان می دهد که قدرت سیاسی و حکومتی، بحث ترکیب قدرتهاي انسانی است و سرچشم
.بیعی و الهی نداردالطّءماورا

ماتی؛ ولی بسیار اساسی و تعیین کننده براي سیاست و  ساختن گروههاي کوچک، کالس مقد
بنابر این بر عکس انتقاد شدیدي که از .  نیست افرادش تنها تابع، یک گروه متشکل.سازمان بندیست

تمسخر و تحقیر . اید آنها را تایید کرد و ستودپیدایش گروهها و سازمانها و کانونها و انجمنها می شود، ب
 از قدرت طلبان سیاري و ایدئولوژیهاي توتالیتر، نشانگر آن است که ب و ادیانغان مذاهبآنها از سوي مبلّ
سلطنت و دیانت  ( واهمه دارند و چنین ابتکاراتی را خطري براي قدرت خود ابتکار مردم،از بازگشت حقّ

.اسند و با آن مبارزه می کنند می شن)و حزب کمونیست 
ستایش سازمانهاي بزرگ خلقی و احزاب میلیونی و سازمانهاي توده اي که تحت حکمرانی ي یک 

ردي را منکر می شوند و  صف در صف به جنبش می آیند، براي آنست که ابتکار ف،رهبر یا هیئت رهبري
 گروههاي .کوچک و چند نفره آغاز گرددند؛ زیرا ابتکار فردي باید از راه گروه سازیهاي نامشوم می 

حتما نباید حزب به معناي یک . کوچک می توانند نقشی حیاتی در سیاست و سرنوشت جامعه ایفا کنند
تهاي مهم مشروطه خواهان بسیاري از فعالی. سازمان گسترده داشت تا بتوان کاري با ارزش در سیاست کرد

.بوددر آغاز از راه کارهاي گروهی انجام شده 
ایران براي   نه نشانه ي عجز است نه نشانه ي بی لیاقتی ي مردم، قادر به حزب سازي نبودن

احزاب بزرگ در اروپا موقعی پدید آمدند که مسئله ي انتخاب سیاسی در حوزه ي عمومی به . دمکراسی
ی گذاشتند  قدرت طلبان مستبد و بی لیاقت ماگر در ایران،. سازمانبندي ي دائم احتیاج پیدا کرد

تی  احزاب سازمان یافته ي نیرومندي داشتیم که بر سنّ، صورت بگیرد امروزه ما به یقین،انتخابات آزاد
حزب را نمی توان خارج از فضاي انتخاباتی ي جامعه به زور یا با حیله و . بسیار نیرومند استوار می بودند

.د نیاورده باشیمت را از ایران با خومکر تشکیل داد؛ به ویژه وقتی این سنّ
 عمل بسیار مثبتی است و با همین ،گروهسازي در جامعه ي داخل و به خصوص در خارج از ایران

- هم آهسته گام کوچک است که افراد می توانند هم اخالق عمومی ي سیاسی را بیابند،  آهسته یاد بگیرند  
درك .  شوندامعه سازي آشناکه چگونه می توانند با هم کنار بیایند و با ابتکار گروهسازي و ج

ابتکار شخصی، اساس حاکمیت ملّت است و کسی که ناگهان با یک جهش در سازمانهاي بزرگ حزبی یا حقّ
از این نظر نیز .  و قدرت ابتکار آشنا نمی شود و آن را حس نمی کندسیاسی قرار می گیرد هیچگاه با حقّ

سبب می شود که به جاي آنکه یک عضو از ) روهسازي بدون تجربه ي قبلی ي گ( تش در سازمانها عضوی
نمی تواند میان یک  د جامعه ي مذهبی یا شبه مذهبی شود وسازمان سیاسی باشد یک پیرو و هوادار و مقلّ

. حزب سیاسی و یک جامعه ي شریعتمدار فرق بگذارد
.  می گیرد، ابتکار سازمانبندي و گروهسازي و جامعه سازي را از همه داشتن انحصاريحقّ

پروق  مختلف و متّضاد و تالش براي تحقّ]آرمانشهرها  [ =  و پروراندن اتوپیهاين جامعه هاي ایده آلیرد
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.  حقّانیت دارد، پروراندن اتوپی و ترویج و تبلیغ آنرايهر انسانی ب. م همه ي افراد است مسلّآنها، حقّ
وقتی ما یک جامعه ي ایده آلی . ادي از مردم استتحمیل یک جامعه ي ایده آلی به افراد جامعه، سلب آز

را ضرورت سیر تاریخ ساختیم یا اوج کمال بشر شمردیم ناخواسته با این عمل، آزادي را از دیگران سلب 
کرده ایم مگر اینکه ضروري سازي ي تاریخی و کمال را یک تئوري ي تاریخی یا تئوري ي سیاسی و 

یم؛ زیرا ایده آل هیچگاه علم نمی شود و با علم شدن دیگر ایده آل اخالقی میان سایر تئوریها قرار ده
.نیست

عینیت دادن میان هدف ماورا منفعتی با .  دین کتابی، یک تناقض ابدیستهرساختن ایدئولوژي از 
 چرخشگاه تاریک؛ ولی سحر انگیز چنین ایدئولوژي هست و احتیاج به نوعی )ي ماد ( = یک منفعت زمینی

 گره زده می شود، ،به هم) ي ماد( = چگونه عرصه ي ماورا منفعت با یک منفعت زمینی . دارددیالکتیک 
 هیچ عملی و فکري مافوق منافع و ،در سیاست.  کنند هیچگاه نمی توانند حلّامسئله ایست که ایدئولوژیه

 یا جامعه یا علیه هق منفعت افراد یا یک گروه یا طبقهر عملی و تصمیمی براي تحقّ. خواستهاي انسان نیست
اساس ) ي چه عاطفی چه ماد( ت منافع انسانی اولوی. منفعت گروه دیگر یا طبقه ي دیگر یا جامعه است

.سیاست است
مثال طبقه ي  متشرّعان دین یا (  یک طبقه عینیت دادن هدف ماورا منفعتی دین با منفعت زمینی، 

فعتی دین با حقیقت آن طبقه است؛ یعنی تئولوژي ي  عینیت دادن هدف ماورا من)طبقه ي زحمتکشان 
هر تئولوژي ي دینی، ایدئولوژي ي . متشرّعان دین  با ایدئولوژي ي طبقه ي متشرّعان، عینیت می یابد

 یا ت و شریعتست از وقتی که به کالم و سنّرقرآن و تورات و انجیل، د. طبقه ي متشرّعان مذهبی هست
دین اگر می خواهد که دین بماند، باید . د، گوهر اصیل خود را از دست دادندتلمود و تفسیر تبدیل شدن

 یک تئولوژي ي دینی را نمی توان از .پیگیر و مستحکم و سخت با شریعت و شریعتمدار مبارزه کند
در بطن تئولوژي، ایدئولوژي ي طبقه ي متشرّعان مذهبی . ایدئولوژي ي طبقه ي متشرّعان دین جدا کرد

.ناپیدا وجود داردبه شکل 
ق هدف اصیل ماورا منفعتی است، می ، بیانگر و تحقّ کتابی می اندیشد که تا حقیقت دین »جمالی« 

یک تواند قدرت وحدت دهی ي اجتماعی را حفظ کند، ولی وقتی حقیقت تجربی بالواسطه با منفعت زمینی
ت ی،ت یا یک نژادگروه یا خانواده یا طبقه یا ملّت یا امافت، فراگیري ي خود را از دست می دهد؛  عینی

  نه تنها دین به تئولوژي، دین با ایدئولوژي ي طبقه ي اخانید، عینیت می یابد و ما در تاریخولی با تحولّ
 که درت با پدیده ي دین خالص روبرو هستیم؛ بلکه دخالت تئولوژي را در سیاست، تجربه می کنیمبه نُ

بنابر این، تئولوژي در همه ي . ید در دنیاي سیاست و حکومت می باشددر حقیقت، دخالت طبقه ي اخان
مذاهب  و در همه ي ادوار تاریخی، ایدئولوژي ي طبقه ي اخانید دین یا ایدئولوژي ي افراد یا گروهی 

.بوده است که نقش تاویل و تفسیر دین کتابی را به عهده داشته اند
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سبب می شود که ،و نیروهاي اجتماعی ي دگر اندیشت بی اعتنایی به منافع دیگر طبقات خصوصی 
 بتوان هر نوع ایدئولوژیی ساخت به نفع یک طبقه یا گروه یا خانواده یا ملّت؛ یعنی اینکه  کتابیاز هر دین

 چنانکه در.  داد و استحالهل تحو،می توان اسالم را به همه ي ایدئولوژیهاي مختلف و موجود در اجتماع
هم ، ، این کار به خوبی انجام شد و دیدیم که اسالم می تواند هم لیبرالیسم باشدتاریخ ایران معاصر

اسالم ( ایدئولوژي سازي ي اسالم  .هم کنزرواتیسم، هم آنارشیسم، هم مارکسیسم، هم کمونیسم،سوسیالیسم
 جهان  فعال در)را در خدمت منافع طبقات اقتصادي و اجتماعی و سیاسی سواي طبقه ي آخوند قرار دادن 

اسالمی ممستضعفان ( تبدیل اسالم به هر ایدئولوژیی؛ ولو توده اي و خلقی و مردمی .  روز شده استد
به معناي امروزي، ادامه ي همان سیر تبدیل اسالم به تئولوژي براي حفظ منفعت طبقه ي اخانید ) جهان 
مروز به نام اسالمهاي راستین خوانده  ساختن هر ایدئولوژیی از اسالم که ااز این گذشته،.  می باشدمذهبی

ت تئولوژي را با خود دارد؛ یعنی با خود، منفعت سازندگان و تاویل کنندگان آن می شوند همان خصوصی
ایدئولوژي را با هدف ماورا منفعتی ي اسالم به همراه می آورد و امتیاز و تبعیض و برکت براي طبقه و 

.ا رواج می دهندگروه خاصی دارد که آن اسالم راستین ر
ایدئولوژیهاي مختلفی که از اسالم ساخته می شود ( ت دارد رابطه ي اسالمهاي راستین آنچه اهمی

ت با رابطه ي تئولوژیهاي مختلف در گذشته ندارد فقط  هیچ تفاوتی از لحاظ ماهی، با هم است که در عمل)
 عینیت می دهد، ،یاسی را با حقیقتچون ایدئولوژي، منفعت طبقات وسیع تر اجتماعی و اقتصادي و س

تر می گردد و در سیاست و اقتصاد، مبارزات،  جهاد دینی و مذهبی ي درون جامعه، دامنه دارتر و شدید
ت دین از ز این نظر، ا. ت و ساختار دینی و مذهبی پیدا می کندماهیوقتی دخالت دین در سیاست یا تابعی

فکار را در نظر داشتدوده می شود، باید طیف این اسیاست ز.
 عنصر بارآور دین  در خدمت اجتماع که از خود گذشتگی باشد به شرطی که بتوان به آن سمت و 
سوي اجتماعی داد، عنصري است که در سیاست می تواند مفید باشد و سبب پیوند و همبستگی ي افراد 

دین، رو پوشی براي حفظ منفعت جامعه گردد؛ ولی هر چه عناصر تئولوژیکی سر بار آن باشد و باالخره 
ت اجتماع ی شد باعث پارگی و تشتّطبقه ي اخانید مذهبی یا طبقه ي سیاسی یا اقتصادي یا اجتماعی ي خاص

ع در ایران، رو پوشی براي  تشیهمانطور. و تبعیضات سیاسی و اجتماعی و اقتصادي و آموزشی می گردد
ومت باید تالش بکند هسته ي اساسی ي دین را در حکولی . حفظ تبعیض و امتیاز اکثریت می گردد

خدمت همبستگی و رفاه و خوشبودي ي افراد اجتماع به کار گیرد و در این قسمت همه ي مذاهب  را 
ط عناصر ایدئولوژیکی و ا چنین خدماتی را تسهیل کند در حینی که می کوشد از تسلّتایید کند حتّ

.تئولوژیکی آنها در حکومت جلوگیري کند
 حقیقت یا هدف ماورا منفعتی نمی خواهد حکومت کند؛ ولی تئولوژي، خواستار نامدین به 

 حقّانیت بخشد؛ زیرا تئولوژي، حرفه ي خصوصی ،حکومت است و می خواهد که به منفعت طبقه ي اخانید
لوژي، مردم، شریعت را می فهمند؛ ولی براي فهم تئو.  نه مردم،صی ي اخانید دین کتابی استو علم تخص
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براي نمونه، . تابع اخانید دین هستند و آنها، مردم را معتقد می سازند که تئولوژي، همان دین است
سازندگان اسالمهاي راستین، مردم را معتقد می سازند که ایدئولوژیهاي اسالمی، همان دین اصیل اسالم می 

.باشند
 تهاي مسخ دین به تئولوژي و ایدئولوژي سبب می شود که اقلیص و خبره در تئولوژي یا متخص

تر بشود بر قدرت اخانید دین  هر چه دین به تئولوژي نزدیک. ف کنندایدئولوژي، قدرت را در جامعه تصرّ
می افزاید و به پشتوانه ي عینیت دادن تئولوژي با دین، دین، تابع حاکمیت و قدرتپرستی اخانید می 

.گردد
هاي دینی با تئولوژیها سبب شد که در تاریخ معاصر ما نا آگاهی از تمایز و تفکیک ایدئولوژی

ی از میدان خارج کند؛ زیرا باالخره تئولوژي ي شیعی ي اسالمی، ایدئولوژیها را تابع خود سازد یا به کلّ
ت خود را نمی شناختند و تفاوت و تمایز خود را با تئولوژیستها ایدئولوژي سازان، آگاهبودانه، ماهی

- و  -ه تئولوژي را نمی توان از تار  البتّ.تشخیص نمی دادند  پود دین کتابی  جدا کرد؛ ولی کاستن ارزش  
از یک طرف، ت تئولوژيو حیثی ت  سبب می شود که دین  به خودي ي خود، خالص تر و از قدرت و حیثی

ی در  پیدایش و سلطه ي ایدئولوژیهاي دیگر دین دیگر،از طرف و اجتماعی ي طبقه ي اخانید کاسته شود
اجتماع، سبب تقسیم و پراکندگی ي قدرت اخانید می گردد که براي ایجاد حکومت بدون ایدئولوژي 

. ضروري است
فقط . به وسیله ي ایدئولوژیهاي دینی می توان انحصار قدرتپرستی اخانید  را در جامعه خنثا کرد

قدرت . هبی ي پیشین نگردده بود که یک ایدئولوژي ي دین منحصرا جایگزین تئولوژي ي مذباید متوج
 بیشتر ،از این راه، مردم.تئولوژیکی آخوند را می توان با کثرت ایدئولوژیهاي مذهبی محدود کرد
ص ملّایان مذهبی، متخص. دیندار خواهند شد وقتی خود را از قید امر و نهی اخانید،  آزاد حس کنند

 است که مرجع دارد؛ نه دین پیدایشی که تمام  تئولوژي. »دین پیدایشی« شریعت و تئولوژي هستند؛ نه 
رین دشمنان آن  ت تحصیل کردگان و سیاستمداران قدرت طلب از سر سختهمچنینمتشرّعان دین کتابی و 

.هستند
 فرمانروایی و گوهر آن در فرهنگ ایرانی -)پ 

انگر منش ترین ارتباطی ندارد؛ بلکه بی  کوچک،مر انسانمفهوم جوانی در فرهنگ ایرانی با ع
 از این مفهوم  »جمالی« در اینجا فقط اشاره هایی گذرا به برداشتهاي . جویندگی و خویشازمایی می باشد

 عجین می باشد؛ زیرا دوره هاي ،وي می گوید گوهر دمکراسی، آزمودن است که با منش جوانی. می شود
جوانی و جوانمنشی و « با  یا رستاخیز فرهنگی و سیاسی و اجتماعی زایندگی و پویایی هر فرهنگ

-،  سر  » اندیشی–جوانمردي و جوان   هر نهادي از آزادیخواهی باید بهره مند از در نتیجه،.  کار دارد - و 
. جوانی باشد
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 دمکراسی در طبیعتش، جوانست؛ زیرا انتخاب که روند گوهري ي دمکراسی و آزادیست،
 غایت و برنامه، آغاز می شود و به انتخاب چنین انتخابی از هدف و. ستن و آزمودن است، جگوهرش

هر چیزي، انتخابی می . حکومت یا رژیم و انتخاب دولتها و حزبها و سازمانهاي گوناگون ختم می شود
 می شود؛ زیرا ستنی و آزمودنی و پرسیدنی ج،هر چیزي. ا عقیده و دین و جهاننگري و ارزشهاحتّ. شود

ستن و آزمودنستپرسش، راه و روش ج.
 ما می پنداریم که می دانیم چه می ،با کلمه ي انتخاب. انتخاب بر اصل جویندگی قرار دارد

میان نیاز .  و دشواریها از همین جا آغاز می شود کژفهمیهاخواهیم و می دانیم چه نیازي داریم؛ ولی همه ي
 می بینیم که هنوز چنانکه با رسیدن به بسیاري از خواستهاي خود،. ما تا خواست ما، تفاوت زیادي هست

.کمبودي داریم و به آن چیزي که نرسیده ایم، نیاز بیان ناپذیر گوهریمان بوده است
آنچه ما می خواهیم تالش و آزمایشی است براي روشن .  نیازهاي ما، عین خواستهاي ما نیستند

خود را روشن و ما در خواستهایمان می آزماییم تا نیازهاي . سازي ي نیاز ما که روشن و آشکار نیست
 ایده آلها و ارزشها و هدفهاي سیاسی و اجتماعی و اخالقی و حقوقی ي ما، عین .ن کنیم معیص ومشخّ

 باما . خواستها هست تر از بیان آن نیاز در محتوا رتر و پ هر نیازي، غنی تر و دامنه دار. نیاز ما نیستند
 آشکارا چیزي را می ؛ بلکه می جوییم؛ یعنی نه تنها می خواهیم، هر انتخابیباخواستهاي خود یا 

. چیزي را می جوییمنهان، ولی در خواهیم؛
بر پایه يرسمان، نهفته است؛ زیرا گرانیگاه خود را  آسیبگاه تئوریهاي دمکراسی در این پ 

انسان . خواستن در انتخاب می گذارند؛ یعنی اینکه انسان خواهنده، جانشین انسان جوینده شده است
ستن را در یک دامنه از زندگی ي خود ینده در همه ي دامنه هاي زندگیش، جوینده است؛ ولو آنکه ججو

. نیز آغاز نکند
 یک دولت را در ، تر مردم وقتی حکومت یا رژیمی را انتخاب می کنند یا آنکه در دامنه ي تنگ

 پرسیدن،. یند و می پرسنددر انتخاب می جو.  انتخاب می کنند فقط با خواستشان می آزمایند، حکومت
انطباق حکومت و دولت با . ستنپرسیدن، شیوه ایست براي ج. گوهر هر چیزي را به پیدایش می انگیزد

خواست ملّت، حقّانیت به حکومت یا دولت نمی دهد؛ بلکه انطباق با آن نیاز است که حقّانیت به حکومت 
یک خواست؛ نه خط حیطه ي ماندن در باز  است؛ نه اصل، نیاز نهفته در زیر هر خواست. یا دولت می دهد

به همین دلیل. هر نیازي در پرسشهاي تازه به تازه، نو به نو پدیدار می شود. طالن روي نیاز کشیدنب ،
.  تجدید و تغییر خواست و انتخاب دارد حقّ،انسان

و  -ست انتخاب در گوهرش، ج - ي این کار،  جو در تاریکی و کورمالی و آزمودن است و برا 
.  بجوشدملّت باید منش جوانی داشته باشد تا در فرهنگی آزماینده و آفریننده و جوینده، نیروي جوانیش

 به سراغ  »تفکّر پیري« با شیوه ي . شیوه ي تفکّر ملّت و بافت معرفت ملّت نباید شیوه ي پیري باشد
مان حکمت و پندگویی است که بر شیوه ي تفکّر پیري ه. دمکراسی رفتن، پروراندن خیال محال است
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روان و ذهنیت ما ایرانیان از زمان حکومت ساسانیان تا امروز پایدار مانده است و با ایده آلهاي پهلوانان 
.آزماینده، متّضاد است

تی در اجتماع است که به دلیل نیازمندیهاي انسانی ، حکومت، حالت و وضعی »جمالی«  از دیدگاه
با حکمت نمی توان ایجاد . م حکومت بالغه باشدیشیده می شود؛ نه سازمانی که تجسبه آن رسیده و اند

جو کردن در ساختار اصول و شالوده هاي  - و  -ست دمکراسی کرد؛ زیرا علیه اندیشه ي آزمودن و ج 
 جوي حکومتی هستیم که با نیازهاي  - و  -ست ما در هر انتخابی در پی ج. زندگی ي اجتماعی می باشد

اصل حکومت باید بر پایه ي پروردن جامعه؛ یعنی بر مهرورزي .  انسانی ي ما، همخوانی داشته باشدژرف
حکومتگر باید کشور پرور و پرورنده ي زندگی باشد؛ نه . استوار باشد و گر نه هیچگونه حقّانیتی ندارد

.م حقیقتتیغدار و شمشیر به دست و معلّ
جمشید تصویر « هاي سیاسی در فرهنگ ایرانی، )  بنداد ( =یکی از متعین کننده ترین اسطوره 

،  »تصویر جمشید جم« . وي تصویر ایده آلی ي مردم ایران از هر حکومتگري می باشد.  می باشد »جم
وجود .  باینده اي دارد که مردم را در تمام دامنه هاي دشوار خیز زندگی به تفکّر می انگیزاندزیبایی ر

 ي حکومت باید زیبایی باشد و کلیدي فرهنگ ایرانی، بیان آنست که ویژگی ي تصویر جمشید زیبا در
 و ناپذیر است از این نظر،  هنر از سیاست، جدا. سیاستمداران بکوشند که جامعه ي انسانها را زیباتر کنند

سازي و معماري و سراسر پیوندهاي اجتماعی و سیاسی و اقتصادي و   ضروري ي صنعت و کار و شهرءجز
. هنرهاي زیبا، سرمشق آفرینندگی ي سیاسی هستند.   می باشدحقوقی

حکومتگران باید با مردم از راه کششهاي زیباشناسیک، گوهر آفرینندگی ي آنها را براي پیکار 
گوهر و ساختار حکومت باید زیبا باشد تا بتواند . با دشواریهاي اجتماعی به جوشش و فوران در آورند

مفهوم حکومت را  نمی توان در فرهنگ ایران از هنرهاي زیبا و  از . باینده کندیبا و رگیتی و جامعه را ز
سیاست باید میان بینش و . در سیاست، شناخت و زیبایی، پیوندي ضروري دارند. شناخت سیاسی جدا کرد

.زیبایی پیوند بزند و هنر و معرفت سیاسی را با هم بیامیزد
 هست که به پیمان بستن، نیاز ندارد؛ بلکه پیامد  »يفرّ« ومت براي ایرانی، نخستین حکومت، حک

ي تابنده دارد، مردم را با آن که فرّ. جوش می تراود و می تابد ي هست که از انسانها به طور خودمهر و فرّ
. دا و پرورنده اش به سوي خود جذب می کند و به پیمان بستن، نیاز نداردزَ درد کردارهاي
وید یکی از آرمانهاي بلند مایه ي فرهنگ ایرانی، اندیشه اي است که ما سده   می گ »جمالی« 

آن که به قدرتورزي و حکومتگري حقّانیت می دهد از آن که قدرت می . هاست آن را از یاد برده ایم
 این برترین اصل سیاست است که باید در ساختار نهادهاي حکومت ایرانی، به .ورزد، جدا و متمایز است

جري قدرت  شکل بگیرد؛ زیرا سرچشمه ي حقّانیت به قدرت نباید با مقتدري عینیت داشته باشد که مخود
.است
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 کثرتمندي و تنشهاي ناگزیر -)ت 

اختالف و باالخره تنش میان ایدئولوژیها و مذاهب و ادیان کتابی  طوریست که امکان رسیدن به 
براي . یحی نمی توانند به معناي مثبت، تفاهم پیدا کنندمسلمان و مس. تفاهم در میان آنها موجود نیست

 ،همینطور میان مسلمان و کمونیست، تفاهم.  موقعی ممکن است که مسیحی، مسلمان بشود،مسلمان، تفاهم
 ایدئولوژي، در عقیده ي دینی و. محال است مگر آنکه یا مسلمان، کمونیست بشود یا کمونیست، مسلمان

عی است که عقاید و ایدئولوژیهاي دیگر واند یک طرفه باشد؛ زیرا هر معتقدي مداستحاله ي عقیدتی می ت
در حالیکه . د با دیگري تفاهم پیدا کند تا بتواند به آن عقیده داراوباید به حقیقتی تبدیل بشوند که 

.ی در سیاست بر تغییر عقیده ي دو جانبه استوار استتصمیم گیریهاي عمومی و ملّ
ره به خود می گیرد و جامعه اي، جامعه ي سیاسی است که مدارایی به معناي جایی سیاست، چه

تنش را فقط جایی می توان کاست که . تغییر راي سیاسی خود و  پذیرفتن فکر سیاسی ي دیگري باشد
 کسی که به حقیقت. عبارت از تغییر دو طرفه استتفاهم، . ي تنش، تغییر پذیر باشدفکر از طرف اهرمها

 ش،و خود را مالک آن می پندارد، معتقد است که فقط دیگري باید به خود ایمان دارددش،عقیدتی خو
.  و همعقیده ي او بشود؛ زیرا هر حقیقتی، تغییر دادن به خود را شوم و شرّ می داندزحمت تغییر را بدهد

وژي، در دین و ایدئول.  ناممکن است،در دین کتابی  و ایدئولوژي، مدارایی، به معناي مثبت
ا ل می کنم؛ ام تحم،مدارایی، دست باال این معنی را می دهد که من، وجود عقیده ي دیگري را در جامعه

ت ترین تغییري ایجاد بکند و علّ هیچگاه نمی گذارم که آن ایدئولوژي در ایدئولوژي و دین من، کوچک
. غییر ناپذیر می باشدهم این است که حقیقت مذاهب و ادیان کتابی و ایدئولوژیها یکی است و ت

افراد در اجتماع، مادامی که در چارچوبه ي دین  یا ایدئولوژي قرار دارند و زیر ضرباهنگ 
اعتقادات ایدئولوژیکی و دینی هستند، نمی توانند در سیاست، نسبت به یکدیگر، رفتار دمکرات منش 

ولوژي، سبب می شود که نامدارائی به عینیت یافتن حکومت با هر عقیده و دین کتابی و ایدئ. داشته باشند
ت ک حقیقت است که هر دین  و ایدئولوژي می کوشد تا گروه و امعاي تملّبا اد. دنیاي سیاست وارد بشود

ا و مستثنا بودن عقیده و فکر و حقیقت او، به مجزّ. و پیروان و افراد سازمان خود را از دیگران جدا کند
.ختم می شودحدت همعقیدگان یا برادران و خواهران یا نژاديتی یا طبقاتی یا وا شدن اممجزّ

در چنین حالتی، دعوت و تبلیغ فقط به این معنا فهمیده می شود که اعتقادات و نظرات دیگران را 
 بار آورد؛ یعنی به ش کند و دیگري را همعقیده ي خودتغییر بدهد و به حقیقتمداري عقاید خود جذب

 تغییر نیروي و دعوت و تبلیغ به معناي تفاهم درك نمی شود که حقّ. ی بدهددیگري، استحاله ي عقیدت
. ار دوستی کند ندارد با کفّا حقّمومن حتّ( تی تجزیه طلبی ي ام. پذیري و تغییر دهی ي دو جانبه است

طبقاتی، نشان آن می  ي یا تجزیه طلبی) محدود است ،ت فقط به چهاردیواري ي جامعه ي مومنینمحب 
در .  محال است،  یا  طاغوت و شیطان  و اهریمن به خود گرفتهشد که تفاهم با دیگري که شکل  ضدبا
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 و فکر دو جانبه احتیاج دارد تا راي عمومی نظرحالیکه ثمر بخش بودن سیاست، به جابجا شدگی و تغییر 
ئولوژیکی نسبت به هم  هیچگاه نمی توانند مانند دو جامعه ي عقیدتی یا اید،دو حزب سیاسی. ایجاد گردد
.رفتار کنند

 نه تنها باید ممکن باشد؛ )در دو حزب متقابل سیاسی ( در سیاست، تغییر هر فکري از دو سو 
در جامعه نباید مذاهب و ایدئولوژیها و جهانبینیها و فلسفه ها را .  بلکه باید یک عمل مثبت نیز شمرده شود

اي باز سیاسی پدید آورده شود تا همه ي افراد و گروههاي ملّت ا باید در کنار آنها یک فضاز بین برد؛ ام
. ت داشته باشند آزادانه شرکت کنند و امکان فعالی،بتوانند در فضاي باز سیاسی

 و طرفدار هر تئوري که ق به هر ایدئولوژي یا دیندر فضاي باز سیاسی، همه ي افراد جامعه متعلّ
 به نام  ل به  تجربه ي سیاسی  ي خودی ي خود، در مرتبه ي اوباشند، با راي و داوري و تصمیم سیاس

 تک افراد، خمیر مایه ایست که پیوسته می  -تجربه ي اصیل سیاسی در تک .  مراجعه می کنند،برترین معیار
. تواند تفاهم اجتماعی و تصمیم گیریهاي عمومی ي اجتماعی را به وجود بیاورد

ن  ناشدنی و به حقیقت مطلق و واحد خود، تنشهاي حلّکاي هر کس بآزادي ي عقاید و اتّ
طلق در بستهاي گذر ناپذیر را پدید می آورد که به پارگیهاي التیام ناپذیر منتهی می شود و به دشمنی ي م

 تجربه ي مستقیم و زنده بر اصول و مبانی ي ایدئولوژیها و مذاهب و م با تقد. عرصه ي اجتماع می رسد
لوم است که امکان باهمزیستی و همکاري و همدردي و همرائی و همفکري و همکامی ادیان کتابی و ع

.در یک جامعه ي آزاد فراهم می آید
 زایش مناسبات جامعه ي آزاد، اکثریت مردمی که قرنها به یک نوع با  می اندیشد که  »جمالی« 

در مقابل عقاید و احزاب و جهان  عادت داشته اند، ناگهان بدون آمادگی ،عقیده ي ثابت و تغییر ناپذیر
عقاید و احزاب و ایدئولوژیها، استدالالت عقلی . بینیها و فلسفه ها و افکار مختلف و متّضاد قرار می گیرند

قم شان ي خالص در برابر آنها قرار نمی دهند تا آنها در کمال بیطرفی و خونسري در باره ي صحت و س
.دفی و در مسیري می رانندقضاوت کنند؛ بلکه انسان را به سوي ه

 در جامعه هست این دین و ایدئولوژي ي واحد، همه  ي رسمیوقتی فقط یک دین  یا ایدئولوژي 
را به یک مسیر می راند؛ ولی وقتی در همان جامعه، ایدئولوژیها و فلسفه ها و عقاید مختلف وجود داشته 

در این فضا،  ایدئولوژیها . گون رانده می شودباشند، هر فردي زیر فشار قواي شدید مختلف در جهات گونا
 کسانی نیز که در پی قدرتند، مهم نیست که قدرت طلبی .و مذاهب  و عقاید، داراي جاذبه و دافعه هستند

ي خود را آگاهانه بشناسند یا نشناسند یا وجود این سائقه را در خود منکر شوند، می دانند که ایدئولوژیها 
.فکار را می توانند براي کسب و تامین قدرت خود به کار ببرندو مذاهب  و عقاید و ا

 سائقه ي قدرت ، هر قدرت طلبی به طور ناخود آگاه به این سو کشیده می شود و نه تنها در خود
 ز این نظر،ا. نین قدرتخواهی می شودرا منکر می شود؛ بلکه در اصول و مبانی ي عقیده اش نیز منکر چ
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 و نشر اصول و مبانی ي ایدئولوژیها و مذاهب  و افکار مختلف در یک جامعه، دعوت و تبلیغ و اشاعه
.عرضه ي افکار به طور عقلی نیست؛ بلکه تعارض و تالقی ي قدرتها با هم و علیه هم است

 استدالل می کند که هر دین کتابی و  ایدئولوژیی که بتواند کسی را جذب خود کند بر  »جمالی« 
ط پیدا کرده است و آن فرد، تسلیم قدرتورزي ي آن ایدئولوژي و دین درت و تسلّذهنیت و روان او، ق

 وجود داشته باشد، در در جامعه اي که فقط یک عقیده یا ایدئولوژي یا تئوري ي سیاسی. کتابی شده است
سین و غین و مدر همان مبلّ نیز یک قدرت هست که بر همه مستولی است و مالک این قدرتنتیجه، فقط

. اهبانان آن عقیده یا ایدئولوژي یا دین هستندنگ
در دست داشتن سازمانهاي آموزشی و پرورشی و رسانه ها چیزي سواي استیالي انحصاري ي یک 

وقتی اخانید و ملّایان، آموزش و پرورش را در . د سیاسی می باشدآموزش و پرورش ، یک متُ. قدرت نیست
 وقتی جامعه ي تحصیل کردگان یا گروهی از تحصیل کردگان، . آنهاستانحصار خود دارند قدرت از آنِ

همچنین وقتی یک حکومت، . ق به آنهاست متعلّ،آموزش و پرورش را در انحصار خود دارند، قدرت سیاسی
آموزش و پرورش را در انحصار خود دارد آن حکومت، قدرت را در جامعه به طور انحصاري در دست 

 سبب پیشرفت و آزادي و ،تی آموزش و پرورش مردم با چنین خصوصی.دارد و حکومتی مطلقه می باشد
آموزش و پرورش تا در خود، کثرتمندي را نپذیرفته، ضامن آزادي و پیشرفت . شکوفایی مردم نمی شود

نیست؛ ولو طبق برترین اصول و موازین علمی باشد؛ بلکه فقط وسیله ي اسارت و تحمیق و اختناق مردم 
 آموزش و پرورش همانقدر که می توان به شکوفایی آزادي و استقالل و آفرینندگی به کمک. خواهد بود

.د و سترون و حقیر کردي مردم پرداخت، می توان آنها را اسیر و مقلّ
براي نفی قدرت انحصاري ي یک ایدئولوژي یا دین  یا فلسفه ي آلتی باید ایدئولوژیها و مذاهب  

 تقسیم  در میان مردم،قدرت به میدان بیایند تا با تعدد قدرتها،و فلسفه ها و تئوریهاي مختلف دیگر
آزادي در فضایی امکان دارد که عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب به پشتوانه ي نیروي تفکّرشان در . بشود

.مقابل هم قرار بگیرند تا امکان حکومت انحصاري ي یک ایدئولوژي یا دین کتابی از بین برده شود
.  تفاوت هست،یک ایدئولوژي یا دین در جامعه با حاکمیت آن ایدئولوژي در جامعهمیان قدرت  

وقتی یک ایدئولوژي یا دین ، قدرت انحصاري ي تنفیذ و ترویج و تبلیغ و تدریس پیدا کرد، حکومت را 
پیدایش ناگهانی .  سواي وجود آزادي است،از طرفی، امکان آزادي. در آن جامعه به دست آورده است

.ت آزاديقاید و ایدئولوژیها و جهان بینیهاي مختلف در یک جامعه، امکان آزادي است؛ نه موجودیي ع
 پیدایش ناگهانی ي ایدئولوژیها و افکار مختلف سبب می شود که هر فردي نقطه اي شود که 

.  دقدرتهاي مختلف در او موثر شوند و بخواهند در جهات مختلف و متّضاد او را برانند یا جذب کنن
 ایجاب تنشها و کشمکشهاي گوناگون می کنند و تعارض ، در روان و فکر و عاطفه هاي اونیروهاي موثر

قدرتهاي خارجی ي اجتماعی، تعارض درونی ي فردي می گردد و فرد، هماهنگی ي درونی و آرامش 
براي رفع . ی شودخود را گم می کند؛ در نتیجه، تعادل روانی و فکري و عاطفی ي او ناپایدار و متزلزل م
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تزلزل، هر ایدئولوژي می کوشد که اصول و فروع ایدئولوژیهاي دیگر، قادر به نفوذ در معتقدین و 
. پیروانش نباشند

مثال با . با نفی و رفع امکانات نفوذ و تاثیر، او را از تنشها و کشمکشهاي درونی نجات می دهند
می گذارند که آنها زیر فشار قواي کشانندگی ي ن روانی یا اجتماعی یا سیاسی نکردا و منزوي مجزّ

ل تنشهاي درونی به همین دلیل نیز معتقدین به یک دین یا ایدئولوژي، تحم. ایدئولوژیهاي دیگر قرا گیرند
. و کشمکشهاي فکري و عاطفی ي خود را ندارند

عا با عدم کثرتمندي ي سیاسی و ایدئولوژیکی و عقیدتی و فلسفی با تنشهاي درونی افراد و طب
کسی که به یک دین  یا ایدئولوژي معتقد است فقط یک قدرت درونی.  متالزم است،ت درونی ي افرادامنی 

  او را بدون تعارض و  رقابت، آن طور که می خواهد با اکراه رانده یا با رغبت کشانده وجود دارد که
ت درونی را در بی تنش او امنی. ارددر  نتیجه، تعارض و جدال و تنش و ناراحتی و عذاب درونی ند. است

 و حیرت و پریشانی او در ایمان و اعتقاد به دین یا ایدئولوژي، هیچگاه حس تردید. بودن درمی یابد
افقش کامال روشن است؛ زیرا به یکسو کشانده می شود و در  یکسویی کردارها و افکار و . نمی کند

. ت می یابدنوع روشنی و اطمینان و امنی عواطف خود، یک
او ایمان به انحصار حقیقت در ( هر عقیده و ایدئولوژي و دینی با دادن حس امتیاز به معتقدینش 

 آنها را از نفوذ و تاثیر سایر عقاید و ایدئولوژیها خارج می )دین یا ایدئولوژي یا علم خود پیدا می کند 
ا ده یا ایدئولوژي، معتقد را از محیطش مجزّایمان به یکتایی حقیقت و امتیاز انحصاري ي علم یا عقی. کند

بدینسان قواي .  رهایی می دهد،و منزوي می کند و از حیطه ي تاثیر عقاید و ایدئولوژیهاي دیگر
 ،او شاید به حسب ظاهر و موقت یا گذرا در جامعه. کشاننده ي دیگر از این به بعد به او دسترسی ندارند

ل کند؛ ا در حالت ضعف، آنها را تحمو ایدئولوژیهاي دیگر باشد و حتّدر کنار معتقدین به افکار و عقاید 
 تفاهم و همدردي با دیگران و نیروي( ولی از لحاظ روانی و فکري و عاطفی از آنها پاره شده و جداست 

به همین سبب نیز امکان قساوتمندي در او پیدایش . معتقدین به ایدئولوژیهاي دیگر را از دست داده است
) .بد می یا

 پارگی و انزوا و تجزیه ي  تبلور) عقیدتی ( تی  وحدت اموحدت طبقاتی و ایدئولوژیکی و 
 امکانات تفاهم و همدردي )چه نژادي چه طبقاتی چه عقیدتی ( با ایجاد هر وحدتی . روانی ي انسان است

نین شکافی است که در چ.  است، نابود می شود عقیدتیو همکاري با انسانی که خارج از دایره ي وحدت
فقط همان . عقاید و افکار و ایدئولوژیهاي دیگر به او دسترسی ندارند تا او را برانند یا جذب کنند

از طرفی نیز او در این . ایدئولوژي یا دین  یا علم، انحصار راندن و کشاندن او را در آن شکاف دارد
تا موقعی که . یدئولوژیها حاصل می شود که از نفوذ عقاید و ای ندارد هیچ گونه تنش و کشمکش،شکاف

ت درونی ي فرد می شوند، تنشها براي او شوم و منفور و مکروه خواهند تنشهاي درونی، سبب عدم امنی
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بود و نمی تواند رابطه ي مثبتی با تنشهاي درونی اش داشته باشد و آن تنشها را براي باروري و 
.ك خود به کار ببردآفرینندگی و تحرّ

 موقعی مثبت و بارآور و آفریننده و نیرو بخش است که ، با ایدئولوژیها و افکار مختلفبرخورد
استقالل، این نیست که انسان در . هم گشودگی ي فکري و عاطفی داشته باشد،انسان، هم استقالل شخصی

ی و  قادر به مقاومت باشد؛ بلکه به گشودگی ي وجودي و روانمعرض همه ي قواي رباینده و راننده،
در استقالل .  او سلب کنند تصمیم گیري را ازنیروي باز بسته است بدون آنکه آن قوا بتوانند ،عاطفی

صان و ایدئولوگهاي در حالیکه خبرگان و متخص. فرد است که مرجع نهایی تصمیم گیري می باشدفردي، 
  هدفها و ایده  و گیري باشند مرجع نهایی تصمیم، فرد انسانها -هر ایدئولوژي یا دین می خواهند براي فرد 

. ندکن جایگزین تصمیم گیریهاي فردي  راابدي ي یک ایدئولوژي یا دینآلهاي ثابت و تغییر ناپذیر و 
همینطور هر ایدئولوژي می کوشد براي رهانیدن معتقد از تزلزل و اضطراب و تنش در برخورد با 

انسان گشوده فکر، همه ي عقاید . لب کندعقاید دیگر،گشودگی ي فکري و عاطفی و وجودي را از او س
 تصمیم گیریش نیرويو ایدئولوژیها را بدون واهمه می پذیرد بدون اینکه استقالل فردي ي خود را که 

.باشد از دست بدهد
ف و آفرینندگی است که از برخورد با هیچ به پشتوانه ي استقالل شخصی و قدرت غلبه و تصرّ

ش با آزادي و کثرت و انگیزاننده، متالزم آفرینندگیست؛ ولی هر تن. ایدئولوژیی، نگرانی ندارد
 نیروي ،ایدئولوژي یا دین کتابی به سبب هدف و ایده آل ثابت و تغییر ناپذیر خود می کوشد که پیشاپیش

گشودگی ي فکري و عاطفیش را نیز بگیرد تا او .تصمیم گیري و طبعا استقالل فرد مستقل را از بین ببرد
 نه ،ین فردي براي تصمیم گیري ي نهاییچن.  نجات دهد،ب تنشهاي حاصل از عقاید و افکاررا از عذا

 نه عادت به گالویزي ي فکري با ،عادت به استناد کردن به شعور و فهم و تجربه ي فردي ي خود دارد
.اصول و مبانی ي ایدئولوژیهاي مختلف

 رفت، عجز کامل و سترونی ي محض خود تهاي تصمیم گیرنده قرار گوقتی چنین فردي در موقعی
تقابل قدرتهاي افکار و عقاید و ایدئولوژیها دردرون او، او را به . را تا رگ و ریشه اش در می یابد

ا، سبب پارگی ي درونی ي او می ت و تصمیم گیري و جسارت و شجاعت برنمی انگیزاند؛ بلکه تنشهاقیخلّ
 را تی می توانند در او اشتیاق بازگشت به عقیده ي سنّحتّا. ند و او را فلج و عقیم و عاجز می کنندشو

بیدار کنند؛ زیرا وقتی به آن ایدئولوژي یا دین، ایمان مطلق داشته، اینهمه تنشها و کشمکشهاي درونی 
اساسا . از طرفی دیگر،  در برخورد با ایدئولوژیها و عقاید و مذاهب ، دچار القیدي می شود. نداشته است

القه اي را به آن مسئله که تفسیرات و توجیهات مختلف یافته از دست می دهد و کوچکترین هر نوع ع
ایدئولوژیهاي سیاسی  وقتی به جاي انتخاب میان آنها، برخورد. میلی به انتخاب از میان تفسیرات ندارد

، از و به کلّد شو بیزار می ، نسبت به سیاست، بی عالقه  و از همه ي احزاب،یجایگزین شد، فرد به کلّ



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٢٤٢

ا وقتی دین و مسائل دینی، مرکز  برخورد و تنازع و جدال شد، بیزاري حتّ.  کناره گیري می کند،سیاست
. از خود دین و کناره گیري از مسائل دینی و مذهبی در مردم پدیدار می شود

می  سبب القیدي نسبت به دین و مسائل دینی و سیاست ،ل ناپذیر در عرصه ي دینیتنشهاي تحم
 با گسترش .یوند ناپذیر مانند دین نداردگردد؛ زیرا عرصه ي سیاست و تنشهاي سیاسی، تضادهایی پ

ایدئولوژیها در عرصه ي سیاست، تضادهاي پیوند ناپذیر و آشتی ناپذیر  شبه دینی و نیز تنشهاي سیاسی ي 
.نیروهاي مخالف یکدیگر مصالحه ناپذیر می شود

کاي هر یک از آنها به حقیقت واحد و  که به دلیل اتّ) دو ملّت هفتاد و( کثرت مذهبی و دینی 
کثرتمندي ي .  سواي کثرتمندي ي سیاسی است،منحصر به فرد، آشتی ناپذیر و ترکیب ناپذیر می باشند

 با هر واقعیت سیاسی.  سیاسی استسیاسی تنها امکان رسیدن به درك واقعیت سیاسی و تصمیم گیري ي
 درك پذیر است؛ ولی هر کدام از  توجیهات و  دگرسان،مختلف از دیدگاههايتوجیهات و تاویالت 

تاویالت به خودي ي خود از واقعیت دور افتاده هستند که در لحظات تصمیم گیري ي سیاسی، ابعاد 
 ،درك واقعیت سیاسی  در کثرتمندي. کثرتمند با هم ترکیب می شوند و انسانها به تفاهم نزدیک می شوند

با روي آوردن فرد از تجربیات دینی و .  است  مهم،از این نظر نیز هست که افکار عمومی. تممکن اس
او هنوز .  باعث برخورد با کثرتمندي ي سیاسی می شود،ایدئولوژیکی به سیاست، تلقی ي او از کثرتمندي

انتقال نوع کثرتمندي ي دینی یا ایدئولوژیکی ببیند؛ ولی می خواهد در کثرتمندي ي سیاسی، یک
.  مسائل سیاسی می گرددتجربیات دینی و ایدئولوژیکی به دامنه ي سیاست، مانع درك و حلّ

د، پذیرفتن درد تنشهاي درونی و روانی برخورد با عقاید و افکار و ایدئولوژیهاي مختلف و متعد
ضاد با ذهنیت و از این پس، جدال برونسو  به جدال درونسو تبدیل می شود و انسان در ت. و عاطفی است

سوائق و عواطف و منفعت جوییهاي گوناگون درونی با هم در کشمکش می . روان خود قرار می گیرد
ت و نظم و قاعده و دوام و زیستن، ایجاب امنی.  می شوند ضد،ا میل زیستن با میل بهزیستی با همحتّ. افتند

نظم و دوام و کثرتمندي می کند که مخلّع و صلح و آرامش می کند؛ ولی بهزیستی، ایجاب تغییر و تنو 
سپس روان فرد، میدان تنش و تعارض اجتماعی و ایده ها و ایده آلها و . ت استصلح و آرامش و امنی

آن که هیچگاه با تنشها و کشمکشها آشنا نبوده است و  حامل یک عقیده ي بدون معارض . هدفها می گردد
 به این عذاب درونی بدهد؟ فقط موقعی که استقالل شخصیت و  تن،بوده است، چگونه می تواند به آسانی

.گشودگی ي فکري و عاطفی پیدایش و استقرار یافت، شادي و نشاط به جاي عذاب درونی می نشیند
اعث نشاط و آفرینش و  تنش در لحظات عجز و ضعف، باعث عذاب و در لحظات نیرومندي ب

ینندگی ي انسان می گردند و به تصمیم گیري و عمل تنشها موجب بارور شدن و آفر. دشوآزادي می 
فردي می انگیزانند؛ ولی فقدان استقالل و گشودگی ي افراد، سبب القیدي ي بسیاري از آنها در 

ع، نتیجه ي مستقیم د و کثرت و تنوالقیدي در قبال تعد. روبرویی با مسائل سیاسی و سیاست می گردد
.ایدئولوژي استعادت به یک عقیده و دین کتابی و  
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 استدالل می کند که خواست  »جمالی« در چگونگی ي رفتار آنانی که از کثرتمندي می گریزند، 
اکثریت، جامعه اي بی تنش و هماهنگ و توحیدي است که با خواست جامعه ي دمکرات و آزاد، متّضاد 

 نیست؛ بلکه جامعه ایست )خواهنده ي پلورالیسم ( چنین جامعه اي، هنوز جامعه ي کثرتمند خواه . است
آنها می خواهند از تنشهاي سیاسی و حزبی بگریزند و . دانسته و نا آگاهانه در پی وحدت استکه نا

ستن یک رهبري ي سیاسی یا عقیدتی براي گریز از واقعیت ج.  رهبر پیدا کنندپناهگاهی در سایه ي یک
مکراسیهاي باختر زمین فرق دارد؛ زیرا یکی  و این کامال با مفهوم رهبري ي سیاسی در دسیاست است

. گریز از سیاست است و دیگري شرکت در سیاست
سی، موجب واکنشهاي د و مختلف سیاوجود احزاب و گروهها و ایدئولوژیها و تئوریها ي متعد

 کثرت، سبب القیدي ي .در مقابل کثرت، عکس العملهاي گوناگونی پدیدار می شود. دشومتفاوتی می 
 و همچنین در مقابل تصمیمات سیاسی می گردد؛ زیرا افرادي که از  پر شماري در مقابل سیاستگروه

جامعه ي تک عقیدتی برخاسته اند بهره اي از گشودگی ي عاطفی و فکري در خود ندارند تا کثرت و 
ك آنها بشودع افکار، سبب بار آوري و آفرینندگی و تحرّتنو.

این گروهها به دلیل گریز از کثرت، . اي تند رو نیز می گرددکثرت، سبب پیدایش برخی گروهه
آنها نیز به شکلی دیگر از قبول کثرت می گریزند و . ت سیاسی را فقط در یک شکل می شناسندمسئولی

د  زیرا آنها در سرشتشان از کثرت و تعدخود را به تمامی با یک گروه یا یک ایدئولوژي عینیت می دهند؛
و تنوت می رمندع واقعی .ت کثرتمند، مسئولینمی کنندآنها در برابر واقعی تی حس .ت در مقابل مسئولی

واقعیت را نمی توان به یک یا چند ایده یا . واقعیت کثرتمند براي آنها گیج کننده و تاریک و نامطمئن است
. ایده آل تقلیل داد

ست؛ بلکه گوهر واقعیت سیاسی به  در افراد نی)سوبژکتیو ( کثرتمندي فقط یک چیز درونسو 
 سلب کرد؛ زیرا کثرت عقاید و ، کثرتمند می باشد و کثرتمندي را نمی توان از آن،خودي ي خود

ما با هیچکدام از تئوریهاي سیاسی . ایدئولوژیها، جلوه اي مختصر از کثرت درونی و ذاتی ي واقعیت است
.  توانیم به درك تمامی ي واقعیت برسیمیا ایدئولوژیها و سیستمهاي فلسفی به تنهایی نمی

کسی که واقعیت سیاسی را به یک تئوري یا ایدئولوژي تقلیل داد دیگر نمی تواند معیار اقدامات 
او در ایده ها و ایده آلها و ایدئولوژیهاي منتزع شده از واقعیت، در . سیاسی را در خود واقعیت بیابد

ت است - و  -ست جات می در ا.  جوي واقعیصل، او به ایده آلها و ایدئولوژیهاي منتزع شده از واقعی
عینیت دادن ذهنیت و رفتارهاي خود با . ایده و ایده آل و ایدئولوژي،  واقعیات ساده شده هستند. گریزد

 .اصول و فروع یک نوع ایده آلیسم و ایده آل و ایدئولوژي، گریز و اجتناب از واقعیت کثرتمند است
.ده اي و ایده آلی و ایدئولوژیی، غنا و کثرت واقعیت را نداردهیچ ای

برخورد به واقعیت کثرتمند است که سبب گریز آنها از واقعیت و روي آوردن آنها به واقعیات 
و  )از جمله در وحدت و هماهنگی ( ایده آلها و ایده ها .  از واقعیت می شودانتزاعی یا رویه اي متعالی
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در .  رویه هایی جدا از واقعیت و خارج از واقعیت نیستندا و تئوریهاي سیاسی و اجتماعی،ایدئولوژیه
روان، گروهی دیگر نیز به نام واقع  در کنار القیدها و تند. مقابل کثرت، عکس العمل دیگري نیز هست

اینها نیز از . هستنداینها فرصت طلبان . بین و واقعیت گرا هست که از واقعیت، جز یک رویه را نمی بینند
 خالصه و ساده ،ع بردن از آن و دم را غنیمت شمردن تمتّبااینها نیز واقعیت را . کثرت واقعیت می گریزند

 گذشته و آینده ادم و نقد، بدون هیچ پیوند ب.  می کنند و نقد آنها جز تجریدي ساختگی از واقعیت نیست
فرصت طلبی نیز نوعی گریز از همان واقعیت کثرتمند . تو انسانها و منافع و دردها و شادیهاي آنهاس

.اجتماعیست
 می اندیشد که یک تئوري ي علمی یا یک دستگاه فکري و فلسفی به خودي ي خود،  »جمالی« 

گشوده فکر بودن یک تئوري ي علمی یا باز بودن یک دستگاه فکري، کیفیت رابطه . گشوده فکر نیست
همان تئوري علمی یا دستگاه فلسفی یا فکري که براي یک . گاه فکریستي انسانی با آن تئوري و دست

انسان گشوده فکر و گشوده روح و گشوده طبع، یک تئوري یا دستگاه فکري به حساب می آید براي 
انسان جزمی و معتقد، یک حقیقت انحصاري و ممتاز و مطلق است که هیچ حقیقت دیگري را در کنار آن 

نوع  در حالیکه شرکت با دیگري در مسائل اجتماعی، یک. ت نمی شناسدبه رسمیبه نام شریک و رقیب 
.نوع جنگ همبازي بودنست؛ نه یک

 یک تئوري ي علمی یا دستگاه فکري به نفسه نمی تواند پویا بماند، مگر زمانی که انسان، آن را 
 کند یا تئوري و دستگاه دیگري  انطباق نداشت آن را تصحیح،با واقعیات بسنجد و اگر چنانچه با واقعیات

انسان جزم باور و معتقد، همان تئوري ي علمی و دستگاه فکري را به نام حقیقت مطلق و . به جایش بنهد
. منحصر به فرد تقدیس می کند

ت  و فصل مسائل اجتماعی به همدمکراسی، ایده آلش شرکت همه ي مردم در سیاست و حلّ
ن در سیاست یکی از بزرگترین خصیصه هاي سیاست آزاد را که بازي انبازي و کاربرد آ. خودشان است

سیاست آزاد یک نوع بازي با دیگران است و این خصیصه ي سیاست آزاد را در . م می کنداست، مجس
به کار بردن این کلمه در زبان . تئوریهاي تازه ي سیاسی کشف و در باره ي آن، بسیار بحث می کنند

.واي مسموم سیاسی ي جامعه ي ما خواهد گردید سبب تصفیه ي ه،فارسی
هر ایدئولوژي و دین کتابی، نقش تاریک کننده و تقدیسگر حاکمیت حکمرانان و رهبران را بر 

عهده می گیرد؛ زیرا تخصت و گروه معدود ص و خبرگی و پاسداري از ایدئولوژي یا دین در یک اقلی
ان بینی که بخواهد در باره ي زندگی ي همه ي انسانها و هر ایدئولوژي یا دین  یا جه. متمرکز می شود

ص و خبرگی ي ایدئولوژیکی براي رفاه عمومی و عدالت اجتماعی نظر بدهد، باعث می شود که تخص
نوع اختالف اجتماعی می  چنین کاري بدون تردید ایجاد یک. تحصیل کردگان و اخانید و فقها ایجاد کند

دي و پیرو ساختن مردم  ي حکمرانی بر مردم و تشدیدحکم پذیري و مقلّکند که نتیجه اش ایجاد رابطه
و طبعا همان ایدئولوژي و دینی که مدافع و حامی حقوق کارگران و محرومین و ضعفا است به می گردد
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ایدئولوژي یا دینی تبدیل می شود که به حاکمیت طبقه یا گروه یا هیئت حزبی حقّانیت می دهد تا نقشش 
ت بدهد و از ت و نورانی که از یک طرف، حاکمیت رهبر یا گروه را هاله اي از تقدیس و معصومی شوداین

.ورزي ي حاکمیت را بپوشاند و تاریک کند زور و قهر،طرفی دیگر
هر دین  و . ایدئولوژي یا دین  در همه ي ادوار و مقاطع تاریخی، پیوسته یک نقش ثابت ندارد

امروز نقش حمایت از محرومان و کارگران و ضعفا را ایفا می کند، پس از ایدئولوژي و عقیده اي که 
س سازي و متعالی سازي و نورانی سازي ي  نقش مقدتصاحب قدرت سیاسی می تواند به همان خوبی،

ورزي و شکنجه گري و عذابدهی ي آنها زبی را ایفا کند و زورگویی و قهررهبران و هیئت رهبري ي ح
. هر دو نقش را با هم ایفا کندا می تواند در یک زمان،حتّ. ستمگري ي آنها حقّانیت بدهدرا بپوشاند و به 

 و قدرت، جایی هست که خود را می نماید. هر قدرت طلبی، غریزه اي طبیعی براي جذب دارد
از این نظر نیز . چون، قدرت در مردم هست پس مردم باید در مجامع عمومی، قدرت خود را نشان بدهند

خبرگان ایدئولوژیها و تحصیل کردگان و رهبران احزاب و اخانید دین می کوشند تا به پشتوانه ي قواي 
راننده و کشاننده، مردم را در مجامع عمومی حاضر کنند و به مردم القا کنند که حضور آنها در مجامع 

 است؛ ولی حضور مختلف همان شرکت و مداخله و سهیم بودن و نفوذ اراده ي آنها در مجامع سیاسی
حادیه میلیونها نفر در راهپیماییها و اعتصابات و اعتراضات و میتینگها براي گروهها و سازمانهاي سیاسی و اتّ

هاي کارگري به خودي ي خود، نشانگر شرکت آنها در سیاست نیست و چه بسا در اکثر موارد معنا و 
حادیه اي و  یا در سازمانی و اتّمجامع عمومیتا موقعی که ما را به حضور در . محتواي معکوسش را دارد

 ما هنوز در تصمیم گیري و حزبی براي برپایی اعتصاب و تظاهرات چه با رغبت چه با اکراه می کشانند
حضور ما نشانگر قدرت ما نیست؛ بلکه حضور ما بیانگر قدرت آن . اقدام سیاسی شریک نشده ایم

صین و پاسداران آن ایدئولوژي و مندي ي خبرگان و متخصایدئولوژي در ظاهر و نشان دهنده ي قدرت
.دین  در باطن است

 می کوشد تا آنجایی که در هر دیکتاتوري امروزه براي مشتبه سازي ي ایده آل دمکراسی
توان و امکاناتش هست اکثریت مردم را فقط در مجامع عمومی حاضر کند و آنها را به پیروان خود و 

تبدیل سیاست به صحنه ي تئاتر . و بدینسان رابطه ي میان نمود و بود را گل آلود کندجهانیان نشان بدهد 
نمایاندن، . میان نمود و نمایش فرق فراوان هست. و خیمه شب بازي، نابود کردن مفهوم دمکراسی است

  میان آن بازي که ما به نام خصیصه ي واقعی ي سیاست یاد .باعث مسخ نمود آنچه که هست می شود
 )یعنی پوشانیدن آنچه در واقع هست در نمودي کامال معکوس آن ( کردیم تا این تئاتر که فقط نمایاندن 

.بسیار فرق هست
بر همین . قدرت ما، نماینده و نمود ماست. قدرت ما، هستی و منافع و شخصیت ما را می نماید

کتابها و .  عموم را بیان می کندراي عمومی، قدرت.  استوار و معتبر می باشد،اساس است که راي سیاسی
نماینده ي مردم در مجلس قانونگذاري، . روزنامه ها و نشریات، نمود قدرتهاي موجود در جامعه هستند
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) فریب ( مجلس قانونگذاري، صحنه و تئاتر براي نمایاندن . قدرت مردم را در مجلس، نمایندگی می کند
آنها را . اینها کشیده شدگان و رانده شدگانند. سان که هستندبه مردم نیست؛ بلکه نمود آنها می باشد، بدان

با ایدئولوژیها و با القاي عقاید به آنجا کشیده اند و مردم نیز بدون تصمیم و اراده و قدرت خود در آنجا 
آنها نمایشگران قدرتند؛ نه .  حاضرند)نه در مجامع سیاسی ( آنها در صحنه ي تئاتر . حاضر شده اند

حضور اینها در سیاست و سازمانها و احزاب سیاسی یا حضور کارگران در .  سرچشمه و نمود قدرتواقعیت و
 .حادیه هاي کارگري هیچ یک به خودي ي خود نشان شرکت در سیاست نیست اتّ

ت و سادگی و صفا و نا م صمیمیحادیه ي کارگري باید تجسهمبازي در سیاست و حزب و اتّ
حادیه ي کارگري، مردم به وسیله با حضور در عرصه ي سیاست و حزب و اتّ. دآلودگی ي منش انسان باش

وسیله . ي سیاسی در دست خبرگان دین و رهبران حزبی و تحصیل کردگان قدرت طلب تبدیل می شوند
ساختن مردم براي فرا خواندن آنها به مجامع عمومی و به راه انداختن اعتصابات و تظاهرات و راهپیماییها 

حادیه ها به جاي آنکه مردم را در همکاریهاي سیاسی شریک کند، سبب می ازمانها و احزاب و اتّبراي س
شود که مردم دریابند آلت ایدئولوژیها و عقاید و باالخره آلت اخانید و تحصیل کردگان و رهبران قدرت 

 می شوند و به طلب احزاب شده اند و همین که از آلت شدن خود، آگاه شدند نسبت به سیاست، سرخورده
 دوري می گزینند و از اخانید و فقها و تحصیل کردگان ،ی از سیاست و سیاستمداران و مسائل سیاسیکلّ

.بیزار می گردند
ت شناختن یک ایدئولوژي با معتقد شدن به آن، تمایز ، به رسمی »جمالی« بر شالوده ي تفکّرات 

ي خود را در آن ایدئولوژي، محو و فانی می کند؛ معتقد به ایدئولوژي، ذهنیت و کردارها. ذاتی دارد
یعنی از گوهر خود، دست می کشد و می گذرد و معناي از خود گذشتگی همین است؛ ولی ما تا جایی 

ت می شناسیم که با برخی از آنها وجه مشترك داریم و در چیزي، اصول و مبانی ي ایدئولوژي را به رسمی
 ما خود، نفی و محو و فانی شده ایم دیگر بحث از شرکت، بی معنی و ا جایی کهام. حس شراکت می کنیم

.ا خنده آور استبی ارزش و حتّ
 شخصیت خود، در مسائل اجتماعی  شرکت در سیاست، موقعی است که من و دیگري بر اساس

ون نماینده ي قدرت خود باشیم؛ نه آنکه بد. ت کنیم؛ یعنی قدرت خود را نمودار کنیماظهار موجودی
وقتی ایدئولوژي یا عقیده ي ما در باره ي هدفها و منفعتهاي ما . قدرت خود در مجامع سیاسی حاضر شویم

البته در مجامع دینی . صی می گیرد؛ ما دیگر حضور ارادي نداریم تا در آن تصمیم شریک باشیمتصمیم مشخّ
ق  انسان می تواند تعلّ)مثالهم مسجد و کلیسا و کنیسه و آتشکده و حزب و سازمان و ا( و ایدئولوژیکی 

تش و دینش و رفقاي سازمانیش و نیز وحدت خود را در یابد و به آن شهادت دهدخود را به ام .ا در ام
مجامع سیاسی و در دنیاي سیاست باید شخصیتش براي تصمیم گیري در باره ي هر موضوع اجتماعی نمودار 

. گردد تا شریک در سیاست به شمار آید



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٢٤٧

جاي شکل . ف است جاي تصدیق و شهادت نیست؛ بلکه جاي شرکت و دخالت و تصرّسیاست
انسان در مجامع سیاسی براي نمودار شدن و نمایش دادن . گرفتن و شکل دادن و نمودن قدرت خود است

 او عقیده و )او براي دادن شهادت نیامده است ( . یک ایدئولوژي یا دین  یا عقیده حضور نمی یابد
او در سیاست با دیگري . ش نیست؛ بلکه نمود خودش براي تصمیم گیري و ابراز قدرت هستایدئولوژی

ف و دخالت خود را می نماید؛ ولی او در دیانت با دیگري، در  قدرت تصرّاو در سیاست،. شریک می شود
. ت می یابدت یا همعقیدگان وحدبیعی یا در اجراي امر الهی یا در همعهدي با امالطّءعبادت نیرویی ماورا

 شرکت در سیاست، شرك می )قربانی و فداکردن خود ( هر دو از خود می گذرند و با گذشتن از خود 
 شرکت و قرار با گذشتن از خود، این احتیاج از میان بر می خیزد؛ ولی در سیاست و مسائل سیاسی،. باشد

و همفکري و همکامی احتیاج داد با هم نه تنها ضروري هست؛ بلکه به همکاري و همدردي و همرایی 
در اینجا عالم نمود، عالم بی ارزش و پوچ و گذران و پست و سایه گون . این نمود با بود عینیت دارد. است

همه ي . در حالیکه در دین کتابی ، هیچ قدرتی سواي قدرت الهی نباید بماند یا نموده شود. و فانی نیست
هیچ . ی ي نمود قدرت او باشندز خالق، سرچشمه بگیرند یا تجلّقدرتها باید به اوامر الهی بازگردند و ا

د و پیرو باشد؛ در حالیکه او باید فقط مطیع و عابد و هوادار و مقلّ.  سرچشمه بودن را نداردانسانی حقّ
.  نمودار شدن داردحاکمیت فردي،  برترین قدرتیست که حقّ

 همه ي قدرتها باید ،در سیاست.  باشدی ي شخصیت و آگاهبود فرديقدرت و حکومت باید تجلّ
-از تک  ما تا وقتی در کاري . قدرت و حکومت باید ظهور و نمود انسانها باشد.  تک انسانها سرچشمه بگیرد 

این نمود . ف آن شئی مشترك تنفیذ می کنیم؛ یعنی می نماییمشریکیم قدرت داریم و قدرت خود را در تصرّ
ودار باشد؛ نه آنکه ما فقط در ظاهر در جایی حاضر باشیم؛ بلکه باید قدرت در آنچه مشترك است، باید نم

کسی که قدرت ندارد، .قدرت ما در آن مسئله ي مشترك براي ما و دیگران به طور محسوس نمودار باشد
وقتی ما را در جایی حاضر کردند و قدرت را از ما گرفتند دیگر شریک . نمی تواند در سیاست شریک باشد

.نیستیمدر سیاست 
 استدالل می کند که انسان در مقابل اوامر الهی یا نماینده و  »جمالی« در این گستره ي تنش زا، 

مظهرش یا در مقابل حکومت یا یک ایدئولوژي فقط شاهد و شهادت دهنده و تصدیق کننده است و حاضر 
وقتی با یک ایدئولوژي ما را. ت وجودي ي خودبراي قبول هر اطاعتی و تسلیم و فداکاري و نفی تمامی 

حادیه ي عقیدتی حاضر یا مذهب در یک مجمع سیاسی یا در یک سازمان یا حزب سیاسی یا در یک اتّ
حضور براي شرکت در سیاست نیست؛ بلکه . کردند، معلوم است که براي چه ما را آنجا فرا خوانده اند

که بسیاري از افراد با غریزه ي سالم و از این نظر است . حضور براي انکار و امحاي ما و منافع ما است
مشاعر هشدار دهنده اي که دارند از چنین حضورهایی می پرهیزند و القیدي را بر چنین حضورهاي 

انسان فقط وقتی القیدي را کنار می گذارد که شراکت خود را در کاري حس . نمایشی ترجیح می دهند
تا حضور، معناي شرکت نداشته باشد از هر نوع . ک کرده اند شری،کند، بداند و مطمئن باشد که او را به جد
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 شرکت ما در سیاست و چه بسا که حضور ما در مجامع سیاسی فقط براي سلب حقّ. حضوري باید پرهیز کرد
.مسائل سیاسی است و ما با این حضور از واالترین حقوق فردي ي خود می گذریم

واقعیتها احزاب ایدئولوژیکی در رویارویی با -)ث 

باید ماهیت انتخاب را شناخت تا فهمید چه نوع انتخابی، انتخاب دست می باشد یا به عبارت دقیق ر
دمکراسی، تامین آزادي ي همه ي افراد . تر اساسا انتخاب چه چیزي هست و آنچه انتخاب نیست، کدامست

- و  - سر ،جامعه است و آزادي در جامعه به طور ضروري با مسئله ي انتخاب . کار دارد 
یک شخص یا یک کتاب یا یک (جایی که حقیقت به ظاهر در دسترس همه باشد یا مرجع حقیقت  

 احتیاجی ،ص باشد و بر پایه ي آن، حقیقت، امري شناختنی و رسیدنی باشد دیگر به انتخاب مشخّ)آموزه 
 جو کشف شد  - و  -ست ج جو و کشف،  نیاز دارد و وقتی حقیقت در  - و  -ست حقیقت به روش ج. نیست

عا کنیم که حقیقت، کشف بنابر این، وقتی ما اد. هر کسی آن را تصدیق می کند و به آن شهادت می دهد
.شده است، انتخاب بی معنی و بی ارزش می شود و دمکراسی ضرورتی ندارد

ي   در هر جامعه اي که حقیقت تک ساحتی به شکل یک دین  یا یک ایدئولوژي یا یک تئوري 
. ت شناختند از آزادي و دمکراسی سخن گفتن، کاري بیهوده است آن را به رسمی،علمی کشف و سپس همه

اگر حقیقت . ص گردد ما با حقیقت باید مشخّموضع ابات سیاسی می شود کیفیتِوقتی بحث از انتخاب و انتخ
ا در یک مذهب یا در یک در یک دین  ی( ت شناخته اند در جامعه به شکلی هست یا همه آن را به رسمی

انتخاب  دو رویه ي مختلف دارد که بدون آنها .  مسئله، دیگر مسئله ي انتخاب نیست)تئوري ي علمی 
: نمی توان از انتخاب، سخن گفت 

 و احزاب و برنامه هاي  و ادیانیکی اینکه هر کسی آزادي ي انتخاب کردن افکار و عقاید
= درونسو ( این آزادي، آزادي ي درونسوي ي انتخاب می باشد . عرضه شده در جامعه را داشته باشد

.)سوبژکتیو 
آزادي ي درونسوي انتخاب فقط موقعی تحقق می یابد که هر کسی در شرایط برونسوي رقابت، 

آزادي ي درونسو و آزادي .  پخش و تنفیذ کند،فکر یا عقیده یا برنامه ي خود را بتواند در سراسر جامعه
 فاقد شرایط )آزادگی ( = زم همند و آزادي ي درونسو که عارفان ما به دنبالش بودند  متال،ي برونسو

انسان، آزادي را فقط در تغییر چیزي بیگانه از خود درك نمی کند؛ بلکه به همان اندازه . ق خود استتحقّ
. ا بیشتر در تغییر ذهنیت و اندیشه هاي خود درك می کندو حتّ

تا . تخاب، آزادي ي تغییر پذیري ي فرد یا گروه تامین می گردددر آزادي ي درونسوي ي ان
 تغییري را در ذهنیت و تفکّرات خود نپذیرفته ام، آن تغییر در من، اجباري و طبعا اکراه ،موقعی که من
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آمیز است و من در مقابل تغییر خود آگاهبودم بدون تمایل خود، ایستادگی و اعتراض می کنم و در این 
هر جا که .  انتخابش، سلب شأن و شرافت انسانی از اوستییر دادن یک انسان، بدون اعمال حقّجاست که تغ

.پیشرفت و توسعه، تحمیل می شود، شرافت انسانی پایمال می گردد
هیچ .  تحمیل کنیم،ما آنچه را اوج فرهنگ و علم و حقیقت و پیشرفت میدانیم، نمی توانیم به مردم

 برگزینم، در تغییر وقتی آنچه که باید ذهنیت مرا متعین کند، خودم. را نمی دهدچیزي به ما این حقّانیت 
عدش، آزادي در تعیین ذهنیت و آزادي،  در یک ب. پذیري ي ذهنیت و تفکّراتم، به آزادي رسیده ام

تماعی  تغییر اج   و احزاب عقیدتی براي اینکه و ادیان کتابیایدئولوژیها و مذاهب. آگاهبود فردي است
ت چنین احزابی براي حسن نی. ق بدهند، آن را به صورت یک ضرورت تاریخی یا الهی می نمایانندرا تحقّ

.  سراغ دارند، همراه با سلب آزادي ي مردم در تعیین آگاهبود فردي است،خیري که در تغییر اجتماعی
مردم را نمی توان قربانی ي حت یک حزب یا گروه کردسن نی.

 موقعی با خودش یگانه می شود که آنطور تغییر پذیرد که ، بر این اندیشه است که انسان »جمالی« 
ع می باشند؛ یعنی  ي آزادي هستند، کثرتمند و متنومولّفه میان انسانها، چون حامل مناسبات. می خواهد

 در مناسبات کهمیان شیوه هاي مختلف تغییري انسان از . طیفی از امکانات براي تغییر آگاهبود من هستند
 خود را انتخاب می کند؛ ولی از سوي دیگر، انسان فقط شیوه ي  عرضه می شود، تغییر خاصگوناگون

تغییر دادن آگاهبود خود را طبق امکانات مختلف از تغییراتی که جامعه به او عرضه می کند، نمی جوید؛ 
. ر گذاردن بر دیگران می طلبدبلکه عالوه بر آن، تغییر را نیز براي تغییر دادن دیگران و تاثی

 تغییر دادن افکار دیگران را در من باید در میان افکاري که جامعه را تغییر می دهند، حقّ
م ضروري ي انتخاب تا موقعی که یک روند منفعل است، تجس.  داشته باشم)تحت شرایط یکسان ( رقابت 

 آزادیم عیین کننده ي آگاهبود خود را دارم انتخاب میان امکانات تتا موقعی که من  حقّ. آزادي نیست
در خطر است و تنها موقعی که هر فردي شانس مساوي در رقابت براي تغییر دادن افکار و آرا سیاسی ي 

مولّفهبه عبارت دیگر، هر انتخابی باید هم . ت اصلی ي خود را خواهد داشتدیگران دارد، انتخاب، ماهی 
. سیاسی باشد،ییر دهی داشته باشد تا انتخاب ي تغمولّفه هم ي تغییر پذیري

او در جامعه با خودش یگانه نیست؛ . انسان در فضاي آزادي است که با خودش یگانه می شود 
جامعه نه تنها خلوتگاه نیست؛ .  هست که با خودش یگانه می باشدبلکه فقط در یک آرامش و تنهایی خاص

انسان در مناسبات اجتماعی به سبب تغییر پذیري ي ناشی از . دبلکه نمی توان آن را به خلوتگاه تبدیل کر
هر تغییري که فکر و راي دیگري به .  و نظرات دیگران به طور دائمی از خودش بیگانه می شودایده ها

 بسیار تغییر پذیریم و ،مثال ما در دوران کودکی. فکر و عواطف ما می دهد، ما را از خود بیگانه می کند
 است، باید اگر از خود بیگانه شدن چیزي منفور و شوم و شرّ.  اوج از خود بیگانگی برسیممی توانیم به

دهان همه را بست و قلم همه را شکست و همه ي پدر و مادرها را از پرورش کودك و همه ي آموزگاران 
 .یا بوده ایممان بمانیم که هستیم  محروم کرد تا هیچ چیزي ما را تغییر ندهد تا  هان،را از آموزش کودک
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ست در دیگر شدن، ر چیز دیگري می شویم و د، دیگران بامناسبات و ایده ها افکار و  بستر  ما دراما
. کشف می کنیم یا می توانیم کشف کنیم که چه هستیم یا چه می توانیم باشیم

گاهی همان ا ما در کژ روي است که می توانیم به آنچه باشیم پی ببریم و اساسا شبیه دیگري و حتّ
ی از خود چنانکه پیروان و طرفداران یک رهبر سیاسی یا دینی یا فکري در پایان به کلّ. دیگري می شویم

 می شوند که البته این اوج بیگانگی )رهبر یا مرجع تقلید یا پیامبر یا پیشوا ( بیگانه می شوند و شبیه او 
ا خود را فقط موقعی درك می کند که عین او دیگر از این به بعد، یگانگی ي ب. از خویشتن می باشد

 بزرگترین بیگانگی از خود می پندارد؛ )خویشباشی ( او  با خود بودن را . سرمشق یا رهبر خود شده باشد
از این به بعد او، از . زیرا او فقط تا موقعی که شبیه و عین رهبر خود هست، خود را یگانه با خود می یابد

، شعدوي خود( ر خود، بزرگترین بیگانه و بزرگترین دشمن را می یابد او د. خود اصیلش نفرت دارد
  ) . می شودنفس خود او

 ولی در حالت افراط، بسیار با آنکه بیگانه شدن از خود در آغاز یک حرکت و سیر مفید هست؛
ن را داشته  و قدرت آ از خود بیگانه می شود، باید حقّینی که انسان در ح.  انسانی می باشدا ضدمضر و حتّ

باشد که دیگران را نیز همانقدر همانند خود بارآورد و دیگري را تحت تاثیر فکر و عواطف خود قرار 
در این گستره . بدهد و با این کار، دیگري را به صورت خود بیافریند تا دیگري تصویر او را پیدا کند

 سازي ي دیگران با خود، باز او، بدینسان در یگانه. است که او می تواند خود را در دیگري باز یابد
 به یند، من هم می کوشم او را بیافرشاگر دیگري می کوشد که من را به صورت خود. خود می شود

یگانگی ي با خود در دو روند متّضاد و . م یافته ي من استق و تجسدیگري، تحقّ.  بیافرینممصورت خود
 دیگران، ایده هاي پذیري ي ناشی از افکار و از یک طرف در تغییر.  آفریده می شود،متقارن با هم

و از طرفی با تغییر دادن به دیگران به ) همبستگی با دیگران پیدا می کند  ( همانند دیگران می شود
. و افکار و عواطف خود، دیگران را همانند خود می کندایده هاکمک 

ن نمی گردد؛ منفعت مشترك معیمناسبات افراد یک جامعه تنها با داشتن یک هدف و ایده آل یا یک 
یک ایده آل هر چند .  پیچیده ي همدیگر آفرینی در سیر تاریخ به خود شکل می گیردمناسباتبلکه 

ع و مظاهرش پدید نیرومند و یک منفعت هر چه عینی باشد، نمی تواند افراد یک جامعه را در طیف تنو
ترین دامنه ي   دمکراسی ي آزادیخواهانه، پهناور همدیگر آفرینی در سیستمملّت به پشتوانه ي حقّ. آورد

 خود را می یابد یا به عبارت بهتر، خود را می ،انسان در کشمکش همدیگر آفرینی. خود را می یابد
. آفریند

فطرت در یک هویت الهی، تحمیل و تلقین آگاهبودیست که مذاهب  و ت خلق شده از الست یا مشی
 یا براي رسیدن به آن هدف و کمال، زندگی ي  ذهنیت ما متعین کرده اندایدئولوژیها و ادیان کتابی در

اساسا اصطالح از خود . خویشباشی، یک جنبش مجهول آفریدن و آفریده شدن است. ن ساخته اندما را معی
-بیگانه شدن، از زمینه ي متافیزیکی می آید و در همه ي تئوریهایی که با این اصطالح سر  - و    کار  
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ی پاك ات متافیزیکی اش به کلّاین اصطالح را باید از محتوی.  این رسوبات متافیزیکی وجود دارددارند
دانسته حفظ می ی ي اصطالح از خود بیگانگی را نا ي متافیزیکمولّفهمتاسفانه شمار کثیري، این . کرد

ت مفروض است که ص و ثابتی از انسان در نظر دارند و بیگانگی،  بیگانگی با صورکنند و تصویر مشخّ
.براي آنها بدیهی است

بر شالوده ي گوهر انتخاب در آزادي، هیچ گروه سیاسی نباید و نمی تواند یک گروه تغییر ناپذیر 
 حادیه و انجمن سیاسی، موقعی تاثیر و تغییر پذیر است که اعضایشگروه و حزب و اتّ. و تاثیر ناپذیر باشد

ادي ي آنها ا انفصال، حقوق و امتیازات اجتماعی و سیاسی و اقتصبتوانند از گروه سیاسی جدا شوند و ب
= ت ام( = ، یک جامعه یا گروه سیاسی با یک جامعه ي عقیدتی و ایدئولوژیکی از این لحاظ. آسیب نبیند

. تفاوت ماهوي دارد)جامعه ي همعقیدگان 
تاثیر و تغییر ناپذیري ي  ایمان به حقیقت واحد یا ایمان به اصول تغییر ناپذیر و ابدي، ایجاب 

و هدایت و ارشاد را می پذیرد، چنین جامعه اي فقط تبلیغ و دعوت.  می کندعقیدتی یا ایدئولوژیکی
وسعت ) یا جهاد (  دارد، جامعه ي خود را به کمک تبلیغ و ارشاد بدین معنی که مومن یا معتقد فقط حقّ

به جامعه ي خود بپیونداند؛ زیرا فقط جامعه ي دهد و افراد و گروههایی دیگر را با نفوذ یک طرفه 
 ندارد از آن جامعه و طبعا از آن حقیقت  گسترش دارد؛ ولی هیچ هوادار و معتقدي حقّعقیدتی او حقّ
. انفصال از آن جامعه که گسستن از همان حقیقت می باشد، خیانت و ارتداد شمرده می شود. واحد جدا شود

ا ایدئولوژي، جهاد و مبارزه براي تحکیم و توسعه ي اصول و مبانی ي آن ی  کتابیوظیفه ي معتقد به دین
اوست که باید ذهنیت و باورهاي دیگري را تغییر بدهد؛ ولی هیچگاه نباید ایمان . دین یا ایدئولوژي است

تغییر ناپذیري ي مطلق خود و تغییر مطلق دیگران باید براي او جزو . خودش به ایدئولوژیش کاستی بیابد
ات باشدبدیهی.

ق انتخاب است در جامعه ي سیاسی که بر پایه ي راي سیاسی قرار دارد و راي سیاسی میدان تحقّ
بدین ترتیب یک گروه یا حزب سیاسی نمی . باید هر کسی امکانات تغییر خود و دیگران را داشته باشد

در . ت نمی ماندت نیز،  اقلیاقلی. اکثریت سیاسی،  اکثریت نمی ماند. تواند یک گروه یا حزب ثابت باشد
 تاریخی به طور نسبی  -جامعه ي شریعتمدار و ایدئولوژیکی، یک اکثریت نسبت به فاصله هاي زمانی 

طبق تغییرات شدید ( اکثریت ثابتی است و دوره هاي تجدید انتخابات در سیاست که در فواصل کوتاهیست 
یا تغییراتی که (  با ثبوت جامعه هاي مذهبی ) کوتاه باشد و سریع جامعه ي امروزي می باید این دوره ها

. تهاي دینی عموما ثابت می مانند تناسبی ندارد و اکثریتهاي مذهبی و اقلی)احتیاج به دهه ها و قرنها دارد 
 سبب  انفصال از آن وجود ندارد؛ که حقّتالش براي تبلیغ و ارشاد و دعوت مذهبی و ایدئولوژیکی

نین می گردد؛ زیرا انفصال از جامعه ي شریعتمدار و ایدئولوژیکی که انفصال از حقیقت واحد مبارزات خو
ت می باشدمی باشد براي همعقیدگان و مومنان به آن حقیقت، تحمل ناپذیر و فاقد حقّانی.
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 استدالل می کند که نهضتهاي دینی و مذهبی و ایدئولوژیکی، همگی مانع پیدایش  »جمالی« 
جامعه ي سیاسی در ایران و در همه ي . سی و جامعه ي سیاسی در ایران شدند و می شوندفضاي سیا

د نشد و به جاي آنکه جامعه به سرشت کشورهاي اسالمی در بطن جوامع مذهبی و ایدئولوژیکی متولّ
و خالص سیاسی ي خود برسد و به سهولت تغییر پذیر و تغییر دهنده باشد، گرفتار مقوالت دینی و مذهبی 

در این . ایدئولوژیکی شد و به جاي گفتگوي سیاسی در جامعه، جهاد میان مذاهب و ایدئولوژیها نشست
روند فقط شیوه ي پیوستگی، ماهیهمان وابستگی به ،تش از لحاظ روانیت خود را عوض نکرد؛ بلکه ماهی 

به جاي .  پایدار ماند)ن جامعه همعقیدگا( = ت حقیقت واحد و از لحاظ اجتماعی و عینی، وابستگی به ام
آنکه دامنه ي گفتگوي سیاسی به تدریج از دامنه ي جهاد ایدئولوژیکی و دینی و مذهبی رها شود و 

ی تشکیل بدهد به وسیله ي مفاهیم ایدئولوژیکی و دینی بلعیده شده و می براي خود، دامنه ي مستقلّ
. شود

- به معناي گفت  شود مشتق می »پارله ي فرانسوي« پارلمان که از کلمه ي  - و   .  شنود می باشد 
گفتگو بر اساس تغییر پذیري و . پارلمان جاي گفتگوي سیاسی است؛ نه جاي جهاد عقاید و ایدئولوژیها

بر .  مصالحه و ائتالف و تفاهم و توافق در گفتگو، هنر سیاستمداري است. تغییر دهی ي دو طرفه قرار دارد
 و ایدئولوژیکی، مصالحه و ائتالف و میانجیگري و تفاهم و توافق، یک عکس آن، در دنیاي جهاد عقیدتی
نوع فرصت طلبی و هرزه گردي  ت و کوتاه به یک فکر و روند، یکضعف و ناتوانی است و گرایش موقّ

. قی می شودتلّ
 واقعیت .مسئله ي انتخاب به طور ضروري به شیوه ي شناخت ما از واقعیت سیاسی باز بسته است

سی،  محتوي ي آزادي است و هر واقعیتی که محتوي ي آزادیست، در خود، پیچیدگی و کثرت و سیا
 هیچ قدرتی حقّ. آزادي که با آفرینندگی متالزم است،  بر پیچیدگی و کثرت و ابهام می افزاید. ابهام دارد

در جامعه . ابود کند مسائلی که واقعیت سیاسی طرح می کند، پیچیدگی و کثرت را رفع و نندارد براي حلّ
. اي که آزادیهاي سیاسی وجود دارند تنشها روز به روز بیشتر می شوند

 مسائل جامعه ي مبتنی بر دمکراسی و آزادي، رفع و نفی پیچیدگیها و کثرتها نیست؛ بلکه حلّ
دیهه شناخت واقعیت سیاسی با این ب. قبول پیچیدگی و کثرت و تایید آنها و  شناخت ارزش مثبت آنهاست

شروع می شود که واقعیت سیاسی از لحاظ کثرت و پیچیدگی و تضاد ها و تنشهاي درونی اش تقلیل ناپذیر 
یعنی ما نمی توانیم و نمی . بدین سبب نیز هست که شناخت آن از راه تاویلهاي مختلف امکان دارد. است

یاسی تنها یک تاویل منحصر به  واقعیت سهر را یکنواخت و همگن کنیم؛ زیرا خواهیم که واقعیت سیاسی
 .فرد ندارد

گزاري ي اجتماعی و پیشرفت را می توان در ایدئولوژیها و مذاهب  و آزادي، رفاه و نظم و داد
از طرفی دیگر، همه ي تاویلهاي مختلف در . تئوریهاي مختلف به شیوه هاي متفاوت فهمید و تاویل کرد

د و روند گرایش به تاویلهاي مختلف در گوهر واقعیت جامعه براي درك واقعیت سیاسی، ضروري هستن
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چنانچه واقعیت سیاسی، یک تاویل حقیقی داشت و طبعا تاویلهاي دیگر کاذب . سیاسی موجود می باشد
وقتی شناخت از .  با هم انطباق می یافت)معرفت برونسو (  واقعیت سیاسی کامال با معرفت عینی بودند،

 کامال انطباق یافت ما با مسئله ي حقیقت روبرو هستیم؛ یعنی راه به معرفتی از واقعیتی با خود واقعیت
ی آن موقع، مسئله ي انتخاب و آزادي به کلّ. واقعیت سیاسی یافته ایم که با واقعیت کامال انطباق دارد

فتن راي اگر اسالم و کمونیسم حقیقت هستند دیگر کسی آنها را انتخاب نمی کند و با گر. منتفی می شود
بدین . دشوها ایجاد نمی سیاسی در باره ي یک رژیم کمونیستی یا اسالمی هیچگونه حقّانیتی براي کسب آن

.صورت راي و انتخاب یک امر زاید می شود
راي اسالم یا کسی که مسلمان مومن یا کمونیست است در ضمیرش نمی تواند چیز دیگري را و

در تالش . ین انتخابی به عذاب وجدانی ي شدید گرفتار می شود زیرا در صورت چن؛کمونیسم انتخاب کند
واقعیت سیاسی  بیش از یک حقیقت . براي درك واقعیت سیاسی هیچگاه نمی توان به حقیقت واحد رسید

 تاویالت مختلف ،ما از یک واقعیت سیاسی در جامعه. هر کسی می تواند به تاویلی از واقعیت برسد. است
ی که بپذیریم واقعیت سیاسی را می توان به سبب پیچیدگی و کثرت و تناقض و تنشهاي تنها وقت. داریم

  معنا پیدا می کند و هر کسی یا گروهی،،ذاتی اش به شیوه هاي گوناگون، تأویل کرد، پدیده ي انتخاب
ریم یک آنچه ما در معرفت سیاسی ي خود از واقعیت سیاسی دا. یک تاویل از واقعیت را انتخاب می کند

. تاویل است؛ نه یک حقیقت
و  -تهاي سیاسی با حقیقت سر ما در دامنه ي فعالی -  جهاد عقیدتی ، کاري نداریم که بر سر  آن 

- و  - سر ،کنیم؛ بلکه با تاویالت مختلف با قبول اینکه ما در .  کار داریم که همه ي آنها ضروري هستند 
ه ي شروع معتقدیم که دیگران و احزاب و گروههاي معرفت سیاسی فقط یک حقیقت داریم از همان نقط

  »آگاهبود دروغین«  مارکس، آنها  کارل یا به قول حقیقت هستند یا پوشاننده و ضددیگر فاقد حقیقت
فقط آنچه ما یا غلط از واقعیت دارند و آنچه که آنها در دست دارند چیزي سواي مسخ واقعیت نمی باشد و

آنچه دیگران دارند، حقیقت .  و حقیقی و راستین و علمی و عینی از واقعیت استداریم آگاهبود صحیح
از .  مدارا باشیم آن را جزیی از حقیقت می دانیم که در مراحل ابتدایی قرار دارد اهلنماست یا اگر خیلی

ماع به شیوه این به بعد، مسئله، دیگر مسئله ي مصالحه و تفاهم و ترکیب تاویالت یا تقاطع تاویالت در اجت
ي آزادانه و تصمیم گیري ي مشترك بر این پایه نیست و طبعا ضرورت وجودي ي همه ي تاویالت را 
براي درك همان واقعیت سیاسی منکر می شویم؛ بلکه مسئله ي اساسی ما این می شود که حقیقت منحصر به 

براي چنین حقیقتی . کر را ببندنیم ابدي قدرت بنشانیم و راه هر گونه تغییر ف -فرد خود را به کرسی ازلی 
البته باید به جهاد رفت و زندگی از دید چنین کسانی فقط جهاد براي حقیقت و عقیده است و  باید در 

. م حقیقت باشندصحبت با دیگران معلّ
کسانی که زندگی را جهاد در راه عقیده می دانند با تعلیم عقاید خود شروع می کنند و اساسا 

رسول و امام و فقیهی که علم واقعی ي چیزها را به مردم تعلیم می . مشان تعلیماتی می باشدعقاید و احکا
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دهند طبعا آقا و حاکم و حکمران همه ي جهانند و باالخره این شیوه ي عقیدتی به جایی می رسد که همه 
 تعلیم و تربیت، یک به همین دلیل،. م وارانه و طبعا چیره طلب می باشدي اعمال و رفتار شخصی ي آنها معلّ

.روند چیره گري و حاکمیت و تحمیل می باشد
هر کسی . یک تلقی ي درونسو و شخصی از واقعیت برونسو است می اندیشد که تاویل، »جمالی« 

کثرت درونی ي واقعیت به خودي ي خود .  بشناسد خاص خودشمی تواند واقعیت سیاسی را از رویه اي
کسب معرفت از یک واقعیت سیاسی .  و از طرف یک فرد یا گروه، شناختنی نیستدر همه ي ابعادش یکباره

افراد اجتماع تنها به کمک هم می توانند یک واقعیت . با همکاري ي همه ي افراد اجتماع ممکن است
.سیاسی را بشناسند

ه و ساد.  شرکت همه در حکومت از راه شرکت همه در شناخت واقعیتهاي سیاسی است،دمکراسی 
درك هر واقعیت . ایده آلی ساختن تنها راه اجباریست براي رسیدن هر فرد یا گروهی به معرفت واقعیت

سیاسی فقط در تهیت و همزمان، تهیت ممکن استه ي ایده اي از آن واقعیما با . ه ي ایده آلی از آن واقعی
ت را در جهتی خاصیم و در ضمن ساده سازي، آن را در  ، ساده می کنفراهم آوردن یک ایده، آن واقعی

.ی بیان می کنیمبستر زبان و مفاهیم کلّ
انسان با ایده . نوع رهایی فکري از آن واقعیت می شود  سبب یک،ی سازيساده سازي و کلّ

از طرفی با فراهم آوردن .  دور می شود، ولی به همان اندازه نیز از آنپروري از واقعیت، رها و گسسته؛
 برتر و ،ایده در آن ایده آل نسبت به آن واقعیت سیاسی.  واقعیت سیاسی به ایده آلی نیز می رسیمایده از

ت . ت تر استبا ارزش تر و حقیقی تر و  با اهمیطبعا با رسیدن به ایده آل، آن ایده از خود آن واقعی
 همین حالت تحقیر که .رددت تر تلقی می گتر و غیر حقیقی تر و کم اهمی  بی ارزشست تر و پسیاسی،

ایده آل در مقابل واقعیت سیاسی به ما می دهد، امکان و حقّانیت تغییر دادن واقعیت سیاسی را نمودار می 
سائقه ي تغییر دادن که از ایده آل زاییده می شود تالش تازه براي نزدیک شدن به واقعیت می .  کند

 می کوشیم تا در ایده آل به واقعیت نزدیک یت دور شده ایم،آنقدر که ما در ایده پروري از واقع. گردد
.شویم

 در همان حال که با واقعیت، رابطه ي ضروري دارد؛ ولی برابري و هر کسی در ایده و ایده آلش
انسان در تالش براي درك واقعیت به کمک ایده و ایده آلهایش به . انطباق با واقعیت را گم می کند

 فلسفه ها و مذاهب  می رسد و در حینی که فقط بعد یا ابعادي از واقعیت  ادیان و تئوریها وایدئولوژیها و
او در ایده و ایده آلش فقط جزیی از واقعیت را در می یابد؛ ولی در . را درمی یابد از واقعیت دور می شود

ت آل خود را به نام کلّ میل به این پیدا می کند که آن ایده و ایده ی بودن ایده،ت کلّاثر خصوصیواقعی 
تمامگرایی ایده و ایده آل به او .   تحمیل کند،، دریافته است به واقعیت کلّنامدریابد و آنچه را که به 

همه ي ایدئولوژیها و . جرئت می دهد تا همه ي واقعیت را طبق ایده و ایده آل خود، تفسیر و تعریف کند
.یل شدید به همه گیر شدن دارندتئوریها و مذاهب و ادیان کتابی،  م
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به دلیل دانش ناچیزي که از شناخت واقعیت دارد و حس تعالی که همزمان از ایده هر ایدئولوژي
از .  می شود و می خواهد همه ي واقعیت را قبضه کند)توتالیتاریسم ( و ایده آلش کسب می کند همه گیر 

ات ناسالم دایی نیست؛ بلکه فقط مبارزه با خصوصیدئولوژي زاین نظر است که واقعیت گرایی به هیچ وجه، ای
.و ویرانگرانه ي هر ایدئولوژي یا تئوري ي اجتماعی و سیاسی است

 انسان  در ایده ها و ایده آلهایش با واقعیت، فاصله دارد و این فاصله ي ابدي، او را می آزارد و 
حقیقت، ایده آلی است که در اثر این فاصله، پدید ف رنج می دهد و عالقه ي شدید او  به یافتن و تصرّ

ت از وصول به آن، سبب ایجاد تالش دائمی براي رفع این شکاف و تلخی ي محرومی. آمده است
در . ایدئولوژیها و ایده آلها و مذاهب  و تئوریها می گردد که همه بر همسانی ي معرفت و حقیقت استوارند

، نتیجه ي حس  فردي از تاویل واقعیت سیاسی قرار دارد و این حقّحالیکه راي و انتخاب بر اساس حقّ
.ضرورت تاویالت مختلف از واقعیت است

با قبول ضرورت همه ي تاویالت از واقعیت سیاسی براي شناخت واقعیت سیاسی، تاویل هر فردي 
 مراعات شده باشد؛ بلکه  شایان احترام و تایید است؛ نه براي این که ادب و تشریفات،،از واقعیت سیاسی

معرفت یک واقعیت . براي اینکه هر تاویلی یک نقش ضروري در شناخت واقعیت اجتماعی ایفا می کند
بدین ترتیب، پذیرش این دیدگاه که هم شوراي .  تک اعضاي جامعه ي سیاسی است -سیاسی، کار تک 

اویل کننده ي ایدئولوژي یا دین یا خبرگان مذهبی، هم هیئت مرکزي ي حزب ایدئولوژیکی به نام تنها ت
تئوري ي علمی به حساب آیند، دیدگاهی است علیه دمکراسی و آزادي؛ نه براي اینکه آن ایدئولوژي یا 

ت دین یا تئوري، غلط یا کذب یا ضدحقیقت می باشد؛ بلکه براي آنکه قدرت تأویل افراد را از واقعی 
.اردگان  را نا دیده میو آزادي و دمکراسیسیاسی، مردود می شمارد

 تاویل دین  یا ایدئولوژي یا م و برتر از حقّی است عمومی و مقدتاویل مستقیم واقعیت سیاسی، حقّ
با عنایت .  خصوصی ي فقها و اخانید دینی یا ایدئولوژیکی یا یک فرد استیک تئوري ي علمی که یک حقّ

ز دو سو، ساده می کند، یکی از لحاظ معرفتی و به اینکه تاویل درونگراي فردي، واقعیت را همزمان ا
.  با هم آمیخته اندمولّفه این دو یکی از لحاظ ارزشی، در نتیجه،

انسان از یک طرف به ایده اي از واقعیت می رسد و از طرفی دیگر، ایده آلی از همان واقعیت 
 را نمی توان از هم تفکیک کرد ولّفهمدر برخورد با واقعیت سیاسی، این دو . سیاسی را در ذهن می پروراند

 مصنوعی براي مطالعه،  کردنالبته در این جدا( با آنکه می توان کوشید آنها را جدا از هم مطالعه کرد 
 خواه ناخواه با رسیدن به ایده آلی )د شوریکی و انحراف شناخت دیگري می  سبب تا،شناخت بهتر یکی

. نسبت به خود واقعیت دارداز آن واقعیت، ایده آل، ارزشی متعالی 
واقعیت سیاسی را بشناسیم، معلومات ما نسبت به ) برونسو ( چنانچه ما می توانستیم به طور عینی 

ل دادن واقعیت نمی وجود ایده آل به تنهایی، انسان را به تغییر و تحو. واقعیت، این تعالی را نداشت
ل در جامعه، تا موقعی که تغییر و تحو. خود می یابد یا داردانگیزد هر چند که این قدرت و حقّانیت را در 
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 شمرده می شود،  انسان، جامعه ي ایده آلی اش را فراسوي گیتی یا در عالم خیال یا در ، منفی و شوم و شرّ
ادیان کتابی اسالم و .  ولی نیامدنی و نرسیدنی فرض می کند،جزایر دور افتاده یا در یک آینده ي نزدیک

مسیحیسبب شد که ایده آلها، متوجه ي آخرت و ،لت، ایده آلهایی دارند؛ ولی تفسیر منفی از تغییر و تحو 
. ملکوت اعلی شوند

 ،واقعیت سیاسی را پیدا می کند؛ بلکه همزمان با آن تاویل فردي يفرد با انتخاب، نه تنها حقّ
 و قدرت آن را می یابد د در جامعه، حقّفر.  و قدرت تغییر دادن واقعیت سیاسی را نیز پیدا می کندحقّ

ت تحوکه کیفیت آن تغییر و تحول اجتماع و روند تغییر اجتماع و کمیدر نظام دمکراسی، . ن کندل را معی
تغییرات و تحوت الهی یا سرنوشت، پیشاپیش الت اجتماعی، رخدادهایی نیستند که ضرورت تاریخ یا مشی

کسانی که ضرورت سیر . سان مجبور باشد که آنها را با اکراه یا با رغبت بپذیرد باشند تا انکردهن آن را معی
 می ت الهی یا سرنوشت را می توانند بشناسند و آن را تفسیر و تاویل کنند به خود حقّ مشیتاریخی یا

دهند که تغییرات و تحوت الهی تحمیل کنندالت را بر جامعه به نام ضرورت یا حقیقت یا مشی .الت تحو
اجتماعی و سیاسی، رویدادهایی هستند که مردم باید آنها را کنترل کنند تا دیگر به بخت و تصادف و 

.قدرتهاي متافیزیکی یا ضرورت تاریخ یا سرنوشت سپرده نشوند

 از همبستگی در فرمانروایی تا کثرت در دولت -)ج 

 بر )شهریاري ( = رمانروایی  به پشتوانه ي کنکاشهاي خود، استدالل می کند که ف »جمالی« 
. شالوده ي فرهنگ ایرانی، یک اصل پرورنده هست، در نتیجه، اصل جمع آورنده ي اضداد نیز می باشد

ثبات و . مهر و همبستگی ي اجتماعی، نه تنها اضداد را رد و طرد نمی کنند؛ بلکه اصل آفریننده هستند
ردم باشند، هر گونه ضعف یا ناتوانی یا بی لیاقتی ي دوام حکومت؛ یعنی اصل حقّانیت بخشی به قدرت که م

. مقتدر و حکومتگر یا به اصطالح امروزه دولت را برطرف و جبران می کند
جدا کردن دو مفهوم حقّانیت دادن به قدرتورزي ي قدرتمندان و سپس بررسی ي شیوه 

 ارزشهاي واال و در حکومت،. آمیزش و تنش آن دو، مسئله ي کلیدي ي سیاست و حکومت استي
مانند  ( همگانی ي اخالقی و اجتماعی ي مذاهب و ادیان کتابی و ایدئولوژیها و عقاید و جهانبینیها

 که سایر ایدئولوژیها و مذاهب  نیز بر آن استوارند، ثبات و )همبستگی و داد و آزادي و استتقالل 
.ن اساسی، بیان حقوقی می یابندهمبستگی و توافق افراد جامعه را تأمین می کند و عمال در قانو

در دولت، اختالفات در برداشت و تأویل ارزشها و طبعا یافتن قوانین براي واقعیت دادن ارزشها 
و چون این دامنه، دامنه ي کثرت و اختالف است، در نتیجه، دامنه ي تغییر و حرکت نیز نمودار می گردد

اش هم به کثرت برداشتها، هم به امکان تغییر برداشتها در بدینسان هر ارزشی براي واقعیت یابی . می باشد
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 در  »دي ي ساختار حکومت و ساختار دولتکلیتمایز «  در  »جمالی« .  شکل قانون یا سازمان نیاز دارد
عبارتند از مهمترین آنها چکیده ير مغزي را بیان کرده است کهسراسر آثارش، اندیشه هاي پ  : 

و کرامت و ، آزادي و استقالل انسان است)نه دین کتابی ( پیدایشی برترین تجربه ي دین   -
  .فق باشند متّ، پذیرش و ارجگزاري به آنايربشرافت فرد انسان، اصل حکومتی است که باید همه 

- فقط ارزشهاي اخالقی ي دین پیدایشی وحقوق همگانی ي انسانی که از آن مشتق می شوند، در   
ت به رسمیت می دهندت چارچوب حاکمیشناخته می شوند و به هر قدرتورزي، حقّانی .  

- با ارزشهاي اخالقی و ایده آلهاي اجتماعی، عینیت )  یا حزبها حکومت( هیچ سازمان قدرتورز   
حقّانیت به قدرت در هر دامنه اي تا زمانی است که . ،گریز پاستیا به عبارت دیگر؛ فرّ. مداوم ندارند

  . ر شالوده ي ارزشهاي دین پیدایشی، عمل کنند و مردم این تطابق را بپذیرندحکومتگران در تالشند ب
- هر مذهبی، هر ایدئولوژیی، هر مرامی و عقیده اي برداشتیست نسبی و محدود از ارزشها و ایده   

کثرت عقاید و ایدئولوژیها و مرامها ضروریست،ا خواه ناخواهآلهاي همبستگی زا؛ ام .  
- عینیت دادن خود با ارزشها، خودش، شکل  ندارد از راه حقّ،ایدئولوژییهیچ شریعتی و هیچ   

  برداشت فکري از ارزشها و ایده آلها، حقّهربه عبارت دیگر، . حکومت بگیرد و به جاي حکومت بنشیند
  .ندارد به جاي خود ارزشها و ایده آلها بنشیند

- رزشهاي مشترك اجتماعی می تواند خود هر برداشتی از حقیقت با تأیید اکثریت و توافق بر سر ا  
تی محدود بیازمایدرا براي مد .  
- حاکمیت الهی فقط برداشتیست شریعت مآبانه که .  علیه مفهوم حاکمیت الهی است،دین پیدایشی  

، هیچگاه ]در برداشت فرهنگ ایرانی از این مفهوم [ باید تابع تجربه ي دین پیدایشی باشد؛ یعنی خدا 
خدا در دین پیدایشی، تساوي ي تصویري با انسان دارد؛ نه رابطه ي برتري .  نمی کندخودش، حکومت

  . خواه و آمرانه
- ت فقط از این نظر، مشروعی. حقّانیت از ارزشهاي اخالقی و حقوقی ي انسانی نشأت می گیرد  

. ري استوار می باشد نه حقّانیت را که بر اصل لیاقت و سزاواانطباق یافتن با شریعت را تضمین می کند؛
مشروعیت دادن به هیچ رژیمی، کفایت نمی کند؛ زیرا مشروعیمعناي حقوقی و قانونی ،تت، براي حقّانی  

  . ندارد
-   ت حقوقی و اخالقی نیاز دارد؛هر دولتی و قدرتی براي مدنه ت کوتاه قدرتورزي اش به حقّانی 
ت خود را اثبات کردبا استدالالت شرعی نمی توان حقّان .تبه مشروعیت باید بر . یاستدالالت براي حقّانی

شالوده ي گزند ناپذیري ي وجدان خویشزاییده و منش جوانمردي باشند؛ یعنی بر ارزشهاي راستمنشی و 
در اصل، بر کرامت و شرافت هر . حقوقی ي انسانی که بر تصویر خداگونه ي انسان، پی ریخته شده اند

  .تت و جنسیتن عقیده و مسلک و مرام و نژاد و قومیانسانی بدون در نظر گرف
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ی دارند و  تفاوت کلّ،مسئله ي انتخاب در حکومت با مسئله ي انتخاب در چارچوب دولت با هم
اگر مفهوم حکومت را از مفهوم دولت، جدا نکنیم، بحث در باره ي انتخابات به پریشانگویی کشیده 

ل ثبات و پایداري و همبستگی است با انتخاب دولت که بر اصل خواهد شد؛ زیرا انتخاب حکومت که بر اص
.  فرق دارد سیاسی ي یک کشور می باشد و با دولتحکومت، نظام .ی داردتغییر و کثرت است، تفاوت کلّ

ولی احزاب سیاسی درجامعه می توانند ا بدون ایدئولوژي باشد؛حکومت می تواند بر مبناي ارزشها؛ ام 
 ولی نسبت به ارزشهاي حکومت نباید با هیچکدام از ایدئولوژیها عینیت داشته باشد؛. شندایدئولوژیکی با

ت پذیر باشد و براي استقرار و دوام آنها مبارزه کندانسانی باید مسئولی.
 می توانند در باره ي هر ارزشی که  احزاب سیاسی به کمک ایدئولوژیهاي مختلفی که دارند،

. ده، معانی و تاویالت و آلترناتیوهاي مختلفی از آن ارزش به مردم ارایه دهندحکومت بر آن استوار ش
ن خواهد گشت؛ نه اصول و مبانی ي  معی،محتویات ارزشهاي انسانی در حکومت، طبق معیار واقعیت

.ایدئولوژیها و عقاید و مذاهب و ادیان کتابی 
ت واقعیت سیاسی یک عمل مشترك معرف. معرفت واقعیات سیاسی در باهمشناسی ممکن می گردد

. همه در جامعه است؛ اما روند کسب معرفت واقعیت سیاسی در جامعه با روش معرفت علمی فرق دارد
م تجربه ي مستقیم همه ي مردم بر هر تئوري و دین  و باهمشناسی ي همگان در جامعه به معناي تقد

تقیم مردم بر تئوریها یا ایدئولوژیها و فلسفه ها اینکه تجربه ي مس. ایدئولوژي، سنگپایه ي دمکراسی است
طالن روي تئوریها یا م تجربه باید خط بم دارد به هیچ وجه بیانگر آن نیست که با قبول تقد  تقد،و مذاهب

ایدئولوژیها و جهان بینیها کشید؛ بلکه در سیر معرفت اجتماعی، تئوریها و ایدئولوژیها و فلسفه ها نقش 
 سیاسی ي مردم و پیدایش قدرتهاي اجتماعی و احزاب در راستاي  کردنك متحرّايربري بسیار موثّ

ات حکومت و قانون اساسی دارند؛ ولی ساختار حکومت و قانون اساسی باید قانونگذاري و تعیین محتوی
جهان  با هیچ یک از اصول و مبانی ي ایدئولوژیها و تئوریها و فلسفه ها و  خود رابدون ایدئولوژي باشد و

.  عینیت ندهد، و ادیان کتابیبینیها
ص می کند روشها و نهادها براي بازگشت دادن ات و شکل حکومت را مشخّآنچه ساختار و محتوی

همه ي تئوریها و ایدئولوژیها و جهان بینیها به واقعیت سیاسی و قرار دادن واقعیت سیاسی به نام معیار 
تّضاد از واقعیات مشترك در جامعه سرچشمه گرفته اند و در اثر  مختلف و مهمه ي تاویالت. اصلی است

 چهره هایی از واقعیت را )متعالی سازي (  و ایده آل سازي )ی سازي ساده سازي و کلّ( ایده سازي 
 دور شده اند و با بازگشت به واقعیت، ، هم از واقعیت، هم از یکدیگر،ولی با چنین کاريشناخته اند؛
 در چارچوب مبانی و اصول ایدئولوژیها و تئوریها و فلسفه هاي  تا می گرددنو، معیار اصلیواقعیت از 

 شوند؛ ولو آنکه به واقعیات و تجربیات مراجعه کنند و به آنها ده ها و ایده آلها، معیار اصلیآلتی، ای
ت فوق العاده بدهنداهمی.
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 که نمی توان آن را به ایدئولوژیها و است  واقعیت سیاسی، معتبر و معیار اصلی ،براي حکومت 
در مغزه ي واقعیت سیاسی، روندهاي .  و جهانبینیها تقلیل داد و اصول ادیان کتابیتئوریها و فلسفه ها

 سرچشمه می گیرند و ،همه ي تاویالت از یک واقعیت مشترك. مختلف و متّضادي از تاویالت مختلف هست
هر کدام روندي خاصت مشترك را عبارت بندي می کنند و هیچ تاویلی فقط یک واکنش  از آن واقعی

. درونسو و ذهنی ي یک فرد یا گروه نیست؛ بلکه ریشه در غنا و کثرتمندي ي خود واقعیت سیاسی دارد
مات می توان نتیجه گرفت که از این مقد:

هست؛ ولی حکومت، لیبرال و دمکرات . حکومت، سوسیال هست؛ ولی نباید سوسیالیستی باشد
دمکراسی تنها یک ایدئولوژي . نباید لیبرالیستی یا معتقد به یکی از تئوریها یا ایدئولوژیهاي لیبرالیسم باشد

نیست؛ بلکه ایدئولوژیها و تئوریها و فلسفه هاي بسیار مختلف دارد و در حکومت، مفهومهاي مختلفی از 
ا حکومت با هیچکدام از رد می شود؛ امهر کدام از ایدئولوژیهاي دمکراسی؛ یعنی دمکراتیسمها وا

یا افراد و احزاب می توانند با آزادي ي مطلق، سوسیالیست. ایدئولوژیها، خود را عینیت نمی دهد
ترادیسیونالیست = ت گرا محافظه کار به هیچ وجه با سنّ( لیبرالیست یا دمکراتیست یا کنزرواتیست باشند 

)الح با هم باعث بسیاري از کژفهمیها می شود مشتبه ساختن این دو اصط. همسان نیست
به شکل تئوریها و ایدئولوژیها . دمکراتیسم، نهضتی است که صورتهاي مختلف به خود گرفته است 

 است و هر  بودهر موثّ،و جهان بینیهاي مختلف و مخالف یکدیگر به جامعه آمده است و در همه ي اشکال
 از دمکراسی می تواند در ساختار ارند و این طرز فهم خاصکدام از آنها فهم دیگري از دمکراسی د

تش پذیرفته شودحکومت و قانون اساسی وارد شود بدون آنکه آن تئوري یا ایدئولوژي در تمامی .
البته با حقیقی و اصیل و علمی شمردن یک سوسیالیسم یا لیبرالیسم از سوي گروهی یا حزبی یا 

 تئوریها و ایدئولوژیهاي سوسیالیسم و لیبرالیسم، طرد و منفور شوند؛ سازمانی کوشیده می شود که مابقی
ر حقیقی آن تئوري یا ایدئولوژي قلمداد می کند؛ ولی حکومت با زیرا هر یک از آنها خود را تنها مفس

در یک حکومت بدون ایدئولوژي، عناصر سوسیال، . هیچکدام از این دعویها نباید خود را انطباق دهد
 گرفته نشده است و در )علمی یا حقیقی یا راستین ( دود نیست و تنها از یک مکتب سوسیالیسم ثابت و مح

 از طرفی. انتخاب عناصر سوسیال، خود را محصور به یک تئوري یا ایدئولوژي ي سوسیالیسم نمی کند
ده است؛ ن نشص و معی  مشخّي همیشه، یکبار برا، کیفیت و کمیت سوسیال بودنش به طور نهاییدیگر،

بلکه جنبشهاي سوسیالیسم در جامعه، تاثیرشان در حکومت می تواند کمیت و کیفیت سوسیال بودن 
حکومت براي اخذ عناصر و عوامل و وجوه عملی و واقعی از هر تعبیر سوسیالیستی . حکومت را تغییر بدهد

د نمی شود سوسیالیسم پاي بنباز است؛ اما هیچگاه به یک ایدئولوژي یا تئوري ي خاص .
تفاوت ارگانیسم طبیعی با ارگانیسم اجتماعی، آگاهبود اشتراك در ایده ها و ایده آلهاست که در 
ارگانیسم طبیعی وجود ندارد و تشبیه کردن یک جامعه به ارگانیسم، معنایی بسیار مجزا از ارگانیسم طبیعی 

 استحاله نیافته که با آن ،شابه یا واحدتا انسانها منفعت جوییهایشان به ایده ها و ایده آلهاي م. دارد
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و باالخره آن ایده ها و ایده آلها در تصاویر و اسطوره همبستگی ي درونی ي یک گروه پیدایش می یابد
تشان را به نام یک گروههاي دیگر، قدرت موجودی ها و سیستمی به هم پیوسته، بازتاب نیابند،) بنداد ( = 

ناختت نخواهند شهمبستگی به رسمی.
ت شناختن قدرت خارجی ي یک گروه از سوي گروهها و طبقات دیگر، سبب دریافتن  به رسمی

ت خود، به عبارت دیگر، من موقعی هستم؛ یعنی از موجودی. آگاهبود وجود خود آن گروه یا طبقه هست
 یا سیاسی درك همبستگی ي گروهی یا طبقاتی. آگاهی دارم که دیگري نیز به هستی ي من اقرار می کند

.شناسند موقعیست که خود را به نام یک قدرت واحد موثر در گروههاي دیگر باز
ی و  به تنهایی نیست؛ بلکه به پشتوانه ي کلّ،ایده و ایده آل فقط تاویل یا انعکاس محض واقعیت

ش متعالی سازي، سبب پیدایش قدرت پیوندي ي درونی در گروه و استحاله به ایدئولوژي، سبب پیدای
پیش از این گفته شد که ایده آل با منفعت جویی رابطه . قدرت گسترش بیرونی و راي گروه می گردد

منفعت جویی، ایده و ایده آل مربوط به آن . ا ایده و ایده آل با منفعت جویی انطباق کامل ندارد امدارد؛
منفعت جویی یک فرد یا . نه نیست این رابطه تنها یک رابطه ي مستقیم و آگاهبودا،از طرفی. را نمی پوشاند

گروه به طور مستقیم و تحت کنترل مستقیم عقل و اراده به ایده یا ایده آل استحاله نمی یابد تا ایده یا ایده 
.آل دست افزار منفعت جویی فرد یا گروه بشود

 تطابق عمدي و آگاهبودانه و مستقیم میان ایده و ایده آل با منفعت جویی از راه انطباقی 
آگاهبود طبقاتی یا گروهی یا اجتماعی به وجود می آید؛ نه با تراوش خودجوش ایده ها و ایده آلها از 

معموال انطباق میان . ی وجود نداردطبعا چنین آگاهبودي چه طبقاتی چه گروهی چه ملّ. منفعت جوییها
دئولوژیشان، یک امر بدیهی گرفته منافع افراد یک گروه یا طبقه یا ملّت با ایده ها و ایده آلها و باالخره ای

هر .  به تالش تئوریک و روانی و اجتماعی و سیاسی احتیاج دارد این طور نیست و حقیقت،می شود که در
ی به اوج خود می رسد و وقت این گونه تطابق به وجود آید، آگاهبود طبقاتی یا گروهی یا اجتماعی یا ملّ

مثال می توان از تطابق منافع جامعه ي . ود گروهی کاسته می شودهر چه از این تطابق کاسته شود از آگاهب
ی و ایده ها و ایده آلهایش کاست و همزمان با آن بر تطابق منافع طبقه ي اقتصادي و ایده ها و ایده ملّ

ت،  منفعت جوییهاي هر انسان براي او به طور مساوي و با یک شد،طرفیک یا بالعکس از . آلهایش افزود
 خود منفعت جوییهاي گوناگون نیز با یکدیگر همخوانی ندارند تا  دیگر،ص نیست از طرفیمشخّبدیهی و 

 آنها را به ایده ها و ایده آل تبدیل کنیم و دستگاهی واحد از آنها بسازیم که با هم ،با محاسبه و با آگاهی
دهیم، ایمان به حقّانیت منافع  اگر بتوانیم با چنین آگاهی، این استحاله را انجام .هیچ تنشی نداشته باشند

. خود را از دست می دهیم
انسان با  ایده آلی ساختن منفعت خود، آن را به شکل یک منفعت عالی تر و مقدس تر در می یابد 

قدرتی که براي خود یا . ی سازي ي منفعت خود، آن را ناگهان به نام یک منفعت عمومی درمی یابد کلّباو 
  ي خود می خواهد به نام قدرتی به نفع عموم و براي همه ي انسانها در می یابد وگروه یا حزب یا طبقه
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س و الهی و انسانی و خلقی و قدرت  می خواهد به نام قدرت مقدش که براي خود را، قدرتیدیگر اینکه
.  در می یابد)ق کمال، خیر و عدالت براي تحقّ( ایده آلی 

ي منافع خود در می یابیم، نا آگاهانه است و همین حقّانیتی که ما از یک ایدئولوژي برا
به همین دلیل نیز هست که .  ریشه ي ایمان ما به حقّانیت افکار و اعتقادات و رفتارهاي ماستناآگاهبود،

ت که تراوش یک موجحقّانی ه ساختن عقلی و آگاهبودانه ي یک منفعت، بیشتر کنترل پذیر است تا حس
 ماست می  حقّانیت ناشی از یک ایدئولوژي نه تنها بیشتر از منفعت خود که حقّما در. ایدئولوژي هست

ما در این جا میان منفعت خود و حقیقت،  .س می سازیمخواهیم؛ بلکه این منفعت بیشتر را نیز عالی و مقد
 ، ما چنین تساویی به)س ی و مقدمنفعت ما یا گروه ما مساویست با حقیقت کلّ( تساوي قائل می شویم 

می  جرئت فوق العاده در مبارزه براي منفعت خود می دهد و از جرئت و اطمینان طرف دیگر بی اندازه
.کاهد؛ زیرا منفعتی که او می خواهد علیه حقیقت من و انکار آن است

  بیانگر قدرتی می باشند که سازمانبندي و قدرت نفوذ،ایده و ایده آل و باالخره ایدئولوژیها
تا موقعی که افراد و گروههایی می توانند ایده ها و ایده آلها و ایدئولوژي ي . حدت می دهدگروهها را و

 و تغییر دادن اراده و شخصیت دیگران و گروههاي خود را ترویج و تبلیغ کنند، آزادي ي اظهار قدرت
 ترتیب، قدرت دیگر را دارند و می توانند با نفوذ خود، به قدرت گروههاي دیگر تعادل ببخشند و بدین

به محض اینکه یک ایدئولوژي، مانع اظهار قدرت ایده ها و . سازمانها و گروههاي دیگر را کنترل کنند
ل می  متوس،ایده آلها و ایدئولوژي ي دیگر شود افراد و گروهها و طبقات و الیه ها و سازمانها، به زور

ده آلها و ایدئولوژي ي خود در مردم و سایر ا تا موقعی که اعتماد به نفوذ قدرت ایده ها و ایام. شوند
ل به زور گویی یا دادن حقّانیت تئوري به منظور نداشته، توس گروهها هست و این اعتماد، خدشه اي بر

.ورزي، نادر است پرخاشگري و قهر
وقتی حکومت، خود را با یک ایدئولوژي عینیت بدهد؛ یعنی یک حکومت ایدئولوژیکی یا دینی 

کومت می تواند ایدئولوژي یک طبقه ي اقتصادي یا جامعه ي مذهبی یا یک سازمان نظامی را ح( بشود 
بگیرد و خود را با آن عینیت دهد؛ ولی این بدان معنا نیست که حکومت به یک ایدئولوژي احتیاج دارد و 

. ر قرار می گیرد در تضاد با اظهار قدرت ایدئولوژیهاي دیگ)ضرورتا باید بر یک ایدئولوژي استوار باشد 
یا اصول دین نفی حکومت غالبا از آنجا شروع می شود که حکومت با یک ایدئولوژي ي خاص 

میل به نابودکردن و نفی و انکار حکومت در مغز و روان انسان به سبب عینیت .  عینیت داشته باشد،کتابی
دن حکومت، در اصل، نفی حکومت با ایدئولوژي یا دین کتابی، شکل می گیرد و هدف از نابود کر

.ل می دهدایدئولوژیی است که در چارچوب آن حکومت به قدرتیابی ي خود، سازمان و تشکّ
 میان ارگانهاي خود و جامعه مناسباتزور را از ف است می اندیشد که حکومت، موظّ »جمالی« 

در فضاي . امه می شود زور گویی، سازمان می یابد و با برنبا قدرتیابی ي قدرتخواهان،. برطرف کند
- و  -دمکراسی که بر پایه ي همکاري عقلهاي فرهیخته در گفت   شنود استوار است، اعتماد به نفوذ قدرت  
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ایده ها و ایده آلها در یکدیگر و گشودگی ي روانی ي همه براي قبول نفوذ و تاثیر ایده ها و ایده آلها 
به زور نمی شودلاز همدیگر و امکان رقابت آزاد، هیچگاه باعث توس .

 تنفیذ قدرت ایده ها و ایده براي تحریک می شود که اعتماد خود را ، به زور گویی جایی انسان
- و  -آلها در گفت  بنابر این، وجود یک حکومت ایدئولوژیکی یا مذهبی، سبب نفی .  شنود از دست بدهد 

 را در تاثیر گذاري بر حکومتگران  در مقابل حکومت، ناتوانی خودو تزلزل اعتماد می شود؛ زیرا مردم
و طبعا رابطه ي سیاسی میان حکومتگران و حکومت پذیران، رابطه ي تفاهم در ایده ها و درمی یابند

به سبب آنکه زور در حکومت، متمرکز و . ایده آلها نیست؛ بلکه رابطه ي زور گویی و سرکوبگري است
حکومت نظامی دئولوژیکی یا شریعت مآبانه باشد به کاربردش منحصر به اوست، در نتیجه، حکومتی که ای

.دشوو پلیسی تبدیل می 
 سبب می شود که ایده و ایده آل بر تجربه ي فردي ایدئولوژي با بسیج کردن سیاسی ي مردم، 
ت ایدئولوژیکی ي احزاب و گروههاي اجتماعی، تجربه ي فردي را تابع فعالی. م یابد تقد،از واقعیت

ق منافع مشترك، قدرتی پدید  تئوري می کنند و به کمک وحدت حزبی یا سازمانی براي تحقّایدئولوژي و
از این به بعد، . می آورند که معیار تعیین آن از تجربه ي فردي، به ایدئولوژي و تئوري انتقال می یابد

ستند که به جاي یا ایده و ایده آلها هص و تاویل می کند؛ بلکه ایدئولوژيفرد نیست که منفعتش را مشخّ
:در هر ایدئولوژي، اهرمهاي مختلفی با هم وحدت پیدا می کنند  .واقعیت، معیار سیاست می شوند

ا یک سیستم یا تئوري ایده ها یا ایده و منافع گروهی به شکل ایده ها و ایده الها در می آیند؛ ام
- 2. ایده آلها هنوز ایدئولوژي نیست  رابطه ي عمیق و شدیدي با عواطف و  ایده آلها در یک ایدئولوژي، 

که واقعیات و ایده آلها را ) بنداد ( =  اسطوره  - 3. می انگیزانند سوائق انسان پیدا می کنند و آنها را بر
 در  - 4. در تصاویر زنده به هم می پیوندد یا جاي تئوري را می گیرد یا با تئوري، وحدت پیدا می کند

. وحدت پیدا می کندا با نظم مذهبی،م اجتماعی و اخالقی و اقتصادي و حتّایدئولوژي، نظم سیاسی با نظ
ص کند؛ بلکه می خواهد به سراسر ایدئولوژي نمی خواهد فقط ساختار حکومت و سیاست را مشخّ

بدینسان یک حکومت . زندگی ي انسان چه در بستر اجتماعی چه در زندگی ي خصوصی شکل بدهد
قش سیاسی و قانونی اش خارج می شود و می خواهد قدرتی به چنگ آورد ایدئولوژیکی از محدوده ي ن

 ،تش می خواهد انسان را در تمامی.که ذهنیت انسان را بر شالوده ي مبانی و اصول ایدئولوژي شکل بدهد
می خواهد در گوهر انسان، اراده و . تصویر یا تعریف کند؛ یعنی آگاهبود فردي ي او را متعین کند

ف داشته باشد، ت وجود هر انسانی را در تصرّ می خواهد تمامی عواطف او را متعین کند و چونشخصیت و
. نمی تواند هیچ گونه ایدئولوژي ي دیگر را بشکیبد و در قدرت خود شریک کند

ت تمام عیار، سبب می شود که حکومت اکراه و مقاومت انسان در قبال تسلیم شدگی و عبودی
در حالیکه بر شالوده ي فرهنگ ایرانی، . ل شودت انسان به زور متوسف تمامیتصرّایدئولوژیکی براي 
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ترین صدمه اي به بقا و رشد اراده و شخصیت  حکومت در حقیقت، این نقش را دارد که هیچ زوري کوچک
ت وجود انسان را  موقعی ممکن است که هیچ قدرتی نتواند تمامی،آزادي ي فردي. و عواطف فردي نزند

نفی چنین قدرتی است که امکان تعیین آگاهبود و وجدان فردي ي انسان به وسیله ي خود . ف کندصرّت
ع پدیده  نیز هست که وحدت خواهی ي ایدئولوژي، در طیف متنوبه همین دلیل. انسان را پدید می آورد

نسان می شود و هاي سیاسی و اجتماعی و اخالقی و اقتصادي، سبب قدرتیابی ي مطلق آن ایدئولوژي بر ا
ر است از قدرت حکومت کاست و آن را بدون باید با جدا کردن این نظام و دامنه ها تا آنجا که میس

.ایدئولوژي کرد
ها متالزم است و در ایده ها و ایده ) بنداد ( = یا اسطوره ) بنداد ( = ایدئولوژي  با یک اسطوره 

عی و عقلی خارج می شوند و بر قدرت ایدئولوژي می آلها که به خود صورت گرفته اند از حالت انتزا
اي ي ایدئولوژي یا تئوري ي سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادي را به ) بنداد ( = افزایند و ساحت اسطوره 

. ك سازنده و بسیج کننده ي اجتماعی تبدیل می کنندیک قدرت عاطفی ي متحرّ
وابستگی ي فکري بر ) ) بنداد ( =  اسطوره در( به پشتوانه ي استحاله ي تئوري به ایدئولوژي 

. اساس اعتبار منطقی ي تئوري است و  بر این اصل، استوار است که تا تئوري رد نشده، ما به آن پاي بندیم
د عاطفی و شخصی وابستگی ي فکري که احتمال تزلزل و گسستگی را در خود دارد با ایدئولوژي، به تعه

ت بدینسان مسئولی.  و خصوصی استحاله می یابدی، به وفاداري ي عاطفیوابستگی ي عقل. تبدیل می شود
از این نظر، ایدئولوژي با اهرم اسطوره . د اخالقی و عاطفی و فردي تبدیل می شودانسانی و منطقی، به تعه

اي اش بهترین وسیله می شود تا سازمانها و احزاب و گروههاي قدرت طلب بتوانند به کمک ) بنداد ( = 
( ت اسطوره ایمان به علمی و عقلی و تجربی بودن ایدئولوژي نمی گذارد که ماهی. آن، توده را بسیج کنند

 موجب ایمان اي بودنش هنوز) بنداد ( = ایدئولوژي در اوج اسطوره . اي بودن آن شناخته شود) بنداد = 
ي ) بنداد ( =  به نام یک اسطوره در مبارزات سیاسی نمی توان با آن ایدئولوژي.  دشوبه علمی بودنش می 

.، سپر علم و عقل و تجربه را در مقابل خود دارد)بنداد ( = محض مبارزه کرد؛ زیرا آن اسطوره 
ی ایفا می کنند؛ ولی براي قدرتهاي اجتماعی، نقش بسیار مهم سازماندهی يبرايایدئولوژیها 

 آهسته قدرتهاي  -شود و بدین ترتیب آهسته ك سیاسی ي مردم از روشهاي غیر عقلی استفاده می تحرّ
.تاریک و طبعا کنترل ناپذیر نیز داخل سیاست می شوند که از آن گریز نیست

حادیه ها و سایر سازمانهاي اجتماعی و روند دمکراتیزه شدن سیاست در جامعه از راه احزاب و اتّ 
یر عقلی و ایدئولوژیکی به تدریج بر آنست که از عناصر غ) پارلمان (= باالخره در مجلس راي گیري 

- و  -کاسته شود و امکان گفت   شنود پدید آید تا قدرت ایده ها و ایده آلها باالخره تابع قدرت منطق  
.شوند

یان خود را در سیستم ایده ها و ایده آلها با وحدتی که به عواطف از راه ایدئولوژیها، منافع متولّ 
درك نفوذ قدرت ایدئولوژي در سایر .  قدرت اجتماعی تبدیل می کنندها می دهند به) بنداد ( = اسطوره 
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گروهها و حکومت و قانونگذاري، سبب رشد اعتماد گروهها و سازمانها و طبقات به تغییرات مداوم؛ ولو 
آهسته می گردد و بدینسان از کاربرد زور و قهر و پرخاشگري براي رسیدن به منافع خود می کاهند؛ 

حادیه ها از تاثیر و نفوذ ایدئولوژي ي خود در جامعه و ا و طبقات و سازمانها و اتّولی وقتی گروهه
.حکومت، نا امید و دلسرد شدند، ایدئولوژي، دگرگشت تازه اي پیدا می کند

رسیدن به منافع بر شالوده ي تغییر و رشد آنها، تغییرات قانونی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادي 
 قدرتهاي الزم را براي این گونه ل به ایده ها و ایده آلها، تحوبامنافع . ندو آموزشی را ایجاب می ک

ی ي ایدئولوژیها در جامعه که به تغییرات فراهم می آورند؛ ولی محدود کردن نفوذ قدرتها یا منع کلّ
شود که  سبب می تها می افزایند،ق منفعتها را از بین می برد و روز به روز بر محرومیی، امکان تحقّکلّ

 امید .یان خود بپرورانندی و ضربه اي را در ذهن متولّایدئولوژیها، امید به جهشهاي ناگهانی و تغییرات کلّ
بنابر این، ایدئولوژي که . به جهشهاي ناگهانی با حقّانیت بخشیدن به زور و قهر و پرخاشگري همراه است

ر عدم اعتماد به نفوذ مداوم خود در افراد امکان ایجاد قدرت اجتماعی است به سهولت می تواند در اث
.ق منافع روي آوردجامعه، به جهش ناگهانی و تایید زور براي تحقّ

 به سرعت به ودداشته ش مرز میان قدرت و زور بسیار نامعلوم می باشد و قدرتی که از تاثیر، باز 
به پیدایش زور، فرصت بدهد؛ زیرا حکومت نباید با مسدود کردن راه اظهار قدرتها، . زور استحاله می یابد

ایدئولوژي، حاوي سیستمی از ایده ها و ایده آلهاست که مانند دین کتابی، وابسته به خشم الهی و 
. زهر چشم گاه به گاه نیست؛ بلکه سیستم زور گویی اش با سازمان و برنامه می باشدرسانیدن

 ي افراد یک جامعه، وارد کردن براي در بر گرفتن همه می اندیشد که دمکراسی »جمالی« 
دمکراسی بر . ریهاي جور واجور احتیاج داردشخصیتها در سیاست، به ایدئولوژیها و تئوریها و جهاننگ

 زاییده از تفاهم عقلها به وسیله ي شالوده ي همکاري ي زنده ي عقلها بر تجربه ي مستقیم و اراده ي
- و  -گفت  - باید دخالت اراده ي همه از راه گفت در تشکیل حکومت.  شنود استوار است  - و    شنود  

ر گردد؛ یعنی همه ي سازمانها و احزاب و گروهها و افراد با ایدئولوژیها و ایده آلهایشان به شراکت در میس
 و  -حکومت دعوت می شوند؛ ولی انسانهایی که ایمان ایدئولوژیکی دارند به سختی می توانند با هم گفت 

- و  -دایی بشود تا گفت  ایدئولوژي ز،يبه همین دلیل بایستی تا حد. تفاهم برسند شنود کنند و به  -   
اي و قهر ) بنداد ( = شنود و منطق به جاي زور گویی ي ایدئولوژیها بنشیند؛ یعنی باید عنصر اسطوره 

دند مجددا  منافعی که کم کم تابع عواطف شده بو تاي کاسته شودورزي و عاطفی از ایدئولوژیها تا به حد
.تابع عقل بشوند

( = ا بیشتر بر پایه ي عواطف و اسطوره د؛ امن، سیاسی می شو ي مردم با ایدئولوژي سازي، توده
) بنداد ( = در این رویداد، اجزاي عقلی که ایده ها باشند تابع عواطف اسطوره . و تحریک سوائق) بنداد 

( ومتی معکوس گردد؛ یعنی اجزاي عاطفی و اسطوره چنین رویدادي باید در نهادهاي حک. اي می گردند
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برخورد ایدئولوژیها در قدرت باید به . اي، دوباره تابع ایده ها گردند؛ نه آنکه حذف گردند) بنداد = 
.برخورد افکار و تجربیات افراد تبدیل گردد

وحدت ا براي هر ایدئولوژيرسیدن به وحدت منطقی براي هر تئوري، یک ایده آل است؛ ام ،
 به تئوري تقلیل پیدا کنند؛ یعنی به ایدئولوژیها باید تا آنجایی که می توانند. اجتماعی، ایده آل است

اي تابع ) بنداد ( = همین که عناصر عاطفی و ناآگاهبود اسطوره . تئوري و بحث در ایده ها نزدیک گردند
ت که پارلمان، محل بحث دانشمندان و عناصر عقلی و آگاهبود گردند، کفایت می کند و مقصود این نیس

متخصصان در صحت و سقم تئوریها و دستگاه ایده ها باشد؛ بلکه زور و قهر و شدات ت عاطفی ي محتوی
اي ي ایدئولوژي آنقدر کاهش می یابد که نقش ایدئولوژي براي همبستگی ي ) بنداد ( = اسطوره 

. گردد نزدیک می اجتماعی تا اندازه اي به نقش تئوري
، ایدئولوژي باید از این لحاظ. یه گذاري می شودل اجتماعی، پابر شالوده ي تئوریها است که تشکّ

- و  -دایی و عاطفه زدایی بکند تا امکان گفت ز) بنداد ( = به سوي تئوري حرکت بکند؛ یعنی اسطوره    
رد گردد و گر نه در برخورد  هر نوع زور و پرخاشگري، ط ردبو تفاهم سیاسی به وجود آید و کارشنود 

ر زورتر و  کسی بر دیگري چیره می شود که پ)با همه ي امکاناتشان ( ایدئولوژیها در همه ي وجوهشان 
ه با نزدیک کدر حالی.  و منطق و تجربه را می گیردخشن تر است؛ یعنی زور و قدرت جاي قانون و حقوق
م تجربه بر تئوري، به تجربه ي دیگران نیز اصل تقدشدن ایدئولوژي به تئوري ي بنیانی ي خود و قبول 

.  تصدیق می کند،احترام می گزارد و واقعیت را به نام معیار تصمیم و تفاهم
ي قدرت و قهر و امید را به هم پیوند ) بنداد ( = تر،  عواطف و اسطوره نه آن تئوریی که موثر 

 آن سیستم ایده ها و ایده آلها که قدرت تجهیز و داده است شامل حقیقت بیشتر یا تنها حقیقت است؛ نه
حکومت نباید بگذارد که زور .  یا تجربیات استبسیج اجتماعی اش کمتر است لزوما فاقد حقیقت یا منطق

معیار اصلی و نهایی قانون قرار بدهند؛ بلکه عقل و ز سازند،یا قدرتی را که ایدئولوژیها می توانند مجه 
- و  - گفت تجربه و واقعیت و . شنود بدون کاربرد زور، معیار اصلی خواهد ماند 

ا برخورد ایدئولوژیها نیز بر اساس قدرت تجهیز قدرت اجتماعی بدون ایدئولوژي ممکن نیست؛ ام
نمی تواند باشد و حکومت، ابزاري ) حقوق (=  انسانی مناسباتیا زوري که می توانند بسیج کنند معیار 

ی گرفته نمی شود؛ یعنی با حقّانیت حکومت از ایدئولوژي ي خاص.  انسانهاستاتمناسببراي رفع زور از 
 احتیاج دارد و این تنها با ،حکومت فقط به توجیه عقلی و تجربی.  عینیت پیدا نمی کند،هیچ حقیقتی

- و  -همکاري ي عقلها به وسیله ي گفت   موقعی کارآ هستند که ،عقلها.  شنود همگانی ممکن است 
د طبق روشی معقول در باره ي برطرف کردن مسائل اجتماعی با هم تفاهم پیدا کنند و تصمیم بگیرند بتوانن

حکومت موقعی مجاز است زور را به کار بندد که فردي یا گروهی یا سازمانی یا حزبی . و اجرا کنند
- و  - زور گویی و خشونت، همکاري ي عقلی افراد و گروهها را در گفت  از راهخواهدب شنود آزاد از   

.بین ببرد
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 پایورزي در یقین به خویشزایی -)چ 

هر ایدئولوژي و دین کتابی، تصویري از انسان ارایه می دهد و وقتی کسی با آن تصویر، 
 چنین است که هر انسانی از نظر ایدئولوژیها و .همخوانی نداشته باشد به او تهمت از خود بیگانگی می زند

 طبق تصویري باشد ،ونه هاي پر شمار از خود بیگانگی دارد و فقط وقتی انسانمذاهب و ادیان کتابی ،گ
 صورت ،اما انسان تا خودش. وقت از خود بیگانه نیست   ارائه می دهد، آن کتابیکه ایدئولوژي یا دین

 و دلخواه خود را نیافریند و نیز تا زمانی که طبق تصویر کلیشه اي ي هر کدام از ایدئولوژیها یا مذاهب
 موقعی بر خود حاکمیت دارد و به شرافت انسانی ي خود ،انسان. ادیان  رفتار کند، از خود بیگانه می باشد

.می رسد که خودش آن گونه که آرزو می کند،گوهر خود را پدیدار کند
 و قدرت آن را داشته باشد که تصویر ایده آلی ي خود را به هیچ ایدئولوژي و دینی نباید حقّ

 و قدرت آن را داشته باشد که انسان را به صورت خودش خداي هیچ دینی نباید حقّ. میل کندانسان تح
 حاکمیت و شرافت  مهم این است که حقّ.ور استمهم نیست که صورت او، عالی و احسن الص. خلق کند

ود را در  با اراده ي خودش، صورت خود را بیابد و گوهر خ بتواند که، ارجحیت دارد به گونه ايانسان
براي نمونه در ایران، به نام اینکه اسالم تنها دین و عقیده ي فطریست، انسان را براي . آزادي بیافریند

در حالیکه حاکمیت و شرافت انسان، مهم ترین و اصلی ترین مسئله . تغییر عقیده، مجازات سنگین می کنند
.هاست

  . ارزش، آغاز گردد انسان به نام برترینقانون اساسی ي ایران باید با قبول حاکمیت و شرافت 
ص و روشن گردد؛ زیرا این مسئله اي کلیدیست تاویلی که ما از حاکمیت و شرافت انسان داریم باید مشخّ

 روشن و ،ما بایستی مغزه ي حقوق بشر را از دو سو.  استپی ریخته شده ،که اصول حقوق بشر بر آن
م و دیگري از دیدگاه ایدئولوژي مارکسیسم؛ زیرا ما در ایران با یکی از دیدگاه اصول اسال. ص کنیممشخّ

.این دو دیدگاه بیش از دیدگاههاي دیگر روبرو هستیم
هدف اسالم . هدف اصلی ي ایدئولوژي ي مارکسیسم، رفع و نفی از خودبیگانگی ي انسان است

ر دو مستقیما در باره ي نکته ي دقیق این است که ایدئولوژي ي مارکسیسم و اسالم ه. نیز همین است
تعریف یا تصویر انسان، کالمی بر زبان نمی رانند؛ بلکه یکی با طرح مسئله ي از خود بیگانگی به طور 

. و دیگري با تثبیت فطرت انسان، آگاهبود فردي را متعین می کندضمنی
م نیست که ما از مه. تصویر یا تعریف انسان با تصویر یا تعریفی از جامعه، متناظر است و بالعکس 

تصویر جامعه شروع کنیم یا از تصویر انسان؛ زیرا هر تصویري، تصویر متناظرش را در خود دارد و می توان 
اگر کسی، تصویري از اجتماع مطلوبش را بدهد می توان .  استنباط کردتصویر متناظرش را از چارچوب آن

( = ا تصویر اجتماع اولیه و اجتماع فرجامین مارکس ب. تصویر انسان را نیز در آن اجتماع استنباط کرد
پایه ي تصویر انسان را می گذارد که طبعا بحث او، انحراف و بیگانه شدن از آن تصویر می ) کمونیسم 
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 و کفر و ظلم ي خلقت آدم، تصویر انسان را متعین می کند و فساد) بنداد ( = اسالم نیز در اسطوره . باشد
. از فطرت را طرح می کنداو را؛ یعنی دور افتادن

براي فهمیدن صحیح اصول حقوق بشر در چارچوب ایدئولوژي ي مارکسیسم چندین راه وجود 
یکی اینکه بدون انتقاد از سیستم عقیدتی ي مارکسیسم نشان دهیم که دیدگاههاي مارکس نسبت به . دارد

 ي مارکس می توانیم دریابیم  سیستم فکريآنگاه از نتایج. قانون و حقوق و باالخص حقوق بشر چیست
ن که اصول حقوق بشر در رژیمهاي سوسیالیستی و کمونیستی که خود را مارکسیست می نامند، گرفتار چه ب

 رابطه ي حاکمیت انسان را در اعمال براي درك اصول حقوق بشر در آراي مارکس باید. بستهایی می شود
. یم با مسئله ي از خود بیگانگی روشن کنو افکارش

انسان موقعی بر خود حاکمیت دارد که حاکمیت و شرافتش مافوق هدفهاي حکومتی و حزبی و 
سازمانی و دینی و ایدئولوژیکی و فلسفی باشد و چون مارکسیسم یک ایدئولوژي، میان ایدئولوژیهاي 

دیگر است، هدف ثابت و خاصست که هدفش  ایجاد جامعه اي ا،ن می کند و آنی براي جامعه و انسان معی
البته معتقدین و مومنین به این ایدئولوژي آن را علم و حقیقت . رفع از خود بیگانگی از انسان می باشد

آنها معتقدند که علم، . می دانند و آن را از همه ي ایدئولوژیها و ناکجا آبادهاي دیگر ممتازتر می شمارند
. ، علم تاریخ و علم اقتصاد استقوانین شک ناپذیر و ثابت و دقیق دارد و تفکّرات مارکس

به سوسیالیسم  ») . م 1895   - 1820(  و فریدریش انگلس . ) م1883  - 1818 (مارکسکارل « 
عقیده نداشتند؛ ولی در تاکتیک مبارزات سیاسی ي خود، می خواستند سوسیالیستها را جزو کمونیستها 

کمونیسم اساسا ایده آل جوامع مبتنی بر . ردقلمداد کنند؛ زیرا سوسیالیسم تفاوت عمیقی با کمونیسم دا
هر دو، ایده .  صنعتی -کشاورزي است؛ ولی سوسیالیسم، جنبشی بود زاییده از مناسبات جامعه ي اقتصادي 

 مارکس با این تاکتیک که سوسیالیسم راهی به سوي کمونیسم است، می .آلها و روشهاي مختلفی دارند
 که گر چه به سوسیالیسم، عقیده اي نداشت از ز این نظر بودا.  کند بهره برداري ي سیاسی،خواست از آن

. را با آنارشیستها نیز کرده است رفتارالبته همین. آن به جاي وسیله استفاده کرد
ولی با این  به علم می باشد؛]آرمانشهر [ = ل آرمان سوسیالیسم از اتوپی مارکس، مبتکر تحو 

آرمانشهر [ = اتوپی . ترین آسیبها را زد ي آرمانشهر، شدیدرمایگی ي ایده حرف به ارزش و پ [ر که تصو
الت اجتماعی و سیاسی آزادانه ي انسان از جامعه ي ایده آلی اش هست و نقش بزرگی در جنبشها و تحو

با اتوپی سازي، تفکّر و خیال همه ي مردم می تواند . ایفا می کند، در شیوه ي تفکّر مارکس، تحقیر شد
.ر باشددر کا

سوسیالیسم یا دمکراسی یا لیبرالیسم یا آنارشیسم هر کدام، شیوه هایی براي آفرینش آزادانه ي  
 بیشتر آرمانشهر بسازند ما آلترناتیوهاي بیشتري براي آینده ي خود خواهیم ،هر چه مردم. اتوپیها هستند

.  در ذهن و روان مردم هستندآرزوها و هدفها و ایده آلها، زاینده ي نیرو و بالندگی ي امید. داشت
سوسیالیسم در . مارکس و انگلس، بزرگترین عنصر دمکراسی ي آزادیخواهانه را تحقیر و بی ارزش کردند
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 نداشتند در  نداشت در پی ي آرمانشهر باشد؛ یعنی دیگر مردم حقّتفکّرات آنها به علم تبدیل شد و حقّ
از دید آنها، ساختن جامعه ي ایده آلی . آرزو بپرورانندباره ي آینده ي جامعه و زندگی ي بشر، آزادانه 

ص مانند ي آینده به میل و آرزوي مردم باز بسته نیست و فقط یک کار علمی است که چند نفر متخص
د و ویژگی ي این علم آنست که تعد.  انحصاري ي کشف آن را دارندمارکس و انگلس و پیروانشان حقّ

د؛ زیرا همانطور که دو تا علم فیزیک یا شیمی یا زمین شناسی وجود ندارد، کثرت و آزادي را منتفی می کن
تاریخ، تاویلی نیست؛ بلکه همه ي اینها یک علمند . نتیجه گرفته می شود که فقط یک علم تاریخ وجود دارد

.عین علم فیزیک و شیمی و بیولوژي
اي جزم اندیشانه و عرفان مآبانه نپارهمارکسیسم مانند بسیاري دیگر از تئوریهاي تاریخ، داراي ب

پژوهش علمی در معنایی که متفکّران و فیلسوفان از علوم طبیعی و ریاضی و تکنیکی استنباط . می باشد
مسائل فرهنگی را می توان از چشم اندازهاي . می کنند، در علوم فرهنگی، چندان راهگشا و گویا نیست

شمار . کی ي شگفت انگیز الیه هاي روان انسان راه یافتاي تأویل کرد و به تاری) بنداد ( = اسطوره 
ند که در تاریخ، هیچگونه مفهومی وجود ندارد که نظرکثیر سنجشگران و پژوهشگران تاریخ بر این 

فقط روي دادن برخی پدیده ها را که در جوامع به گونه اي مشابه آشکار می شوند، . بتوان آن را دانست
 بندي کرد و نیز برخی از قواعد تجربه ي بشري را بر شمارید که تازه،  رده،می توان براي پژوهیدن

. اعتبار آنها  با شک، توأم است و نمی توان  از آنها قانون تاریخی ساخت
 تاریخ، عبارت است از معنی دادن به چیزهاي  .تاریخ، هیچگونه سیستم یا دستگاه مکانیکی نیست

 در ،مسئله ي قوانین جبري در ایدئولوژي مارکسیسم. وار از آنهابی معنی در پیرامون خود و تأویل انسان
حقیقت، تفسیر شاعرانه و متافیزیکی از رویدادها می باشد؛ زیرا وقایع تاریخی بیش از هر چیز، تجربی 

به . جبر تاریخی در اصل، ایمان و گونه اي اعتقاد است؛ نه علم. هستند و جبر تاریخی، غیر تجربی است
- و  -عی شود که تاریخ، داراي هدف می باشد، بی سر  مد،گر مارکسیسمدلیل آنکه ا  صدا، زمینه ي علم را  

تاریخ، دانش آزمایش پذیر .  متافیزیکی گام نهاده است -اي ) بنداد ( = ترك کرده و به جهان اسطوره 
-نیست و رویدادها نشان می دهند که واقعیت، الیه  د گوناگون اسطوره  الیه و چند چهره و سرشار از ابعا 

اي می باشد؛ ولیکن تمام تئوریهاي تاریخ، به مونیسم گرایش پیدا می کنند و تالش می ورزند ) بنداد ( = 
وده بسته بدانند و رویدادها را بر شال ، بازکه روند پیچیده ي مناسبات انسانها را در تاریخ به دلیلی خاص

. ي آن، توضیح بدهند
 ت مونیستی وجود ندارد؛ بلکه علل گوناگون و  درهمتافته در شکل در تاریخ، هیچگونه علی

از این نظر، متدهاي عقالنی را فقط می توان در دستگاه . الت اجتماعی با هم دخیل هستندگیري ي تحو
 بدینسان. مفاهیم عقالنی به کار بست که براي بر پایی قوانین آن، به یک دستگاه بسته ي فکري نیاز هست

سیالیسم و کمونیسم که اساسشان جز بیان آرزوها و ایده آلها و هدفهایی از جامعه و انسان نیست  سوبود که
براي نگاهداشتن اعتبار چنین علمی نه تنها عقل، کفایت نمی کند؛ بلکه پلیس و . یک واقعیت عینی شد

.زندان و شکنجه نیز ضرورت دارد
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آنچه را . ی دارد فرق کلّ،اي انگلیسی و فرانسويمفهوم علم در زبان آلمانی با مفهوم علم در زبانه
 معمول و مصطلح ،که مارکس و انگلس از علم برداشت می کردند علم به معنا و مفهومی بود که در آلمان

با تبدیل سوسیالیسم یا آنارشیسم یا . بود؛ نه علم به معنا و مفهومی که در فرانسه و انگلیس می فهمیدند
کمونیسم به علم، حاکمیتعیین هدف براي عمل  همانر آزادانه ي جامعه ي بهتر کهت از انسان براي تصو 

  چنین کاري، حاکمیت انسان است وعلم ساختن از یک آرمان، سلب حقّ. خود می باشد، سلب می گردد
.ل و انحطاط سوسیالیسم یا کمونیسم یا هر ایده آل دیگر است که بخواهد به علم تبدیل گرددتنزّ

انسان است که هدف و ارزش می .  انسان نمی گردند آمرِ می اندیشد که علم و صنعت،» جمالی« 
لی ي  آفرینش فکري و تخیتبدیل عرصه ي زندگی به عرصه ي علم، سلب حقّ. گذارد؛ نه علم و صنعت

 تولیدي باید در خدمت انسان مناسباتعلم و صنعت و . انسان براي طرح امکانهاي آینده اش می باشد
 اقتصاد صنعتی و ماشین و تکنیک و علم در جهت مناسبات انسان باید به رغم حاکمیت .د؛ نه بالعکسباشن

 تاویل تاریخ و نیز مجاز نبودن پیامد تعیین قانون براي تاریخ و نفی حقّ. کند سیطره یابی بر آنها مبارزه
خواست . و حاکمیت اوانسانها براي هدفگذاري، هیچ معنایی دیگر ندارد سواي سلب شرافت انسان 

 پی ریزي ي آرمانشهر باید در حقّ.  جز تحقیر انسان نیست،م انسان است و تحقیر آن مسلّآرمانشهر، حقّ
دوره ي اندیشیدن در باره ي  . ت شناخته شودجامعه به نام یک کار با ارزش اجتماعی و سیاسی به رسمی

.جاي آرمانشهر را بگیردآرمانشهر، هیچگاه پایان نمی پذیرد و علم نمی تواند 
 ایده آل که با رویه  در. هر ایدئولوژي، چهره اي و جهتی از واقعیت را در یک ایده آل می نماید

ت، متناظر است، ما نه تنها عظمت و قدرت انسان؛ بلکه محدودیانسان را  کردنت و طبعا مسخاي از واقعی 
( تش  را در تمامیی از انسان ارایه داد که اوهیچگاه نمی توان صورتی یا تعریف. نیز در می یابیم

تش و تمامیبنماید)ت ایده آلهایش یکپارچگی ي واقعی .
 ما براي درك انسان به ناچار باید صورتها و تعریفهایی ارائه بدهیم که هر چند ما را به درك انسان 

ادي ي انسان در  مجهول آز. یاري می دهند؛ ولی با انحراف و مسخ شدگی ي هستی ي انسان همراهند
یه ي صورتها و تعریفها، صورت مسخ شده ي انسان در کلّ. ن بودن گوهر او تضمین شده استبودن و نامعی

خود را می بیند و براي تعیین صورت خود، صورتها و تعریفها را محدود و منحرف می یابد و آنها را نفی 
به رغم . انسان تابع هیچ صورتی نمی شود. ي اوست  »نگارگري  -خود« حاکمیت انسان بر خود، . می کند

ند او تابع کنن همه ي سازمانها و ایدئولوژیها و مذاهب و ادیان کتابی  که می کوشند صورت انسان را معی
.هیچ یک از صورتها نمی شود

 )در چارچوبه ي دین  خود (  براي شرافت انسان )ت و اسالم ت و مسیحییهودی(= ادیان کتابی 
یا خالق، انسان را به بهترین صورتی که می شناخت، ( آنند که انسان به صورت خالق خود، خلق شده است بر

این سخن، بیانگر شرافت انسان فقط در چارچوب .  یا اینکه خالق، انسان را خلیفه ي خود کرد)خلق کرد 
 بهترین ،هر چند انسان. دشرافت او  از خودش سرچشمه نمی گیر. ادیان کتابی است؛ نه وراي این چارچوبه
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در حالیکه .  ابالغ می کند،ن می کند؛ یعنی هدف او را خالق معی،صورت را دارد؛ ولی صورت او را خالق
تفاوت نمی کند که . )خویشنگاري (  و قدرت صورتگري ي خود است  حقّ حاکمیت و شرافت انسان در

ا مناسبات اجتماعی بگذاریم، چون در  تولیدي ي اقتصادي یمناسباتما به جاي خالق، طبیعت یا 
 تولیدي در مناسبات .ن خواهند کرد معی،اینصورت، شرافت ما را ماشین یا مناسبات اجتماعی به جاي خالق

ایدئولوژي ي مارکسیسم و خالق در ادیان کتابی و طبیعت و مناسبات اجتماعی از دیدگاه تئوریهاي جور 
. ي ما را پی بریزند؛ زیرا پیامد آن، بردگی ي انسان استواجور نبایستی زندگی و آگاهبود فردي

ت و شرافت اصیل ایجاد نمی کند؛  حقّ،عاي اینکه انسان، خلیفه ي اهللا است براي انسانادحاکمی 
پس خالفت انسان، تابع اراده ي . زیرا انسان تا آنجایی و تا زمانی خالفت خواهد داشت که اهللا بخواهد

در خالفت، . حاکمیت انسان از تجربه و فهم و شعور خود انسان سرچشمه می گیرددر حالیکه . دیگریست
 قدرت انسان از اراده ي انسان سرچشمه نمی  حاکمیت به جاي اهللا را دارد وانسان فقط در غیاب اهللا، حقّ

. نیست نشات می گیرد و وامی و عنایتی است؛ ولی شرافت، هیچگاه وامی و عنایتی ،گیرد؛ بلکه از اهللا
از طرفی، اهللا براي انسان، هیچگاه غایب نیست؛ .   وام داده اند؛ براي من، شرافت نمی آورد،آنچه به من

از این گذشته، او خلیفه ي اهللا هست؛ . بلکه  حضور دارد و با حضور اهللا، خالفت از انسان سلب می گردد
 شرافت و حاکمیت این است که . خودش رایعنی فقط اراده ي اهللا را در غیاب او اجرا می کند؛ نه اراده ي

ورز در فرهنگ ایرانی، حاکمیت انسان از خرد مهر. هدف عمل و ارزش عمل از خود انسان سرچشمه بگیرد
او دست نشانده ي هیچ . خود او سرچشمه می گیرد و عاریتی و خالفتی نیست] عقل [ =  اندیشنده ي و

.قدرتپرستی نیست
 یگانگی مفهوم. ه است که تا انسان خود را می نگارد با خود، یگانه است بر این اندیش »جمالی« 

 یگانگی عنايچنانکه با م.  که مارکس از مفهوم یگانگی با خود دارد بسیار فرق می کندعناییبا خود، با م
یم شده د ابن عبداهللا در قرآن، گوهر اصیل انسان را عبید و تسلنه تنها محم.  تفاوت دارد،با خود در اسالم

ت را گردن نهاده است؛ بلکه مارکس نیز گوهر اصیل انسان به امر اهللا می داند؛ یعنی عابدي که میثاق عبودی
 هر انسانی را علیه گوهر واقعی اش به مبارزه تحریک می کنند تا با چنین برداشتی،. را کمونیستی می داند

.گوهر خود را بکوبد و ریشه کن کند
طالح از خودبیگانگی این است که انسان با تصویر ایده آلی ي آنها، بیگانه و  مقصود از کاربرد اص

صورتی را که از انسان در دین  یا ایدئولوژي یا در نظام سیاسی و سازمانی و طبقاتی طرح . غریب است
ل  تلقی می کنند و می کوشند که بدین وسیله، حاکمیت و شرافت او را پایما،کرده اند، گوهر اصیل انسان

 کنند و با تلقین به اینکه گوهر حقیقی انسان، همین صورتی است که ما طرح کرده ایم، قدرت و حقّ
 افتخار می کنند که ادیان مقاومت او را می گیرند و در نتیجه، گاه برخی از انسانها به این

بردگی و . هستند تولیدي، صورتگر آنها مناسبات اجتماعی یا مناسباتایدئولوژي ي مارکسیسم یا یاکتابی
 و فانی کردن  شدنبندگی و بی شرافتی و تسلیم و عینیت دادن گوهر خود با یک قدرت که همان حلّ
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 می گوهر خود در آن قدرت باشد، افتخار آنان می گردد، آنگاه این بندگی و بردگی را اوج شرافت
.شمارند

 مقاومت  و سلطه جویان باید )متعین سازندگان آگاهبود او( انسان در مقابل این صورتگران  
کند و بکوشد که به رغم صورتهایی که دائما از او طرح می کنند یا می کوشند آگاهبود او را به طور کامل 

ن کنند، قد بر افرازد تا بتواند به تن خویش صورت ایده آلی اش را از راه تجربه و ججو و  - و  -ست متعی 
. خویشاندیشی بیافریند
که محصولی تکراریست، معیار کار انسان ) کاال ( = ن اقتصاد ماشینی، محصول ماشینی با پدید آمد

بدین ترتیب، اقتصاد صنعتی چه در سرمایه داري چه در جامعه . و سرانجام معیار آگاهبود انسان می شود
 و فکر هاي کمونیستی براي حاکمیت انسان، خطر آفرین هستند؛ زیرا کاالهاي تولیدي، معیار کار و عمل

 اقتصادي با تعیین سیاست و حقوق و حکومت و آموزش و مناسباتبدین ترتیب، . انسان می شوند
 هم کمونیسم به این  هم سرمایه داري.ایدئولوژي و فلسفه، حاکمیت و شرافت انسان را از انسان می گیرند

تاسارت و بردگی، مهر حقّانیت و رفتارهاي انسان مناسباتت این  و افتخار می زنند و اولویرا بر ذهنی 
 بردگی، پرچم آنها این تسلیم شدگی را بزرگترین امتیاز خود می شمارند و با قبول این. می پذیرند

 مناسباتآنها تفکّر و سیاست و آموزش و حقوق و حکومت را تابع همان . می افرازند انساندوستی نیز بر
ن را خداي انسان و معیار وجدان انسان می کنند و با این اقتصادي به حساب می آورند؛ یعنی محصول انسا

 مناسباتکار، شرافت انسان را پایمال می کنند و کاال را معیار و باالخره بت او می کنند تا در چارچوب 
.تولیدي، بت خود را بپرستد و تقدیس کند

. ش بت بتراشیم مناسباتمی فشارد که نباید در مقام انسان از اقتصاد و   بر این مطلب پا »جمالی« 
اگر .  آن استمناسبات روبناي اقتصادي و باز تابنده ي نباید بپذیریم که فکر و آموزش و هنر و سیاست،

 اقتصادي و کاال و پول، حاکمیت انسان را خدشه دار مناسباتدر عصري و در برهه اي از زمان، ماشین یا 
.ن ابدي ي تاریخ بپذیریم و بستاییمکردند، این دلیل نمی شود که آن را به نام قانو

مهم نیست .  تولیدي ي اقتصادي، سلب شرافت انسانیستمناسبات درك و تاویل تاریخ بر پایه ي 
اصل، تاثیر و نفوذ این اندیشه و .  یا ایده آل انساندوستی صورت گرفته باشدت انساندوستیکه تاویل با نی

ب و آنچه که می تواند براي فراگرفتن ما، ما را به اوج تعص. آسیب زدن به حاکمیت و شرافت انسان است
می تواند بیشترین نیروها را در اختیار ما ،ش و قساوت برساند، اگر در بند ما بیایدتنگ بینی و توح 

ن سازنده ي آگاهبود هستند، می توانند تابع و  تولید اقتصادي که حاکم و معیمناسباتهمان . بگذارد
سیاست و حقوق بشر و آموزش و .   و در این تابعیت هست که سودمند و انسانی می شوندمحکوم ما باشند

تفکّر آزاد باید نقش  دیو بندي ي خود را ایفا کنند؛ نه اینکه دیو را به بت تبدیل کنند و در آستانه اش 
 . زانو بزنند، به عبادت و اطاعت
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 بسیار موثري در روان و فکر افراد و قرار دادن یک ایده یا هدف و ایده آل در آغاز، نقش
امروزه آغاز تاریخ، این . در زمانهاي گذشته، آغاز خلقت، آغاز وجود بود. فرهنگ جوامع ایفا می کند

ه، کمونیستی بوده است همان تاثیري را در اذهان می لیعا که جامعه ي اواین اد. نقش را ایفا می کند
ت و عمق و ل، ماهیل یا واقعیت اول یا فکر اوعمل او. تابی  دارندگذارد که داستانهاي خلقت در ادیان ک

البته این خرافه،  نفوذ شدید خود را داشته است و خواهد داشت؛ زیرا آنچه در . جوهر شئی را می نماید
ه لیاگر جامعه ي او. تر و با ارزش تر در اذهان مردم جا می افتد تر و بهتر و مقتدر آغاز بوده است، مهم

 و باز می توان وجودش را از بدون حکومت بوده است پس حکومت، چیزي بیگانه با وجود انسان است
خل و آسیب زننده اي را یافت که پیدایش حکومت را در تاریخ، ضروري فقط باید آن اهرم م. بین برد

ري و بی ارزش و ساخته است و آن اهرم را از بین برد تا حکومت نیز به خودي ي خود، یک چیز غیر ضرو
.دشوبشود و از بستر تاریخ، ناپدید بی هدف 

ه، تحقیق تاریخی نیست؛ بلکه تعیین یلص کردن یک شکل جامعه به نام جامعه ي اوهدف از مشخّ
 براي اینکه یک هدف، حاکمیت انحصاري و مطلق بیابد این هدف را در آغاز .فطرت و طبیعت انسان است

 رخ داده است، مساوي با ،آنچه در آغاز. هنوز نیز ادامه داردهند و چنین کاريخلقت یا تاریخ قرار می د
انسان می شود و آنچه در نهایت قرار داده می شود مساوي با کمال و ایده آل می ) طبیعت ( = فطرت 

 مطابقت ،ه، همه براي این است که فطرت انسان با هدفی خاصلیداستانهاي خلقت و طرح جوامع او. شود
عا بر پایه ي همین شیوه ي خرافی است که مارکس اد. پیدا کند؛ یعنی آن هدف، ضرورت طبیعت می گردد

می کند جامعه ي اوه، جامعه ي کمونیستی بوده استلی .د، نخستین عمل انسان را در همانطور که محم
ت می دانددستگاه خلقت، ایمان آوردن به اهللا و قبول میثاق عبودی .د، این ضرورت فطري ي از نظر محم

. و هر گاه عملی سواي بندگی بکند از فطرتش؛ یعنی از خود حقیقی اش بیگانه شده استانسان است
ت و استیالي انحصاري و ضروري و تغییر ناپذیر یک هدف در راستاي توصیف اولین جامعه حاکمی

حد و تزلزل ناپذیر از انسان، سلب  سرآغاز تاریخ هر ملّتی می شود و با تثبیت و تعیین یک هدف واها،
هدف گذاري که همان ارزش گذاریست، به یک ضرورت تغییر ناپذیر طبیعی تقلیل می . حاکمیت می گردد

 ، از طرفی. از آرزو و ایده آل ، علم ساخته می شود. از اخالق، یک دستگاه علمی ساخته می شود. یابد
ق نمی یابد، آن  تحقّ، می شود و چون در عمل و واقعیتایده آل و هدف، ضرورت ذاتی ي انسان انگاشته 

حال که در .  تثبیت می کنند)مان آخرالزّ( = را به نام کمال در آخرین مرحله ي تاریخ یا جهان یا وجود 
ت، خصوصیحتما و قطعا به آنچه در فطرتش انگاشته شده، ،ت ضروري و ذاتی ندارد، پس در آخرواقعی 

هدفی که دائما در تاریخ، به شکست محکوم است، دست آخر، سرنوشت محتوم ین،بنابر ا. خواهد رسید
بدین شیوه، ضرورت فطرت و . هدف به نام کمال، ضرورت تاریخی می گردد. تاریخی ي جامعه و انسانست

مان به طرزي به هم پیوست داده می شود آغاز، با ضرورت پایان و سرانجام تاریخ و سرانجام عالم و آخرالزّ
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 باالخره این مسیر هر چه هم پر فراز و نشیب انگاشته بشود، آغاز و انجامش ضروریست و برو برگرد و
. ا در جزئیاتش توصیف کردندارد و به سهولت می توان مسیر را حتّ

بر پایه ي چنین دیدگاهی براي آدمی که ایمان، ضرورت طبیعی و فطرتش به حساب می آید، 
 می شود؛ ولی در پایان تاریخ، به فطرتش باز می گردد و جامعه ي گرچه در زندگی از آن بیگانه

بنابر این، مسیر حرکت تاریخ، یک ضرورت . ناپذیر است کمونیست نخستین یا رجعت به سوي اهللا، گریز
طبیعی قلمداد می شود و باید عین فیزیک و شیمی، قوانین مخصوص خود را داشته باشد و می توان به یاري 

چنین است که تاریخ، علم می شود و چون علم، . ن مارکس و پیروانش آنها را استنباط کردي خبرگانی چو
امروزه خداي تازه ایست که تحصیل کردگان آن را خلق کرده اند و در آستانه اش سر تعظیم فرود می 

.آورند، بسیاري نتیجه می گیرند که باید در مقابل علم تاریخ و ضرورت جبري ي آن تعظیم کرد
الت روانی و اجتماعی ي انسانها، ختن ضرورتهاي طبیعی براي بررسی ي پدیده ها و تحوسا

ق براي تضمین تحقّ. ق یابددانسته یا ندانسته به این منظور است که مطلوب و ایده آل و آرزوي ما، تحقّ
 ایده آل و حتمی ساختن وصول به آن، ایده آل و هدف خود را ضروري و جبري و فطري و عینی می

براي .  و شرافت کرده اندسازند و فراموش می کنند که با این عمل، از انسان، سلب آزادي و حاکمیت
اینکه به ایده آل کمونیسم برسند، آن را جبر تاریخ می خوانند و چون باید در جامعه ي کمونیستی، تنشها 

ان نتیجه می گیرند که انسان نابود شوند، فرد را به جزیی از ارگانیسم جامعه، تقلیل می دهند و بدینس
طبیعتا کمونیست است؛ زیرا انسان اوکمونیست ،یه فطرتا کمونیست بود؛ یعنی اینکه انسان به طور کلّلی 

چنین .  بیگانه خواهد بودخواهد ماند و در سراسر تاریخ تا بازگشت به جامعه ي نهایی کمونیست، از خود،
ستی گرفته تا قدرت جویی و آز و رشک و امثالهم، همه، نتیجه است که همه ي ویژگیهاي انسان از خود دو

این سیستمها او را از . ي هبوط او در سیستمهاي برده داري و فئودالیسم و سرمایه داري به حساب می آید
. اند و جامعه ي کمونیست نهایی، باز او را از این گناهان، نجات خواهد دادکردهخود کمونیستش بیگانه 

فهوم از خود بیگانگی و فطري ساختن تصویر انسان کمونیستی، یک نوع ضرورت روانی با تلقین م
انسان واقعی به نام بورژوا و خرده . ق آن هدف کمک می کندایجاد می کنند و این ضرورت روانی به تحقّ

بورژوا، مطرود و منفور می شود تا براي انسان ایده آلی ي کمونیست که فقط یک ایده آل است و 
ضرورت . نوع ضرورت ساختگی تراشیده شود گونه ضرورت طبیعی ندارد در چارچوب تئوري، یکهیچ

ت و علم، مقدساختگی که به نام طبیعت و عینیل دائمی به زور و پرخاش س ساخته می شود، راهی جز توس
ورت طبیعی و قهر و تحمیل علیه خود واقعی و شرافت و حاکمیت انسان ندارد تا او را به نام علم و ضر

در اسالم، خالق، کاربست زور و اکراه را مبارك و پاك می کند و در ایدئولوژي ي . سرکوب کند
.م و تغییر ناپذیر اجتماعیمارکسیسم، جبر تاریخ و قوانین مسلّ

نگرانی و ترس از عدم وصول به ایده آل ساختگی، کاربرد این روش را که فطري سازي و 
هدف گذاري و ارزشگذاري که جوهر حاکمیت و .  پنهان می کند، دیدهضروري سازي ي آن باشد ، از
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 مرحله ي نهایی تاریخ سازي و ضروري و جبري و فطري سازي ي شرافت انسان است با تثبیت و انحصار
 از انسان سلب می )حاکمیت و شرافت فردي (  و قدرت را یا مرحله ي بعدي ي سیستم کاپیتالیستی، حقّ

، سبب می شود که با عینی سازي ي )ابژکتیویته = برونسویگی ( ه تقدیس عینی بودن به خصوص ک. کند
.شک ورزي قرار داده شودیک هدف و با ارتقا به علم بودن، فراسوي هر نوع خدشه و 

تی بر  یکی از بزرگترین ارزشهاي فکري، شک متدیک و آزمایش مجدد براي توجیه هر واقعی
وقتی ضرورتا باید به یک هدف منحصر به فرد یا یک مرحله . هاي دیگر استاساس مفروضات و پیش انگاشت

 مارکس، سوسیالیسم و کمونیسم را مرحله ي ضروري ي تاریخی بعد از (رسید ي ضروري ي تاریخی 
 آنگاه این حقّانیت به سهولت پدید می آید که مردم را باید با زور به سوي آن هدف )کاپیتالیسم می داند 

. ي بعدي ي تاریخ رسانیدیا مرحله
 آنچه فطرت و طبیعت انسان خوانده شده، جز یک ایده آل و تصویر ایده آلی بیش نیست و 

ا گوهر ق آن هدف و ایده آل را تضمین نمی کند و حتّ تحقّ،ضروري ساختن روانی ي آن، به هیچوجه
گروهی و . دن به هدف می گردد علیه آن قرار می گیرد و مانع از رسی،اصیل انسان در تنش دائمی و شدید

ق این هدف است به رغم فطري سازي و جبري سازي ي هدف خود با اجرا سازمانی و حزبی که مشتاق تحقّ
 هدف و ایده آل در انسان، اعتقاد و ایمان  کردن آن، دچار شکست می گردد و چونکه به فطري بودن

 دست به اسلحه و زور و خشونت می  نیزبه آسانیق ایده الش دارد در اثر شکستهایش و آرزو و التهاب تحقّ
.برد

 رامیاري و راستمنشی -)ح 

 اندیشه هاي خود در باره ي مسئله ي سیاست در فرهنگ ایرانی بر این  -در پاره » جمالی « 
اندیشه پا می فشارد که سراسر دوره هاي آفرینندگی ي هر ملّت، دوره هاي جوانی و جوانشدگی ي 

.لّت است و هر ملّتی با دوباره جوان شدن آگاهبودش آفریننده می شودذهنیت و روان م
در هر جامعه اي تا هنگامی دمکراسی پایدار می ماند . دمکراسی به جوانی ي فرهنگی نیاز دارد 

سیاست و منش آزمایندگی در دمکراسی، ویژگی ي بازي و تصادفات و . که فرهنگ و منش جوانی هست
ا این منش در ملّت، زنده نشود و فعال و پویا به کار نیفتد، مفهوم قدرت الهی بر سراسر  ت.ناگهانیها را دارد

روان ما حکومت خواهد کرد و سیاست نیز به معناي جهاد و حیله گري بر سر قدرت خواهد بود که کشتار 
.و خونریزي از پیامدهاي ناگزیر آن است

 می کند و هر عملی از انسان، پیامد مل عدر منش جوانی، انسان خودش می اندیشد و خودش نیز
 از  کردارگسستن اینکه یکی بیندیشد و دیگري عمل کند،. تجربه ي مستقیم و واکنش اندیشه ي او است

. است ناهمخوان،اندیشیدن است که با فلسفه ي عمل به هنگام در جهان سیاست بسیار فرق دارد و با آن
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 عمل کردن به هنگام، ابتکار آن را دارد که از هر تصادف سیاستمداري با اندیشیدن و هر پهلوان
کوري، یک پیشامد با راستا و سو بسازد؛ یعنی اینکه هر تصادفی را از تصادفی بودن یا پوچ و بی راستا 

او تصادف را فوري می شناسد و عقل فرهیخته و توانا براي اندیشیدن تند و چابک . بودن، نجات می دهد
مد ناگهانی دارد و می تواند از تصادف، با بینش عقاب آسا، بهره ببرد و بهره بردن از در باره ي هر پیشا

. تصادف چیزي جز راستا و سو دادن به پیشامد نیست
این است که بر تصادفها، بر شگفتیها و ] عقل فرهیخته [ = مسئله ي خرد جوشنده و بی واسطه 

تصادفهاي آنی و ناگهانی فقط به چشمی نیاز دارند . دخطرها و هر چیزي چیره شود که نامنتظره رخ می ده
بسته است و باید خود انسان به    باز » نگري–شتاب « معرفت سیاسی به . که بدون فاصله و واسطه می بیند

آن برسد؛ نه با تکیه به یک تئوري ي سیاسی یا یک آموزه ي دینی یا پیشنویسهاي ایدئولوژیک یا 
پهلوان سیاستمدار نمی تواند بر پایه ي معیارهاي .  یا پندهاي حکمت گونهدیدگاههاي یک دستگاه فکري

 و عمل به هنگام، کم بازي را داردفاقی و حثابت و جزمی قضاوت کند؛ زیرا هر آنچه پیش می آید، اتّ
واکنشی است انفرادي که به تصمیم گیري ي جداگانه و اندیشیدن جداگانه و بالفاصله و برق آسا نیاز 

.دارد
فاقات و رویدادهاي اجتماعی و سیاسی، زمانی اطمینان و با پذیرش تصادف و مسئله ي بازي در اتّ

 به نبوغ و جوشش و آفرینندگی و لبریزي ي خود، یقین  پدید می آید که انسان،امید به آینده در تاریخ
 فقط باید به .ا رها کرد زیرا وقتی هر چیزي تصادفیست به هیچ چیز نمی توان خود را سپرد یداشته باشد؛

  »آرامش«  ، خود و جوشندگی ي نیروها از خود در هر هنگامی، یقین داشت که در فرهنگ ایرانی به آن
آرامش، نماد حاکمیت بر خود و پیرامون خود و یقین از نیروهاي گوهري ي خود و نیز . می گویند

. اریهاي زندگی ي چالش انگیزپا هوشیارانه می باشد براي رویارویی با دشو آمادگی ي سرا
 استدالل می کند که سراسر شیوه ي زندگی و اندیشیدن هر پهلوان  »جمالی« در همین زمینه، 

سیاستمداري بر شالوده ي مفهوم راستی می باشد که بیانگر شکوفایی گوهر اوست و از پدیده ي جوانی و 
- و  -ی با مفهوم آرامش است که تار  پیوند مفهوم جوان. ناپذیر است نیرومندي ي جوشنده، جدا  پود  

سراسر مدارایی عقیدتی و دینی و فکري از مفهوم دامنه دار راستی . مفهوم راستی را متعین می کند
ت و نامدارایی و انحصار طلبی و سختدلی از مفهوم حقیقت برمی  ویژگیهاي جزمی وسرچشمه می گیرد

.خیزند
طوري که هر سیاستمداري . باشد؛ نه حقیقت گرایی  »راستمنشی« هنر سیاستمداري ي ایرانی باید 

 پدیدار کند؛ یعنی جایی که خطر ،با پایداري و آرامش در هنگام خطر، راستمنشی ي خود را به هنگام
راستی به بی باکی و . نابودي و آزردن جان و زندگی در کار است با دلیري ي تمام واکنش نشان بدهد

 یعنی ترین اعمال و رفتارهاست؛ راستمنشی، شگفت آور. بسته است  باز،ی با خطرگشاده زبانی و رویاروی



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٢٧٦

راستی،گوهري .  راست گفتن و پایداري کردن، جایی که زندگی در خطر نابودي استاینکه به هنگام،
. بسیار ژرف و ظریف دارد که علیه گزند و آزار می باشد

 ولی استوار در آن جهان باشد که نظم نهفته؛هدف از دادگري و حکومت باید پیدایش راستی در 
ث مزاجان و ریاکاران ست با استواري و خم ناپذیري در برابر مخنّرد. را بتواند بیرون بکشد و آشکار کند

و معیان تهی مغز است که انسان، راستمنش می شود و چشمهایی فراخ بین به چنگ می آورد تظاهران و مد
آزادي و راستی، دو . افراختن پیدا می کند بلندي و بزرگی جویی و سر بر سرو آزادي و افق باز براي 

. پدیده ي هم گوهرند
 به خود و نیروهاي ترین پیشامدها، یقین بی حد  می اندیشد که آرامش در برابر خطرناك »جمالی« 

؛ ولی بیقراري نهفته در خود، گستاخی در سرکشی از امر و دستور است که زمینه ي رویش راستی می باشد
و ترس و اضطراب در برابر خطرهاي زندگی و پیشامدهاست که انسان را وادار می کنند تا به خرافات و 

 تا در هنگام خیاالتی دست آویز شود که راستی را در خود می پوشانند و آن را نهان و تاریک می کنند
ی، یقین به تجربه ها و احساس و راست. خطر، سیاستمدار نتواند هیچ چیزي را تشخیص و تمییز بدهد

انسانها با ایمان آوردن به حقایقشان، راستی را به دروغ وا می . برداشتها و چیزهاي استوار و نا لرزیدنیست
ترین و  خطرناك.  گردانند؛ زیرا حقایق و عقاید کوشیده اند که جاي راستی را بگیرند و جانشین آن شوند

شک ورزي ي .  ایدئولوژیها و مذاهب و ادیان کتابی و عقاید هستندترین دشمنان راستی، حقایق و مهلک
.تها و تابوها، آغاز پیدایش راستی در ماستسنجشگرانه به همه ي اعتقادات مطلق و سنّ
هیچ ایمانی نمی تواند جاي راستی و آرامش را .  نیاز ندارد،راستی، یقینی است که به ایمان

، روند بازگشت به راستی  ايشک ورزیدن به هر پدیده.  رشگ می برد،ایمان به گوهر راستی در ما. بگیرد
با .  شک ورزي، ساخته ي ایمانستب و ناراحت به دلیلایجاد وجدان معذّ. ي نهان ساخته شده در ماست

 زیرا زندگی هم نیاز به شک ورزي به خودي ي خود از بین می رود؛پیدایش راستی، هم نیاز به ایمان،
تماعی چه فردي، رویارویی با خطرها و نا ایمنیهاست که فقط با آرامش، گوهر نهفته ي انسان انسانی، چه اج

 راستی ي هر کس در درون آزمایشهاي سخت زندگی و تاب .را که همانا راستی باشد، پدیدار می کند
 سیاست از این نظر، برخورد با خطرهاي ناگهانی، شالوده ي زندگی و. آوردن دردها، پدیدار خواهد شد

هر چه ناگهانی و نامنتظره و بیگانه است، اندازه ناپذیر نیز می باشد و با قواعد و معرفتی که بر . می باشد
 به ست آن حکومتگري حقّرد. آگاهبود ما پیشاپیش حاکم است، نمی توان آن را سنجید و فهمید

سیاست با . و به وحشت و لرزش در نغلتد تصمیم بگیرد ،حاکمیت دارد که بتواند در برابر ناگهانیها به هنگام
تزلزل و پیشامدهاي ناگهانی کار دارد و توانایی و لیاقت هر حکومتگري، در رویارویی با خطرها و 

.تنگیهاي اجتماعی و سیاسی و اقتصادي متعین می شود

 شکارچیگري و پرنسیپ فرمانروایی -)خ 
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براي پی بردن به . هان را سر در گم می کند، بسیاري از اذ »جمالی« مفهوم شکار در تفکّرات 
 ي ي آن، نهفته است؛ژرفاي مفهوم شکار بایستی فلسفه اي را فهمید و گوارید که فراسوي بیان تصویر

 با مفهوم فلسفی ي فرمانروایی فقط یک تمثیل است براي  »هنر شکارچیگري«  تصویري ي  پیوندزیرا
ویژگیهاي بنیانی ي حکومتگري همان ویژگیهاي بنیانی ي . تفهیم فلسفه ي سیاست در فرهنگ ایرانی

 شیوه ي اندیشه و تصمیم هاي نامنتظره است که) گاه ( ت حکومتگري، برخورد با موقعی. شکارچیگریست
اصل حکومت، مانند اصل شکار، اندیشیدن و خواستن و تصمیم .  را ایجاب می کندگیري و عملی خاص

الت مسئله ي کلیدي ي حکومت، مسئله ي گاه یا رویارو شدن با تحو.  به هنگام استواکنشگیري و 
 یک چشم به در) گاه ( ت موقعی. است) تها موقعی(  یا حساب ناشدنی ي گاهها نامنتظره و پیش بینی ناشده
 )ناگاه شدن هر گاهی ( ت ل برق آساي موقعیگاه، ناگاه می شود و با تحو. هم زدن، واژگونه می شود

ناگهان . ت بیگانه و طبعا برخورد با خطر، مسئله ي اساسی ي حکومت می شودي برخورد با موقعیمسئله 
. کار کرد، تصمیم گرفت و به شیوه اي دیگر،باید به شیوه اي دیگر اندیشید، به شیوه اي دیگر

یژگی ي ترین تجربیات و بینشهاي انسانی در رویه اي با و  سیاستمداري از نظر مردم ایران با عالی
 رویه اي دیگر از گریز رو حکومت،. گریز، بیانگر دست نایابی است. حقّانیت به حکومت، اشتراك دارد

به یکباره، فراخی ي واقعیت به تنگی ي دشواریها تبدیل . ت است ناگهانی ي موقعیدر روست و آن تحولّ
الت زندگی ي دیالت و تحو جهت رویارویی با تب،حکومتگري، توانایی چرخشهاي آن به آن. می شود

.اجتماعی و رویدادهاي جهانی است
گزینش یا انتخاب از دید فرهنگ ایرانی به حسب تصادف، عملی می شود و کسی که برگزیده می 

انتخاب در اصل، تصادف قرعه اي در میان مساویهاست؛ . ی به دست نمی آوردشود، امتیاز و برتري ي خاص
در دمکراسی ي ناب، آرمان ایرانی که بر مفهوم . تساوي ي حقوقی دارندیعنی همه ي انسانها با هم، 

تساوي ي ناب حقوقی استوار است، انتخاب با معیار برگزیدگی، انتخاب به شمار نمی آید؛ بلکه انتخاب بر 
انتخاب رهبر و پیشاهنگ در فرهنگ ایران، ویژگی ي تصادفی دارد و فقط .  معتبر است،شالوده ي قرعه

. برگزیدن، بر پایه ي سزاواري قرار دارد که تساوي را بر هم می زند.  برابرها امکانپذیر استدر میان
برگزیدن، ورود عنصر غیر دموکراتیک در نظام دمکراسی است و مسئله ي هر جامعه اي که نظام دمکراسی 

واري نگاه  طبق اصل سزا و تساوي را به رغم پدیده ي برتري برگزیددارد، آنست که چگونه می شود،
یکی از راههاي آن براي دارندگان نظام دمکراسی؛ بویژه در سرزمینهاي باختر، نقشبازي ي برترها . داشت

یک راه . و برگزیدگان به تساوي و برابري است و کام بردن از نابرابري و برتري که در نهان می باشد
ام در مقام، ایجاد طبقه یا قشر ثابتی دیگرش تغییر دادن تازه به تازه ي برترهاست براي آنکه به سبب دو

 جایگزین برايسر می باشد که جامعه به رجال فراوان دسترسی داشته باشد که  می،نکند و این موقعی
کردن برگزیدگان تازه با اشکال روبرو نشود؛ ولی کمبود رجال، منجر به ایجاد طبقه یا قشر تازه اي می 



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٢٧٨

ر صورت بگیرد؛ بلکه انتخاب فقط به تأیید مکرّ) جابجایی ( تقال شود که نمی گذارند انتخاب به معناي ان
همان برگزیدگان تمام می شود که خودشان باشند؛ یعنی اینکه انتخاب کم و بیش، ابزار تثبیت قدرت یک 

.طبقه می گردد
نهادن یک ه می شود و می پندارند که باامروزه بیشتر به سیستمهاي سیاسی ي گوناگون توج 

یاسی به جاي سیستم سیاسی ي دیگر می توان جامعه را تغییر داد و تنشهاي اجتماعی و سیاسی و سیستم س
فرهنگ سیاسی، گوهر یک ملّت است که . در حالیکه اصل، فرهنگ سیاسی است. اقتصادي را بیشتر کاست

ظیمی وجود البته مابین فرهنگ سیاسی و سیستم سیاسی، تفاوت ع. منش هر سیستم سیاسی را متعین می کند
دارد؛ یعنی هر گاه سیستم سیاسی ي حاکم با فرهنگ سیاسی ي مردم، همخوانی نداشته باشد، خیلی سریع 

سیستم سیاسی، جا به جا می شود و تغییر می کند؛ ولی فرهنگ سیاسی ي ملّت که . خواهد ریخت فرو
 سیاسی ي مردم ایران ی ي فرهنگحکومت ایران باید تجلّ. خودجوش از آن ملّت است،  زنده می ماند

م مهرورزي به مردم و جانداران و گیتیباشد؛ یعنی تجس.
 باشد؛ نه اینکه براي مردم، برنامه و نقشه بریزد تا  نیز، حکومت باید انگیزنده »جمالی« از نظر 
 نه اینکه به مردم، درس حقیقت بدهد؛ بلکه باید آنها را به خودجوشی بیانگیزد تا هر. آنها اجرا کنند

کارهاي اجتماعی باید . کاري و اقدام بزرگ اجتماعی و اقتصادي و سیاسی را خودشان به عهده بگیرند
حکومت نباید نقش . خودجوشی ي فرهنگی داشته باشد؛ نه از روي جبر و فشار اقتصادي یا سیاسی باشد

 مردم را به اجراي کاري  تابعیت از امر و دستور بخواهد و به زور،،تحمیل کننده را ایفا کند و از مردم
 شکست مداوم نیکی و داد و  طول تاریخ پر فراز و نشیب خود دریافته اند که بامردم ایران در. وا دارد

در  »سیاوش « شکست مداوم فروزه هاي پیدایشی و زایشی ي .  است که باید سیاوش وار زندگی کنندمهر
ن می کند؛ زیرا ی معی را با هر حکومتی به طور کلّبرابر حکومت خودي و بیگانه، شیوه ي برخورد ایرانی

 بی   چه بیگانه، مهر و نیکی و داد را نمی شناسند؛ ولی برغم، چه خودي در طیف کلّیحکومتگران
  خوب است؛،داد.  پایدار ماند،معرفتیهاي حکومتگران باید در فروزه هاي پیدایشی و زایشی ي خود

ایرانی، بدبینی ي . ایرانی می خواهد که ایرانزمین، تندیس مهر باشدورزي برتر از داد است و  ولی مهر
ورزیها در جهان واقعیات پیوسته نشان می دهد؛ ولی به رغم  ژرف خود را به قدرت و شکست نیکیها و مهر

.را هدف انسان می شمارداین بدبینی ي ریشه اي و تجربه هاي بسیار تلخ از آن، شادي و شادکاري
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هر و كشمكشهاي  مِ)پربلماتيك  =  (رسمانپُ -)١٩
قدرختواهانه ي حزبها و سازمانهاي سياسي

قدرت طلبان بی لیاقت و ستمگر، هزاره هاست که به مردم، درس نفرت از قدرت را داده اند تا 
ته با این حیله، مردم را ضعیف نگاه داش. مردم در فکر انتقام گرفتن از شخصیتهاي مستقل و نیرومند باشند

 نفرت داشته ،اند، در حالیکه همه باید قدرت را دوست بدارند و کسی که به قدرت، دشمنی ورزد و از آن
عالقه ي همه به قدرت است که سبب تقسیم کردن قدرت و . باشد، خود را از قدرتمند شدن باز می دارد

 ه ي افراد جامعهی، شرکت ملّت در ضعف نیست؛ بلکه شرکت همحاکمیت ملّ. شرکت در قدرت می شود
.  قدرت استبراي کاربستِ

براي آنکه هر کسی، سهم خود را از قدرت .  میان همه است،دمکراسی، تقسیم قدرت و حکومت
کسی که در ظاهر به قدرت، دشمنی می ورزد یا آنکه قدرت طلبی ي . بگیرد، نباید قدرت را منفور بدارد

 هستند که  ریاکارافراد. همه، آن را نیز دوست می داردخود را در انظار دیگران پنهان می کند، بیش از 
در جوامع و تاریخ، به مردم، درس دشمنی و نفرت از قدرت را می دهند تا قدرت منفور شده را که مردم 

.رها می کنند، بربایند و بر آنها حکومت کنند
 ، دگان افکاربراي ایجاد رأي و فکر عمومی در جهت برپایی نظام دمکراسی به بحث میان دارن

 احتیاج است؛ زیرا افکار در برخورد و مباحثه ي راستمنشانه با همدیگر، سبب پیدایش و رشد فکر مستقل
ق نمی یابد؛ بلکه ایدئولوژیها و عقاید و می شوند؛ ولی معموال در جامعه، بحث میان دارندگان افکار، تحقّ

هدف از تبلیغات، حذف اراده .  راه می اندازند علیه یکدیگر، کشمکشهاي تبلیغاتی،مذاهب و ادیان کتابی
 یا رژیم یا حزب و فکر مستقل شخصی ي افراد است، تا فرد، تابع اراده و قدرت آن ایدئولوژي یا عقیده

. شود
در جوامعی که در آغاز راه دمکراسی هستند به طرح کردن افکار گوناگون و بحث در باره ي 

به جاي آن، مغز اکثر انسانها از تبلیغات ایدئولوژیکی و مذهبی انباشته ت احتیاج می باشد؛ ولیآنها به شد 
شیوه هاي تبلیغاتی، امکانات ناچیز مباحثه را در میان دارندگان افکار، در نطفه، خفه می کنند؛ زیرا . است

.با گسترش تبلیغات ایدئولوژیکی و مذهبی نمی توان به فکر عمومی رسید

در سیاست راههاي قدرتیابی  -)الف 
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ت دولت نیست؛ بلکه حفظ و رسیدن از راه قانونی به قدرت، شرط کافی براي قانونیت و حقّانی
انسان با اندیشیدن بر پایه . تداوم شانس مساوي براي همه ي گروهها، شرط دیگر براي حقّانیت دولت هست

ابد و در چارچوب یک تئوري جا دری ي تجربیاتش هیچگاه نمی تواند رویه هاي واقعیت اجتماعی را یک
اگر بتواند این کار را . یا دین  یا ایدئولوژي بگنجاند و باالخره در یک تصمیم و خواست منعکس کند

 هیچ فکري،  است کهبدین سان. بکند، دیگر نه نیاز به فراتر آزمایی نه نیاز به فراتر اندیشی خواهد داشت
بر اساس این شناخت است که . ا رویه هایی از واقعیت است رویه اي ی،تمام واقعیت نیست؛ بلکه هر فکري

. هر فکري باید شانس مساوي براي رسیدن به اعتبار و نفوذ اجتماعی داشته باشد
براي واقعیت بخشیدن به شانس مساوي، آزادي به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید هم امکانات 

 قدرت تصمیم ،تواند روزيب هر فکري  تاباشدتبلیغ و دعوت، هم امکانات سازماندهی و گروه یابی 
نتیجه ي مستقیم این اصل آنست که هر اکثریت سیاسی نمی تواند اکثریت ثابت و . گیرنده ي سیاسی بشود

پایدار بماند؛ زیرا وقتی یک فکر، اکثریت می یابد که بتواند اعضاي اکثریت موجود را به خود جلب کند و 
آنها را به دت باید پذیرایی و گشوده  دیگر،به ي خود متقاعد کند و از طرفیستی ي تجرراعضاي اکثری 

نتیجه ي مستقیم این سخن .  است، استوار که بر تجربیات و اندیشه را داشته باشندفکري براي قبول حرفی
مکان جدا کردن سیاست از دین براي ا. یا ایدئولوژیکی باشدآنست که اکثریت سیاسی نباید اکثریت دینی

پذیر ساختن فضاي آزاد سیاسی است تا در دیالوگهاي سیاسی از برخوردهاي دینی و ایدئولوژیکی و 
دیالوگ . مذهبی کاسته شود؛ زیرا دیالوگ بر اساس گشوده و پذیرا بودن هر دو طرف بحث ایجاد می شود

. و ارشاد و هدایت استسواي تبلیغ و دعوتگري به حقیقت
در حالیکه در . ل کندیدئولوژیکی نمی تواند کاهش پیروانش را تحمهیچ جامعه ي دینی یا ا

کسی که دیدگاههاي سیاسی مرا رد  .سیاست، کاهش طرفداران را به نام یک واقعیت ضروري باید شکیبید
کافر و مرتد و مشرك و ملحد و « می کند به هیچ وجه به حقیقت جویی پشت نکرده است که من او را 

کاربرد این گونه نسبتها و نامیدن مخالف .  بشمارم »رتونیسم و سکتاریست یا علیه حقیقترویزیونیست و اپو
.سیاسی با این اتهامات، عملی است علیه اصل دمکراسی ي پارلمانی

- و  - همه ي احزاب و گروههاي سیاسی با تاویلی از واقعیت اجتماعی سر   کار دارند؛ نه با  
 هر تصمیمی که بازتاب نظر،از این . راي درك واقعیت، ضروري هستندهمه ي تاویلهاي واقعیت ب. حقیقت

یک تاویل از واقعیت است موقعی می تواند قانون باشد و اعتبار داشته باشد که همراه سایر تاویلها، شانس 
.مساوي براي رسیدن به قدرت داشته باشد

-ملّت در پارلمان در باره ي مسائل اجتماعی، با هم گفت  - و    ،با هم گفتگو کردن. ود می کنند شن 
با هم اندیشیدن باعث می شود که گفتگو کنندگان تصمیم مشترك بگیرند؛ یعنی . همان با هم اندیشیدن است

آنچه را پارلمان می خوانند به معناي اخص، .  قرارداد، قانون است با همدیگر قرار می گذارند و نام
ملّت، پارلمان انتخاب می کند؛ زیرا خود ملّت، پارلمان . مان استپارلمان است؛ ولی ملّت به معناي اعم، پارل
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- و  -خود ملّت، مبتکر بحث و گفت . است نه پارلمان به جاي ملّت و براي  باهماندیشی است و گر  شنود و  
ملّت باید پارلمان باشد تا پارلمان به معناي اخص، معنایی داشته . ملّت گفتگو نمی کند و نمی اندیشد

تا .  ولی بحث کردن، پیش فرضهایی دارد و پیش فرض اساسی اش یقین به انسان و شعور و فهم اوستباشد؛
. این یقین نباشد، نمی توان از بحث کردن به نظام حکومتی رسید که نامش دمکراسی ي پارلمانی است

- و  -کسی که می خواهد نظام سیاسی ي یک جامعه را بر شالوده ي گفت  یمان  شنود پی بریزد، ا 
یقین به آن دارد که بحث کنندگان؛ یعنی مردم می توانند استدالالت . به آن دارد که بحث، کارساز است

عقلی را که استوار بر تجربیاتشان هست، بفهمند و از طرفی حس یا توانایی شناخت داد را از بیداد دارند؛ 
یگران، باور نداشته باشیم و آنها را فاقد  فهم دنیرويوقتی ما به . یعنی اینکه حس داد شناسیشان قوي است

شعور کافی بدانیم و نپذیریم که انسان داراي حس داد شناسی است؛ یعنی نمی تواند داد را از بیداد و نیز 
.  یا می کوشیم که او را بفریبیمورزي تمایز بدهد، دست به زور گویی علیه او زده ایم ستم را از مهر

 ارزش می دهد، به شعور و فهم دیگر انسانها و تجربه و استدالل ،ومیآن که به بحث مداوم و عم
گزیند به عقل و فهم و   یقین دارد؛ ولی آن که زور و حیله را بر می، انسانناممخالفان و دشمنان خود به 

کسی که می گوید انسان نمی تواند در بحث و اندیشه بر اساس . حس دادشناسی ي انسانها یقین ندارد
مسائلش تصمیم بگیرد و براي تغییر اجتماع و اقتصاد و سیاست و آموزش،اتش با دیگران براي حلّتجربی  

ژاژخایی است که بدین وسیله یا خود یا دیگران را می ، عایشقانون بگذارد، انسان را تحقیر می کند و اد 
.فریبد

م در آن، امکان دارد کسب قدرت به پشتوانه ي آراي مردم فقط از راه بحث و شرکت یافتن مرد
و گرنه ربودن قدرت از حکومتی بیدادگر و مستبد و انحصاري ساختن آن به گروه یا سازمان یا حزب 

راي گیري بدون وجود بحث مداوم در پارلمان و در حضور مردم، بی ارزش . خود، ایجاد حقّانیت نمی کند
. د و شنود پیوسته باش -راي باید تراوش گفت . و بی اعتبار است

در چارچوب بحث مداوم و آزاد مردم است که هر گروهی با شانس مساوي می تواند روز به روز 
از نو بر پایه ي فهم و عقل و داد شناسی ي مردم، کسب قدرت کند؛ نه از راه شورشگري و کودتا یا تهییج 

 از گشودگی و عقل و حس داد شناسی ي ما وقتی پاي منفعت و قدرت ما به میان آمد. و تحمیق آنها
گشوده فکري و دادگزاري موقعی براي انسان ممکن است که انسان . پذیرایی و باز بودنش می کاهد

 و قدرتخواهی ي شخصی یا گروهی آزاد کند و بتواند آنها را تابع بتواند خود را از قید و بند منافع
 و داد شناسی را تابع و آلت اصول معرفت عقلی و داد شناسی ي همه ي مردم کند؛ نه آنکه معرفت عقلی

.قدرتخواهی ي خود و گروهش
پارلمان، جاي صف آرایی افکار است؛ نه مبارزه براي منافع و اغراض و قدرت طلبی ي افراد و 

تها را ی ي قدرت و منفعت است، خواهد توانست حقوق اقلیگروهها؛ چون در این صورت اکثریت که  تجلّ
در این صورت، اکثریت به بحث نیاز ندارد؛ بلکه با قدرتی . ی پایمال کنددر مبارزه ي قدرتیابی و منفعت
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تها تحمیل کند؛ ولی که در مجلس و در خارج از مجلس دارد، می تواند تصمیمش را به دگر اندیشان و اقلی
 ،ت دادن به معرفت و شناخت داد استحاله ي مبارزه ي قدرت و منفعت به مبارزه ي افکار و اولویقیقا، د

.روندیست که باید در پارلمان روي بدهد
اگر قرار بر مبارزه ي قدرت و منفعت بود کسی بحث نمی کرد؛ بلکه معامله می کرد و چانه می  

زد و مذاکرات براي چگونگی ي تقسیم منفعت و قدرت می کرد؛ ولی معامله و چانه زدن سیاسی و 
و منفعت از آستانه اي بیشتر شد، اساسا به چک و چانه وقتی قدرت . اقتصادي از گذشته تا به حال بوده است

قضیه ي تقسیم عادالنه ي شکار در داستان شیر و روباه و « زدن و معامله و مذاکره نیازي ندارد؛ بلکه 
 اگر کسی نظام سیاسی می خواهد که هر کسی در چارچوب اصول و قوانین  ».گرگ در مثنوي مولوي است

دم پسند، کسب قدرت کند، بایستی فهم و عقل و حس داد شناسی ي مردم را به آن بتواند با معیارهاي مر
ت بشناسد و به آن ارج بگزارد و گرنه تیغ به دست می گیرد و در کمین می نشیند و می کُشد و رسمی

 آن کسی که قدرت را با زور  .کُشته می شود و زور می گوید و از حکومت زور هم شکایتی نمی کند
.هیچگاه به فرشته ي آزادي و داد ورزي تبدیل نمی شودبرُباید، 

امروزه کارکردن براي ملّت با کار مردمی کردن در دنیاي گذشته فرق دارد؛ زیرا ملّت است که 
کننده  ن می کند و دیگر آنکه خودش می خواهد و می باید مبتکر و اجراخوشنودي و هدف خود را معی

. یعنی تعیین فکر و راه و روش زندگی و اهداف خود به دست خودحاکمیت ملّت؛ . ي اهداف خود باشد
هیچ گروهی و حزبی و .  ندارد بر ذهنیت او حاکمیت داشته باشد حقّ،هیچ عقیده یا فلسفه یا علمی

یا فردي نمی تواند هدف غایی براي ملّت بگذارد و بگوید هدف ما، تاریخی یا چیزي سازمانی
.م کرده استآن را متعین و مسلّبیعی است که علم، لطّءماورا

. حاکمیت ملّت؛ یعنی تعیین شکل و شیوه ي حکومت به وسیله ي خود ملّت؛ نه نفی حکومت 
ت همچنین تعیین شکل و شیوه ي مالکیت فردي و جمعی به وسیله ي خود ملّت است؛ نه لغو و حاکمی

امحاي مالکیردي یا گروهی یا حزبی ممکن است که کار هر ف. ت جمعی و دولتیت فردي و ایجاد مالکی
براي ملّت، خیر و مفید باشد؛ ولی وقتی ملّت در آن کار، حاکمیتش را ابراز نمی کند؛ یعنی خودش مبتکر 

ح آن نیست، و مجري و مصحت از خود داردحسسلب حاکمی جامعه .  خیر نمی کند؛ بلکه بر عکس، حس
نمی تواند بدون حکومت یا به عبارت دیگر، ) نش زا هست جامعه اي که  مسائل آفرین و ت( ي واقعی 

ا جامعه، ترجیح می دهد که در باره ي یک مسئله، تصمیم غلط و حتّ. بدون مرجع تصمیم گیري بماند
 ناشده به جامعه، فشار می آورند و مردم نادرست گرفته شود تا بدون تصمیم گیري بماند؛ زیرا مسائل حلّ

حادیه ها و شیوه ها و عادتها پدید  باید فرصت کافی داشته باشد و سازمانها و اتّ ملّت.را آزار می دهند
آورد تا در برابر هر مسئله اي به تدریج بدون نگرانی از اینکه گروهی یا حزبی، حاکمیت را غصب خواهد 

. در باره ي مسائل تصمیم بگیرد بتواندکرد، پس از برخورد آرا و کشمکش افکار و تنش منافع
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یا رفاه و سعادت همگانی باید افراد در اجتماع، آزاد باشند تا راي ایجاد دادورزي ي اجتماعیب
آن .  و امثالهم چیستن کنند که مفهومشان از داد، از خوشنودي، از رفاهبتوانند خودشان به تنهایی معی

 سرزمین به هستی ي  تک یا بیشینه شمار مردم یک-ورزي ي اجتماعی به شمار می آید که تک  دادي، داد
تعیین و تثبیت یک مفهوم از داد یا یک مفهوم از خوشنودي که در یک دین .  اقرار و پایورزي کنند،آن

کتابی یا ایدئولوژي یا فلسفه ي آلتی ابراز می شود و سپس آن را تنها داد و نیکی و سعادت حقیقی و 
 اندیشیدن و تجربه  حقّ ي  گرفتن آزادي آن، پذیر کردن یا علمی خواندن و تالش براي واقعیتعینی

.  تعیین معیارها و هدفهاي اجتماعی بر اساس بحث و تفاهم و قرارداد استکردن از مردم و سپس گرفتن حقّ
به همین دلیل، انسانها در آغاز به آزادي نیاز دارند و پیکار براي کسب آزادي، قیام علیه هر گونه 

. دارد که خودشان به تن خویش بیندیشند و بیازمایند را از آن بازاستبدادي است که می کوشد انسانها 
سراسر شکلهاي مختلف استبدادي، چه سیاسی چه حقوقی چه دینی چه اقتصادي چه آموزشی، 

یا می . ه می دهند، مشتق می کنندئحقّانیت خود را براي استبدادگري از تصویري منفی که از انسان ارا
 یا می گویند فطرتا فاسد و کافر و مرتد و ظالم و گناهکار و مشرك  طلب استگویند انسان فطرتا تجاوز

 یا می  ا ندارد پیش بردن زندگی اش عرضه ي فطرتا توانایی معرفتی اش ناچیز است ویا انسان،. است
.گویند داراي آگاهبود کاذب است

کسی که . بر پا شده اندبر شالوده ي همین تصاویر جعلی از انسان است که استبدادهاي مختلف 
. گناهکار و متجاوز و ظالم و کژرو است به قدرتی و حکومتی و والیتی نیاز دارد که او را مهار کند فطرتا

تمام ایدئولوژیها و مذاهب و . آن که خودش معرفت ندارد به کسی نیاز دارد که براي او تصمیم بگیرد
تبدادگري و سازمانهاي مستبد، حقّانیت می دهند و ادیان کتابی و دستگاههاي فلسفی و عقاید که به اس

سراسر .   ریشه می گیرند در  باره ي انسان،آنها را هزاره ها پایدار نگه داشته اند از  تصویرهاي منفی
. شوندسنجشگريتصاویري که تا کنون از انسان منفی سخن رانده اند، بایستی ژرفکاوي و 

ی امکان دارد که ما، پرسش انسان چیست را در لحظه ي درك ارزش هر تصویري از انسان، موقع
ت و  حیثیء منشا،قهاتعلّ. فرد انسان به خودي ي خود، شرافت و ارزش و کرامت دارد.  پاسخ بدهیم،حاضر

 دارد جهان و جامعه را از دیدگاه هر فردي می تواند و حقّ. ارزش و شرافت جوهري ي فرد انسانی نیست
 گاه جامعه اش یا ملّتش یا حزبش یا طبقه اش یا دینش یا صنفش یا نژادش و حقّخودش ببیند؛ نه از دید

. عمل کند)خویش چشمی ( = دارد بر اساس  دید فردي 
 داشته باشد، جهان و جامعه و واقعیات را از دید آزادي با این شروع می شود که هر انسانی، حقّ 

 داشته باشم جهان و جامعه و عمل و وقتی من، حقّ.  ببیند و تجربه کند و ابتکار عمل داشته باشدشخود
تم یا حزبم ببینم، آن دید و معرفت و فلسفه و فاقات را فقط از دید جامعه ام یا طبقه ام یا ملّتم یا صنفم یا اماتّ

معموال چیزي را که علم یا حقیقت یا دین یا . علم و حقیقت، بزرگترین استبدادگري بر وجدان من است
 یا آگاهبود طبقاتی می نامند، چیزیست که همه ي افراد اجتماع ناگزیرند به طور انحصاري، ایدئولوژي



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٢٨٤

 عمل کنند و دیدن از دیدگاه خود و ابتکار عملشان بر پایه ،همه چیز را از آن دیدگاه ببینند و طبق آن
ایی است و با یا به قول مدرنیستها، ذهنگری استتیا آنکه خودپرس، چیزي جز شرّ نیست فردي معرفتي

هامات، یقین به فرد و دیدن و ابتکار فردي را نابود می کنند و نادانسته و نا خواسته، چیرگی ي این اتّ
انسان فقط در پیکار با هرگونه استبداد است که به ارزشها و آرمانهاي فردي . استبداد را تسریع می کنند

. می یابددستي خویش 
و دمکراسی پیدایش می هیخته به هم می پیوندندراز عقل فانسانها در فضاي آزادي ي زاییده 

 اظهار  باآزادي ي هر کسی. میدانی که قدرت افراد در آزادي با هم تالقی می کند، سیاست است. یابد
تا حقّ.  سیاسی براي همه، نخستین اصل دمکراسی استحقّ. دشوت خود در سیاست تامین می موجودی 

ماع به طور مساوي وجود نداشته باشد رابطه ي تفاهمی میان انسانها برقرار سیاسی براي همه ي افراد اجت
 ، حکومت می کند، چه در لباس قانون و داد،نیست و هر کجا که رابطه ي تفاهمی میان قدرتها نیست، زور

تی و هیچکسی، هیچ خانواده اي، هیچ گروهی و حزبی و قومی و ام. چه در پوشش امتیازات و تبعیضات
. حکومت کردن داشته باشد اي از همعقیدگان نبایستی تمایز در حقّجامعه

کسی در سیاست مداخله نمی کند؛ بلکه هر کسی در سیاست شریکست یا بهتر   هیچ،در دمکراسی
( در آریستوکراسی ) ع در تشی(  حکومت در نظام سلطنت و امامت حقّ. بگویم هر کسی در سیاست هست

 یا یک عشیره و باالخره در یک حکومت طبقاتی به یک طبقه ي  خانواده هابه گروهی از) حکومت اشراف 
هر جا که امتیاز . ت اسالم داده می شوداقتصادي و در حکومت اخانید به متشرّعان دین و در اسالم به ام

در دمکراسی هر گونه امتیازي براي . ویژه به هر شکلی پیش بیاید، دمکراسی در گوهرش منتفی شده است
 تاریخی یا اجتماعی پذیرفته  شرایط خاصبر پایه يت و مشروط و استثنایی است و فقط امات سیاسی، موقّمق

 تجدید شود و همزمان با آن کوشیده شود تا  شرایط ،می شود و بایستی با تغییر شرایط، امتیاز، نو به نو
ماع، ایجاب امتیازات حقوقی ت شده، رفع و نفی گردد تا اجتی که موجب دادن امتیازي به طور موقّخاص

. بقا و دوام و عادي شدن ندارد و فقط یک حالت اضطراري و فوق العاده استامتیاز، حقّ. نکند
 مساوي همه ي افراد در حکومت کردن به کسی داده  در جامعه اي که امتیاز دائمی در قبال حقّ

ابل ملّت دارد؛ زیرا یک امتیاز دائمی، می شود، آن فرد یا حزب یا گروه، حاکمیتی جدا از ملّت و در مق
در وضعیتهایی که افراد یا گروهها از مرز قواعد تجاوز کنند، جامعه در صدد بر می . برطرف شدنی نیست

تنفیذ همه ي قدرتها را از طرف افراد جامعه داشته باشد تا افراد و تی درست کند که حقّآید تا مرجعی 
دارد و آنها را مجبور به صرفنظر کردن از  ن شده باز وراي مرزهاي معی،گروهها را از اظهار قدرت مستقیم

. کند مسائل فیمابین خود حلّبرايزور 
البته .  اجراي قدرت تا موقعی پذیرفتنی است که در دامنه ي معلوم شده ي حقوقی و قانونی بماند

اعد مشترك بوده باشد و گر نه چنین ق تفاهم اجتماعی براي ایجاد قودر چنین جامعه اي بایستی امکان تحقّ
وقتی مردم یا گروههاي اجتماعی، احساس کنند . تی که حکومت باشد، بیدادگرانه رفتار خواهد کردمرجعی
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 حقوق و قانون نامو آگاهبود حقوقی ي آنها انطباق ندارد، آنها را به که قواعد موجود در اجتماع با داد
ت نمیشناسندخود به رسمی .

و امکان آن نباشد که از طریق ساس اینکه قواعد حاکم بر اجتماع، دادگرانه نیستوقتی اح
 می کند و از مرزي که تفاهم، قواعد دست و پا گیر تغییر یابد، قدرت افراد و گروهها، شروع به واکنش

ی،  فاصل میان قدرت و زور برداشته می شود و در زور گویدیگر مبهم و آشفته شده است می گذرد و حد
در .  نیازي نیست،هر حیلتی و هر مکري و کاربرد هر وسیله اي مجاز است؛ زیرا در زور گویی به جواز

در .  انطباق داشته باشد،حالیکه در حکومت، فقط از وسائلی می توان استفاده کرد که با دادورزي و قانون
هد، می تواند دنبال کند؛ ولی هر هدفی که انسان بخوا. تنفیذ قدرت، هر هدفی، وسیله را توجیه نمی کند

 انطباق داشته ،فقط وسائـلی را می تواند به کار گیرد و از شیوه هایی می تواند استفاده ببرد که با قانون
.باشد

عواطف و .  با کاربست زور، عواطف و احساس و التهابات و افکار، مهار خود را از دست می دهند
هاي خود نمی شناسند و براي آنها فقط هدفست که وسیله را ي براي انتخاب وسائل و شیوهخیاالت، حد 

در آزادي و تفاهم اجتماعی، قانون و حقوقست که حقّانیت . توجیه می کند و برایش حقّانیت ایجاد می کند
. زور، سیاست وارد عرصه ي ماکیاولیسم می شود کاربستِ با.به عمل می دهد؛ نه هدف

ب، اوج اظهار قدرتهاییست که دیگر هیچ مرزي را مراعات نمی  می اندیشد که انقال »جمالی« 
در چنین مواقعی .  مشترك نیست، قدرت به زور گویی تبدیل می شود،هر کجا که حقوق تفاهمی. کنند

 نگاهداري از قوانینی که مردم، احساس حقّ. کوشش حکومت از طرف مردم به نام زور تلقی خواهد شد
ند، تنفیذ قدرت و اصول حاکمیت نیست؛ بلکه زور گویی خالص است؛ زیرا بودن آنها را از دست داده ا

.ق دهد تحقّ،حکومت نتوانسته است تفاهم مشترك مردم را در قواعدي تازه
تها با آگاهبود حقوقی ي آنها مطابقت نداشت و تالش  وقتی حقوق افراد و گروهها و طبقات و اقلی

، مر کند، اختالف، روز به روز بیشتر خواهد شد و سرانجاتفاهمی نتوانست این همخوانی را بر قرا
وقوع پیدا خواهد کرد و قدرتهاي افراد و گروهها وطبقات، ناگهان زمام خود را رها می کنند و ،انقالب

در عرصه ي انقالب نه . قواعدي را که با آگاهبود حقوقی و سیاسی شان همخوانی ندارد، نابود می کنند
در انقالب فقط زور حرف می زند و زور . عی وجود ندارد؛ بلکه همه، زورگو هستندتنها هیچ تفاهم واق

.فقط مشتاق غلبه است؛ نه عالقمند به تفاهم
زورگو، تمایز و . زورگو، اهل تفاهم نیست. زور گویی، قواعد بازي ي قدرت را نمی شناسد

ت، در شرایط فوق حکومت موقّ. شد استوار نبا، هیچ تمایز و تبعیضی نیست که بر زور. تبعیض می خواهد
 هیچ کدام از گروهها و احزاب و طبقات ، و در این زمان بحرانی و فوق العادهالعاده و استثنایی قرار دارد

ت، مسئله ي برخورد زورها با هم است و حکومت موقّ. در قدرتهایشان حاضر نیستند؛ بلکه در زورشان
البته بعضی از خیر خواهان در این فکرند که چگونه می . اییمسئله ي زور، زور آزماییست؛ نه قدرت آزم
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به همین دلیل است که می خواهند برخورد گروهها را . توان زور آزمایی را به قدرت آزمایی تبدیل کرد
 قدرتی را که به زور گویی، استحاله  دیگر،از طرفی. در چارچوبه ي قانون اساسی ي مشروطه قرار دهند

.ی توان به قدرت آزمایی واگرداندیافته به دشواري م
در . تت تشکیل داد؛ نه حکومت موقّ قانون اساسی ي مشروطه می توان دولت موقّدر چهارچوبِ 

انقالب، نتیجه ي عدم انطباق قوانین . ی را ایجاد نمی کندهر صورت، غلبه ي زور بر زور، دیگر حقّ
ه به زور گویی از طرف ملّت و حکومت می موجود در قانون اساسی با  آگاهبود حقوقی ي مردم است ک

انجامد و تا در قانون اساسی، این تضاد برطرف نشود و با آگاهبود حقوقی و سیاسی ي مردم مطابقت نکند، 
ت نیز بیهوده خواهد بودقانون اساسی ي مشروطی.

ورد؛ بلکه  غلبه ي یک گروه یا خانواده یا طبقه یا فرد بر سایرین، حقوق و قانون به وجود نمی آ
یک نوع امتیاز و تبعیض به وجود می آورد یا آن را تجدید می کند و هیچگونه امتیازي را نمی توان 

ر می  میس، محدود به قانونتنها تفاهم میان آنهاست که بازگشت زورها را به قدرتِ. بدون زور بر پا داشت
ا  نفی نگردد، قانون و داد وجود ندارد؛ ام رفع وتا زور به قدرت تبدیل نشود و تا تبعیض و امتیاز،. دکن

.در انقالب و زمانهاي بحرانی و استثنایی، مردم و گروهها و طبقات با زور تجهیز می شوند؛ نه با قدرت
حکومتی که زور به کار بندد، پایه ي حاکمیت .  هیچگاه انحصار زور گویی ندارد،حکومت

تا موقعی قدرت، قدرتست . نیت خود را از دست می دهدخودش را که حقوقی باشد ویران می کند و حقّا
حکومت به معناي زورگویی نیست و نخستین نقش اجتماعیش این است که . که در دامنه ي حقوق باشد

 و گروهها و افراد، امکان آن را فراهم حکومت باید بکوشد که براي مردم. اندازد زور را از جامعه بر
.  مشترك و همگانپذیر را شکل بدهندآورد که به کمک تفاهم، قواعد

 قواعد مشترك تفاهمی باشد، قدرتش به زور تبدیل حکومتی که نمی تواند ارگانی براي پیدایش
 موقعی حاکمیت سیاستمداران، ارج گزارده می شود )چنانکه در ایران تا کنون انجام شده است ( می گردد 

- به –ماعی را نو که ملّت بتواند به پشتوانه ي آنها، تفاهم اجت  ق ه ي قواعد مشترك عمومی، تحقّ نو با تهی
در این نقطه است . ی است فقط در چنین صورتیست که حکمرانی ي سیاستمداران همان حاکمیت ملّ.بدهد

که میان حکمرانی ي سیاستمداران و حاکمیت ملّت، عینیت برقرار می شود و سیاست حکومتگران با 
.لّت همخوان می شودخواستها و آرمانهاي م

ی با قدرت واحد حکومتی اینست که در قدرت مشترك، همه ي ملّت در فرق قدرت مشترك ملّ
چنانچه چنین .  دارند راقدرت و حاکمیت شریکند و آگاهبود زنده و احساس نیرومند شرکت در حکومت

 و گسسته از ملّت می احساس زنده اي از شراکت مردم در حاکمیت حکومت نباشد، حکومت، قدرتی منتزع
در روند .  مشترك باشدحکومت بایستی جاي استحاله ي قدرتهاي مختلف و متباین، به یک کلّ. باشد

همخوانی ي سیاستهاي حکومتگران با آرمانها و خواستهاي مردم، قدرت ملّت به حکومت انتقال نمی یابد 
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 ،کت نیست؛ بلکه قدرت بایستی از ملّتتا ملّت در این انتقال، فاقد قدرت بشود؛ زیرا چنین عملی شرا
. سرچشمه بگیرد

 واگذار  قدرت خود را به حکومت)در مراجعه به آراي عمومی (   همیشهبار و براي ملّت یک
بدینسان، حکومت . یک چشمه ي جاریست و بایستی به طور مداوم از ملّت بجوشدنمی کند؛ بلکه قدرت،

 سلب نمی کند؛ بلکه قدرتها را به یک قدرت ، قدرت را از ملّتدر حاکمیت با کسب قدرت از سوي ملّت،
 استحاله می دهد و عمل استحاله دهی نیز یک روند مداوم است؛ زیرا کیفیت و کمیت ارگانها و ،مشترك

 قدرتورز در اجتماع، دائما تغییر می کند و حکومت از تنش قدرتهاي شخصیتها و سازمانها و احزاب
.  نه خودشمشترك می آفریند که در خدمت همه است؛گوناگون، قدرتی 

قدرت حکومت از هیچ گروهی سرچشمه نمی گیرد؛ بلکه قدرتهایی را که از گروهها و احزاب و 
سازمانها سرچشمه می گیرد به قدرتی مشترك و یکپارچه براي خدمت به همه ي افراد جامعه استحاله می 

  انتقال می دهد و ملّت را فاقد قدرت می سازد، حکومتحکومتی که همه ي قدرتها را به خود. دهد
.مستبد می شود

 ی برايحکومت، دستگاهی است براي تبدیل قدرتهاي موجود و مختلف به یک قدرت مشترك ملّ
 هر فردي و گروهی و طبقه اي، حس زنده اي دارد که سرچشمه ي قدرت همبسته است و . ملّتخدمت به

.  بهره مند شود)واقعیت به خود گرفته است ( ی کرده است  که در حکومت، تجلّ دارد از قدرت همبستهحقّ
به نام سرچشمه ( تا حس زنده اي از مشارکت . قدرت همبسته از براي او و در خدمت او و براي اوست

 موجود نباشد، حکومت نه تنها با ، و همچنین حس زنده اي از بهره مند شدن از  قدرت همبسته)بودن 
.  همخوانی ندارد؛ بلکه سیاستهایش علیه ملّت است،انها و خواستهاي ملّتآرم

ت حکومت، حسسرچشمه بودن در حاکمی ت را ایجاد می کند و همچنین حسشراکت در حاکمی 
انسان به دو شیوه، ،به عبارت دیگر. ی راوري از قدرت مشترك ملّ  بهره حقّحس شراکت در حکومت حس 

 می کند که در ، حسیکی آنکه هر کسی.  خود می شناسد برگزیده يت را حکومتمی کند و آن حکوم
 می کند که در منافع این حس ، مستقیما سرمایه گذاري کرده است، دیگر آنکه هر کسیاین سازمان،

در حالیکه سرچشمه ي .  بهره وري از آن را دارد شریک است و حقّ)در محصوالت این سازمان ( سازمان 
 )ودیعه ( مهم نیست که امانت .  است؛ نه ملّت) ودیعه ي الهی ، امانت الهی ( ا امامت، موهبت الهی سلطنت ی

همانطور که کلمه و . از طرف ملّت به شاه تفویض می شود؛ بلکه مهم این است که سرچشمه ي ودیعه کیست
ي آنست که اصل و د ارائه می شود، نشاندهندهوحی و امر اهللا به واسطه ي جبرئیل به رسولش محم 

 احساس شرکت و عینیت با شخص شاه و امام ندارد؛ ،در این صورت، ملّت.  الّله می باشدسرچشمه ي قدرت،
.  قدرت الهی ي رسول و امام استبلکه دلّال
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ت و قدرت شاه یا امام، از ملّت، سرچشمه نمی گیرد تا در راستاي آرمانها و اهداف آنها گام مرجعی
بدینسان قدرت الهی .  و امام با الّله یا قدرت او عینیت دارند؛ نه با آرمانها و خواست ملّتشاه. بردارد

سلطنت مشروطه یا والیت . ی نیست و نمی تواند باشدهیچگاه نماد همبستگی ي ملّت یا نشانگر حاکمیت ملّ
همینطور رژیم . ت الهیی و حاکمیحاکمیت ملّ: فقیه، تالشی است براي ایجاد ملغمه اي از دو حاکمیت 

 چیزي جز امامت مشروطه نیست که می )مجاهدین خلق ( جمهوري ي اسالمی و رژیم دمکراتیک اسالمی 
 دیگري را نفی می کند با هم آشتی ،کوشند دو حاکمیت متّضاد را که در مقابل هم قرار دارند و یکی

  فقطحاکمیت بایستی. می توان پذیرفتدو حاکمیتی را که داراي دو سرچشمه ي مختلف هستند، ن. بدهند
.یک سرچشمه داشته باشد

 نقش کلیشه هاي حاکم بر آگاهبود در گزینشهاي سیاسی -)ب 

تجربیاتی . ل خود بر اساس تجربه اش احراز می کندانسان حاکمیتش را با واقعیت بخشیدن به تعقّ
 تجربه، آزموده شد، شیوه ي ابراز حاکمیت از انسان که با تفکّر انسانی سازمان یافت و کارآیی آن در

تناوب حرکت از تجربه ي انسانی به تفکّر و حرکت از فکر، باز به سوي تجربه و یافتن . انسان است
.اشتباهات فکر و تغییر آن و ساختن یا زادن فکر تازه، حاکمیت انسان را واقعیت می بخشد

دگی کنیم، بایستی قادر باشیم که با همدیگر در  امروزه براي آنکه بتوانیم در کنار یکدیگر زن
 خود نیز بیندیشیم بی آنکه به وحدت عقیده یا باور به دینی  یا  جامعه يباره ي مسائل تنش زاي

 است؛  فرمانفرما نیزشکسی که خودش می اندیشد، خود. ی یا فلسفه هاي آلتی نیازي داشته باشیمیایدئولوژ
.شه ها و اوامر دیگري می شود، برده و بنده ي دیگري می ماندولی کسی که تسلیم و بارکش اندی

 .ایماناوري به یک اندیشه یا دین یا ایدئولوژي یا سیستمی از افکار است سواي، با هم اندیشیدن
انسانهایی که تحت شرایط سیاسی و اقتصادي و آموزشی ي متفاوت می زییند، هیچگاه یک گونه نخواهند 

ک مکتب فلسفی یا یک ایدئولوژي یا یک تئوري ي علمی، یک تناقض درونی ایجاد می ایمان به ی. اندیشید
ایمان  نمی تواند پویایی اندیشه را . کند؛ زیرا ایمان به اندیشه، یا اندیشه را نابود می کند یا ایمان را

نمی توان شک  زیرا از روند اندیشیدن بپذیرد و اندیشه نیز از ایستایی مستبدانه ي ایمان،گریزان است؛
. ورزي و عصیان را جدا کرد

 انسانی که می اندیشد در باره ي هر چیزي که می اندیشد، به آن، شک می کند و آن را می 
-این ویژگی، اهرمی است ایمان . سنجد ما به هر چیزي که ایمان آوریم، نیروي شک ورزي و .  ستیز 

.عصیانگري ي خود را نسبت به آن می کاهیم
مردم موقعی سیاستهاي حکومتگران را ارج می نهند که نتیجه ي باهماندیشی و ، »الی جم« از نظر 

 باهماندیشی بر اساس تجربه ي مشترك اجتماعی و سیاسی و  روندهمازمایی خود ایشان باشند؛ زیرا مردم در
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قعیت همبستگی ي ما به دلیل وا. اقتصادي و آموزشی شان هدفهاي خود را در عمل به آزمون می گذارند
 ابدي به اهداف دین  یا  -مداوم هدفگذاري در تفکّر و تجربه هاي فردي است؛ نه وابستگی ي ازلی 

. ایدئولوژي یا عقیده یا تئوري ي علمی که پیشاپیش، آنها را متعین و ثابت و ضروري و عینی ساخته اند
ا و حکومت و ساختار با شیوه ي هدفگذاري از طریق اندیشیدن و آزمودن با هم، ساختار سازمانه

ت وظایف حکومتی و مقامات حکومتی معین می شود؛ ولی وقتی هدفها و وظایف، دینی و قانون و کیفی
ایدئولوژیکی باشد، قوانین فقط براي عبارت بندي ي آن هدفها و براي یافتن وسائل و امکانات واقعیت 

 ایدئولوژیکی دارند و ا قداست و اعتبار خاصسند یطبعا یا آن قوانین، الهی و مقد. دادن به آن هدفهاست
ق دهنده ي آن ایدئولوژي سند، اطاعت می شود یا از آنها براي آنکه تحقّاز آنها به دلیل آنکه الهی و مقد

در حالیکه از قوانین فقط براي آن اطاعت می شود که خواستهاي ما را در هدفهاي . هستند، اطاعت می شود
 ي خود ما سرچشمه گرفته، بیان می کنند؛ نه براي آنکه واقعیت بخشنده به اصول ل و تجربهما که از تعقّ

.و فروع یک دین یا ایدئولوژي یا تئوري ي علمی هستند
ملّت، وقتی حاکمیت دارد که بتواند در برابر سیاستها و اعمالی که با آرمانها و خواستهاي او همسو 

ی حاکمیت ملّ. ی وجود نداردمقاومت و اعتراض، حاکمیت ملّ بدون حقّ. نیستند، اعتراض و مقاومت کنند
مسئله این است که چه اصلی در قانون اساسی . فقط موقعی هست که اراده ي ملّت، آخرین معیار قانون باشد

 را مستقر نمی کند تا یک اصل بر اصول دیگر برتري وجود یک اصل، به خودي ي خود، حقّ. برتر است
قواي حکومتی وقتی از اراده ي ملّت . و اعتبار دیگر اصول را بکاهد یا محدود کندداشته باشد و ارزش 

در مقام سرچشمه ناشی می شود که ملّت، آخرین و باالترین معیار و مرجع باشد؛ یعنی قانونگذاري بر 
شالوده ي مشروعیی نباشد؛ بلکه خواست ملّت، آخرین و برترین ت اصول اسالم یا ایدئولوژي ي خاص

. رجع تصمیم گیري باشدم
اصلی که در قانون اساسی ي مشروطه و حکومت ( ت مشروعیمعناي قانونگذاري بر شالوده ي

 ، دمکراسی نظام و این اصل با مفهوم ملّت دراینست که فقط شرع، حقوقدان است) اسالمی وجود دارد 
 شرع، قانونگذار باشد فقط فقها هر گاه. متّضاد است که می گوید فقط خواست ملّت، قانونگذار می باشد

هستند که می توانند تصمیم نهایی را در باره ي اجراي قانون بگیرند؛ ولی وقتی ملّت، قانونگذار باشد تک 
. هستند که در باره ي قوانین تصمیم بگیرند تک احاد مردم، سزاوار و محقّ -

با محو آزادیست؛ زیرا در صرفنظر کردن از قدرت، مساوي . آزادي بر قدرت انسان استوار است
بع قدرت حاکمه، قدرت مطلق و مستبد خواهد این صورت در جامعه، خال قدرت ایجاد می گردد و بالطّ

ت، من می اندیشم که وجودي هستم اندیشنده و این خصوصی. ت عقل فرهیخته استآزادي، خصوصی. شد
یشیدن پویاي من، سنجشگر اندیشیده اند. ویژگی ي بازتابی و انعکاسی ي عقل فرهیخته، فی نفسه است

روند اندیشیدن من، بدون آنکه یکپارچگی ي خود را از دست بدهد در باره ي اندیشیده . هایم می شود
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از اینجاست که آزادي چنانکه مخالفین آزادي و دمکراسی می . هایم می اندیشد و از آنها انتقاد می کند
.شرط نیستپندارند خودکامه و خودپسندانه و بی قید و 

 که می تواند پدیده ایستآزادي، .  آزادي، زاییده ي عقل فرهیخته است که بر نظم استوار است
آزادي . ، زمام گسیخته و بی بند و بارندآزادیهافقط تهمت است که می گویند . خود را کنترل و مهار کند

بدینسان قدرت . شگري است سنج ترازوي آزادي ي مهار شده در،بعي انسانی، آزادي ي عقالنی و بالطّ
عقل در انتقاد از خود، . در همراهی با عقل فرهیخته، یک قدرت مهار شونده یا قدرت نظم یابنده می باشد

افراد آزاد اندیش در برخورد با هم . افراد آزاد اندیش، انسانهاي بی منش نیستند. خود را محدود می کند
بالفاصله به شمشیر دست نمی آویزند؛ بلکه این آزادي، و تباین و تضاد قدرتهاي زاییده از آزادیشان 

بع تصادم آزادیها با هم، تصادم عقلها با هم است و تصادم عقلها با هم، زاییده از عقل فرهیخته می باشد و بالطّ
.تالش براي تفاهم عمومیست
آزادي در خصوصین کندت ذاتی که دارد، می کوشد تا حد کاربرد قدرت را نیز براي همه معی .

ی صرفنظر می کنند یا  به کلّدر تفاهم عمومی، افراد و گروهها یا از قدرتها ي خود در زمینه اي خاص
صرفنظر کردن از کاربست قدرت، صرفنظر کردن از داشتن قدرت نیست.  می کنندمراعات حد .

ظهار قدرت در هر عملی، ا. ما در هر عمل آزادانه اي که انجام می دهیم، احتیاج به قدرت داریم
ه اي قدرت در هیچ نظری. ، قدرت را هیچگاه به هیچ نامی نمی توان از مردم گرفتاز این لحاظ. آزادیست

قدرت و آزادي  در افراد . نبایستی از مردم سلب گردد و به طبقه اي فوقانی یا وراي مردم انتقال داده شود
ا صرفنظر کردن از حتّ. گذار کردنی نیستتها و طبقات می ماند و حذف شدنی و واو گروهها و جمعی

در ( کاربست قدرت یا مهار کردن قدرت چون به وسیله ي خود قدرت و آزادي و عقل صورت می گیرد 
بر قدرت و آزادي و عقل می افزاید)ت انعکاسی اش اثر همان خصوصی  .

 را در اختیار و کسی که می داند و از آگاهی ي خود، دانش دارد، بهتر می تواند آزادي ي خود
کسی که قدرت ندارد، نمی تواند از اجراي قدرت . کنترل داشته باشد و بیشتر از آزادي بهره ور می شود

سلب . ضعف، هیچگاه موجد فروزه ي اخالقی و سیاسی نیست. صرفنظر کند یا  آن را کنترل و مهار کند
 مسائل اجتماعی س، راه حلّو عالی و مقدقدرت از مردم و گروهها و طبقات به وسیله ي یک قدرت فوقانی 

. و سیاسی نیست
این به این معناست .  و از او سلب شدنی نیستی همین است که قدرت در ملّت می ماندحاکمیت ملّ

. از قدرت خود می تواند آن را به کار برد  و کنترل کند ملّت از قدرت خود، آگاه است و با  آگاهیکه
ملّتی که سرچشمه ي کاربست قدرت نباشد، حقوق و . قوق و آزادي نیز نداردکسی که قدرت ندارد، ح
.آزادي نیز نخواهد داشت

مرزهایش را  قدرتی را که نتوان.ن و محدود کند قانون اساسی براي آنست که قدرتها را معی 
رت سیاسی و کسی که قد. ن کرد، قانون اساسی نمی تواند آن را مهار کند و در اصول خود بگنجاندمعی
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ي براي او نخواهد تی و مذهبی اش بیش از قدرتهاي نامبرده در قانون اساسی باشد، قانون اساسی، حدسنّ
اما چه . بع محدود شده استص و بالطّقدرتی که در قانون اساسی، تعریف شد، قدرتی است که مشخّ. بود

شده اند در اجتماع، ماوراي بسا قدرتهایی در اجتماع که با وجود آنکه در حقوق سیاسی تعریف ن
یا تعریف ناپذیر بودن آن در عدم تعریف از یک قدرت. قدرتهاي حقوق سیاسی، اعمال قدرت می کنند

.قانون اساسی، دلیل عدم وجود و عدم نفوذ آن قدرت در اجتماع نمی شود
کسی  همانقدر که جامعه به؛ یعنیت داشته باشدقدرتی در قانون اساسی می گنجد که مسئولی 

هیچ . هر قدرتی موقعی محدود است که قدرت مسئول باشد. ت بخواهدقدرت می دهد همانقدر از او مسئولی
یا مبرّتقدرتی در قانون اساسی نبایستی وجود داشته باشد که فاقد مسئولیقدرتی که . ت باشدا از مسئولی

ی دارد؛ ولی هیچگونه  است هر گونه حقّتا از مسئولیقدرتی که مبرّ. ت است، محدود نیستا از مسئولیمبرّ
 گنجاندنی نیست؛ ، در قانون اساسیوقتی که قدرتی. ت می باشدبع بدون مسئولیوظیفه اي ندارد و بالطّ

 آنگاه این ،یعنی قدرتهاي سیاسی و اجتماعی اش بیش از محدوده ي حقوقی اش در قانون اساسی است
تی به کار می برد و بزرگترین خطر را براي  هر گونه مسئولی وراي، از لحاظ قانونی راصقدرتهاي نامشخّ

هر قدرتی که مسئول باشد، قدرتیست که در . ی پدید می آوردنه و قضاییه و حاکمیت ملّقدرتهاي مقنّ
قدرت قضاییه در باره ي اعمال او . قدرت وقتی محدود می شود که قضاوت بشود. اعمالش قضاوت می شود

.ت، اجرا می شوند، قضاوت او را بازخواست می کندکه به پشتوانه ي قدر
 می اندیشد که هر حکومتی فقط می تواند اجرا و ارجگزاري ي قانون را بطلبد و این  »جمالی« 

از یک تفاهم مشترك اجتماعی که ) آگاهانه ( فرد در اجتماع به طور ارادي و عقالنی .  انتزاعی استیک حقّ
. رابطه ي او با آن قرارداد یک رابطه ي آزاد است. ست، اطاعت می کندصورت قرار داد به خود گرفته ا

. آن قانون، شخصیت ندارد؛ بلکه تبلور اراده ي خود او و اراده ي دیگران در یک تصمیم مشترك است
، در یک برخورد همه ي اراده ها در یک کلّ.  انتزاعی استتابعیت از قانون، تابعیت از یک حقّ

 مشترك، یک نوع وابستگی ي دیگریست تا وفاداري ي عاطفی و احساسی و غیر عقالنی تفاهم و تصمیم
او در روند . رابطه ي فرد با قانون، یک رابطه ي آگاهانه و عقالنی و ارادي است. نسبت به یک شخص

.تاو به آن قانون پایبند است؛ زیرا نتیجه ي تفاهم و تصمیم خود اوس. تبلور آن تصمیم مشترك سهیم است
 قدرتها  اجتماعی که بر آن،مناسبات تحدید قدرت در قانون اساسی به این دلیل ممکن است که 

 هر قدرتی در قانون اساسی بایستی استوار و محدود . سیاسی تقلیل می یابندمناسباتاستوار می باشند به 
سی می تواند معیار باشد  سیامناسباتفقط .  و محدود کردص سیاسی باشد تا بتوان آن را مشخّمناسباتدر 

.و رابطه ي سیاسی، ماهیت ارادي و آگاهانه دارد
، هر کلمه اي که جاذبه ي اجتماعی پیدا کرد، در دست مستبدان  »جمالی« بر پایه ي تفکّرات 

جاذبه ي .  می شود و مبهم تار،بیش از همه چیز جذب می کند به طور مطلق آنچه ما را. آلوده می شود
جاذبه ي شدید یک اصطالح، احتیاج ما را به وضوح و روشنی . دلیل بر روشنی ي آن نیستشدید یک چیز، 
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ت، همه ي احزاب و عقاید از این خصوصی. آن که جاذبه دارد، دیگر به وضوح احتیاج ندارد. از بین می برد
لالحات خاذ اصطبا اتّ. تر کردن عقیده ي خود است؛ نه واضح کردن آن اصل، جاذب. استفاده می برند

از این لحاظ است که امروزه . جاذب، احتیاج به حساب پس دادن و وضوح در افکار و عقاید خود را ندارند
- و  -هر گروهی و حزبی و دینی، اصطالحاتی را برمی گزیند که با آزادي سر   کار دارد؛ زیرا آزادي در  

ط به آزادي، آلوده ترین کلمات بنابر این، مفاهیم و اصطالحات مربو. ترین چیزهاست سدنیاي ما مقد
. هستند

براي داشتن آزادي و براي بقاي آزادي بایستی هر روز کلمه ي آزادي و اصطالحات مربوط به 
گروهها و احزاب و عقاید و قدرتپرستان، آن را پاك و روشن کرد؛ زیرا این کلمات روز به روز از طرف

- به – ایست که بایستی آن آزادي، کلمه. می شوندخواسته یا ناخواسته آلوده  از آلودگیهاي عقیدتی   آن 
جاذبه ي آزادي نبایستی . ت خود را پیدا کندافی پاك شود تا آخرین روشنی و شفّو مذهبی و ایدئولوژیکی

.  می گرددگیهر چیز جاذبی، میدان آلود. جانشین وضوح و روشنی آن بشود
آلترناتیو، . ه انسان دارد یکی را انتخاب کند معناست که از میان دو امکان ک اینآلترناتیو به

ما موقعی دم از آلترناتیو . ق می یابدبحث از تحدید دو امکان است؛ ولی آزادي در کثرت امکانات، تحقّ
آزادي در . می زنیم که آزادي ي ما به خطر افتاده است و انتخاب در دو امکان نهایی محصور شده است

می گردد و با کاهش امکاناتگشوده دامن تربا افزایش امکانات،   وسر می شودکثرت امکانات می  ،
. محدودتر و دربسته تر می شود

اقل رسیده است و اگر چنانچه یک امکان دیگر وقتی امکانات به دو تا تقلیل یافت، آزادي به حد
 ،چیرگی ي استبدادبراي اجتماعی که تنها یک آلترناتیو دارد، . نیز از بین برود، دیگر آزادي وجود ندارد

او دیگر در میان کثرت امکانات بر نمی گزیند؛ بلکه در مرزي قرار دارد که تا اجبار و . حتمی است
 نیست؛ ، محدود به دو امکان، هیچگاه،واقعیت در جامعه و تاریخ. استبداد و ضرورت، یک مو فاصله دارد

 )آلترناتیو ( =  یا جامعه را به دو امکان کسانی که امکانات فرد. بلکه واقعیت، امکانات فراوان دارد
. تقلیل می دهند،  آزادي را از او سلب می کنند و او را به سوي جبر و ضرورت و استبداد سوق می دهند

 کسی که ایجاد آلترناتیو می کند،  سنگبناي  .آزادي، هر لحظه در خطر از بین رفتن استدر آلترناتیو،
.تنگنا را بر پا می دارد

وان و معتقدان به احزاب و مذاهب و ادیان کتابی و ایدئولوژیها می کوشند که  یک آلترناتیو پیر
روانی و فکري و عاطفی در جامعه ایجاد کنند و تعدع را تاریک و مسخ کنند تا در ذهن د و کثرت و تنو

 یک ،ک طرف ایمانستآنگاه در ذهن و خیال و روان، ی.  تقلیل دهند،و خیال انسانها، جامعه را به دو قطب
. یک امکان، حقیقت است و یک امکان، باطل. قبول نور  قبول ظلمت و یک امکان،یک امکان،. طرف کفر

بدینسان روان و فکر و عاطفه ي مردم در تنگناي یک . پرولتاریا و یک امکان، بورژوازي یک امکان،
.آلترناتیو رانده می شود
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 از دامنه ي ، می کوشدیري را به نفع خود تسریع کند هر حزبی و دینی براي اینکه تصمیم گ
 در آخرین دامنه ي تنگ شواقعی ي امکانات اجتماعی یا سیاسی یا فکري ي مردم بکاهد تا اینکه خود

گام بعدي . تنها او بماند و یک امکان دیگر. انتخاب باقی بماند و انتخاب را فقط به این یا آن تقلیل بدهد
به حسب ظاهر، دوگانگی ي خود را حفظ کند؛ ) دو امکان ( اینست که آلترناتیو  کاهش امکانات در فنّ

مثالهاي نور و ظلمت یا پرولتاریا و بورژوازي یا کفر و . ولی در اصل، به یک امکان پذیرفتنی تقلیل یابد
 و هیچ کس میان ظلمت.  دو امکان نیستند،ایمان یا حقیقت و باطل، حکایت از آن می کنند که هیچکدام

شق دوم آنقدر منفور و شوم . باطل امکان انتخاب نیست. ظلمت، امکان انتخاب نیست. نور انتخاب نمی کند
 یک نوع انتخاب آلترناتیو ظاهري،. شده است که انسان از انتخاب آن پیشاپیش باز داشته شده است

. ینکه امکان دومی نیست امکان انتخاب نیست؛ یعنی ا، زیرا میان حقیقت و باطل، باطلتشریفاتی است؛
فقط براي حفظ ظاهر . آلترناتیو فقط یک واژه ي صوري است که ضرورت و اجبار قبول حقیقت را بپوشاند

.آزادي، تشریفات انتخاب را نگاه می دارند
 آلترناتیو ها انسان فقط یک امکان دارد و جایی که یک امکان هست اساسا امکان  گونه در این

 ولی جامعه یا به فرض این که من آزادي داشته باشم؛.  میدانی براي تالش ندارد،وجود ندارد و آزادي
دولت فقط یک امکان به من بدهد آزادي من ارزشی ندارد؛ زیرا یک امکان را کسی برنمی گزیند؛ بلکه 

یک امکان همان ضرورت . وقتی کسی یک امکان دارد هیچ امکانی ندارد. فقط تصدیق و تایید می کند
همه ي اینها آلترناتیوهاي . دادن نام امکان به ضرورت و جبر براي فریب است. ق و جبر محض استمطل

را از دست  ت خودبا تقلیل دادن به یک امکان، امکان به ضرورت تبدیل می گردد و ماهی. دروغین هستند
داد می کنند، بااین کسانی که حزب یا عقیده ي خود را تنها امکان در مقابل واقعیت موجود قلم. می دهد

 دیگران را از ند تا حقّنام یعنی خود را یک ضرورت می حیله، خود را تنها امکان، جلوه می دهند؛
.امکان واقعی براي انتخاب منتفی کنند

بنابر این با سیر قهقرایی استبداد، .  آزادي و دمکراسی است که آلترناتیو هست فضايفقط در
هیچ حزبی هر چه هم دمکرات و آزادیخواه . مکاناتی هستند براي انتخاباحزاب و گروهها و سازمانها ا

عی شود اگر حزبی مد. در دمکراسی، دعوي اطالق نمی تواند باشد. باشد، اصل دمکراسی و آزادي نیست
در آزادي، دعوي . م مطلق و تمام عیار دمکراسی است، در حقیقت، دشمن دمکراسی و آزادي استکه تجس

ت همان عنصر دگردیسی، ر است و به علّآزادي، یک مفهوم نسبی و متغی.  منتفی می شودت،یاطالق و تمام
آزادي . آزادي در اثر زایندگیش می تواند هر روز، عبارت و شکل دیگري به خود بگیرد. ص استنامشخّ

ادي نیست؛ ی ي تمام و کمال آزبنابر این هیچ گروهی و حزبی و دینی، تجلّ. اتش تغییر می کنددر تجلی
د پدید می آید و همه می توانند به  با نابود کردن استبداد، کثرت و تعد. استولی استبداد، یک شکل

ر جاي یکدیگر بنشینندطور متغی.
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آزادي و دمکراسی، .  دمکراسی، ملک طلق هیچ حزبی یا گروهی یا دینی  یا ایدئولوژیی نیست
و گروهها در آن هستند و می توانند شانس حکومت کردن دامنه و فضاییست که همه ي احزاب و عقاید 

.جاي استبداد فقط می تواند استبداد بنشیند. داشته باشند
آزادي امکان هر عقیده اي و ایدئولوژیی و هر دینی است و .  آزادي، امتداد استبداد نیست

 هر عقیده اي و هر هر حزبی ودر آزادي،. همینطور امکان تغییر ایدئولوژي و دین و روشهاي سیاسی
 یک امکان در میان وقتی یک عقیده،. دینی، یک امکان است در میان امکانات بسیار و رنگارنگ

 آزادي براي انتخاب و تغییر عقیده و حزب و سیاست نیز هست؛ ولی وقتی یک عقیده، یک امکاناتست،
ط یک عقیده که  زیرا تسلّامکان در میان امکانات نیست قبول آن عقیده در آزادي صورت نمی بندد؛

وقتی . ن می کند شئون اجتماعی و سیاسی و اقتصادي و پرورشی و هنري را معیخود را فراگیر می داند،
.فقط یک عقیده، حاکمیت دارد، حکومت می تواند فقط استبداد محض باشد

نیم اینست که  وقتی که ما بکوشیم به سهم خود فضاي آزادي را بیافرینیم، اولین کاري که می ک
 هر حقیقت . بیرون بیاوریم) جایگزین پذیري (باید خود را تا آنجایی که مقدور است از آلترناتیو بودن 

. آزادي، جهان چند چشمی است.  زیرا در آزادي، امکانات کثیر حقیقت هستواحدي علیه آزادیست؛
. می جوید دنبال محال می گرددکسی که حقیقت واحد

هها و احزابی که اعتقادشان از حقیقت واحد سرچشمه می گیرد نسبت به هم و دیگر سازمانها و گرو
 هر حقیقت .انسانها با قساوت و خشونت مشابه رفتار می کنند؛ زیرا هر دو،  حقیقت واحد را می جویند

وان هر کجا که حقیقت بر آزادي تقدم پیدا کرد نمی ت. واحدي، حقّانیت استبداد مطلق را تصدیق می کند
ایمان به حقیقت . ایجاد حکومت دمکراسی کرد؛ زیرا استبداد محض را از حقیقت واحد نمی توان جدا کرد

تا زمانی که به حقیقت واحد ایمان هست و این ایمان بر ذهنیت ما . واحد، ایمان به استبداد مطلق است
.م و بدیهیستمستولی می باشد حکومت استبدادي در جامعه، مسلّ

ی و آزادي ي سیاسی به هیچوجه با مسئله ي رستگاري چه دینی باشد چه طور کلّآزادي به 
آنهم . د وابستگیها را در انسان می پذیردآزادي، تعد.  واقعیتهاي مختلفنداخالقی انطباق ندارد و این دو،

 کرد تا با ل در میان راه تحم آن را یا شومی که به اجبار بایستینه به طور موقت و به نام یک چیز شرّ
 اصل مثبت و بارآور و دوست ناموابستگیها را به د آزادي، تعد؛ بلکه رفع و نفی شودرسیدن به غایت،

آزادي از هیچ فردي نمی خواهد که تنها یک غایت یا هدف یا ایده آل را برنامه ي . داشتنی می پذیرد
 یک سمت و سويتاریخ و اجتماع در تغییر ناپذیر زندگی ي خود بشمارد و همینطور نمی خواهد که روند 

 باشد تا انسانها از تمام وابستگیها و هدفها و عالیق خود دست بردارند یاخود را از غایت و هدف و عقیده
آزادي به خودي ي خودش تنها هدف و . آنها برهانند یا آنکه آنها را تابع کمال یا ایده آل واحد کنند
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 علیه تثبیت و جاوید سازي یا واحد سازي ي هدفها و ایده آلها و ،آنبنابر این، گوهر . ایده آل و کمالست
. کماالت می باشد

آزادي، امکان و قدرت . آزادي، ایماناوري و اعتقاد به هیچ عقیده یا دین  یا ایدئولوژیی نیست
و آزادي، امکان . آزادي در پی ي هیچ هدفی نیست.  فضاي تغییر عقیده استآزادي،. تغییر عقیده است

. براي ابد یا در فرجام تاریخ، سلب آزادي می کند) یا کمال (تثبیت یک هدف . قدرت تغییر هدف است
کمال آزادي اینست که انسان بتواند تغییر عقیده و دین و فلسفه و . آزادي جز خودش هیچ کمالی ندارد

تغییر . دگانی بدهدتغییر سبک زن. تغییر کمال و هدف بدهد، تغییر نظام و حکومت بدهد. سیاست بدهد
آزادي، . د گرایشها با مفهوم آزادي متالزم استبنابر این، تعد. ت بدهدتغییر سنّ. اخالق و عادت بدهد

ق طبیعتش علیه تثبیت عالیق است؛ چه رسد به پایبندي ي مطلق که در ایمان به حقیقت واحد بایستی تحقّ
.پذیرد

آزادي، . نتقال می دهد؛ نه اینکه بالعکس آزادیست که منطق و روح خود را به وابستگی، ا
وابستگیها را متعدد و متنواین منطق . ق بیابد؛ نه آنکه به گرایشها پشت کندر می کند تا خود تحقّع و متغی

در آزادي، انسان . ق می یابد تحقّ،آزادي با تغییر دادن گرایشها و عالیق در زمان. براي آزادي غلط است
 آن را دارد که بتواند  نیروي زیراد گرایش پیدا کند؛ه به چیزهاي مختلف و متعد واهمه ندارد کاز آن

 قدرت گرویدن و گسستن، روندیست پایدار که در میان عقاید و افکار و .از آن چیزها خود را جدا کند
تغییر آزادي نمی تواند یک وابستگی ي . عالئق و امیال و عواطف می تواند آزادي را تضمین و تأمین کند

ناپذیر و تثبیت شده ي الستی را بپذیرد؛ زیرا این وابستگی با گوهر آزادي متناقض است و آلترناتیو 
.ندارد؛ چه رسد به کثرت امکانات تغییر

س و هر حقیقت واحدي طبق طبیعتش نه آلترناتیو دارد نه در کنار خود، آلترناتیوي هر چیز مقد
ی توان چنین چیزي یا چنین کسی را با یک چیز دیگر یا با یک فرد بنابر این نم. ت می شناسدرا به رسمی

چه ( س مسئله ي انتخابات در برخورد با پدیده ي تقد. دیگر به صورت آلترناتیو براي انتخاب عرضه کرد
 را انتخاب نمی کنند؛ بلکه آن را سس یا یک نظام مقد رهبر مقد. منتفی می شود)دینی چه غیر دینی 

 کنند؛ زیرا تقوا و عدل و عصمت، معیارهاي الهی هستند که الّله آنها را می تواند بسنجد؛ نه تصدیق می
. اینها واقعیات یا اعمال مفید براي جامعه نیستند که خود اجتماع مرجع قضاوتش باشد. افراد جامعه

هر گاه، تقدنکه به مردم نیز م پیدا کند مردم را از انتخاب بازمی دارد؛ ولو ایس در یک فرد، تجس
س، هر گونه آلترناتیو را براي تصمیم گیري و گزینش سیاسی نابود می تقد. امکانات انتخاب داده شود

س، س یا فرد مقدانتخاب سیاسی که فقط با وجود طیف امکانات صورت می گیرد با آمدن یک امر مقد. کند
منتفی می شود؛ زیرا خصوصیت امر مقدماوراي آن، همه . که آلترناتیو نمی پذیردس اینست س و فرد مقد

.او تنها آلترناتیو خودش است. او تنها امکان حقیقی است. جز او حقیقتی نیست. باطل هستند
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 مشترك اجتماعی تصمیم مسئله ي هر برايتواند بی واسطه می  ملّت ، دمکراسی در در حالیکه
بدیهییست که تا . یده ترین مسئله ي دنیاستاین حرف که ساده ترین سخنها به نظر می رسد پیچ. بگیرد

شهادت دادن و تصدیق کردن، سلب قدرت تصمیم گرفتن از افراد . انتخابی نباشد کسی نیز تصمیم نمی گیرد
براي انتخاب کردن و تصمیم گرفتن بایستی آنچه را موجب شهادت دادن و تصدیق کردن است از . است

ت دارد، انی که شهادت دادن و تصدیق کردن بر هر انتخاباتی ارجحیمیان برداشت و به کنار زد؛ زیرا تا زم
.دادن امکان انتخاب، فریبکاري می باشد

ی است؛ ولی هر معموال پنداشته می شود که همه پرسی، بهترین راه براي تصمیم گیري ي ملّ
 مسئله ي ،)همه پرسی  = ( در رفراندم .پرسشی به خودي خود در تنگنا گذاشتن امکانات جوابست

کیست که طرح امکانات می کند ( = کیست که می پرسد .  است)طرح امکانات ( = اساسی، مسئله پرسیدن 
(.هر پرسشی، امکانات .ات آن امکانات چیست چیست که در باره اش پرسیده می شود و دامنه و محتوی 

. را تنگ می کند)تصمیم گیري ( پاسخ دادن 
 فرد را منحرف کرد و او را از  پرسیدن، بالوژیکی می توان در نظامهاي عقیدتی و ایدئو

با طرح .  امکانی نیست که او انتخاب کندپرسش،در چنین نظامهایی،. امکانات واقعی جدا و دور کرد
پرسش در مقابل ملّت، راه انتخاب و تصمیم گیري ي واقعی بسته می شود؛ یعنی اینکه امکاناتی براي 

ه می شوند که امکانات واقعی نیستند؛ زیرا امکانهاي واقعی، بزرگترین خطر براي تصمیم گیري، بازگذاشت
در امکانهاي . امکانهاي ساختگی هستند که دیکتاتورها و نظامهاي توتالیتر  به آنها استناد می جویند

.یا آنکه سراسر امکانات جز یک امکان حذف شده استساختگی، محتویات تصدیقی نهفته اند
ملّت، موقعی تامین می شود که آنچه در پرسش طرح نمی شود و آنچه را وراي پرسش  آزادي ي 

 تصمیم گیري و انتخاب قرار می دهند، طرح بشود و آنچه تصدیقی است از میان برداشته شود تا ملّت، حقّ
ا که در تصدیق کردن و شهادت دادن، ملّت هنوز قدرت ابراز حاکمیت خود ر. به معناي واقعی داشته باشد

عناصر تصدیقی و شهادتی بایستی از انتخابات،  نفی گردند تا امکان . همان قدرت تصمیم گیري است ندارد
.ی بروز کنند حاکمیت ملّانتخاب واقعی و حقّ

ملّت است که بایستی امکاناتی را که می خواهد، طرح کند؛ نه آنکه یک گروهی یا حزبی یا 
ک آلترناتیو ساختگی، طرح کند و مردم را مختار کند که میان دو سازمانی یا طبقه اي، پرسشی را با ی

ات و امکانات و حدود جواب را کسی که سئوال را طرح می کند، محتوی. امکان کاذب، انتخاب کند
 طرح ی در حقّ حاکمیت ملّحقّ.  می یابد؛ نه در جوابآزادي در طرح سئوال، تحققّ. ص می کندمشخّ

نه در پاسخگویی و انتخاب میان آلترناتیوهاي ساختگی و حذف آلترناتیوهاي ق می یابد؛ سئوال، تحقّ
.واقعی
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 حاکمیتش را در طرح سئوال احراز کند و گر نه با انتخاب میان آلترناتیوهاي ملّت بایستی حقّ
ت از او شده استن نکرده است، سلب حقّساختگی که خود معیجواب دادن ملّت به سئوالی که .  حاکمی

. ملّت نکرده است، اعتبار حقوقی نداردخود 
همه پرسی، .  که پرسش آن را خود ملّت طرح نکرده باشد، بی اعتبار است)رفراندم ( = همه پرسی 

موقعی معتبر است که ملّت، مختار باشد و خودش، سئوال را طرح کند تا در سئوال، همه ي امکاناتی را که 
ص کرده باشم به من آزادي می دهند؛ مشخّخودم براي انتخاب،دو امکانی را که من . می خواهد بگنجاند

 که من می خواهم  راوقتی امکانی. نه هزار امکان از دیگري که مرا مجبور به انتخاب میان آنها می کند
.هزاران امکان نباشد، این هزاران امکان، هزارگونه اجبار استمیان

کسی که دامنه ي امکانات را . طلق از کسی بگیرند استبداد، تنها این نیست که آزادي را به طور م
استبداد، آزادي را یکباره نمی گیرد؛ بلکه هر روز یک امکان مرا می کاهد و . تنگ می کند، مستبد است

ا می دهد که با وجود اینکه از یک امکان من کاسته است باز امکانات دیگري دارم و بهتر من را بدان تسلّ
ن امکانات باقیمانده، این امکان گمشده را فراموش کنم تا روزي می رسد که است که براي خاطر حفظ آ
استبداد از آنجا شروع می شود که از دامنه ي امکانات می کاهند و باالخره . هیچ امکانی باقی نمی ماند

ن تقلیل می دهند؛ اما در این دو امکا) یک آلترناتیو ( در مرحله ي آخر، آن امکانات را به دو امکان 
. است باقی می ماندظاهري، یک امکان که فقط ضرورت و اجبار

 پرورش و بالندگی ي تفاهم از راه باهماندیشی و باهمآزمایی -)پ 

فکر، . سر می شود می ،انتخاب فقط در فضاي گشوده فکري بر این اندیشه است که »جمالی« 
ایمان .  می شود نیزندیشیده می شود انتخابجایی که ا. امکان هست و فقط در دنیاي امکان، انتخاب هست

حقیقت واحد، وجود مطلق .  ندارد؛ زیرا ضرورت وجودي ي هر مومن قلمداد می شود پیونديبا انتخاب،
 دو ، به دلیل فکر بودن،براي چیزي که هست دیگر امکان پدید آمدن نیست؛ ولی دو فکر. است

 در کنار خود نمی پذیرد  را دیگریحقیقت واحد، امکان. د می توان آنها را با هم ترکیب کر؛ زیراامکانند
حقیقت واحد، ترکیب . حقیقت واحد، همه ي امکاناتش را در خود دارد.  با آن ترکیب شود بخواهدکه

تا دو فکر تغییر نکنند با هم ترکیب . یر دادن دو فکر استغترکیب کردن فکر، ت. ناپذیر ترین ایده است
یک . حقیقت واحد، تغییر ناپذیر است.  تغییر دادن حقیقت واحد را نداردقّ ح،نمی شوند؛ ولی انسان
.  فکر با تغییر یافتن، تکثیر می شود.فقط فکر را می توان تغییر داد. حقیقت،  یکی می ماند

کسی که به خویشاندیشی پشت پا می زند و به حقیقت واحد، ایمان می آورد، انتخاب فردي را 
یک حزب ایدئولوژیکی یا یک گروه سیاسی ي دینی، .  یق و شهادت، تسلیم می شودترك می کند و به تصد
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در ترکیب فکري میان فکر خود و دیگري، یک نوع، فرقه گرایی و شرك  می بیند؛ زیرا حقیقت را نمی 
حقیقت و دروغ و باطل و ظلمت ترکیب کردتوان با ضد  .

فکر دیگري، یک .  حقیقت و باطل نیستمصالحه براي مومن به حقیقت واحد، چیزي جز، جمع
به همین دلیل، احزاب سیاسی که طبق مدلهاي دینی و ایدئولوژیکی ساخته . امکان در مقابل فکر او نیست

در این . ت مشورتی در آنها نیستمی شوند، میل ترکیبی و قدرت ترکیبی ندارند و میل تفاهمی و خصوصی
کیب ناگهانی ي ایده ها نیست؛ بلکه جاي برخوردهاي دشمنانه صورت، پارلمان جاي پیدایش و تفاهم و تر

براي آنها اساسا انتخاب بر پایه ي ترکیب و تفاهم وجود . آنها حقیقتهاي بدون آلترناتیو هستند. است
. ندارد

 می تواند بدون از دست جوینده ي خویشاندیش، هر فکري را از دیگري که بتواند تغییر بدهد،
 خود، با فکر خود، ترکیب کند؛ زیرا قدرت آن را نیز دارد که فکر خود  فکريتقاللدادن شخصیت و اس

شرق و غرب براي جوینده ي خویشاندیش تفاوتی ندارد و فضاي هر . ا حقیقت خود را تغییر بدهدو حتّ
.  به رویش باز استدو

« او بتواند فکر وقتی . خویشاندیش می تواند دنیاي افکار جور واجور را وا اندیشد و بازکاود
کسی که استقالل فکر ندارد از .  را تغییر بدهد چرا بایستی از آنها ترس داشته باشد »مارکس و هگل

وقتی جوینده ي خویشاندیش بتواند . نزدیکی و دوستی با متفکّران و فیلسوفان و هنرمندان می ترسد
را تغییر بدهد چرا نبایستی  ») م . ق479  - 551(  و کنفوسیوس )م . ق480  - 560(بودا « اندیشه هاي 

باالتر از این قدرت، قدرت تغییر فکر خود و حقیقت خود . در برابر آنها صف آرایی فکري داشته باشد
کسی که قدرت آن را دارد که فکر و حقیقت خود را تغییر بدهد، قدرت آن را نیز خواهد یافت که . است

.فکر دیگران را تغییر بدهد
با .  بتواند تغییر بدهد، امکانی از وجود و فضاي هستی ي او می شود اندیشستقل هر چه را فرد م

چنین قدرت است که تفکّرات جوینده ي خویشاندیش می توانند در دنیاي فکري و فرهنگی ي شرق و 
او در . غرب، تأثیر گذار باشند؛ ولیکن مومن به حقیقت واحد، این قدرت را از خودش سلب کرده است

قت واحد خود در نهایت عجز، ایستاده و معترف است که نه تنها خود او؛ بلکه هیچکس تا ابد مقابل حقی
نخواهد توانست آن را تغییر بدهد و او به همین حقیقت تغییر ناپذیر بایستی وابستگی ي مطلق و ابدي 

. داشته باشد
هر چه قدرت . بدهدکسی که نمی تواند فکر خود را تغییر بدهد، نمی تواند جهان خود را تغییر 

حقیقت . حقیقت واحد با افکار من بیامیزند از قدرت ترکیب افکار من با افکار دیگران کاسته می شود
واحد، تالش دائمی علیه ترکیب افکار با افکار دیگر است؛ ولی میل ترکیبی، جنبشی است که با مشارکت 

ایده ي مشترك در ترکیب افکار . ستیک فکر مشترك، نتیجه ي ترکیب دو فکر ا. دو فکر شروع می شود
ایده ي مشترك، از برخورد و تصادم ایده هاي مختلف پدید می . و قدرت ذاتی ي ترکیب افکار نهفته است
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حقیقت در طبیعتش، مطلق . ا حقیقت مشترك از برخورد و تصادم حقیقتهاي واحد پدید نمی آیدآید؛ ام
. نفی ترکیب و شرکت و تفاهم را می کند. است

هیچگاه میان دو نفر دارنده ي حقیقت، تفاهم حاصل نمی شود تا امکان تغییر دادن ایده هاي 
بنابر این تا .  تغییر آن، نه قدرت تغییر آن را داردهر کس که حقیقتی دارد نه حقّ. خود را داشته باشند

هم تبادل فکري داشته  هستند، نمی توانند با )در دین و ایدئولوژي ( افراد در دنیاي حقیقتهاي واحدشان 
- و  -هیچگاه با گفت . باشند و گفتارهاي همدیگر را بفهمند در .  شنود، افکارشان به هم نخواهد پیوست 

دنیاي حقیقت واحد، یکی باید حقیقت واحد خود را به نام باطل، رها کند و پیرو حقیقت واحد دیگري 
.شود

ست می رسد؛ زیرا مذاهب  و ن بیل به بدمکراسی و رژیم پارلمانی در چنین جوامعی به این دل
ایدئولوژیها  و ادیان کتابی که بر حقایق واحد و مطلق استوار هستند، امکان تفاهم و مشورت و ترکیب 

معتقدان و مومنان به مذاهب و ایدئولوژیها و ادیان کتابی نمی توانند با هم، . افکار را از بین می برند
.  با هم را ندارندحقایق واحد، امکان ترکیب شدنِ. موضوعی بیندیشندتفاهم حاصل کنند و در باره ي 

اندیشیدن براي آنها فقط اندیشیدن در چارچوب حقیقتشان می باشد؛ یعنی همه ي چیزها بایستی بسط و 
حقیقت آنها بی نیاز از . هیچ حقیقتی نیست که بر حقیقت آنها چیزي بیفزاید. نتیجه و تابع حقیقت آنها باشد

 تفسیر است؛ اما اندیشیدن به اندیشیدن در چارچوب حقیقت خود، همان فنّ. کر و طرحی دیگر استهر ف
.تن خویش، قدرت ترکیب افکار است

تفکّر . فکر دیگري با فکري که در روان من جاري است، ترکیب می شوددر باهماندیشی، 
و چه در وراي خود است بپیوندد وراي خود را می جوید، فکر به وراي خود می رود تا به آنتفاهمی،

فکر . دیگري براي او بیگانه و غیر نیست. خود را بگستراندروح در برخورد و ترکیب با فکر خود، 
من موقعی می اندیشم که در باره ي مسئله اي انسانی با .  خود کندمستقل می تواند فکر دیگر را هم از آنِ

 دارد یا می پندارد که همه چیز را دارد، نمی تواند با کسی که با حقیقتش همه چیز را. دیگري بیندیشم
 زیرا من موقعی با دیگري می اندیشم که باور داشته باشم که اندیشیدن با دیگري، دیگري بیندیشد؛

فکرم را پر مایه تر و انگیزنده تر می کند و دیگري می تواند از سرشاري ي تجربه هاي فرد ي اش بهره 
. قیقت، به هیچکس احتیاج ندارداي به من بدهد؛ اما ح

تفاهم، احترام به فکر دیگریست؛ زیرا دیگري نیز فکري . تفکّر، به فکر دیگري احتیاج دارد
کسی که حقیقت واحد دارد، دیگر به هیچکسی براي . دارد که می تواند به دامنه ي فکر من بپیوندد

مومن به هر ایدئولوژي یا دین کتابی در . در حقیقتش، همه چیز هست. گرفتن و تبادل فکري احتیاج ندارد
.النه ي عقیدتی ي خود که آن را حقیقت محض می خواند باقی می ماند

 سیاست، موقعی اجرا می شود که .، همفکري ي افراد اجتماع است »جمالی« سیاست از دیدگاه 
ل واحدي، وراي عقلهاي عق. افراد اجتماع در باره ي مسائل زندگی شان همفکري بکنند و با هم بیندیشند
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. عملی، وراي تالش آنها در کسب تجربیات نیست. حقیقتی، وراي ترکیب افکار خود آنها نیست. آنها نیست
یات و یات و منفردات و واقعیات و سپس از جزیات و اصول و مبانی به جزییجنبش فکري، نوسان از کلّ

.ات و اصول و مبانیستیمنفردات و واقعیات به کلّ
 هر کجا که اندیشیده می شود حقیقت واحد منتفی می شود و انسان با بزرگترین مسائل رویارو 

صل می منفعت یک فرد به منفعت و خوشبودي ي اجتماع متّ. از فرع به اصل کشیده می شود. می شود
دي و مسئله ي فر. در کوچکترین مسئله ي زندگی ي روزانه، مسئله ي تاریخ ملّت مطرح می گردد. گردد

مسئله، یک احتیاج . اساسا هر فکري، یک مسئله است. ی می گرددخانوادگی، مسئله ي سیاست اجتماعی و ملّ
هر دوره اي در اجتماع، . هر مسئله اي یک درد است. هر احتیاجی از فرد، یک مسئله ي اجتماعی است. است

همفکري، برخورد مسائل و . همدردي را بر می انگیزد و همدردي به همفکري ي اجتماعی می انجامد
هر مسئله ي اجتماعی، ترکیب . در تفکّر اجتماعی، مسائل اجتماعی پیدایش می یابند. ترکیب مسائل است

با هم اندیشیدن، . دردها و مسائل افرادند که در ترکیبشان مسائل اجتماعی را پدید می آورند. مسائل است
ر پی جواب دادن به مسائل نیست؛ بلکه طرح و فکر اجتماعی تنها د. شناختن مسئله ي اجتماع است
انسان در اجتماع، تنها براي حل مسائل، همفکري نمی کند؛ بلکه در . آگاهبود مسائل اجتماعی است

. می گردندحلّ، همفکري ي اجتماعی اساسا مسائل اجتماعی طرح و درك ودست آخرٍ
از دست بدهند تا امکان ترکیب وابستگی هاي سیاسی بایستی ساختمان روانی و دینی ي خود را 

تا . ی پدید آیدافکار در اجتماع و باالخره امکان ترکیب افکار در مجلس شوراي قانونگذاري ي ملّ
زمانی که وابستگیهاي سیاسی، هوت دینی و ایدئولوژیکی ي محض دارند ، نه امکان ترکیب افکار در ی

کسی که من را انتخاب می کند، یک شخص . نعرصه ي اجتماع هست نه امکان ترکیب افکار در پارلما
ی، اراده اش با من همراه می شود و ما دو شخص می شویم که با حفظ شخصیتهاي  خاصمسئله ياست که در 

.  مرا تصدیق می کند ولی وقتی کسیی پیدا کرده ایم؛ خاصمسئله يمختلف خود، یک اراده ي مشترك در 
در حالیکه او هیچ می . که کاربست قدرت مرا شاید چند برابر می کنداو با من، دو تا شخص نمی شویم؛ بل
یک پیرو دینی یا ایدئولوژیکی،  به صفري تبدیل می شود که قدرت . شود، به قدرت من افزوده شده است

.رهبر یا هیئت رهبریش را افزون می کند
. ق نیافته استی، تحقّهم جمع شوند و گر نه مساوات سیاس در انتخابات، آراي افراد بایستی با 

ا در تصدیق، اشخاص در ی با هم جمع می شوند؛ امص و خاصاراده ي اشخاص در رسیدگی به مسائل مشخّ
ت وجودشان را در رهبرشان محو می شوند و بدین سان هیچهایی می شوند که تمامی) رهبر ( یک شخص 

ا اگر یک نفر،  ما با هم یکی نمی شوند؛ امفاهم پیدا کند، شخصیتهايت با من اگر شخصی. متمرکز می کنند
پیرو من شد و به قدرت من، شهادت داد یا مرا تصدیق کرد، صفري می شود که قدرت مرا؛ نه فکر مرا در 

. ی اضافه می کند خاصمسئله يیک 
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و مردم س دینی یا غیر دینی پیدا می شود، دمکراسی شکست می خوردهر کجا که یک رهبر مقد 
 میلیونها انسان هیچ شده، نمایش جامعه ي آزاد بات، کاري جز تصدیق کردن انجام نمی دهند ودر انتخا

صد نفر که رابطه ي تصدیق کردن و . نیست؛ بلکه تمرکز وحشت افکن قدرت مطلق در یک فرد است
آنکه شهادت دادن با یک نفر دارند، خطري  از لحاظ قدرت اجتماعی در مقابل احزاب سیاسی هستند؛ ولو  

.احزاب، صدها هزار نفر عضو داشته باشند
، کسی که به تفکّر دمکرات منش، خو کرده است یا آنکه قدرت  »جمالی« بر پایه ي برهانهاي 

میان . سیاسی را با جمع زدن افراد عضو، محاسبه می کند، بزرگترین اشتباه سیاسی ي خود را خواهد کرد
هم ایجاد نمی گردد؛ زیرا مشورت و تفاهم در میان دو شخصیت رهبر و پیروان، هیچگاه عمل مشورت و تفا

خصوصیت پیروان و هواداران و . و یک شخصیت) صفر (  ایجاد می گردد؛ نه میان یک هیچ  اندیشمستقل
. معتقدان اینست که فقط در کنار رهبرشان و امامشان و خلیفه شان و دیکتاتورشان وجود پیدا می کنند

. یا ایدئولوژي صورت می بندد کتابی راه ایمان آوردن به یک دینهیچ شدن اختیاري از
در مقابل هیچ شوي ي . ل و ایمان آوردن، گذشتن از خود و نفی خود استتسلیم و توکّ 

 روند دیگري، همزمان با آن یا در کنار آن که هیچ سازي ي اجباري باشد، شروع اختیاري و با رغبت،
.  می توان به هیچ ساختن شخص یا فلج کردن اراده ي او پرداخت)فکنی وحشت ا( از راه ترور . می شود

هیچ شدن اختیاري با رغبت . از آن پس، در دین و ایدئولوژي، وحشت افکنی ي روانی شروع می شود
ایده آل مومنان و . بدون این هیچ سازي ي اجباري بر اثر وحشت اندازي ي روانی، ناممکن است

دئولوژي اینست که هیچ شوي را تا می توانند بر پایه ي رغبت و اختیار شخصی معتقدان به هر دین و ای
صورت دهند و وقتی دیدند که با رغبت و اختیار نمی توانند فرد را به هیچ شوي بکشانند، آنگاه به 

ل می شوند گر چه ایده آلشان آنست که فرد به اختیار ورغبت، خود را هیچ وحشت افکنی ي روانی متوس
.کند

م هم هستند؛ زیرا هر چه انسان به دلخواه و رغبت با ایمان به دین و دیکتاتوري و ترور، متم
 مقاومت و ایدئولوژي از خویشتن، نفی اراده و شخصیت بکند، باز در کُنه وجودش در برابر  هیچ شدن،

 گیرد بر خود هر جامعه اي که تصمیم مشترك می. بنابر این، اعمال زور الزم می شود. سرکشی می کند
حاکمیت دارد و ملّتی که بر خود حکومت نمی کند، دیکتاتوري از جامعه ي خودیا ملّتی دیگر بر او 

.حکومت خواهد کرد
و موقعی هست که عمل مشترك انجام ق عمل مشترك اجتماعی بازبسته استوجودش به تحقّ جامعه،

وقتی جامعه به خودي ي خودش نمی . کندت می می دهد و براي عمل مشترك به ضرورت تصمیم گیري هم
موقعی ملّی . تواند براي خود در فضاي تفاهم تصمیم بگیرد، قدرتهاي دیگر براي او تصمیم خواهند گرفت

 مشترك همه ي اعضاي جامعه  با همکاري و همفکري و حسگرایی در بعد سیاسی اش زنده است که ملّت
موقعی . ن می کند، تصمیمی را در عمل انجام می دهدشترك معیبا اراده اي آگاه براي هدفی که به طور م



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٣٠٢

ی همبستگی ي ملّ. ت سیاسی دارد که ملّت، آگاهانه دست به اقدامات تاریخی می زندی گرایی موجودیملّ
 تاریخ خود و اعمال مشترك خود،در اعمال مشترك و آگاهانه ي ملّت است که می کوشد آگاهانه با اراده

.را بیافریند
ما در انتخابات، فقط افرادي را به نام نماینده انتخاب نمی کنیم؛ بلکه همراه با افراد برگزیده، 

ت آنها با . ن می کنیم که سنجه ي اعمال آنها خواهند بودارزشها و هدفهایی را معیکردارها و شخصی
 فراسوي ملّت است یا هدف و ارزش عمل افراد انتخاب شده از قدرتی که. معیارهاي ما سنجیده خواهند شد

عملی را که هدف . ن نمی گردداز نظامی فوقانی یا متافیزیکی یا ایدئولوژیی که وراي دسترس اوست، معی
ت افراد جامعه استو ارزشش را کسی یا قدرتی دیگر جز خود جامعه معیتصمیم گیري . ن بکند، نفی حاکمی

 ،شخصیت و اراده از هم. میمهاي خود حاضر استشخصیت در تص. یک فرد با حس شخصیت او متالزم است
در شیوه ي تصمیم گیري ي یک جامعه و . انفکاك ناپذیرند و فاصله اي میان شخصیت و تصمیم گیري نیست

.روشهاي تصمیم گیري ي مشترك در یک جامعه، بحث جوهري ي سیاست در هر جامعه اي مطرح هست
 تقلیل می دهد؛ ولی در یک جامعه، اه ترین زمان،وحدت ارگانیک فردي، تصمیم گیري را به کوت

ق تصمیم گیري ي مشترك، یک وظیفه در اثر وجود افراد مختلف و گروهها و طبقات متباین و متّضاد، تحقّ
جامعه، موجودیت آگاهانه ي خود را موقعی . و تالش آگاهانه است و به خودي ي خود، صورت نمی بندد

 امکان تصمیم گیري ي مشترك را بیابند و خود را به آن خو بدهند و مسئله روش ودرمی یابد که انسانها،
. ي حاکمیت ملّی را واقعیت پذیر کنند

 جادوي شکل و فریب دادن مردم -)ت 

همه می پندارند که با تغییر شکل ظاهري به . شکل حکومت، بسیاري از ملّتها را سِحر می کند
شکل حکومت به خودي ي خود، محتویات آن را . می شودخودي ي خود، تغییر ساخت نیز داده 

 پارلمان و با داشتن. ساختار حکومت بایستی تراوش جوهر افراد آن اجتماع باشد. دگرگون نمی کند
 محتویات )فورمها ( ما  نه جمهوري داریم نه نظام دمکراسی؛ زیرا این شکلها س جمهور،یانتخابات و رئ

ات در اعمال و تفکّرات و احساس افراد جامعه باشد تا بتوان اقلی از محتویدبایستی ح. را ندارندالزم
.دمکراسی ي در خور جامعه را بر پا داشت

 اینها به .  می بینند یک فنّ،ت می دهند در سیاستسیاستمدارانی که به شکل حکومت، اولوی
 .اقتصادي و اجتماعی استوارندبخصوص سیاستهاي دوران ما که بر تغییر شیوه هاي . جادوي شکل قائلند

نه تنها . اعتقاد به جادوي شکل بر ذهنیت همه ي گروهها و احزاب ایدئولوژیک و قدرت طلب، سیطره دارد
و فکر و رفتار سیاسی و مارکسیستها معتقدند که فرمهاي تولیدي و صنعتی و اقتصادي می تواند روح
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.  نیز به جادوي شکل معتقدندي کاپیتالیستیران کشورهافرهنگی ي جامعه را متعین بکند؛ بلکه سیاستمدا
این پیوستگی ي ذهنی که شکل می تواند و می .  و صنعت و هنر بر این اساس، پیدایش یافته استاساسا فنّ

بایستی واقعیت و معنی ي روح را بیافریند با پدیده ي سحر در همان غارها با انسان پا به عرصه ي جهان 
.گذاشت

شیست آسان تر و هر کسی که وِ رماعات با شروع تغییر از شکلهاي سیاسی یا اقتصادي،تغییر اجت
به فکر تغییر جامعه می افتد، خواه ناخواه با  تغییرات در یکی از شکلها شروع می کند؛ ولی اشتباه او از 

ت این جا، آغاز می شود که می پندارد حکومت با تغییر شکل به طور خودکار، تغییر ماهیات نیز و محتوی
. خواهد داد

جاذبه . ما می پنداریم که با تقلید از رفتار دیگري می توانیم به نتایج او برسیم یا همانند او شویم
ساحري است که همه ي ات،جادوي شکل براي رسیدن به محتوی. ي شکل، ما را به تقلید می کشاند

ات و معنا پیش از آنکه افکار و محتوی. ده استگروهها و احزاب و سازمانها را به طرز مختلف مجذوب کر
پیش از آنکه . د، به شکل و صورت ولباس و ادا و اطوار پرداخته می شودنو روح و احساس و عواطف بیای

تفکّر فلسفی بیاید، اصطلالحاتش می آید به طوریکه اصطالحات انقالبی و اصطالحات فلسفی ي رادیکال را 
 که پشتوانه ي دراز  گوناگون فکرياصطالحات.   پوسیده و منجمد پوشانیدمی توان بر هر گونه معتقدات

د، اصطالحات تو خالی هستند که همه چیز را می توان در آنها نت تاریخی براي این اجتماعات ندارمد
ی مترقّ.   پوشانید کتابیکلمات و اصطالحات انقالبی را می توان بر تن هر ایدئولوژي و دین. گنجانید

.ر و سنگسان و ادا و اطوار انقالبی به آنها دادن، یک حیله ي قدیمی است عقاید متحجسازي ي
در چنین اجتماعاتی پیش از آنکه برخورد واقعی با فکر و معنا اتفاق بیفتد، اصطالحات و ظواهر 

ولی اصطالحات آمده اند؛. اینها نتیجه ي جادوي شکل است. دن می شو و سرمشق مدل،سیستمهاي فکري
 نیامده است؛ زیرا تفکّر در باره ي تصمیم گیریهاي  آنهافکّر و استقالل تفکّر و تجربیات فکریش در پیت

. مشترك، پرداختن به گوهر دمکراسی است
براي تصمیم گیري ي . اجتماع، هر چه بزرگتر می شود، تصمیم گیري ي مشترك مشکل تر می شود

ازمانها و وسائل پیچیده تر و تمرینهاي مداوم اجتماعی مشترك در باره ي جامعه ي بزرگ به روشها و س
تصمیم گیریهاي مشترك به خودي ي خود در یک جامعه ي بزرگ، صورت نمی گیرد؛ بلکه . احتیاج است

بحرانها و حاالت اضطراري است که .   و هنر است که بایستی آموخت و احتیاج به آزمودن داردیک فنّ
در حاالت عادي می توان تصمیم گیري ي مشترك را در . بیشتر می کندضرورت تصمیم گیریهاي مشترك را 

 ولی حاالت بحرانی و فوق العاده، جامعه را در تنگناي فشار جامعه به تعویق انداخت و آن را طول داد؛
.براي تصمیم گیري ي فوري قرار می دهد

 و سازمانهایی که به در اثر عدم وجود روشها. آسیبگاه دمکراسی، حاالت بحرانی و اضطراریست
تی می افتد که می تواند به تصمیم گیري و تفاهم مشترك سرعت بدهند، تصمیم گیري در دست فردي یا اقلی
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. در مقابل بحران بایستی بالفاصله و سریع تصمیم گرفت. سرعت و به موقع از عهده ي تصمیم گیري بر آید
فشار براي گرفتن یک تصمیم و . در جامعه درك کننداز این لحاظ،  همه می توانند ضرورت تصمیم گیري را 

سازمانها یا احزاب، توجه را به عجز جامعه براي گرفتن تصمیم مشترك در اثر فقدان آمادگی ي 
یکتاتورهایی که چنین آمادگی را دارند جلب می کند و دیکتاتورها می توانند اختیارات و اقتدارات د

. ان یا حالت فوق العاده مشتق کنندخود را از یک امکان قطع نشدنی ي بحر
ص نمی شود که قانون اساسی، کاربست قدرت را در حالت عادي جوهر حاکمیت بدینسان مشخّ

 کدام ص می گردد که در حالت اضطراري و فوق العاده، مشخّچگونه توزیع کرده است؛ بلکه بدینسان
یت دارد که تصمیمش در حالت فوق العاده، ملّت موقعی حاکم. ارگان قدرتورز، نقش اول را ایفا می کند

قانون اساسی بایستی طوري ترتیب داده شود که حاکمیت در حاالت بحرانی و فوق . نقش اول را ایفا کند
ت یا یک حزبالعاده در اختیار پارلمان قرار گیرد؛ نه در دست فرد یا اقلی.

گیري ي انسان و جامعه به کناري معموال هر چه را می خواهند در اجتماع از دامنه ي تصمیم 
 می  انتخاب را از انسانبع حقّ تصمیم گیري و بالطّبزنند در دامنه ي حقیقت قرار می دهند و بدینسان حقّ

. تا آن جایی که حقیقت، حکمروایی می کند، تصمیم انسان الزم نیست و معنایی ندارد. گیرند
را از ) سیاست (  مشارکت در دنیاي قدرت  به نام حقیقت، اندیشیدن در باره ي قدرت و حقّ

. حقیقتی را که انسان، انتخاب نمی کند، براي او در دنیاي انسانی اصال حقیقت نیست. انسان سلب کرده اند
 آزادي نیست، حقیقت ،حقیقتی که در آن.  جدا شدنی نیست،دنیاي انسانی، دنیایست که آزادي از آن

فراسوي آزادي، حقیقتی . قت است که در دنیاي آزادش قرار داردبراي انسان، چیزي حقی. انسانی نیست
ر است و تغییرش طبق قوانین آنچه آزاد است،  متغی.  زیرا انسان، آزاد استانسان، دانستنی نیست؛. نیست

صی نیست که بتوان با دانستن آن قوانین در باره ي آزادي و سیر تصمیم گیریهاي انسان، ثابت و مشخّ
.آگاهی داشت

شناختنی را هیچگاه نمی شود به دانستنی تقلیل . آزادي فقط شناختنی است. آزادي،  مجهول است 
براي دانستن انسان بایستی آزادي را از او حذف کرد و با حذف شدن آزادي، انسان دیگر انسان . داد

ود، از بین خواهد  زیرا اگر آزادي دانسته شارزش آزادي به همین نادانستنی بودنش باز بسته است؛. نیست
نادانستنی بودن انسان را نمی توان با افزایش قدرت علمی و باالخره با بی نهایت ساختن قدرت علمی . رفت

با افزایش قدرت علمی و یافتن روشهاي مناسب علمی نمی توان در باره ي انسان به نام یک . بر طرف کرد
. وجود آزاد، دانش پیدا کرد

یا پدیده ها یا اشخاص یا  دانایی، انسان در تالش است که ابتدا وقایعدر تصمیم گیري بر پایه ي
تصمیم گیري بر پایه ي دانش، . ن کندیتی معیقسمتی از اعمال و افکار و احساس اشخاص را به طور علّ

ش از این لحاظ، با هر انتخابی تا  آنجا که بر پایه ي دان.  و نتایج استمناسباتیتی ي تالش براي تعیین علّ
 افکار و اختیارات فرد انتخاب شده، )ضروري و حتمی و قاطعانه ( یتی ي گرفته می شود، هدف تعیین علّ
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مستتر است؛ ولی با تصدیق و تایید و پذیرش فردي بر پایه ي تصدیق، انسان می خواهد که خود را در 
کپارچه به اعمال و افکار آن او خود را ی.  واگذارد یا بسپارد)یا عاملی یا پروسه اي ( تش به شخص تمامی

ه ي او در  تک اعمال و افکار چنین فردي براي او مد نظر نیست؛ بلکه متوج -تک . فرد می سپارد
تش می باشدتمامی .و تصدیق با سرمشق شدن .  فکر اوتش هست؛ نه عمل یاارزش فرد تصدیق شده  در تمامی

.، آمیخته استمثال اعال شدن فرد تصدیق شده
ت و نفی ب بر پایه ي دانایی، اصل حاکمیت فرد بر خود است و تصدیق، اصل تسلیم و عبودیانتخا

اگر انتخابات سیاسی، روشی براي انگیختن به تصدیق باشد و انتخابات فقط . حاکمیت خود بر خود است
.روند گواهی دادن مردم به یک شخص باشد، نفی حاکمیت انتخاب کنندگان است

 ت دارد که تابع را به طور ت مطلق بر اینتئوري ي حاکمیفرض استوار است که کسی حاکمی
یتی، موقعی صورت می بندد به دانایی احتیاج دارد؛ زیرا تابعیت علّچنین حاکمیتی. ن می کند معی،یتیعلّ

 اصطالح که تابع، فاقد اراده باشد؛ اما به علّت آن که اصطالح فقدان اراده ي آزاد، ایجاد نفرت می کند،
در اینجا انسان در آزادي تصمیم می گیرد که خود را تابع . اطاعت خودخواسته را به جاي آن می گذارند
حاکمیت محض بر یک . این مفهوم، یک مفهوم متناقض است. محض کند و از این تابعیت خوشش می آید

. اراده ي آزاد ناممکن است
چنین مفهوم .  تابع و محکوم و فاقد آزادي باشدجوینده ي آزاد اندیش نمی تواند به دلخواه،

اگر بپذیریم که خدا و امام و . حاکمیتی در هر جا که به کار برده شود نقص خود را همراه با خود می آورد
سلطان و دیکتاتور و حزب بر همه ي مردم حکومت می کند، در این صورت، تنها یک فرد آزاد وجود 

اخواه به نفی اراده در افراد جامعه می کشد و جامعه، دست آخر به وسیله دارد و تابعیت جامعه، خواه ن
ایده آل چنین حکومتی، همان اطاعت خودخواسته و ماشین خود کار شدن و غریزي و . تقلیل می یابد

حتا اگر ملّت، نمایندگان خود را انتخاب کند، آنها چیزي جز وسیله . فطري شدن عمل اجتماعی می گردد
.نیستند

. ، کسی که یک بار انتخاب می کند، پیوسته انتخاب خواهد کرد »جمالی«  پایه ي برهانهاي بر
آنچه .  تصدیق و شهادت است که یکبار براي همیشه است.انتخاب نمی تواند یکبار براي همیشه باشد
ي در  تصمیم گیري است و تصمیم گیرتحقق آزادي در گروِ. انتخابیست، تکراریست و بایستی تجدید شود

آزادي . برهه اي از زمان یا لحظه اي زمانی اتفاق می افتد و با توقف تصمیم گیري، آزادي، واقعیتی ندارد
م پیدا می کنددر تکرار عمل تصمیم گیري، تجس .

تصمیم گیري بر پایه ي دانایی در باره ي . هر جا که تصمیم همگانی گرفته می شود، آزادي هست
تصمیم گیري در اجتماع بایستی بر اساس . ه آزادیست، در اصل، نفی آزادي استمسائل اجتماع که مربوط ب

بقا و تقویت آزادي ي اجتماعی و فردي باشد، یعنی تصمیم گیري بایستی نه تنها آزادي ي دیگري را 
چنین تصمیمی . یتی استولی تصمیم گیري بر پایه ي علم، علّ.  کند نیزحفظ کند؛ بلکه بایستی آن را تقویت
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در باره ي موضوعهاي طبیعی . یتی را تنفیذ کند علّمناسبات ی کوشد تا در باره ي آنچه تصمیم می گیرد،م
ر انتخاب بر اساس دانش، اگر میس. ا در باره ي مسائل انسانی امو فیزیکی می توان چنین تصمیمی گرفت؛

یک نفر به .  انتصاب می باشدیتی ي او می انجامد که سرشت پدیده ي و تعیین علّباشد به تحدید آزادي
یتی به او انتقال سپس اراده ي شاه یا امام یا دیکتاتور یا رهبر بایستی به طور علّ. مقامی منصوب می شود

.در اصل، نماینده، آلت آنها می شود. یابد
.  هیچگاه انتخاب سیاسی نمی تواند بر پایه ي دانایی مطلق صورت بنددمی اندیشد که » جمالی« 

همین که بخواهیم انسانی دیگر را . ، هیچگاه نسبت به افرادي که انتخاب می کند، دانش مطلق نداردجامعه
به طور علیجوهر آزادي در گوهرش او را به گریز . ن کنیم، به نام انسان آزاد مقاومت خواهد کردتی معی

. در خفا یا سرکشی در ضمیر ناخود آگاهبودش خواهد راند
 ي مسائل انسانی بر معرفت داشتن در باره ي انسان استوار است؛ نه بر پایه ي تصمیم گیري در باره

ا وجودي مافوق او نمی تواند او را حتّ.  هیچکس نمی تواند ژرفاي انسان را بداند.دانش در باره ي انسان
تصمیم . تصمیم گیري ي انسان در باره ي مسائل اجتماعی و انسانی بر پایه ي شناخت استوار است. بداند

.آزادي را که سرچشمه ي تصمیم گیریست، منتفی و سلب می کندگیري بر پایه ي علم،
 و هیچکس نبایستی در باره ي انسان و جامعه، تصمیمی بر پایه ي علم بگیرد که بدینسان حقّ 

در باره ي انسان فقط بایستی خود انسان . قدرت تصمیم گیري ي فرد و جامعه را بکاهد یا منتفی کند
چون انسان، تنها یک واقعیت فیزیکی یا ارگانیک . صمیم بگیرد تا انسان بر خود، حاکمیت داشته باشدت

و شناخت او در باره ي خودش هیچگاه نمی می تواند خود را بشناسدنیست، نمی تواند خود را بداند؛ ولی
.ی تقلیل دهدیت علّمناسباترا به  را در جوهرش به یک وسیله تبدیل کند یا اوتواند او

یتی، پدیده ي انسانی  علّمناسبات اجتماعی و سیاسی و روانی ي انسان به مناسبات با تقلیل دادن 
علم در باره ي هر چیزي، آن چیز را آلت انسان می . انسان معلوم، انسان اسیر و برده است.  می شودمنتفی

.اع را به آلت، تقلیل خواهد دادش، انسان و اجتممناسباتهمانطور علم  در باه ي انسان و . کند
ساسا معلوم یا معلوم شدنی آزادي ا. تصمیم گیري  با یک مجهول بر طرف نشدنی روبروست

آزادي از هر چیزي انگیخته می . ، بی برو برگرد نابود نیز خواهد شددآنجا که آزادي معلوم شو.نیست
ن کندشود؛ امدي در انسان، پیامد نهایی اعمال و افکار و آزا. ا هیچ چیزي نمی تواند گوهر آن را متعی

انسان در این نقطه ي نهایی بایستی خودش تصمیم .  می گذارد)نا دانستنی (= احساسش را پیوسته مجهول 
.  است)خطر آزمایی ( هر تصمیم گیري و انتخابی یک ریسک . بگیرد

یی را در عمل و فکر رفع نمی آزادي به رغم معرفت ما در باره ي خود و انسانهاي دیگر، ابهام نها
آن که جسارت خطر ندارد از آزادي می . تصمیم گیري و انتخاب  یک جسارت و خطر آزمایی است. کند

آزادي بدون قبول خطر . می شودو سعادت طلبی سبب نفرت از آزادينظم دوستی و رفاه خواهی . ترسد
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کسی که تصمیم می گیرد و انتخاب می . ین برددر انتخاب و تصمیم گیري نمی شود اشتباه را از ب. نمی شود
آزادي ي خود را . کسی که نمی خواهد اشتباه کند. اشتباه، سایه ي آزادي است. کند، اشتباه هم می کند

. به رهبران و همه ي مذاهب و ادیان کتابی و نظم سازان و  بهشت وعده دهندگان  می فروشد
ریسک، آن نیست که آنچه را می توان . اردکسی آزاد است که جسارت بیشتر براي ریسک د

ریسک، آن است که انسان، آنچه را از موقعیت می توان دانست، بداند و آنچه . دانست، ندانسته عملی کرد
جایی که همه ي . می توان شناخت، بشناسد و با  آگاهی از مجهول بودن تصمیم گیریها، تن به عمل دهد

. ما وامی گذارند، منطقه ي مجهول آزادي و معرفت ماستدانشهاي انسانی، تصمیم نهایی را به
 متجاوز و فضول و در شناخت، هیچکس نمی خواهد به حریم آزادي ما تجاوز کند؛ ولی دانش،

. ا شناخت، پذیرفتن دیگري در آزادیش هستدانش، سلطه خواه و غلبه جو است؛ ام. قساوتمند است
خود را همانطور که .  دیگري را همانطور که هست می پذیردانسان،. تش هستپذیرفتن دیگري در مجهولی

هر کسی خود را می گسترد، نقابش را می . هست، می نماید و در اینجاست که هر فردي، خود را می گشاید
اندازد، همه ي ماسکها و قیافه هایی را که به خود گرفته بوده است، دور می ریزد، عریان می شود، بی 

.اب می شود، بی دیوار می شودپرده می شود، بی حج
جائیست که . مجهول، جایی است که دانش، غلبه نکرده است. مجهول بودن براي دانش، عیب است 

.  واهمه دارد،جائیست که انسان از آن. جائیست که دشمن در کمین نشسته است. دانش، فتح نکرده است
علم به .  و تحت فشار می گذاردا می آزاردمجهول، او ر. دانش نمی تواند در کنار مجهول، راحت بیاساید

شناخت، جنبشی است در انسان به رغم علم که در برابر آزادي ي انسان قد می . آزادي آسیب می رساند
. افرازد

دستش به هر جا نرسد، آن را  علم،.  شبه معلوماتی است که خود را علمی ساخته اندخطر هر علمی،
، مسائل انسانی کمتر دانستنی هستند، بیشتر شبه علم در آنها رخنه کرده شبه علم می کند و به دلیل آنکه

باالخره در آخرین مسائل انسانی و در نهادي ترین ارزشهاي انسانی، آنچه را علم الهی می نامند، در . است
- و  -در این مسائل که با آزادي سر . آن، چیزي جز شبه علم نمی توان یافت  کار دارند، بحثی جز شبه  

.علم نیست
من . دنیاي تفاهم است. دنیاي شناخت، دنیاي برتري جویی نیست؛ بلکه دنیاي همفکري است

من با شناخت، کسی را بر می گزینم تا با من . کسی را با شناخت، انتخاب نمی کنم تا بر من حکومت کند
 و همدرد  و همفکردر شناخت می توان همراه« .  یافتدر پروسه ي شناختن نمی شود رهبر. همفکري کند

آن که انتخاب می کند، کسی را که انتخاب می شود با عمل انتخاب کردن  » . یافتو همکار و همگام
قدرت و منزلت انتخاب شده، از . کسی که انتخاب می کند، خود را سرچشمه می کند. تابع خود می کند

آن کسی را که انتخاب می شود، آن که انتخاب می کند، . قدرت و منزلت انتخاب کننده، مشتق می شود
. مشتق از خود و تابع خود می کند
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بدینسان آن . آن که انتخاب می کند، تصمیم می گیرد و آن که تصمیم می گیرد، حاکمیت دارد
آن که انتخاب می کند، فقط یک فرد را انتخاب . س ترین قدرت استکه انتخاب می کند، عالی ترین و مقد

 و هدفها و ایده آلهایی را انتخاب می کند که بر طبق آن، اعمال اشخاص و عملکرد نمی کند؛ بلکه ارزشها
ما .   دارد قدرت داشته باشدفقط آن کسی را که ما بر می گزینیم، حقّ. ن می شوندمقامات قدرت، معی

رزشها و ت او تابع هدفها و او حیثیو برتري ي مقامبنابر این، قدرت. ص می کنیمرا مشخّهستیم که ارزش
 انتخاب و قدرت انتخاب ما، نفی حقّ. او تابع ماست و قدرتش از ما سرچشمه می گیرد. ایده آلهاي ماست

س تر را می کندهر نوع قدرت عالی تر و مقد .س تر می شمارد یا کسی که قدرت خود را عالی تر و مقد
هی تلقی می کند، قدرت خود را از  استنتاج می کند یا سلطنت را ودیعه ي ال،قدرت طلبی اش را از امامت

.ا مفاهیمی از قبیل سیر تکامل و ضرورت تاریخ، قدرتی مافوق استحتّ. له یا نظامی مافوق مشتق می کندلّّا
نهادن یک .  انتخاب براي مردم و انتخابی بودن خود، نفی هر گونه قدرت مافوق استقبول حقّ 

جتماع یا ضرورت تاریخ با مفهوم انتخاب، متّضاد است و قدرت مافوق غیر شخصی از قبیل مسیر تکاملی ي ا
در عمل چه قدرت مافوق شخصی چه قدرت مافوق غیر شخصی با عمل انتخاب و تصمیم گیري متّضادند و 

ند و انتخاب فقط اصطالحی باقی می ماند که ن می ک را نفی واقعیت انتخاب،باالخره وجود چنین مفاهیمی
.تصدیق را خواهد پوشانید

گرفته  وقتی کسانی که منشا قدرت می شوند، انتخاب شدنی هستند اگر انتخاب کردن به جد 
واقعیت انتخاب، تحقّق یابد، تابع انتخاب کننده می شوند و قدرتشان مشتق از قدرت انتخاب وشود

.س تر فقط تصدیق می خواهد و بسدر حالیکه قدرت برتر و مقد .کننده است
 برتر از ما )یا از طرف قدرتی سواي ما (  هیچکسی فی نفسه  می کند که، استذالل »جمالی« 

دیکتاتورها می خواهند که ما آنها را در برتر بودنشان تصدیق و تایید کنیم؛ ولی ما فقط از راه . نیست
 تجدید شدنیست، می ،انتخاب و تصمیم خودمانست که کسی را یا گروهی را برتر می کنیم و چون انتخاب

برتر بودن  به تجدید تصمیم ما .  آن فردي را که برتر کرده ایم به مقام همسان خود بازگردانیمتوانیم
ما هر که را در انتخاب برتر می کنیم، . هیچگاه برتر بودن کسی، تثبیت و ابدي نمی شود. بازبسته است

با وقفه . تبرتري ي هر کس تابع تصمیم مشترك اجتماع اس. برتري ي او تابع تصمیم گیري ي ماست
انتخاب کننده، . انداختن در تصمیم یا با برگردانیدن تصمیم، فرد برتر به تساوي ي اجتماعی باز می گردد

 بگیرد تا حقّانیت  انتخاب، سرچشمه راه  از باید قدرتی در اجتماعره. برترین سرچشمه ي قدرت است
.داشته باشد

جتماع، هستی دارد و محترم است که تصمیم او  موقعی در ا،هر انسانی یا گروهی یا قومی یا حزبی
تنها سرچشمه ي قانون، ملّتی است که می . در تصمیم گیري ي مشترك اجتماع، دخالت و نفوذ داشته باشد

قانون فقط یک سرچشمه ي . تواند با تفاهم میان اعضا و گروهها و احزاب و اقوام خود، تصمیم مشترك بگیرد
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هیچ چیزي تا از این سرچشمه ي واحد و برتر و . ن و تنها سرچشمه استنهایی دارد که آخرین و برتری
 .نهایی تاسیس نشده باشد، از نظر حقوقی و قانونی معتبر نیست

مانند قانون اساسی ي (  باشد  داشتهاگر دو سرچشمه. قانون نمی تواند دو سرچشمه داشته باشد
ت و چشمه ي برتر و نهایی که ملّت باشد، موجودی آنگاه، سر )مشروطه که هم شرع، سرچشمه است هم ملّت

قبول دو سرچشمه ي مختلف براي . اعتبارش به سرچشمه ي دیگر که شریعت باشد، بازبسته می گردد
قانونی که از تصمیم مشترك به وجود می آید بر ملّت، حکومت نمی کند؛ . قانون، نفی مفهوم قانون است

 تک افراد، زاییده شده و براي ملّت معتبر است؛ -و بر اثر تفاهم تک  اراده ي خود ملّت زیرا نه تنها از
. بلکه بر شالوده ي تصمیم گیري ي عاقالنه و آزادانه ي افراد ملّت استوار است

اما .  اعتبار دارد؛ ولی شرع، به حاکم احتیاج دارد، حاکم نیست؛ بلکه براي ملّت،قانون بر ملّت
قانونی براي او اعتبار . ه ملّت می آفریند براي همان ملّت اعتبار داردقانونی ک. قانون، نفی حاکم است

.حقوقی دارد که او آن را با اراده ي خودش تاسیس کرده باشد
 )دیکتاتوري یا والیت فقیه یا سلطنتی یا جمهوري (  وقتی که مردم می خواهند با حکومتی 

 یا والیت فقیه؛ زیرا می پندارند مان دیکتاتورمبارزه کنند می گویند حکومت ملّت یا قانون به جاي حاک
که یک حکومت بایستی جایگزین حکومت دیگر بشود معیار را حکومت سابق قرار می دهند؛ ولی در 
اصل، ملّت بر ملّت، حکومت نمی کند و قانونی نیز که از او سرچشمه می گیرد، حکومت نمی کند و 

انون فقط در برابر و نسبت به حکومت سلطنت یا حکومت اصطالحات حاکمیت ملّت بر ملّت یا حکومت ق
فقاهت و شرع که می خواهد نفی کند و می خواهد جایگزینی براي او در نظر بگیرد، معنا دارد و گر نه به 

ق بدهد مفهوم حکومت، دشواریهاي  وقتی که انسان بخواهد آزادي را تحقّخودي ي خود، غلط است و
. بزرگی ایجاد خواهد کرد

به . بدون توجیه، حکومت طرد و نفی می شود. نچه حکومت می کند، احتیاج به توجیه داردآ
 به )انطباق با حقوق ( =  یا حقّانیت )انطباق با شریعت ( = همین دلیل است که حکومتها دنبال مشروعیت

.ی و عمومی می روندمفهوم کلّ
 گرفته شود، سی اگر به جدکلمه ي دمکرا. ی هیچگاه بر ملّت حکومت نمی کندقانون ملّ

فقط وقتی در مقابل حکومت .  غلط است،همینطور کلمه ي مردم ساالري به خودي ي خود. اشتباهست
سلطنتی یا فقاهتی و شرعی قرار می گیرد، معنایی موقت نسبت به آنچه می خواهد نفی کند، پیدا می کند؛ 

.، ارزش مبارزه داشته است؛ زیرا این اصطالحدادر ولی بعد از نفی این حکومتها بایستی این اصطالح را تغیی
. قانون، حکومت نمی کند. حکومت قانون یا حکومت قانونی، اصطالحات اشتباهی هستند

هدف نهایی . دمکراسی نفی این حاکم یا آن نوع حکومت نیست؛ بلکه نفی حکومت به نفسه است
 اعتبار دارد و از مردم اعتبارش را ،اي مردمآنچه بر. دمکراسی، نابودي ي پله به پله ي حکومت می باشد

شرع، حکومت . یا قانون یا شرع. قانون با شرع انطباق پیدا نمی کند. گرفته است، نیاز به حکومت ندارد
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ت و عادت و عرف قانون به جاي شرع و سنّ. ؛ ولی قانون، نفی حکومت است) حاکم شرع ( می خواهد 
. ی یک حکومت به جاي یک حکومت دیگر نه جایگزین یعنی نفی حکومت؛است؛

دمکراسی، سهام حکومت را توزیع نمی کند و قدرتی نیست . دمکراسی بر کسی حکومت نمی کند
قانون چون در تفاهم مشترك از ملّت سرچشمه می گیرد، بر ملّت حکومت نمی . که آن را به کسی ببخشد

یچگاه میان حاکم و محکوم، آمر و مأمور نمی حاکم  با محکوم، بیگانگی دارد و این بیگانگی را ه. کند
ملّت نمی خواهد . مگر آنکه رابطه ي آمرانه ي حاکم در برابر محکوم از بین برود. توان رفع کرد

. حکومت قانونی و قانون حاکم به وجود بیاورد؛ بلکه قانون، طومار هر گونه حاکمیتی را می بندد
خودش  کومتی است؛ یعنی تصمیماتی را که ملّت براي ایده آل دمکراسی، نفی هر حاکمیتی و ح

چنان قانونی، دیگر احتیاج به چیزي وراي خود ندارد تا آن را .  تک اعضا معتبر است -می گیرد براي تک 
 ملّتی که .م و تبلور خالص اعتبار است و به مشروع بودن احتیاج نداردت، تجس قانونی.توجیه یا معتبر کند

.ت و اعتبار داردکند، قانون به خودي ي خودش براي او قانونیتاسیس قانون می 
کسی که براي تصمیم خودش ارزش و احترام قائل نیست و به آن وفادار و پایبند نمی باشد، یک 
فرد یا گروه یا سازمان بیگانه بر او حکومت می کند و اراده ي خود را بر او تحمیل می کند و براي 

. ت یا حقّانیت توجیه می کنداده ي خود را بر او بکاهد، آن را با مشروعیاینکه اکراه از تحمیل ار
 جمع بندي نیست که فاقد محتوا باشد؛ تصمیم گیري ي مشترك، یک شکل و قالب توخالی از فنّ

اعتبار تصمیم گیري از جمع بندي ي ظاهري ي آرا و . بلکه بر پایه ي تفاهم مشترك خود مردم قرار دارد
ن نمی گردد؛ بلکه از محتویاتی ریشه می گیرد که در روند تفاهم مردم پدید  اکثریت، معیص کردنمشخّ

.آمده است
 نه از یک معیار بیگانه و خارج  اعتبار قانون از محتویات درونی ي خود قانون استنباط می شود؛

د براي همه ي آنها  شکل یک تصمیم می گیرتفاهم افراد و گروهها و اقوام و احزاب که عاقبت،. از آن
بر این اساس، جمع بندي ي آرا در هر سازمانی، موقعی اعتبار دارد که داراي محتواي تفاهمی . معتبر است

چنین تصمیمی فاقد محتواي .  دیکتاتوري است؛ نه تفاهم)پنجاه و یک درصد آرا ( اکثریت . باشد
. تفاهمیست

مذهبی در اثر اینست که قوانین، تفاهمی تهاي قومی و حزبی وترس و نگرانی و اضطراب اقلی 
وقتی قانون، نتیجه ي تصمیم گیري ي مشترك بر پایه ي تفاهم است، جامعه بایستی قدرت ایجاد . نیستند

ت ما به قومی. ما به یک عقیده ي واحد یا ایدئولوژي ي واحد احتیاج نداریم. تفاهم مشترك داشته باشد
ی در خود نیاز داریم که بتوانیم با تکیه ی هم احتیاج نداریم؛ ولی به نیروبه زبان واحد. واحد احتیاج نداریم

ت جامعه ي دمکراسی را قدرتیست که ماهی قدرت ایجاد تفاهم مشترك،. به آن با دیگران تفاهم حاصل کنیم
جامعه اي که چنین قدرتی را در خود ندارد، عاقبت، گرفتار حکومتهاي بیگانه یا . ن می کندمعی

. هاي مستبد داخلی می شودحکومت
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. چگونه می توان قوانین اساسی را در جامعه اجرا کرد ؟  -)ث 

. شریعت، تاسیس ملّت نیست. هیچ قانونی، معتبر نیست؛ مگر آنکه ملّت، آن را تاسیس کرده باشد
ی هم ملّتصمیم مشترك ملّت که از راه تفا. شرع، فقط امر و حکم است. به همین دلیل، شریعت، قانون نیست

 آن را ،هر قانونی که ملّت. سرچشمه می گیرد، تاسیس قانون می کند تا قانون اساسی، اساسی خوانده شود
. تاسیس می کند، اساسی است

 اعالي کیفیت ی، قوانین اساسی خوانده می شوند که واجد حدمعموال آن قسمت از قوانین ملّ
. نیز قوانین اساسی هستند؛ ولو به این نام خوانده نشوندتاسیسی هستند و گر نه قوانین عادي ي پارلمانی 

ت، اساسی خوانده نمی شود که بنیانی و اصولی و ریشه اي یا تغییر ناپذیر است؛ بلکه قانون قانون به این علّ
. ی، آن را با تصمیم خود، تاسیس کرده استت، اساسی است که ملّت در اوج تفاهم ملّاساسی، به این علّ

سمجلس موست تاسیسی را در حداعالیش داردان، این کیفی .
 ت خاصملّت به دلیل کیفیت خاصانتخابات این مجلس و کیفی ت  راي گیري و همینطور خاصی

اکثر تفاهم میان همه ي اقشار و احزاب و اقوام و گروهها علنی بودنش براي همه ي ملّت، در فضایی که حد
ي در مجلس قانونگذاري، کیفیت براي قوانین عاد. نون می کندو عقاید فراهم می آورد، تاسیس قا

ت و وسعت نیستتفاهمی به این شد .سان با درجات مختلف تفاهم در مجلس شورا، قوانین مجلس موس
. ی و اصولی هستندی و ریشه اي و کلّاناساسی است؛ زیرا تاسیس ملّت هستند؛ نه آنکه چون قوانین بنی

قانون اساسی برطبق تصمیم تفاهمی نداشته است؛ بلکه برترین و آخرین معیار ملّت ایران تا کنون 
 موقعیست که تصمیم ملّت، برترین و آخرین ،در حالیکه قانونگذاري. قانونش، شرایع اسالم بوده است

امر و حکم؛ ولو از طرف .)طبق اصول و مبانی ي عقیدتی  اسالم ( ت مرجع و سرچشمه باشد؛ نه مشروعی 
.له باشد، قانون نیست؛ بلکه شرع استالّ

 تک افراد، موسس هستند و همه ي اصول آن به یک سبک آفریده می  -در دنیاي قانون، تک 
نمی توان قانونی داشت که نیمه . در شرع نمی توان قانون گذاشت. ا شرع به تفسیر احتیاج داردشوند؛ ام

 یکنواخت و یکپارچه باشد، بایستی آنچه ه شریعت،براي اینک. اش شرع الهی باشد و نیمه اش قانون بشري
از این لحاظ، . اراده ي الهی محسوب می شود، اصل شمرده و مابقی را از آن استنباط و تفسیر و تاویل کرد

اینست که مردم با تکیه به شرع، قانون نمی گذارند؛ بلکه فقها، آن .  احتیاج دارد)فقها ( به خبرگان دینی 
.ملّت، تصمیم نمی گیرد؛ بلکه فقیه و مجتهد، تصمیم می گیرد. درا تفسیر می کنن

 ملّت به تالش تفاهمی میان خود براي یافتن قواعد زندگانی، براي تنظیم نظر شرع اسالم،م از 
ملّت به جاي تفاهمی که از خودشان سرچشمه بگیرد، . رفتار و مناسبات اجتماعی با یکدیگر احتیاج ندارد

به .  آنها را وحدت بدهد و ایدئولوژي اش اعتقاد و ایمان پیدا کند تا اکسیر عقیده،تابین ک به دیبایستی
به جاي . جاي تصمیم گیري ي انسانها بر پایه ي تفاهم، ایمان به اصول و احکام و معتقدات دینی می نشیند
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حالیکه براي قانون، در .  جاي استقالل را می گیرد،تسلیم. ت پیدا می کنداراده و تفاهم، ایمان، ارجحی
-  به  - شرع به دلیل عدم آفرینش نو. اراده و استقالل و تفاهم الزمست؛ نه ایمان و تسلیم و اعتقاد  نو براي  

ل می شودمسائل روز به استنباط و تفسیر و تاویل متوس .
 بر این اندیشه است که بزرگترین شاهکار فکري و روانی و اجتماعی و عقلی ي یک  »جمالی« 

. ت و عظمت یک ملّت در  آفرینش قانونش نمودار می گرددکرامت و حیثی. لّت، قانون اساسی اش استم
. ملّتی که براي خودش قانون نیافریده است، هیچ چیز با ارزشی ندارد

  قدرت و حقّتی،هر گروهی و حزبی و قومی و اقلی .هر فردي از ملّت، قدرت تاسیس کننده دارد
س یا افراد و سان یا مجلس شوراي قانونگذاري، نماینده ي ملّت موس مجلس موس.تاسیس قانون دارد

هر فردي از ملّت، از لحاظ حقوق .  تاسیس دارندگروهها و احزاب و اقوامی است که همه، قدرت و حقّ
ملّت، . س، قدرت تاسیس کننده باقی می مانداز این نظر،  قدرت موس. س خوانده می شود موسسیاسی،

. تاسیسی را هیچگاه از دست نمی دهداین قدرت و حقّ. ار و براي همیشه  تاسیس نمی کندیکب
بدینسان قانون . س بودن را از مردم سلب کنندموساران یک قانون اساسی نمی توانند بنیانگذ 

ت  و قدراساسی نمی تواند قوانینی در خود داشته باشد که ابدي و تغییر ناپذیر بمانند؛ زیرا نفی حقّ
آنچه . انسان نمی تواند تاسیس قانونی بکند که او را از تأسیس قانون بازدارد. تاسیسی ملّت را می کند

ملّت، قانون اساسی ي واحدي .  تاسیس کردن نابود کندايربس را تاسیس می شود نمی تواند قدرت موس
ت نمی شماردرا که او را از ادامه ي تاسیس بازدارد، به رسمی.

تی نیست که ملّت فقط این خصوصی. س نبوده استتاسیس بکند، هیچگاه موسمی تواند ملّتی که ن
تاسیس، صفت مالزم قدرت تصمیم گیري ي . در یک لحظه ي تاریخی داشته باشد و بعد آن را ترك بکند

 هر مقامی یا مرجع قدرت و صاحب اختیاري، زمانی حقّانیت دارد. ملّت است که هیچگاه پایان پذیر نیست
. که ملّت آن را تاسیس کند

وقتی . وقتی ملّت، مقامی به نام شاه یا امام یا رهبر تاسیس نکرد، آن مقام و قدرت هم وجود ندارد
تش را به پشتوانه ي قانون  یا مقامی را ایجاد کرد، آن مقام و مرجع نه تنها موجودی مرجع قدرتیهم

ت قدرتورزي اش را نیزاساسی دارد؛ بلکه محدودیبزرگترین تحدید هر . ن می کند قانون اساسی معی
هر مرجعی و مقامی همانقدر . مقامی و مرجعی درست به این دلیل است که ملّت آن را تاسیس می کند

هر قدرتی و مقامی که . قدرت و اختیار دارد که قانون اساسی به او داده است و از او می تواند پس بگیرد
ش بیش از محدوده ي قانون اساسی باشد، قدرتیست که ملّت، تاسیس در قانون اساسی نگنجد و قدرت

نکرده است و نخواهد توانست آن را با وضع قانون، تحدید کند و تحت ضابطه درآورد؛ زیرا از حیطه ي 
.تی مانند فقاهت و سلطنت، گنجاندنی در قانون اساسی نیستندقدرتهاي سنّ. کنترل او خارج است

 نمی تواند قدرتورزي ي مطلق امام و فقیه یا شاه را محدود کند؛ زیرا هیچ نوع قانون اساسی 
ی که دارد در هیچ قانون اساسی که مفهوم رهبري ي دینی در اثر سرشت خاص.  قدرتی مافوق آنها نیست
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ت ندارند و نمی خواهند داشته باشند و احتیاجی اینها هیچکدام قانونی. ملّت بخواهد وضع کند، نمی گنجد
شاه و امام و فقیه تنها به توجیه احتیاج دارند و قدرتورزي ي خود را . ت داشته باشند که قانونیبینندمی ن

یا نیابت امام غائب را دارند. مثال موهبت یا ودیعه ي الهی هستند. ت می دهندفقط مشروعی.
 تی وراي قانون دارد، قدرتی نخواهد بود که در صورت کسی که مشروعیتجاوز به ت یا حقّانی

چنین افرادي در قانون اساسی نمی گنجند و . قانون اساسی به رعایت و احترام به قانون احتیاج داشته باشد
ی، نمی تواند قدرتورزي ي اینجاست که قانون ملّ. اراده ي قدرتورز خود را برتر از قانون می شمارند

قتی، حقّانیت خود را برتر از قانون می  یا هر نوع حقیشرع. ف کندف و موظّمطلق آنها را محدود و مکلّ
.  می بردنیز از بین ، آن را برتري شرع بر قانون، نه تنها قانون را تابع می کند؛ بلکه به مرور. داند

هر چیزي که ملّت را از قانونگذاري بازدارد، ملّت را از تصمیم گیري و تفاهم اجتماعی باز داشته 
. ی استت، نشانگر وجود و رشد شخصیت فردي و همبستگی ي ملّ تصمیم گیري ي ملّقدرت و حقّ. است

واهمه ي اینکه ملّت در یک دوره . ملّتی که تاسیس قانون نمی کند همبستگی اش از خودش نجوشیده است
 دچار هرج و مرج خواهد شد، واهمه ي بی اساسی است، چون اصل، ،ي کوتاه، در اثر فقدان قانون اساسی

. ه می شود، قانون اساسی نیست؛ بلکه قدرت تاسیس کننده ي قانون اساسی استبر عکس آنچه پنداشت
قانون اساسی، ملّت را نظم نمی بخشد؛ بلکه ملّت در اثر قدرت تاسیس کننده اش به زندگانی 

نظم ملّت، در اثر یک نظام موجود در قانون اساسی نیست؛ بلکه نظم ملّت از .  نظم می دهد،اجتماعی ي خود
ملّتی که قانون می گذارد، می تواند تا موقعی که قانون . سیس کننده ي ملّت انگیخته می شودقدرت تا

. اساسی تازه گذاشته نشده، به مناسبات اجتماعی و حقوقی ي خود نظم بدهد
داد و نظم را قانون . فقدان یک قانون اساسی، فقدان حس حقوقی و دادخواهی در مردم نیست

ی است که شکل قانون اساسی به خود می ؛ بلکه حس حقوقی و دادخواهی ي ملّاساسی به ملّت نمی دهد
فرق . همین حس حقوقی و دادخواهی و آزادي، زمینه ي همه ي قانونها از جمله، قانون اساسی است. گیرد

. میان تفکّر شرعی و تفکّر قانونی همین است
بایستی شرع به آنها داده شود تا . در تفکّر شرعی، انسان بدون شریعت، فاقد نظم و عدالت است

در حالیکه در تفکّر قانونی، قانون از زمینه ي شناخت حقوق و داد و .  و نظم داشته باشندعدل و حقّ
-قانون به مردم داده نمی شود؛ بلکه قانون از گوهر تک . آزادي خود مردم انگیخته می شود  تک افراد  

ی حاکمیت ملّ.  حقوقی نمی کندمناسباتایجاد نظم و داد و یک قانون اساسی به خودي ي خود، . می جوشد
. ق آن نیستی و تحقّچیزي جز حس قدرت و تاسیس قانون اساسی ي ملّ

ملّت، بدون قانون اساسی فاقد . فقدان یک نظم، باعث بی نظمی نیست. نظم آفرین، بی نظم نمی ماند
وص در دوره هاي استثنایی که قانون اساسی به خص. حس نظم و قانون و حقوق و داد و آزادي نمی شود

این قدرت تاسیسی در آفرینندگی اش به اوج خود می رسد و ملّت در . در حال بررسی و وضع شدن است
مایه ترین تفکّرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادي انگیخته می شود راین زمانها به پ.
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ه بپذیریم ملّت، سرچشمه ي  موقعی معنا دارد ک)مجلس شوراي قانونگذاري ( پارلمان 
قانونگذاریست و می تواند تصمیمات مشترك بگیرد و تصمیمات مشترکش براي تنظیم امور اجتماعی و 

بدون این برداشت، انتخابات و مجلس شوراي قانونگذاري، ارزش و . سیاسی و حقوقیش معتبر است
 .اعتباري ندارد

وقتی تصمیم ملّت . مشترکش ارزشی داده نمی شودملّتی که نمی تواند قانون بگذارد، به تصمیمات 
براي تاسیس قانون، ارزش و اعتبار دارد، انتخابش نیز ارزش و اعتبار و احترام خواهد داشت؛ زیرا انتخاب 

- و  -کردن ملّت با هدف سمت  .  قدرت خود در مجلس شوراي قانونگذاریست سو دادن 
. هم ملّت، به هیئت قانونگذاري واگذار می شودبه پشتوانه ي انتخاب، قدرت تصمیم گیري و تفا

ی اگر انتخاب، حامل تفاهم و تصمیمات ملّ. در پارلمان، روند تفاهم و تصمیم گیري ي ملّت، متمرکز می شود
 انتخاب نمی کند تا قرآن و احادیث و آثار ،کسی پارلمان.  هیچ ارزشی و اعتباري ندارد،نباشد، انتخابات

.کسی که انتخاب می کند، سرچشمه ي قدرت تاسیس قانون می شود. یل بکنندمارکس را تفسیر و تأو
انتخاب، شکل دادن . بلکه تصدیق می کند  انسان، مرجع تقلیدش یا رسولش را انتخاب نمی کند؛

انتخاب به منظور نفی قدرت قانونگذاري، آلوده کردن . به روند تصمیم گیري ملّت براي وضع قانون است
. این اصطالح است

ملّت نمی تواند در زمان و مکان واحد براي تصمیم گیري ي مشترك گرد هم آید، در نتیجه، 
 هر چند، قرارگاه نمایندگان ملّت از لحاظ مکانی جدا می .مجلس شوراي قانونگذاري را تشکیل می دهند

را یا شود؛ ولی براي رفع این نقیصه، حضور دائمی مجلس شورا در جامعه، اصل ضروري ي مجلس شو
دشوسان می موس.

 تشکیل و در آن در باره ي مسائل جامعه، مذاکره و ، مجلس شورا در انظار عمومی ي ملّت
 افراد و گروهها و پس از آن،. مباحثه و استدالل می شود و ملّت، استدالالت نمایندگان را دنبال می کند

 کنند، افکار خود را نسبت به آنها در رسانه سازمانها و احزاب و اقوام که استدالالت را در مجلس دنبال می
 زیرا تنها پارلمان هاي عمومی نه تنها به عرض نمایندگان در پارلمان؛ بلکه به عموم مردم ابالغ می کنند؛

نیست که در باره ي مسائل جامعه، گفتگو می کند و می اندیشد و مشورت می کند و تفاهم پیدا می کند؛ 
. اگر چنین نباشد به علنی بودن مجلس شورا احتیاجی نیست. شرکت می کند ،بلکه جامعه نیز در آن

مقصود از علنی بودن پارلمان تنها کنترل پارلمان به وسیله ي ملّت نیست؛ بلکه شرکت ملّت در 
- و  -گفت  روزنامه ها و نشریه ها براي خبرگزاري و دادن اطالعات .  شنود براي ایجاد تفاهم سیاسی است 

مسائل جامعه  بلکه مطبوعات و رسانه هاي عمومی، جاي مذاکرات و مباحثات ملّت در باره يخالص نیست؛
بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و تاثیر آن بر مجلس . پارلمان غیر رسمی است رسانه هاي عمومی،. است

.  اعتباري نداردنمایندگان و نیز بدون دیدگاههاي نمایندگان و واکنش مردم، هیچ تفاهم و تصمیم پارلمانی
. تصمیم می گیرند،ملّت در کنار نمایندگان مجلس با هم در باره ي مسائل جامعه
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تفاهم عمومی با تبلیغات رسانه هایی که در خدمت حکومت است، ایجاد نمی گردد؛ بلکه از راه 
ق  و تحقّتها، امکان بروزو استدالالت افراد و گروهها و احزاب و اقوام و اقلیمباحثات و مناظرات

خاذ تصمیمات کشوري بایستی در برابر و اتّحضور مردم در پارلمان؛ یعنی اینکه مذاکرات و مباحثات.دارد
فاق بیفتد؛ زیرا مقصود، شرکت همه ي مردم در تفکّر سیاسی و اجتماعی و تصمیم گیري ي انظار عمومی اتّ

. همه ي مردم در کنار نمایندگان پارلمانست
ا؛ بلکه آرا و افکار عموم نیز به پشتوانه ي رسانه هاي عمومی بایستی نزد نه تنها مجلس شور

نمایندگان پارلمان، حاضر و نافذ باشند و گر نه با مخفیانه بودن رویدادهاي پارلمانی و عدم حضور مردم 
.در پارلمان، پارلمان نخواهیم داشت؛ بلکه چیزي به نام و شکل پارلمان که فاقد محتواي پارلمانست

نماینده براي آنست که مسائل اجتماعی ي یک فرد یا یک گروه یا یک جامعه را بدون واسطه در 
 ،تصمیم نماینده از لحاظ حقوقی با تصمیم گیري ي آن فرد یا گروه یا جامعه. تصمیم گیري اش وا تاباند

 نماینده ي همه ي  تک افراد جامعه، یکنوع بیندیشند، یک نفر نیز می تواند -وقتی که تک . همخوانی دارد
. د نماینده، نقشی ایفا نمی کندوقتی افراد جامعه، وحدت عقیده و نظر دارد، تعد. افراد آن جامعه باشد

جامعه اي که وحدت عقیده دارد؛ یعنی ایمان به مجموعه ي به هم پیوسته اي از اصول و فروع اجتماعی، 
مگر آنکه . وع ثابت با کسی بحثی براي تفاهم نداردنیازي به پارلمان ندارد؛ زیرا او در باره ي اصول و فر

بنابر این در . کسی خارج از جامعه ي خود را بخواهد به آن عقیده، دعوت کند و پیرو آن عقیده کند
همه، نماینده ي . یک نفر، نظیر و شبیه همه است. جامعه ي با وحدت عقیده، هر کسی نمونه ي دیگرانست

 خطایی بکند، آبروي همه را می ریزد و یکی که کار  نفره اگر یکاز این لحاظ نیز هست ک. همند
اگر بخواهیم نماینده براي چنین جامعه اي داشته باشیم، یک . ت همه را باال می بردارزشمندي بکند، حیثی

ت، چه یک میلیون، چه ده میلیون تعداد جمعی. فرد به تنهایی می تواند نماینده ي همه ي افراد جامعه باشد
هر نوع .  پنجاه نفر براي کثرت نمایندگان، ضرورتی ایجاب نمی کند؛ زیرا همه، وحدت عقیده دارندچه

 وحدت است  همینپایه يبر . وحدت اجتماعی ي دیگري نیز ضرورت کثرت نمایندگان را سلب می کند
اینجا ایمان و اعتقاد، در . که یک ملّت می تواند یک شاه یا رهبر یا امام به نام نماینده یا مظهر داشته باشد

وحدت افراد در یک عقیده، گرانیگاه نمایندگی را از افراد و . جانشین اراده و تصمیم گیري می شود
جا به جا می کند،ران و تأویلگران آن عقیدهگروهها و سازمانها به مفس  .

دین یا هر چه . خواسته ي عقیده و ایدئولوژي و دین،  جاي تصمیم گیري ي فردي را می گیرد
وقتی ( بع در حداکثر این شرایط ، دامنه ي تصمیم گیري کمتر و بالطّ)فراگیرتر ( ایدئولوژي، جامع تر 

یک رهبر، یک شاه یا حزب )ت را دارد و ایمان به آن عقیده، مطلق است عقیده یا ایدئولوژي، نهایت جامعی 
.می تواند نماینده ي همه باشد

 اراده ي افراد و گروهها )ي توحیدي یا جامعه ي بی طبقه جامعه ( چون در جامعه ي وحدتی 
 مسئله ي نمایندگی ي یک شخص از طرف شخص با ایمان آوردن به عقیده و ایدئولوژي منتفی شده است،



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٣١٦

.  بی ارزش و بی تاثیر می باشد؛ زیرا  با ایمان آوردن، مسئله ي مظهر عالی ي عقیده، طرح می گردد،دیگر
 احتیاجی ندارد؛ بلکه به مظهر، ،ل و تصمیم گیري ي خودماینده براي روند تشکّچنین جامعه اي به ن

مظهر عالی ي آن دین کتابی یا ایدئولوژي است؛ آن که نماینده خوانده می شود در حقیقت،. نیازمند است
حتیاج دارد چنین جامعه اي به امام یا قائد اعظم یا رهبر یا خلیفه ا. نه نماینده ي اراده ي افراد و گروهها

که نماینده ي مردم و گروهها نیستند؛ بلکه مظهر و آیه و نماد آن دین یا ایدئولوژي یا وحدت عقیدتی 
. هستند

تفاوت نماینده . مظهر تصمیم می گیرد که نظر ایدئولوژي در باره ي هر مسئله ي اجتماعی چیست
بر ایدئولوژیکی چون با مفهوم نماینده به مظهر و ره. با مظهر و رهبر دینی و ایدئولوژیکی بسیار زیاد است

 زیرا تناظر با کیفیت اگر هم تعداد باشد، بی ارزش است؛. کلی انطباق ندارد، احتیاج به تعداد نیز ندارد
. ندارد

آنچه بر کیفیت می افزاید، کثرت نیست؛ بلکه تقوا و اسوه . کثرت نمایندگان بر کیفیت نمی افزاید
. او بایستی بهترین نمونه ي آن دین یا آن عقیده یا ایدئولوژي باشد. برگزیده استي حسنه بودن آن فرد 

. نماد وحدت ایدئولوژیکی یا عقیدتی باشد. او بایستی بهترین مجري ي اصول و فروع آن عقیده باشد
.دمظهر تمام و کمال آن عقیده و ایدئولوژي باشد؛ نه نماینده ي افرادي که دور آن عقیده گرد آمده ان

تعدد نمایندگان در مجلس شورا بر این اندیشه استوار است که گروهها و احزاب و اقوام در آینه 
ع و  این است که اختالف و تنوي عقاید و افکار و منابع مختلف و حتا متّضادشان نمودار شوند و مقصود

 پدید ،ع کثرت و تضاد و تنوتفاهم می بایستی میان اختالفات و. تضاد در مجلس به عبارت و کالم در بیاید
.  یک قوم یا مومنان به یک عقیده یا معتقدان به یک حزب ایدئولوژیکبیاید؛ نه میان جمع نمایندگان

.مقصود از دمکراسی، استبداد اکثریت نیست؛ بلکه ایجاد تفاهم مابین افراد جامعه است
 طوري باشد که نمایندگان، کمیت نمایندگان و روش انتخاب و کیفیت تصمیم گیري بایستی 

تها نیز در کنار بیانگر اختالفات جامعه باشند و در مسائل مربوط به دادگزاري ي اجتماعی، اراده ي اقلی
 یا از یک ت همعقیدهتالش تفاهمی میان نمایندگانی که از یک گروه ذینفع یا از یک ام. اکثریت، نافذ باشد

اي ایجاد چنین تفاهمی در داخل این گروه نیست و اگر هم باشد قوم واحدند؛ وجود ندارد و ضرورتی بر
دلیل بر آنست که وحدت کامل در میان آنها نیست؛ یعنی عقیده و ایدئولوژي به یکسان در ذهنیت و 

.روان همه ي آنها ریشه ندوانیده است
تها نیز در میان یتعداد نمایندگان اکثریت بایستی طوري باشد که به نسبت با آنها، نمایندگان اقل 

فقط اشخاصی که اکثریت آرا را در یک . روش انتخابات باید بر اساس نسبت باشد .جمع نمایندگان باشند
تعداد . شهر یا قریه دارند به مجلس شورا نمی آیند تا مابقی که راي کمتر دارند از نمایندگی محروم گردند

.ماینده اي داشته باشندتها هر کدام نت، اقلینمایندگان بایستی آنقدر زیاد باشد تا بر اساس نسب
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 با قبول انتخابات بر پایه ي نسبتی، آنقدر تعداد نمایندگان را بایستی باال برد تا امکان اختالفات 
ت با تعدادش، نفوذ خود را . عهاي اجتماعی و منافع سیاسی و قومی نمودار شودو تنودر حینی که اکثری

و آزادي در میان است، واند در مسائلی که بحث دادگزاري آنها نمی تدارد؛ ولی بدون کسب تفاهم
تفاهم در پارلمان در اثر این به وجود نمی آید که گروهی نماینده بر اساس کسب اکثریت . تصمیمی بگیرد

ت، نماینده دارد هم اقلیتهاي سیاسی و آرا جمع شده اند؛ بلکه مقصود از این تعداد آنست که هم اکثری
ع و اختالف است که ماعی و قومی و زبانی و اقتصادي در مجلس حاضرند و در اثر وجود این مظاهر تنواجت

.تالش تفاهمی پدید می آید
تها در مجلس یا نابود کردن نبودن اقلیمثال راي گیري بر پایه ي ( تها با تکنیکهاي پارلمانی اقلی

تصمیم گیري بدون . ی است از بین می بردگیري ي ملّ تفاهم را که اساس تصمیم )پنجاه و یک در صد آرا 
چنانچه اکثریت ثابتی در اجتماع باشد و گروههاي دیگر، شانس . انه استق تفاهم، ناعادالنه و مستبدتحقّ

یافتن اکثریت نداشته باشند و راه اکثریت شدن آنها مسدود باشد، آنگاه به جاي دمکراسی فقط استبداد 
استبداد، استبداد است چه از سوي یک اکثریت اجرا شود چه از سوي یک فرد مستبد . انداکثریت باقی می م

یک گروه همعقیده یا دارندگان منافع مشترك بر پایه ي . تچه از سوي یک حزب چه از سوي یک اقلی
.میل کنندتفاهم با اقلیتها تصمیم نمی گیرند؛ بلکه می کوشند تا عقیده یا منفعت واحدشان را بر سایرین تح

ت تفاهم اجتماعی داشته باشد، بایستی براي آنکه در پارلمان و مجلس موسسان تصمیم گیري، کیفی
ت اگر چنانچه اکثریتهاي ثابت اجتماعی بیش از نصف جمعی. اکثریتهاي نسبتا ثابت اجتماعی را در نظر گرفت

در . به استبداد اکثریت می انجامد) د پنجاه و یک درص( ملّت باشد، تصمیم گیري بر اساس اکثریت ساده 
چنین شرایطی، بویژه در مسائل حساسی که اکثریت می تواند و می خواهد تحمیل اراده بکند و مسئله ي 
دادگزاري و آزادي در میان است، بایستی تعداد آراي الزم براي قانون، بیش از تعداد آراي نسبی ي 

  باشند معتقد به یک عقیده یا ایدئولوژي، یک اجتماع، شصت در صدبراي نمونه اگر در. اکثریت ثابت باشد
در چنین . ق به یک قوم هستند، بایستی آراي الزم براي تصویب قانون، شصت و پنج در صد باشدیا متعلّ

ت نمی تواند با حذف گروههاي دیگر تصمیم بگیرد و براي تصویب قانون به اقلیتها و تفاهم صورتی اکثری
ی ي آرا که بیش از تعداد  کمتعیین حد( بدینسان شرط دو سوم آرا یا شرایطی نظیر این . اج داردآنها احتی

لزوم ( با این شرط . ت مجبور می کند اکثریت را به جلب توافق اقلی)آراي اکثریت ثابت در اجتماع است 
خاذ   ي اکثریت نسبی، اتّی نمی شود؛ بلکه در صورت انتخاب بر پایه بحث فقط یک بحث کم)آراي بیشتر 

یا مجلس شورا بر پایه ي دو سوم آرا، یک روند تفاهمی می گردد که بسیار عالی سانآرا در مجلس موس 
تها سان، واجد نمایندگان بیشتر باشد تا اقلی که کوشیده می شود مجلس موسبه همین دلیل است. تر می باشد

ع و مل تري از همبستگی ي اجتماعی در اختالف و تنوتا مقطع کا( در آن حضور نافذ داشته باشند 
کیفیت تفاهمی ي .  شود و بدین شیوه، پایه ي تفاهمی وسیعتري براي قانون گذاشته)تضادش نمودار باشد 
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پارلمان نیز با تصویب دو سوم آرا به شرط آنکه انتخاب نمایندگان بر پایه ي نسبت آرا باشد، باال می رود 
. محتواي قانونیشان بیشتر استو چنین قوانینی 

مسئله ي اساسی ي تفاهم در پارلمان، شانس مساوي ي همه ي احزاب و گروهها براي رسیدن به 
تها و اکثریت جامعه، واحدهاي ثابت و تغییر ناپذیري  تفاهمی است که اقلیپارلمان، موقعی. قدرت است

اگر شانس مساوي براي همه ي احزاب و گروهها براي . دت و اکثریت  اکثریت نمی مانت،  اقلیاقلی. نباشند
. رسیدن به قدرت موجود نباشد، دمکراسی بالفاصله به استبداد تبدیل می شود

دارد تبلیغ کند و افکارش را اشاعه بدهد و از تی بر پایه ي روش تفاهمی می تواند و حقّهر اقلی 
تی بسازداقلیاگر گروهی و حزبی یا. ت خود، اکثریقدرت تی با بدست آوردن قدرت بکوشد خود را ام 

از این لحاظ، بی طرفی را . مطلق و مداوم بکند، شانس مساوي براي یافتن قدرت را از دیگران می گیرد
می توان فقط در مقابل احزابی حفظ کرد که شانس مساوي براي دیگران قائلند و دیگران این اطمینان را 

ا ام.  قدرت، شانس رسیدن به قدرت را براي دیگران باز خواهد گذاشتبه او دارند که با رسیدن به
و مانع از  اطمینان دارند با رسیدن به قدرت، شانس مساوي به دیگران نخواهند داد،گروهی که مردم

اکثریت شدن آنها خواهد شد در حیطه ي تفاهم قرار نمی گیرد و نمی توان نسبت به آن بی طرف و بی 
اهم میان دو حزب در چارچوب دمکراسی امکانپذیر است؛ نه با گروهی که استبداد می خواهد تف. اعتنا بود

 .و به احزاب دیگر هیچگاه شانس مساوي براي رسیدن به قدرت نخواهد داد

 همگونه گی و پایداري استبداد -)ج 

همینطور . گیرنددو فرد با آنکه داراي دو اراده ي مختلفند، می توانند با هم تصمیمات مشترك ب
یک اجتماع براي پایداري ي همبستگی اش به قدرت تصمیم گیري ي مشترك احتیاج دارد؛ نه تبدیل و 

یک اجتماع، یک شخص نیست که یک اراده داشته باشد؛ بلکه مرکب از هزاران . تقلیل اراده ها به یک اراده
ه هاي گوناگون افراد و گروهها و ارگانی که اراد. اراده است که به تصمیم گیریهاي مشترك می رسند

احزاب و اقوام مختلف در آن به تصمیمات مشترك همگانی استحاله می یابد، نماینده ي همبستگی ي 
ی زاییده می  مختلف، یک تصمیم مشترك ملّتجربه هايسیاسی ي ملّت است که در آن از تصادم افکار و 

. دارد و یک اراده نمی تواند در دو شخص باشد است که اراده ي واحد  اندیشفقط شخصیت مستقل. شود
اگر جامعه اي و ملّتی، اراده ي واحدي دارد، افراد و اعضاي آن جامعه دیگر اراده اي از خود نخواهند 

.عاي اینکه اشخاص مختلف، اراده ي واحد دارند، در سرشتش متناقض استاد. داشت
یا بایستی اراده هاي افراد و گروهها و : براي ایجاد همبستگی در اجتماع دو راه وجود دارد

خاذ روشهایی، اراده و تقویت کرد و از تفاهم آنها به تصمیم گیریهاي مشترك رسید یا با اتّاحزاب را تایید
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 آنها را از تصمیم گیري باز داشت و با اراده ي  تا بتوانهاي افراد و گروهها و احزاب را از آنها سلب کرد 
آن که قدرت تصمیم گیري دارد، ممکن است از تصمیم گیري چشم . ستور به هم بمطلقی،  آنها را به ز

تازه اي، تبپوشد و تصمیم دیگري را به جاي تصمیم خود بپذیرد؛ اما او در پیدایش هر مسئله و وضعی 
.باره ابراز خواهد کرد تصمیم گیري ي خود را دوقدرت و حقّ

، براي تجدید تصمیم گیري در باره ي مسئله اي مانع شدن از ابراز تصمیم گیري ي هر فرد 
 و رهبرانی که می خواستند مانع از سالطیندرتها و دیکتاتورها و ق.  ل خواهد کردکدیگر، ایجاد مش

ند؛ نه نَتصمیم گیري ي مشترك مردم بشوند بهترین راه را در این یافتند که ریشه ي تصمیم گیري را بکَ
 مانع تصمیم  کلّی،ور به طآنها تالش کردند که. یا آن تصمیم گیري بشونداینکه گام به گام مانع از این 

. تش کردنداز این نظر بود که بحث تصمیم گیریها را کنار گذاشتند و صحبت از اراده در تمامی. گیر بشوند
اراده ي ت یا گروه همعقیدگان زیر پا نهد و تسلیم به زعم آنان انسان بایستی اراده اش را در اجتماع یا ام

. آنها بشود
- و  - سر ،مسئله ي اطاعت با اراده ي انسان اطاعت از خدا یا سلطان یا رهبر و امام، .  کار دارد 

هیچ رهبري، حاضر نیست که در باره ي این تصمیم یا  .  می باشدیا تابعیت اراده ي انسانبحث نفی و سلب
و رهبران و امامها و دیکتاتورها، حوصله ي چانه سالطین . آن تصمیم به طور جداگانه با مردم چانه بزند

 خود را تابع اراده ي آن ،اراده ي انسانی بایستی یکجا و دربست. زدن و حسابرسی ي جزیی را ندارند
. رهبري به سلب اراده ي انسان و باالخره اجتماع احتیاج دارد. حاکم یا امام یا رهبر یا شاه بکند

براي  در نظر مستبدان،  بهترین روش به این مسئله می پردازد کهد در روند فلسفیدن خو »جمالی« 
دو فرد همگونه، مانند . سلب و نفی اراده هاي مختلف در اجتماع، این است که همه را همگونه بار آورند

هم رفتار می کنند و می اندیشند و می گویند و به تصمیم گیري ي مشترك براي مسائل مابین خود احتیاج 
و رفتار همگونه باعث ایجاد مسئله اي نمی شود، اساسا دو فرد همگونه بر پایه ي اصل همگونگی د. ندارند

شان مسئله اي میان خود نخواهند داشت که در باره ي آن به تفاهم برسند و سپس براي برطرف کردنش 
. تصمیم مشترك بگیرند

هاي انسانی مبارزه کرده همگونه سازي تا کنون در طول تاریخ در اشکال مختلفش علیه اراده 
 وحدت در .جامعه اي که همگونه می شود، وحدت پیدا می کند. است و همچنان مبارزه می کند

یکی از راههاي همگونه سازي، . همگونگی بر پایه ي سلب و حذف اراده ها تامین و تضمین می شود
.ي در عصر جدید استپیدایش عقاید دینی و ایدئولوژیهاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادي و نژاد

ایمان به یک کتاب یا شخص یا دستگاه فکري، عینیت دادن ذهنیت خود با اصول و فروع آن  
وقتی انسان ایمان آورد، تصمیم را به . دین کتابی یا رفتارها و گفتارهاي یک شخص یا ایدئولوژي است

بع هر چه معتقدات  و بالطّددجایی که ایمان می آید، تصمیم رخت بر می بن. پیشوایان محول می کند
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د و دین  یا ایدئولوژي بکوشد همه ي مسائل بشري را توجیه و تفسیر کند، دیگر با همه ي نفراگیرتر باش
.دعویهایش هیچ جا براي تصمیم گیري ي فردي باقی نگذاشته است

اندازه به باید یادآور شد که ایمان، تنها محدود به دین کتابی نیست؛ بلکه می تواند به همان 
تنها یک مسلمان و . اصول علمی یا یک دستگاه فلسفی یا ایدئولوژي یا تئوري ي سیاسی نیز تعلق بگیرد

و باالخره هر چه خود را مسیحی، ایمان ندارد؛ بلکه یک مارکسیست و ناسیونالیست افراطی هم ایمان دارد
و عقاید خود می خواهند که دیگر از ابدي و مطلق اعالن کرد، معنی اش این است که از مومن به اصول 

. تجدید تصمیم گیري چشم پوشد و از آن به بعد فقط آنها را تصدیق کندحقّ
 همه ي معتقدین، به یک اندازه و به یک کیفیت ت همگونه سازي ي دینی یا ایدئولوژیکی، به علّ

 ادعاي فراگیر دارند، ،لوژیها سلب اراده می کنند و چونکه همه ي مذاهب و ادیان کتابی و ایدئو،از خود
اگر هم به حسب ظاهر براي . ت اراده را نیز دارندخواه ناخواه تقاضاي مشابه آشکار یا پنهان سلب تمامی

.افراد و اجتماع، اراده اي قائل باشند، پنهانی خواهان سلب اراده هستند
. با همگونه ها بوددمکراسی، در آغاز، جنبشی براي تساوي میان همگونه ها و رفتار مساوي 

ناهمگونه، ممکن است یک قوم دیگر، یک طبقه ي دیگر، یک معتقد به دین یا ایدئولوژي ي دیگر یا 
ا همگونگی، سبب سلب اراده یا عدم تحرك اراده و فقدان قدرت تصمیم ق به ملّت و نژاد دیگر باشد؛ اممتعلّ

یا  افراطی یا نژادگرایی یا ایدئولوژي گراییدمکراسی ي گله اي  با پدیده ي ناسیونالیسم. گیري می شود
یا .   به همگونگی احتیاج دارد،دمکراسی به این تعبیر، همه جا. باالخره مذهب گرایی متالزم بوده است

یا در پروسه ي شکل گیري ي  بایستی پیش از پیدایش دمکراسی، همگونه سازي شروع شده باشد
 چنین صورتی دمکراسی به تعبیر آغازین مالزم در. دمکراسی، همگونه سازي انجام می گیرد

. زیرا بدون زور و جبر نمی توان مردم را همگونه ساختدیکتاتوریست؛
. در جوامعی که افرادش همگونه هستند، سلطان یا رهبر یا امام، تنها اراده ي موجود و مطلق است

فرد با پیوستن . ز همگونگی نیستچیزي ج » ) 1778  - 1712( ژان ژاك روسو « ی و انتزاعی اراده ي کلّ
 انتزاعی تر و غیر شخصی  این اراده فقط.به جامعه ي همگونه می بایستی بالفاصله از خود سلب اراده کند

ت گردد، به جامعه ي  یا امق به جامعه یا ملّتاو همانطور که با سلب اراده ي خود می تواند متعلّ. می باشد
.دمکراسی می پیوندد

 سبب نفی اراده ي  یک طرف، که سالطین و رهبران و فقیهان پدید می آورند ازهمگونگی  
 وحدتی است ناسیونالیسم، جنبشی در امتداد.  می شودوحدت همگونگان  سبب دیگر، و از طرفی شخصی

که سالطین براي همگونگی ي افراد ایجاد می کنند و لیبرالیسم جنبشی علیه اراده ي مطلقه است که 
 زمینه ي مساعد براي پیدایش هر همگونگی در دمکراسی ي گله اي،.  وحدت افراد می باشدبنیانگذار

نه تنها دیکتاتوري ي یک حزب واحد؛ بلکه همچنین دیکتاتوري ي حکومت یا . نوع دیکتاتوري است
.دیکتاتوري ي یک رهبر؛ زیرا فاقد ایده ي حزب است
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 نه تنها سبب پیدایش دیکتاتوري ي تک   دمکراسی ي گله اي در اثر همگونگی و تساوي اش
اگر . حزبی می گردد؛ بلکه به همگونگی ي تک نژادي یا تک مذهبی و باالخره تک طبقه اي می انجامد

ت است؛ ولی به همین دلیل، آمادگی ق به یک امچه همگونگی که اسالم می خواهد، همگونگی ي تعلّ
ونگی ي اقتصادي دارد و سائقه ي سوسیالیستی و براي تفسیر و توجیه به همگونگی ي طبقه اي و همگ

. کمونیستی میان اسالمهاي راستین از همین همگونگی که ایده آل ایمان است، سرچشمه می گیرد
 می اندیشد که در جوامع باختر زمین، همزمان با پدیده ي دمکراسی، لیبرالیسم هم، گام  »جمالی« 

 در آغاز چنان به هم نزدیک و آمیخته بودند و ) لیبرالیسم دمکراسی و( این دو جنبش . به میدان گذاشت
مردم از دمکراسی دم می زدند؛ در . تهاي دراز با هم مشتبه می شدندچنان الزم و ملزوم هم بودند که مد
ت هم این بود که دمکراسی بر پایه ي همگونگی ي افراد یا علّ. صورتی که مقصودشان لیبرالیسم بود

 نضج و دامنه می گرفت طبق منطق درونیش  که همگونگی ي نژادي در مناطقیهمگونگی ي مذهبی و
 ولی در همان ناهمگونه ها و بیگانگان و غیر مساویها را از خود طرد و نفی و تبعید یا نابود می کرد؛

حال که همگونه سازي ي اجتماعی و همگانی و نژادي و مذهبی یا ایدئولوژیکی را دنبال می کرد، ایده 
 در جامعه ي  آرمانی داشت؛ ولی اینی بود و اشتیاق به تقدم اراده ي ملّو هدفش حاکمیت ملّآلش 

ر نبودهمگونه میس .
ی به ناهمگونگی در اجتماع احتیاج داشت که دمکراسی درصدد نفی و طرد  ملّپیدایش اراده ي

 دو اصل و باالخره نفوذ و ل هم بودند و تضاد اینم و مکماین دو جنبش متّضاد در ضمن، متم. آن بود
آمیختگی ي جداناپذیر آنها در هم بود که آنچه را ما امروزه در اروپاي غربی دمکراسی می نامیم به 

. وجود آورد
تا افراد و گروهها و احزاب و طبقات، گوناگون و ناهمگن نباشند، انگیزه اي براي تالش ارادي 

دمکراسی که بر پایه ي . گیري بر پایه ي تفاهم می انگیزاندوجود اختالف است که ما را به تصمیم . ندارند
 گرفتار بحران می شود؛ زیرا ملّتی که ،ی یا نژادي پیدایش یافت، سرانجامهمگونگی ي مذهبی یا ملّ

دمکراسی بر . بایستی تصمیم بگیرد در همان همگونگیش از خود نفی تصمیم گیري و سلب اراده کرده است
 سرانجام به بحرانها و )ی چه نژادي چه طبقاتی چه ایدئولوژیکی مذهبی چه ملّچه ( پایه ي همگونگی 
. اضطرابها می انجامد

با ایده ي همگونگی در دمکراسی نمی توان مفاهیم قرارداد و مباحثه را گسترش داد و این دو 
،  دارد»ی رارداد اجتماعق«   نام،  »ژان ژاك روسو« با وجود آنکه کتاب . ق می باشندمفهوم به لیبرالیسم متعلّ

 فقط زیب و زینت ظاهریست؛ زیرا همگونگی، هیچ احتیاجی به قرارداد ندارد و از طرفی، مفهوم این نام
 یکبار  بسته می شود و درست در )یا با پیوستن فرد به اجتماع ( قرارداد در همان آغاز پیدایش اجتماع 

.دهمین قرارداد، او اراده اش را از خود سلب می کن
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اجتماع هیچگاه با قرارداد شروع نشده . ه ي دینامیک الزم براي اجتماع نیست مفهوم قرارداد، قو
ا یک جامعه ي آزاد با  تصمیم گیریهاي مشترك دائمی به طور مداوم میان افراد خود قرارداد می است؛ ام

ا و دینامیک دوام اجتماع را اگر انسان در اجتماع  تصمیم می گیرد، پس بایستی مفهوم قرارداد، بق. بندد
ه به نقطه ي پیدایش و طرز نشان بدهد؛نه آنکه فقط یک نقش خیالی ي تاریخی پیدا کند و فقط توج

.پیدایش اولین جامعه داشته باشد
 نتیجه می گیرد قوانین، بدون مباحثه به  »روسو« بر پایه ي همگونگی ي دمکراسی است که 

 دینامیک دوام همبستگی نامکراسی نه مفهوم قرارداد اجتماعی به از همگونگی ي دم. وجود می آیند
در مقابل همگونگی ي .  برخورد ناهمگونه ها در مباحثاتنامی به استخراج می شود نه تصمیم گیري ي ملّ

چه این اراده ي مطلق و فراگیر در یک شاه یا در یک . اجتماعی،  یک اراده ي مطلق و فراگیر قرار می گیرد
 چه در یک هیئت رهبري ي حزبی چه در یک دولت مطلق چه در یک خدا )امام ( بی یا رهبر دینی رهبر حز

ت تجسبین این بدیلها هیچ تفاوتی نیست. م یابدچه در دیکتاتوري ي اکثری.
هرگونه همگونگی ي اجتماعی . از وجود یک اراده ي مطلق و فراگیر جدا ناپذیر استهمگونگی

در کنار مفهوم همگونگی، . حمیل و فشار ممکن می گردد و با زور نیز دوام می یابدفقط با زور و جبر و ت
یک اراده ي مطلق و فراگیر با افراد همگونه . دشوتد؛ بلکه مفهوم میثاق مطرح می مفهوم قرارداد نمی ایس

یم داد، نتیجه ي تصمیم گیري ي دو طرفه است و دوامش به تجدید تصمرقرارداد نمی بندد؛ زیرا قرا
 ي مطلق، براي همه و به جاي همه تصمیم می گیرد  ااراده.  در حالیکه میثاق،  یک طرفه است. بازبسته است

.  بستگان  تصمیمات او را تصدیق می کنند -و آنها را رهبري می کند و  میثاق 
در جامعه ي ( ت مفهوم میثاق یک عمل یکباره و براي همیشه است و فرد با پیوستن به ام

کا به  به دلیل اتّ »روسو«  اراده ي مطلق را در رهبر می پذیرد، مفهوم قرارداد نزد )نگان همگو
همگونگی، چیزي جز همان میثاق نمی باشد؛ زیرا در جامعه ي دمکراسی نیز می بایستی با سلب اراده از 

ب با مشتبه کردن بدین ترتی. خود براي  جامعه ي همگونگان، واقعیت یابد و این میثاق است؛ نه قرارداد
 جا افتاده هن آزاد اندیشان نیز، این مشتبه سازي، قرنهاست که بر ذ »روسو «مفهوم میثاق با قرارداد نزد 

.است
رژیمهاي دیکتاتور و استبداد خواهانی که نقاب آزادي به خود می زنند، از ابهام این کلمه 

در تاریخ، . می برند، مقصودشان میثاق است را به کار استفاده می برند و در حالیکه کلمه ي قرارداد
اري با تحمیل همگونه سازي و اراده ي مطلق و جب. جامعه هاي بزرگ غالبا با میثاق به وجود آمده اند

مساوي سازي، وحدتی پدید آورده است و خواه ناخواه، میثاق، یک نوع وابستگی ي یک طرفه ي اراده 
 میان آن دو، ساوي بوده است که رابطه ي امر و اطاعت راي واحد مطلق با بی ارادگان همگونه و م

میثاق .  به کار برده می شود »تورات و انجیل و قرآن« ت، کلمه ي میثاق در  می آورد و به همین علّپدید
-با دو مفهوم امر و اطاعت سر  - و   .  کار دارد؛ نه با مباحثه و تصمیم گیري 
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وقتی مفهوم .  متّضاد است،امر و اطاعت با مباحثه. اعت نبوداگر قرار بود که بحث شود نیازي به اط
 برترین اصل شد و مفاهیم دیگري از قبیل قرارداد و مباحثه که از ایده ي ،همگونگی در دمکراسی
ت و باالخره ند، آزادي، ارزش و اهمیشدر نیستند، تابع اصل همگونگی همگونگی استخراج پذی

یا (  از این لحاظ، مهم نیست که در اصول و مبانی ي یک ایدئولوژي .ت خود را از دست می دهدموجودی
 و مباحثه آمده باشد، مهم )تصمیم گیري ي مداوم همگانی (  ایده آلهایی از قبیل قرارداد )دستگاه فکري 

 حاکم و برتر آنست که چه ایده یا ایده آلی یا اصلی و کمالی، اصل برتر و اولیه و حاکم هست؛ زیرا اصلِ
و آن ایده آلها را ت که از ایده آلهاي دیگر فقط براي رسیدن به اهداف و آمالش بهره برداري می کنداس

.به شیوه ي دلپسند خود تبدیل می کند و براي آن، وسایل توجیهی و تبلیغاتی می سازند
ه به وجود ایده آلها در اصول و مبانی ي یک ایدئولوژي یا عقیده، دلیل آن نیست که ایده آلها هم

 زیرا بایستی ایده آل و اصل و ایده ي برتر را میان آنها شناخت؛.  ق خواهند یافتطور یکسان تحقّ
هر ( به همین سبب، دمکراسی بر پایه ي همگونگی . سرنوشت ایده آلهاي دیگر به اصل برتر بازبسته است

 به )م دائمی همگانی و مباحثه  تصمی -مفاهیم واقعی قرارداد (  بدون لیبرالیسم )شکلی که می خواهد باشد 
براي مثال بر خالف پنداشت بسیاري می توان بر اساس . دیکتاتوریهاي گوناگون خواهد انجامید

همانطور که بر اساس .  یک دمکراسی ي بدون لیبرالیسم بنا کرد)ع مثال تشی( همگونگی ي مذهبی 
 بدون لیبرالیسم بسازند بدون آنکه به  توانستند دمکراسی ي)جامعه ي بی طبقه ( همگونگی ي اقتصادي 

جامعه ي همگونه  به طور ضروري، وابسته به یک اراده .  برسند)تساوي ي سیاسی ( سیاسی همگونگی ي 
. ي مطلق و فراگیر است

 یا در یک هیئت و )رهبر حزبی یا امام یا فقیه یا شاه (  اراده ي مطلق می تواند در یک شخص 
دیکتاتوري یکنوع . ولت مطلق و باالخره در یک پارلمان مطلق نمودار شودسازمان حزبی یا در یک د

همانطور که یک رهبر حزب یا امام یا شاه می تواند دیکتاتور باشد به همان اندازه یک کادر رهبري . نیست
ي حزبی یا یک حکومت یا یک پارلمان می تواند دیکتاتور باشد و این دیکتاتوري، زاییده از همگونگی 

همگونه سازي علیه همبستگی ي اجتماعی و آزادي و آزاد اندیشی می . مکراسی ي گله اي استي د
 راه استقرار دیکتاتوري را )چه قومی چه مذهبی چه نژادي چه طبقاتی ( همگونگی در هر شکلش . باشد

. می گشاید
ایده ي  مردم، جالب تر و جذاب تر از ایده ي همگونه سازي هم براي قدرت طلبان هم براي

 هم آزاد اندیشی است؛ زیرا هم یک قدرت مطلق می تواند یک جامعه ي همگونه را بهتر  رهبري کند
. نمی تواند برتر و ناهمگونه را برتابدانسان حسود. برخی انسانها، حس حسادتشان بهتر تسلی می یابد

هر کسی . ند همندهمگونگان همه مان. در نوع دمکراسی ي گله اي، مفهوم نماینده وجود ندارد
 در دمکراسی بر پایه ي همگونگی اگر هم مفهوم نماینده پدید آید، شخص .همرنگ دیگري است

نماینده ي . نماینده، نماینده ي افراد و گروهها در تصمیماتشان نیست؛ بلکه نماینده ي آن همگونگی است
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 و  - سر ،ایندگی با اراده هاي ناهمگنمفهوم نم. ارزشهاي ایدئولوژیکی است؛ نه نماینده ي افراد یا گروهها
- از این لحاظ است که مفهوم انتخاب و نماینده را نمی توان از ایده ي .  کار دارد؛ نه با همگونگی 

اگر چنانچه مفهوم نمایندگی نیز پذیرفته . دمکراسی استنتاج کرد و بنپارهاي فکري ي آن را فرا گسترد
او باید بهترین نمونه ي آن . باشد؛ نه نماینده ي تصمیماتی خاصشود، آن نماینده بایستی مظهر همگونگی 

. بهترین نمونه، مظهر آن همگونگی است. عقیده یا صفات آن ملّت و نژاد یا ارزشهاي آن ایدئولوژي باشد
ت نیز بود که در دمکراسیهاي به همین علّ. از اینجاست که میان مظهر و نماینده بایستی تفاوت قائل شد

ت یونان بر پایه ي همگونگی ي دمکراسی، انتخاب بر اصل قرعه قرار داشت یا اینکه تمام تاه مدبسیار کو
.افراد اجتماع به توالی و ترتیب می توانستند به مقامات سیاسی برسند

- هیچ معنا و واقعیتی ندارد، مگر آنکه فرد ، می اندیشد که آزادي »جمالی«   فرد اعضاي جامعه  
 آزادي، فراسوي افراد مستقل. فکري و امکان تصمیم گیري براي همه چیز داشته باشندبتوانند استقالل 

ق پذیر نیست و ی، فراسوي اراده هاي فرد در تصمیم گیریشان تحقّیک اراده ي کلّ.  وجود ندارداندیش
ت که س و دوست داشتنی اسآزادي وقتی مقد. ی، سلب اراده و آزادي از افراد است اراده ي کلّایمان به

س می شود؛ ولی از واقعیت منفرد  مقد،ت دادن مفهوم آزادي، نام آزاديیبا کلّ. قش در فرد باشدتحقّ
. آزادي، سلب تقدیس می شود و باعث نفی تقدیس از تصمیمات فردي می گردد

ی ساختن آزادي با کلّ. ت از آن استی سازي ي یک پدیده، گرفتن ارزش و اهمیمعموال کلّ
تش تقدیس و تجلیل می شود در واقعیتش و فردیتش تحقیر و بی ارزش می شود ی آزادي در کلّهمانقدر که

ا علیه انسانهاي آزاد و خویشاندیش است یا کسی که مانند کسی که مفهوم آزادي را دوست می دارد؛ ام
 از او نفرت همدردي با ضعفا و مظلومان را تجلیل می کند؛ اما هر ضعیف و مظلومی را تحقیر می کند و

ا عشق ورزیدن هر عاشق و معشوقی را تحقیر می کند یا دارد یا کسی که از عظمت عشق سخن می گوید؛ ام
کسی که از حاکمیت ملّت دم می زند؛ اما از تصمیم گیري ي فردي ي اعضاي آن ملّت، نگرانی دارد و آن 

ش فقط یک لفظ زیبا؛ ولی بی محتواست که تت و عمومییی در کلّاعتقاد به حاکمیت ملّ. را تحقیر می کند
ت و اسارت و بردگی ي افراد را بپوشاندبایستی عبودی.

انسانها را نمی .  نفرت به آزادي ي جزیی هست و آن را نفی می کند،ی عشق به آزادي ي کلّ
ستمدیدگان، کسانی که براي.  تک افراد بشر را دوست داشت -توان دوست داشت بدون آنکه تک 

، ز هالکت و فقردي نشان می دهند یا براي نجات خلق از رنجبري بر می خیزند یا براي نجات بشر اهمدر
م می زنند، غالبا از  د،گام برمی دارند و از عشق به عالم انسانی و آزادي ي انسانها و حاکمیت مردم

ن به یک انسان یا رفع رنجبري ي یک انسان یا نجات یک فرد یا دوستی ورزیدهمدردي با یک ستمکش
. نفرت دارندفیا پشتیبانی از آزادي و استقالل و حاکمیت یک فرد

م و تبلور نیابد نه تنها یک اصطالح ی چنانچه در افرادش تجسبع حاکمیت ملّو بالطّیاراده ي کلّ
ت نفرت انتزاعی و بی محتوا است و اراده و آزادي و استقالل را از افراد آن ملّت سلب می کند؛ بلکه عالم
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ت ملّغض و بیگانگی ي شدید؛و بی است نسبت به استقالل و آزادي و  ولی نا آگاه پرچمداران حاکمی
 ،تشانیچه بسا دوست داشتن و تجلیل و احترام بسیاري ایده ها در کلّ. تصمیمات افراد و گروهها و احزاب

د و تش به نام یک مفهوم مجرّیکلّدلیل نفرت و تحقیر آن ایده در فردیتش هست ودوست داشتن آزادي در 
ت فردي و گروهیش همراهستانتزاعی و مقدس با تالش ناخود آگاهانه براي سلب و نفی آزادي در واقعی.

ش شروع  و واقعیتش و تحقیر و نفی آن در مسائل خاصی، تقدیس اراده در کلّ »وسور« با افکار 
ی را تقویت می کرد، آزادي ي افراد و گروهها و احزاب دمکراسی ي گله اي در حالی که اراده ي ملّ. شد

ت فردي اش را نفی می کرددر حینی که مفهوم کلّ. دودرا می زی و تجریدي اش را تثبیت می کرد، واقعی .
این کلمه، یک خرافه ي روانی و . ی در انسان وجود نداردص و خاصه ي مشخّ یک قدرت یا قوناماراده، به 

. زبانی است
ی، مفهومیست که وسیله اي مناسب می شود تا همه ي تصمیم گیریها، یکجا و وم اراده ي کلّمفه

ی یا اراده ي اراده ي انسانی همانقدر یک خرافه است که اراده ي ملّ. براي همیشه،  نفی و نابود شوند
گیرد و  تصمیم انسان در باره ي هر مسئله اي، تصمیم جداگانه می . مردمی یا اراده ي طبقه ي پرولتاریا

.اراده، کلمه ایست براي نشان دادن همبستگی ي تصمیم گیریها. گیریش، واقعیت دارد
. وقتی در باره ي مقوله ي اراده صحبت می شود اراده به طور یکپارچه در نظر گرفته می شود

 پدیده ي مرموز ی باشد، چه اراده ي مردم چه اراده ي طبقه ي پرولتاریا، یکی چه اراده ي ملّاراده ي کلّ
نه ملّت، نه مردم نه طبقه ي پرولتاریا را می توان یک شخص، در نظر گرفت که اراده . بیعی استو ماوراءالطّ

ی و واحدي داشته باشد و بتواند در باره ي همه ي مسائل تصمیم بالواسطه بگیرد نه چنین اراده ي کلّي
. ردافسانه اي، فراسوي افراد و گروهها و احزاب وجود دا

ی یا مذهبی که سراسر مسائل ملّت یا گروهی را در ی و طبقاتی یا ملّاراده ي فراگیر و آگاهبود کلّ
بر گیرد و به طور مطلق بتواند در باره ي مسائل آنها تصمیم بگیرد، هیچگاه نه وجود داشته نه به وجود 

ل است که روهها و اصناف متشکّهر ملّتی چنان از ناهمگونیهاي اقوام و احزاب و طبقات و گ. خواهد آمد
ی یا  آگاهبود اراده ي ملّ. فرض چنین اراده اي به رغم اختالفات طیفی، خیال و خرافه اي بیش نیست

 تک افراد آن در برخورد  -یک ملّت، اراده ي واحد ندارد؛ بلکه تک .  یک خرافه است،طبقاتی
. تصمیم مشترك بگیرندخواستهایشان می توانند با هم در باره ي هر مسئله اي،  یک

الت فکري و روانی در  اندیشه هاي گسترده اش نشان می دهد که تاریخ تحو- در پاره  »جمالی« 
سرزمینهاي باختر بدین گونه بود که مردم همگونه با قدرت تصمیم گیریهاي مشترك خود، آشنا نبودند و با 

ت ی، خصوصیبودند، هنوز اراده ي کلّآنکه اراده ي فراگیر را از یک شخص که شاه باشد سلب کرده 
. شخصی و انتزاعی و عرفانی و مرموز داشت

ی یا اراده ي ملّت یا آگاهبود طبقاتی، پدیده اي فراسوي تصمیمات فردي خودشان اراده ي کلّ
ز بدین منوال بود که بازار ایدئولوژیها بسیار داغ شد؛ زیرا ایدئولوژیها می توانستند در دستگاههایی ا. بود
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م و ضروري و همچنین علمی و طبیعی به جاي اراده ي انتزاعی و غیر مفاهیم عقلی به صورت حقایق مسلّ
به جاي دین، ایدئولوژي با شکل و شمایل عقلی وعلمی اش توانست . ی ملّت، عرض وجود کنندشخصی و کلّ

.جایگزین تصمیم گیري ي ملّت بشود
چیزهاي مشابه و .  سازگار نیست،مفهوم نمایندهچنانکه گفته شد، ایده ي همگونگی اساسا با 

ی و انتزاعی آن باشد، بدینسان مظهر وحدت ملّت که مظهر اراده ي کلّ. همگون به نماینده احتیاج ندارند
 صورت پذیر می باشد که با تحقیر تصمیم گیریهاي افراد و گروهها و احزاب همراه ،فقط در استبداد مطلق

 اراده ي مرموز و انتزاعی که نافی ي همه ي اراده هاي واقعی است، مفهوم همگونگی ودر مقابلِ. است
. نماینده، مفهوم محدودیست. نماینده پدیدار می شود

ت، علیه نمایندگی ي ملّت در پارلمان مبارزه می کردند؛ زیرا دعوي شاهان اروپاي غربی به شد
تشکیل مجلس اصناف موافق بودند که مدافع آنها با . ت، مخدوش و متزلزل می کردي آنها را در مظهری

 زیرا دشمن ی در پارلمان بسیار نفرت داشتند؛ ولی از نمایندگی ي ملّمنافع خصوصی ي گروهی بود؛
نماینده، تصمیمات مشترك گروههایی را در یک ارگان مرکزي که . ت خود را در آن می دیدندمظهری

 مشترك همگانی به وجود بیاید؛ نه آنکه اراده و منفعت پارلمان باشد، کانالیزه می کند تا یک تصمیم
 انتخاب می شود، نماینده ي با آنکه نماینده از سوي گروهی خاص. و حزب خود را به کرسی بنشاندگروه

نماینده، داراي دو وجه متّضاد . همه ي ملّت می باشد و در مقابل همه ي ملّت براي تصمیمهایش مسئول است
حزب می باشد، از طرف دیگر به نام نماینده ي همه ي ملّت، اعتبار   منتخب یک گروه یامی باشد، از طرفی

در اوست که کانالیزه کردن تصمیمات خصوصی و گروهی و مولّفهدر اثر جمع این دو . ت داردو مسئولی 
.ی می انجامدحزبی به تصمیمات مشترك ملّ

 نماینده اي تصمیم گروهی و حزبی و در هر. ت، همبستگی زاییده می شود از افتراق و تشتّ
نماینده، اراده و قدرت تصمیم گیري را از افراد و .  می یابدخصوصی در مجلس به تصمیم همگانی استحاله

احزاب و گروهها سلب نمی کند؛ بلکه فقط تصمیم گیریهاي سیاسی ي حزب یا سازمان یا گروه یا قوم خود 
از تصمیمات فردي و گروهی و .  ي مشترك کانالیزه می کندرا براي پیدایش یک تصمیم گیري ي سیاسی

بنابر این، اراده ها نه تنها نفی و سلب نمی شوند؛ بلکه . ی به وجود می آیدحزبی، تصمیمات مشترك ملّ
ات اراده ي سیاسی ي آن گروه یا حزب از راه نمایندگان در یبدین ترتیب، تجلّ. تثبیت و تقویت می شوند

بدینسان، مجلس نمایندگان، به تنهایی نشانگر همبستگی ي سیاسی . لّت شرکت می جویدتصمیم گیریهاي م
.ي ملّت است

 بی خویشتنی و عبودیت -)چ 
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تهی ، هر عقیده اي که می خواهد بر انسان حکومت کند، می کوشد که او را از فردیت و اراده
 همه ي عقاید و . ذهنیت و روان او را نداردف، آن عقیده، امکان تصرّ باشد تهی مایه نشده،تا انسان. کند

ایدئولوژیها و ادیان کتابی در نهادشان، دشمنی ورزیدن با گوهر وجودي و عدم اعتماد به خود و نفرت از 
از نظر آنها به جاي آگاهبود خویشزاییده، بایستی گریز از خود . خود و منافع خود را توصیه می کنند

این کار به دو . سان از آن عقیده یا ایدئولوژي یا دین کتابی انباشته شودایجاد شود تا سراسر گوهر ان
یا آنکه عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب ، خود را طبیعت و فطرت انسان یا آنکه . صورت انجام می گیرد

 خود را کمال و غایت انسان می شمارند و باالخره انسان در سیر ایمان آوردن به آن عقیده و ایدئولوژي و
رتر می شود   پ،دین کتابی، روز به روز از خود تهی تر و از مبانی و اصول و فروع آن ایدئولوژي یا دین

. محو و فانی می شود،و سرانجام در آن
هر دو، . کمال و فطرت، دو وجه یک واقعیتند و هر دو، آگاهبود خویشزاییده را نفی می کنند 

رت بورزد و نسبت به خود، بدبین باشد و اعتماد به خود می خواهند که فرد، نسبت به گوهر خود، نف
هر چه که از گوهر فردي سرچشمه می گیرد، مانع از ریشه دوانیدن آن عقیده و ایدئولوژي . نداشته باشد

.عقیده و ایدئولوژي، آفرینش فردي را سترون می کند. می باشد
ي آلتی و ایدئولوژي نمی تواند بر  نشود، هیچ عقیده و فلسفه  تا گوهر زاینده ي انسان، عقیم

انسان، مسلط و حاکم شود؛ یعنی در او فطري ساخته نمی شود یا آنکه کمال و غایت زندگی ي او نمی 
انسان نه . فرد موقعی پدید می آید که بر علیه عقاید و ایدئولوژیها و ادیان کتابی و مذاهب برخیزد. گردد

.  عینیت ندارد)چه علمی چه غیر علمی ( و هیچ ایدئولوژیی در فطرتش نه در کمالش با هیچ عقیده اي 
. عقیده و ایدئولوژي و دین کتابی باید تابع انسان باشد و در خدمت انسان در آید

 اعتماد به حقیقت ندارد؛ بلکه ، دیگر،انسان. براي پیدایش فردیت، فکر به جاي حقیقت می نشیند
د فرد می باشد؛ یعنی من در باره ي هر چیزي که با مغز نگر تولّفکر کردن، نشا. اعتماد به فکر خود دارد

اندیشیدن فردي، . تی، هستی ي خود را در می یابمخودم می اندیشم، یقین و اعتماد دارم و در چنین فعالی
در این کلمه است که ایمان به عقیده و ایدئولوژي و دین . اعتماد به هستی ي خودم را ایجاد می کند

طبعا . جا می شود و به جاي ایمان به عقیده، اعتماد به نفس، اعتماد به اندیشه ي خود می نشیندکتابی، جاب
به آنچه من خودم نیندیشیده ام، اعتماد ندارم و چون هر اندیشه اي، امکان پیدایش رفتار و عاطفه ي تازه 

از این به بعد براي .  کنم تجربه می کنم، اعتماد به هستی ي خود پیدا می،ایست؛ پس با آنچه به تن خویش
آنکه اعتماد به هستی ي خود داشته باشم، بایستی بیندیشم و عمل بکنم و عواطف خود را بپرورانم و به کار 

 بر همین پایه، به هر کسی دیگر که به تن خویش می اندیشد و از سرچشمه ي فردي .اندازم و ابراز دارم
با این اعتماد است که فکر و عمل و عاطفه از سرچشمه ي . و احساس می کند، اعتماد دارمي خودش عمل

.  می جوشد و به تشویق، به عمل یا فکر یا همدردي احتیاج نیستفردي
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انسان در عمل و تفکّر فردیش به انسانهاي دیگر اعتماد می بخشد و مردم به عمل و اندیشه و 
اعتماد افراد را جلب می کند که همینطور یک جامعه یا حکومت، وقتی . احساس او اعتماد می کنند

فرد به جامعه یا حکومت به سبب . اقداماتی اجتماعی را انجام دهد و با آن اقدامات به افراد اطمینان دهد
اقدامات مداوم آنها و اندیشه و نگرانی ي حکومت و جامعه براي او، اعتماد می کند و وفادار به آن 

. می کندق به آن جامعهجامعه می شود و احساس تعلّ
اعتماد یک فرد به اجتماع یا حکومتش، براي آن نیست که حکومت، الهی است یا ایدئولوژي ي  

اقدامی )شهروندانش = شهریارانش ( جامعه یا حکومتی که براي اعضایش . ی را نمایندگی می کندخاص 
ق نیز ترك تعلّ) لکت یاران آن شهر و مم( نکرد و در باره ي مسائل زندگیشان نیندیشید، آن شهریارانش 

جامعه موقعی هست که شهریارانش به آن اعتماد دارند و  اعتماد فقط در اقداماتی که . و وفاداري می کنند
.می کند، ایجاد می شود  براي مردمآن جامعه یا حکومت

از این لحاظ به عمل فردي ي .  فرد، در عمل و اندیشه و احساس خود، اعتماد به خود پیدا می کند
او به آفرینندگی ي فردي و ابراز آن احتیاج . او به فکر شخصی ي خود احتیاج دارد. د احتیاج داردخو

به کمک آفرینش فردي در اندیشیدن و عمل کردن و احساس کردنست که جامعه، آکنده از سرچشمه . دارد
د سراسر جامعه را آتشفشانهایی از نیروهاي فکري و عملی و احساسی که می توانن. هاي قواي تازه می شود

.ك و زاینده را انضباط دادال و متحرّ فع نیروهايدر اینجاست که بایستی. تکان بدهند
غان و معتقدان مبلّ. ر کردخطر هر چیز که خالیست، اینست که می شود آن را با چیز دیگري نیز پ

 به انبار تبدیل بشود تا فقط یک به ایدئولوژیها و عقاید و مذاهب و ادیان کتابی  بر آنند که انسان بایستی
تهی مایگی ي انسان، بزرگترین امکان قدرتورزي ي هر . دین یا یک ایدئولوژي در جامعه حکومت کند

. حکومتیست
قدرت طلبان دینی و ایدئولوژیکی، خال وجود انسان را تصاحب می کنند تا آن را از اصول و 

هر چیز خالی را با چیز دیگر هم می توان . ر کننددشان پاعتقادات و اوامر دین  یا اصول ایدئولوژي ي خو
انسان تهی مایه که بهترین وسیله براي حکومت یک عقیده یا . انبار، جایی براي بسیار چیزهاست. ر کردپ

وقتی تزلزلی در حکومت . ایدئولوژي یا دین  است، می تواند وسیله اي براي حکومت هر عقیده اي بشود
در حکومت   وقتی تزلزلی.ر کرد و انباشتیدا شد، می توان با عقیده ي دیگر آن را پیک دین یا فلسفه پ

یک . عقیدتی پیدا شد، به انسان، امکان آن داده نمی شود که خودش، جهانخانه ي خودش را بیافریند
خالی ،ابقتا او را همانند س. ر کندفلسفه ي دیگر، عقیده ي دیگر به بازار می آید تا این فضاي خالی را پ 

ر کندنگاه دارد؛ یعنی با مواد پوچ تازه تري پ .
پیدایش فردیت، خال را نابود می کند و طبعا . هدف از انباشتن انسانهاي خالی، کسب قدرت است

امکان ظهور قدرتهاي مطلق سیاسی یا دینی یا ایدئولوژیکی را در اجتماع از بین می برد یا بسیار محدود 
در جامعه اي که افراد و شخصیتها هستند، هیچگاه .  اشتها به قدرت کامل و مطلق داردمی کند؛ ولی مقتدر،



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٣٢٩

انباشته بودن یک فرد از یک عقیده ي تازه، دلیل . نمی توان حکومت استبدادي و قدرت مطلق ایجاد کرد
 خال  یک عقیده،  نشان این سرمستی و جذبه و نشئه  شدن از.آن نمی شود که آن فرد، توخالی نیست

وجود انسان تهی مایه از این به بعد فقط به دلیل انباشتگی ي آن ایدئولوژي یا آن عقیده یا دین  در . است
 جوي بینشمندانه اش نیست؛ بلکه او از اصول و  - و  -ست  وجود او بر شالوده ي خویشاندیشی و ج.اوست

براي او زندگی ي معنوي؛ یعنی . می شودا از عقیده و ایدئولوژیش لبریز او حتّ. ر استاعتقادات دیگري پ
. از یک معنا یا یک حقیقت یا یک دین  یا کمال و غایتانباشته بودن

او . ر است، خالی شدنش هستخطر انسان خالی که از یک دین یا یک عقیده ي علمی یا غیر علمی پ
 مطلق نیست و او از خال از هر تغییر فکري و عقیدتی می ترسد؛ زیرا تغییر فکر و عقیده، جز خالی شدن

ر از او هست، وقتی پ. ر کنداو بایستی خود را از چیز دیگر و از عقیده اي دیگر دوباره پ. مطلق می ترسد
به همین دلیل، خالی شدن افراد از یک دین یا عقیده یا ایدئولوژي ضرورتا به فردیت و . دیگري است

.خویشاندیشی نمی انجامد
ي ] جهانخانه [ =  براي آن در اجتماع موجودند که نگذارند فرد، جهانبینی  برخی از ایدئولوژیها

ت فردیش را از او جهانبینی را با پسوند مشهور  ایسم  زینت کرده اند و خصوصی. فردي ي خود را بیافریند
ذشته امروزه از هر چیزي، علمی اش را می سازند؛ ولی در گ( ایدئولوژیهاي علمی و غیر علمی . گرفته اند

 فردیت خودش را ، نمی گذارند که انسان)هر چیزي را فطري می کردند یا کمال و غایت انسان می شمارند 
کشف کند و  قواي فردي را به آفرینندگی بگمارد و می کوشند که او را بالفاصله از یک عقیده ي دیگر 

.پر کنند
، قرنها  کتابیانسانی را که دین.  بشود می اندیشد که انسان خالی به آسانی نمی تواند فرد »جمالی« 

انسان خالی شده پیش از آنکه خود . از خویشباشی، خالی کرده از یک مرحله ي بسیار خطرناك می گذرد
در چنین بحرانی،  . ر شدن دارد ؛ نه به آفریدن اندیشه ي خودبخواهد فرد بشود، احتیاج به پ

 می )اسالمها و مارکسیسمهاي راستین ( و زیور امروزي ایدئولوژیهاي تازه و عقاید قدیمی نیز با زیب 
نمی گذارند که فرد، بر سر پاي خود بایستد و هسته ي آفریننده و نیرو  و . کوشند قیام فرد را مانع شوند

هامات با فردیت به عناوین و اتّ. نمی گذارند که فرد، معیار گذار و ارزش آفرین بشود. عمل و فکر بشود
 ،ل؛ خود پرستی و خود خواهی و اراده گرایی و فرد گرایی و کیش شخصیت و سود جوییاخالقی از قبی

. مبارزه و دشمنی می کنند
خطر استبداد گري و قدرتهاي مطلقه  فرد،. فرد، خطر عقاید و ایدئولوژیها و ادیان کتابی است

رکرده است چه دیگري را پیک فرد تهی مایه به فرد تهی مایه ي دیگر اعتماد نمی کند؛ بلکه به آن. است
. ر کرده است، اعتماد می کندهمانطور او به خودش اعتماد نمی کند؛ بلکه به آنچه او را پ. اعتماد می کند

مومن و معتقد موقعی به دیگري اعتماد می کند که دیگري، طبق یک عقیده یا فلسفه ي آلتی یا دین  یا 
ی که در او انباشته اند، حقیقت خاصمنان و معتقدان به اندیشه و کردار . کر و عمل بکند و فحساعتماد مو
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در چنین . فردي نیست؛ بلکه به دین و ایدئولوژي و عقیده ي گنجانیده شده در ذهنیت و روان اوست
  تهی مایه هستند، فرد در اعتماد به خود یا اعتماد به دیگري به نام فرد مستقلجامعه اي که همه ي افراد،

مثال همه به الّله یا . او در دیگري به آنچه دیگري را انباشته است، اعتماد دارد. یاج ندارد احتاندیش،
در جامعه ي همعقیدگان، کسی به فرد مستقل و خویشاندیش، اعتماد . پرولتاریا اعتماد دارند؛ نه به انسان

.ندارد
رت انسان خوانده می شود آنچه فط. ایمان به ایدئولوژي و دین، اعتماد به مردم را از بین می برد

ر کرده یا آنچه کمال و غایت انسان و سیر تکاملی ي انسان خوانده می شود، همان چیزیست که خال او را پ
مسئله ي ما، مسئله ي دوباره انسان شدن است، دوباره . است و همان چیزیست که او را خالی کرده است

قیده یا ایدئولوژي ي تازه تري یا با دین گذشتگان یا مسئله این نیست که خال خود را با ع. فرد شدن است
کنیم؛ بلکه مسئله این است که این خال را در خود براندازیم و با آنچه ما را خالی می  راصالح شده ي آن پ

ت پیدا قدرتهاي خال ساز را در خود و در اجتماع به عقب برانیم و به رغم آنها موجودی. کند، مبارزه کنیم
.د بشویمکنیم و فر
فرد بایستی با نیروي آفرینندگی ي شخصی اش، خالیی را که عقیده یا ایدئولوژي در او ایجاد  

خود بایستی در روند اندیشیدن، در عمل و احساس فردي . ف کند و از آنِ خود بکندکرده، دوباره تصرّ
 دمکراسی و آزادي احتیاج ما با اعتماد به خود و انسانهاي دیگر براي. ي خود، این خال را از بین ببرد

به جاي ایمان به مذاهب و ایدئولوژیها و ادیان . بدون چنین اعتمادي هیچ اقدامی نمی توان کرد. داریم
. و اعتماد به انسان و نیروهاي آفرینشگرانه ي انسان احتیاج داریمکتابی، به اعتقاد

اد خود را به خودي که در ما به آنچه دیگري را انباشته است اعتماد نمی کنیم؛ بلکه اعتم
ما به انسان دیگر در فکري و عملی که از او نمودار می شود اعتماد می کنیم؛ نه به . دیگریست می بخشیم

حقیقت واحد یا فلسفه ي آلتی و واحدي که در ذهنیت مومنان و معتقدان، عملکرد یکنواخت دارد؛ نه به 
ما به دیگري اعتماد می . یک رنگ و یک شکل می کننداصول و مبانی ي دینی و ایدئولوژیی که همه را 

زیرا اندازه گذار و معیار آفرین است؛ یعنی هم می تواند اندازه . کنیم؛ زیرا دیگري یک شخص است
. هم می تواند طبق معیارهاي فردي و نیروي ارزشگذارانه ي خود عمل بکندبگذارد

ان است؛ نه به عقیده اي که به آن ایمان دارد و اعتماد ما به نیروي آفرینندگی و معیار گذار انس 
اکی شده است؛ نه براي اینکه گوهر در ذهنیت او و همعقیدگانش به یک فرم ثابت و قالبی و کلیشه اي حکّ

ه ایست که در آزادي ي بنابر این، اعتماد ما در امکانات بالقو. او از عقیده ي مطلوب ما انباشته شده است
شخصیت . اعتماد ما به نمایان کردن معیارهاي فردي در عمل اجتماعی اوست. ه استفردي ي دیگري نهفت

با اعتماد به چنین انسانیست که ما خواهیم . او در عمل و اندیشه و احساس اجتماعی ي او نمایان می شود
.توانست جامعه اي نو بسازیم
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 سنجشگري معرفتهاي انسانی و نقش کشور داران -)ح 

عقاید و ایدئولوژیها و ادیان را می خواهیم، نتیجه ي ضروري و منطقی ي آن اگر آزادي ي
. اینست که حکومت بایستی نسبت به عقاید و مذاهب  و ایدئولوژیها و ادیان و جهان بینیها بی طرف باشد

یمس میشماربعضی نتیجه گیریها بسیار مشکل است؛ زیرا سواي چیزهایست که ما به آنها ایمان داریم و مقد .
نتیجه هایی که اصل آزادي ي عقاید در جامعه می دهد یا می تواند بدهد با ایمان ما به امتیاز و برتري ي 

.عقیده ي خود، چندان سازگار نیست؛ بلکه گاهی با هم تضاد نیز دارد
ما نمی خواهیم بپذیریم که عقیده ي ما که به نظر خود ما جامع همه ي خوبی هاست علیه آزادي  

سئله این است که چگونه بدون واهمه و با گستاخی می توان آخرین نتایج را از اصل آزادي ي م. است
 آن )بخصوص وقتی عقیده ي ما، عقیده ي حاکم بر جامعه باشد ( عقاید گرفت و به نام مومن به یک عقیده 

ل کردنتایج را تحم.
صوفی، احترام و عالقه ي ما به عقیده اگر ما مسلمانیم یا کمونیست یا زرتشتی یا مسیحی یا بهایی یا 

. ي خود، نبایستی ما را از این نتیجه ي منطقی و ضروري باز دارد که اصل آزادي ي وجدان می دهد
ما نمی . عقاید و ایدئولوژیهاي مختلف، موقعی آزادي دارند که حکومت نسبت به آنها بی طرف باشد

هم حاکمیت سیاسی و اجتماعی ي عقیده ي خود را بر   عقاید و وجدان را بخواهیمتوانیم هم آزادي ي
با امتیاز سیاسی و حقوقی و اجتماعی ي عقیده ي ما بر سایر عقاید و ایدئولوژیها، آزادي ي . سایر عقاید

.عقیده امکان ندارد
 عینیت داشته باشد،  نمی تواند ی یا اصولِ دینی کتابی یا ایدئولوژی اي عقیدهاگر حکومت با

 به  را تضمین کند که از قدرت و حکومت و امکان رسیدن و ادیانسایر عقاید و ایدئولوژیهاآزادي ي 
که در مقابل عقاید و ایدئولوژیها، یک فضاي بی طرف است  از آن رسته دمکراسی در حالی. آن محرومند

ه رغم بی حکومت دمکراسی ب. اشکال حکومتی به شمار نمی آید که به هیچ فروزه ي انسانی پایبند نباشد
طرفی نسبت به ایدئولوژیها و مذاهب  و عقاید، نهایت دلبستگی و پایداري را به ارزشهاي انسانی و اخالقی 

. و اجتماعی دارد
که اقرار ضمنی به بی ( قانون اساسی بر شالوده ي آزاد اندیشی با اصل آزادي ي وجدان و عقاید 

را نیز تضمین و خود را به اجراي حقوق اولیه ي  حقوق اساسی ي بشري )طرفی ي حکومت به عقاید است 
مقصود و هدف یک حکومت آزاد، . ف می کندانسانی که بزرگترین و واالترین ارزشهاي انسانی است، مکلّ

ق حقوق اولیه ي انسانی است که ترویج هیچ عقیده و دین و ایدئولوژي نیست؛ بلکه تحکیم و اجرا و تحقّ
عظمتش سرچشمه می گیرندالی ي انسانی هستند و از وجود انسان و م و تبلور ارزشهاي عهمه، تجس.

 به هیچ وجه، بی طرفی یا القیدي یا عدم توجه  و ادیان بی طرفی در مقابل عقاید و ایدئولوژیها
سیاست با بی طرفی نسبت به عقاید و ایدئولوژیها می . در مقابل ارزشهاي واالي اجتماعی و انسانی نیست
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یبانی و حمایت و نگاهداري و پاسداري از ارزشها و حقوق انسانی دست یابد که در راسش کوشد که به پشت
بی طرفی در مقابل عقاید و ایدئولوژیها به منظور تامین و تضمین آزادي ي  .آزادي ي وجدان قرار دارد

.بی طرفی، شرط وجودي ي آزادي است که طبعا واالترین ارزش دمکراسی است. وجدان و فکر است
حکومتی که طرفدار و پاسدار یک عقیده و دین کتابی و ایدئولوژي است و طبعا حقّانیتش بر  

وجود و تنفیذ و تحکیم آن عقیده بنا شده است،  نمی تواند آزادي ي افکار و عقاید و ایدئولوژیهاي 
 به یک در دمکراسی، آزادي و قانون اساسی، برترین ارزش حکومتی است؛ نه ایمان. دیگر را بر تابد

. عقیده یا دین  یا ایدئولوژي
ممتازترین و ) اسالم یا کمونیسم ( من دمکرات هستم؛ نه براي اینکه ایمان دارم که عقیده ي من 

تنها حقیقت دنیاست؛ بلکه به این دلیل که هر انسانی بایستی همانند خود من، آزادي ي انتخاب عقیده و 
آزادي، تنها عقاید موجود در اجتماع را در نظر . ا داشته باشد آفرینش فکر و آگاهبود خود رباالخره حقّ

. نمی گیرد؛ بلکه آزادي، اساسش بر امکانات قرار دارد
  حقّ،عقاید و افکار تازه، هم. جوهر آزادي، تضمین پیدایش عقاید و افکار تازه و بی سابقه است

. بري ي حقوقی با عقاید موجود دارند و تامین وجودي و برا)ترویج و تبلیغ (  گسترش  حقّ، همپیدایش
دمکراسی، . دمکراسی براي تامین نیروي آفرینشگر انسانیست؛ نه براي حفظ و ابقاي ارزشهاي گذشته

نمی بندد که از این به بعد یا از ظهور اسالم یا بعد از کارل مارکس، هیچ فکر و عقیده و جلوي تاریخ، سد 
.مددین و ایدئولوژي و علم تازه نخواهد آ

 را تامین نکند، اگر دمکراسی این حقّ.  موقعی آزاد است که بتواند فکر تازه بیافریند، انسان
به همین دلیل، آزادي ي وجدان خویشزاییده خواسته می شود؛ نه آزادي . ظاهر سازي و خود فریبی است

- فرد  آزادي ي وجدان، حقّ.ي عقاید و ایدئولوژي ها ي است وگر نه می  فرد انسانها به آفرینش فکر 
ص و ثابتی داشت و به همان چند ایدئولوژي ي مشخّادیان و توان آزادي ي انتخاب میان چند عقیده یا 

از طرفی، آزادي ي . عقیده ي موجود قناعت کرد و از آفرینش و پیدایش افکار تازه پیشگیري کرد
اي آنها امکان پیدایش عقاید و  بیان و آزادي ي اجراي رسوم عقیدتی برانتخاب میان چند عقیده و حقّ

می کندایدئولوژیهاي دیگر را سد .
تسامح ( = ت، اصل مدارایی به همین علّ.  می اندیشد که دمکراسی، نیروي مدارایی است »جمالی« 

دمکراسی، خصومت را به رقابت گروهها و احزاب و افراد براي . بزرگترین ویژگی ي نظام دمکراسی است) 
مدارایی در مقابل عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب مختلف و متّضاد به . امعه تبدیل می کندرفاه و پیشرفت ج

داشتن امتیازات ویژه ي . معناي این نیست که پیرو یک عقیده، مجاز است هر کاري را بکند که می خواهد
 علیه آن اجتماعی و سیاسی و حقوقی و آموزشی براي همعقیدگان علیه آزادیست و بایستی بدون تسامح،

. مبارزه کرد
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ل می کنم و مدارایی نشان می دهم که من، عقیده و دین و ایدئولوژي ي دیگري را تا آنجا تحم
به آزادي ي وجدان و آزادي ي عقاید و مذاهب و ایدئولوژیهاي دیگري در آخرین نتیجه گیریهایش 

وقتی عقیده ي . د قائل نشودتجاوز نکند؛ یعنی امتیاز سیاسی و حقوقی و اجتماعی براي عقیده ي خو
یا اقلیت را پایمال کند یا بکاهد یا نادیده بگیرد، براي اکثریت مردم بخواهد آزادي ي یک فرد یا گروه

ل باقی نمی ماندیک دمکرات و آزادیخواه جاي مدارایی و تحم.
 از اصول کسی که می خواهد آزادي را با سوء استفاده از سازمانهاي آزادي یا با سوء استفاده

آزادي از بین ببرد، حزبی یا انجمنی بسازد و با استفاده از انتخابات و پارلمانتاریسم، دمکراسی را از بین 
تهایی که حقوق اولیه ي انسانی در . ل و مدارایی باقی نمی گذاردببرد، جاي هیچگونه تحمدر وضعی

ل و مدارایی نشان نمی دهدمیانست، دمکراسی، هیچگونه تحم.
لی به چنین تحم. شکیبیدن، یک هنر ستودنی است. دف از مدارایی، تامین آزادي انسانهاست ه

دمکراسی براي انسانهاي تنگ نظر و ضعیف مزاج، . ت و ظرافت روحی احتیاج داردنیرومندي و ظرفی
  دو که پیامدش داشتن حقایق انحصاري و مطلق به جنگ اجتماعی می انجامد.خیلی گران تمام می شود

:د گذار باقی می ، براي صلح راراه
این موقعی . یکی آنکه حقیقت واحدي، حاکمیت فراگیر و مطلق بر سراسر جامعه داشته باشد

در . ممکن است که افراد اجتماع به آن عقیده ي واحد بگروند و هیچگاه عقیده ي خود را تغییر ندهند
 حق ندارد عقیده ي دیگري داشته باشد و اما کسی. این صورت در درون آن حقیقت، صلح و رفاه هست

اگر داشته باشد، حقوق اجتماعی و سیاسی و اداري و آموزشی ي کمتر از معتقدین به آن عقیده ي حاکم 
) .یعنی آزادي نیست ( . خواهد داشت

هر کسی، حقیقتش نسبی است و هیچ . دیگر آنکه آزادي، حقیقت هر عقیده اي را نسبی کند
ا آزادي نمی تواند به انسانی که اعتقاد دارد، حقیقتش مطلق و واحد و ممتاز است، ت؛ امحقیقتی، مطلق نیس

 آزادي نمی تواند مردم را مجبور کند .بر با سایر حقایق استتحمیل کند که حقیقتش نسبی و مشروط و برا
دیگر، دین (  ندهیم که حقیقت دیگري وقتی ما حقّ. تا از حقایق مطلق خود، حقایق نسبی بسازند

 در جامعه باشد یا بتواند باشد، آزادي نخواهیم داشت و اگر معتقدین مختلف، )ایدئولوژي ي دیگر 
. داراي حقیقتهاي مطلق باشند، ظاهرا راهی جز جنگ و مبارزه میان آنها باقی نخواهد ماند

 جز حقیقت، نظیر ندارد؛ یعنی هر چیزي. هیچ حقیقتی در کنار خود، شریک و رقیب نمی پذیرد
ل می شود، روزي از بین برود و آنچه بایستی او، باطل و کفر و شیطانی است و بایستی اگر هم امروز تحم

مان و در قیامت از بین برود یا در آخر مسیر تکامل اجتماع از بین برود، معموال از همین اکنون در آخرالزّ
. و حقوقی و سیاسی از بین برده بشودکوشیده می شود که با زور و نیرنگ و فشار روحی و فکري و مالی 

وظیفه ي سرکوب عقاید دیگر به دوش طرفداران حقیقت و تئوري ي تکامل جبري ي جامعه 
پیروزي ي هر حقیقتی چه امروز چه فردا . گذارده می شود و آنها با کمال میل این تکلیف را می پذیرند
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 حقایق دیگر باز بسته است که براي او باطل و چه در آخر زمان چه در پایان سیر تکاملی به از بین بردن
قهر الّله در جهنم یا جبر تاریخ در اضمحالل کاپیتالیسم براي مومنان و معتقدان، سرمشقی . شیطانی هستند

م، الّله اگر در جهنّ .ق بدهندمی شود که قهر و تجاوز و زور گویی را در حال و بر روي کره ي زمین تحقّ
ت و امتنان، این  وجهی عذاب می دهد، مومن به الّله از او سرمشق می گیرد و با لذّرا به بدترین کافر

ا حکومت، وجود یک قدرت بی طرف در مقابل عقاید و وظیفه را در جامعه نیز به عهده می گیرد؛ ام
و یده ي واحد  به عق آوردنکسی را از ایمان نیست مجاز و محقّحکومت، . ژیها و جهان بینیهاستایدئولو

مانند ( ا از یک عقیده ي مطلق هر کسی آزاد است، عقیده اي داشته باشد و حتّ.  داردممتاز و مطلق باز
بیانگر سرشت و  این اصل آزادي،. بگرود) مانند کمونیسم ( به عقیده ي مطلق دیگر ) اسالم و مسیحیت 

. رسالت حکومت است
حکومت . کثرت و آزادي، پایدار نیستصلح و امنیت و رفاه اجتماعی بدون قبول و تایید وجود 

 ندارد صلح و رفاه که دو هدف اساسی ي حکومت و اجتماع است به هر قیمتی و به هر نمی تواند و حقّ
جامعه اي که همه ي مردمش وحدت عقیده دارند و به یک ایدئولوژي . وسیله اي و از هر راهی تامین کند

صلح فقط در کثرت و تعدد و اختالف است؛ ولی . تیاج ندارندیا جهان بینی، پاي بندند به صلح اجتماعی اح
در چارچوب وحدت، مسئله ي . در جامعه اي که افرادش وحدت عقیده دارند ضرورتی براي صلح نیست

 ،  آنجایی که آزادي و کثرتمندي و اختالف هست، مسئله ي صلح و حلّ. صلح اساسا مطرح نمی شود
توان وحدت عقیدتی و فکري و دینی بور و ترس و خفقان و تحمیل  که فقط با ز جاییضروري است؛ ولی

. صلح و رفاه، راه رفاه در آزادي و کثرت نیستراي ایجاددرست کرد، این راه ب
دین کتابی در کنار حکومت سیاسی یا یک حکومت دینی؛ ولی نامرئی، ایجاد می کند یا می 

  دو حکومته بوده ،ي ایران در پنج قرن اخیرجامعه . کوشد از این دو شکل حکومت، یک حکومت بسازد
از این لحاظ که دارندگان حقایق مطلق و ایدئولوژیها، همه در مبارزه براي ربودن قدرت سیاسی علیه . است

 فهم می ستیزند و باالخره مبارزه ي میان آنها براي تداوم قدرت خود به مبارزه ي سیاسی و تصرّ
ز آنها می انجامد که پیامدش خونریزي و کشتار بی وقفه ي مردم  حکومت به وسیله ي یکی اارگانهاي

. خواهد بود
 سبب می شود که انسانها، )چه علمی چه غیر علمی ( حاکمیت مطلق یک عقیده یا ایدئولوژي 

راستمنشی و صراحت خود را از دست بدهند و همه با بکار بردن اصطالحات واحد همان یک عقیده ي 
بدینسان آن عقیده، به یک مشت اصطالحات .  و کثرت منافع و امیال را دنبال کنندحاکم، اختالف افکار

اصطالحات عقیده ي . بی محتوا تبدیل می شود که براي هر مقصد و منظور و غرضی می توان به کار برد
 از همان اصطالح می شود یک. حاکم، کیسه هایی خالی می شوند که با هر فکري می توان آنها را پر کرد

چنانکه با اسالم و . روز کمونیسم را بیرون آورد و روز دیگر لیبرالیسم را و روز دیگر فاشیسم را
. ایدئولوژي ي مارکسیسم همین کار را کرده اند و خواهند کرد
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هر کسی عقاید و افکار و منافع خود یا گروه خود را به نام اسالم و مارکسیسم راستین و حقیقی و 
 مستند می سازد؛ ولی اگر چنانچه افکار و منافع در ،ات قرآنی و گفتارهاي مارکساصیل و واقعی با  آی

کثرت و تضادشان، آزادي ي بیان داشتند و به نام کفر و الحاد و ارتداد و بدعت و نفاق و سکتاریسم و 
ولی .  نبودهم نمی شدند به سوء استفاده از مارکسیسم و اسالم احتیاجرویزیونیسم و اپورتونیسم، ملعون و متّ

. وقتی استبداد یک عقیده هست، نمی توان افراد و گروهها و احزاب را از سوء استفاده بازداشت
اختالفات و تضادهاي فکري و عقیدتی و منافع سیاسی به دلیل وحدت اجباري و فشار دینی یا 

ده با قدرت و ایدئولوژیکی از بین نمی روند، بلکه سرکوبیده و پس رانده می شوند؛ ولی در پشت پر
ت بیشتر به تالش می افتندشد .ت منافع و اغراض با کاربرد اصطالحات واحد اسالمی یا کمونیستی با شد

 و مه آلودگی، شدیدتر و غیر بگريدر نتیجه، دشمنی به سبب سرکو. بیشتر و وحشیانه تر با هم می جنگند
ت در ت اسالمی یا کمونیستی با هم به شدانسانی تر می شود و صلحی برقرار نمی شود؛ بلکه در نقاب وحد

.ند و هر اختالف جزیی به تکفیر دیگري می انجامدجنگ
 در روند فلسفیدن خود، استدالل می کند که انتقاد از اسالم و مارکسیسم و دیگر  »جمالی« 

ت دودیدات یا محف به ایجاد مقیمذاهب و ایدئولوژیها از طرف گروهی یا فردي، هیچگاه حکومت را مکلّ
 نابود کردن یک دین یا عقیده را دارد حکومت هیچگاه نه حقّ. براي معتقدان و مومنان به آنها نمی کند

 ترویج یک دین یا  ایدئولوژي حکومت نه حقّ.  ایجاد و تاسیس یک عقیده یا دین یا ایدئولوژي رانه حقّ
ا در جامعه، دین یا ایدئولوژي را؛ ام تحقیر و تکفیر و تبعید مومنان و معتقدان به یک را دارد نه حقّ

. مردم،  آزادند که طبق شئون انسانی از افکار و عقاید همدیگر انتقاد کنند
-  به  -اصول بی طرفی، مو   مو از طرف حکومت باید در مقابل ایدئولوژیها و عقاید و مذاهب   

 انتقاد از هیچ عقیده اي و . ندارد، آزادي ي انتقاد را از کسی یا گروهی سلب کندرعایت شود و حقّ
ف است آن را سر به نیست کند و سلب حقوق و آزادي  موظّ،ایدئولوژیی، معنی اش این نیست که حکومت

 معنی ي انتقاد همین است که حکومت همانقدر به عقاید و درست بر عکس،. از معتقدان به آن بکند
 و گر نه انتقاد گروهها و ن من به نام یک فردمذاهب  و ایدئولوژیها اعتبار می دهد که به آزادي ي وجدا

.سازمانها و احزاب از همدیگر، امکان ناپذیر خواهد بود
 استفاده ان در شرایط قانونی آزادي ي بیحکومت تضمین می کند که ما به طور برابر از حقّ 

زادي از آنها نمی ی براي سلب آانتقاد من از عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب، ایجاب هیچگونه حقّ. کنیم
. اندیشی و دریادلی احتیاج دارد -ل و بزرگواري و فراخ آزادي، به تحم. کند

اگر فقط پیروان یک عقیده در جامعه، قدرت . براي وجود آزادي بایستی قدرتها محدود شوند
 رآزادي ي یک فکر با تحدید قدرت نفوذ فکر دیگري میس. داشته باشند، در آن جامعه، آزادي نیست

 باشد تا داشته ، امکانات مساويد؛ یعنی اینکه هر عقیده و فکري بایستی براي تبلیغات و گسترششومی 
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یک عقیده و دین  و و گر نه به استبدادبتواند جلو قدرت و تجاوز افکار و عقاید دیگران را بگیرد
.ایدئولوژي می انجامد

تقاد از یک دین یا ایدئولوژي نمی بدون ان.  سنجشگري، یکی از وسایل تحدید قدرت دیگرانست
و بدون انتقاد از یک دین یا ایدئولوژي ي حاکم، راه استبداد. توان نفوذ و قدرت آن را محدود کرد

ومنان یا تحقیر آن دین نیست؛ انتقاد از هیچ دینی، توهین به م. خودکامگی ي آن عقیده گشوده می شود
.کمیت مطلق آن دین استا حا تحدید دامنه ي نفوذ و قدرت و حتّبلکه

انتقاد از مذاهب  و ایدئولوژیها نبایستی به قسمت متافیزیکی و تئولوژیکی آنها رو آورد؛ بلکه  
 زیرا دمکراسی و آزادي ي وجدان در بیشتر باید انتقاد از عملکردهاي سیاسی و اجتماعی ي آنها باشد؛

انتقادات متافیزیکی و . دشور می رتمندي میسجامعه فقط با تحدید قدرتهاي عقیدتی و فکري و امکان کث
تئولوژیکی بیشتر تعصب معتقد را تحریک می کنند و او را در ایمان به اصول و فروغ دین یا ایدئولوژي 

ب تري خود، متعصدتر می کندو مقی.
 مردم نیست؛ بلکه ایجاد انعطاف سیاسی و  بار آوردن در دمکراسی، مقصود بی عقیده یا بی دین

پیدایش قوانین اجتماعی و سیاسی و اقتصادي . ن و پابسته به ایدئولوژیهاستجتماعی در افراد معتقد و متدیا
 مردم، به انعطاف سیاسی و اجتماعی احتیاج دارد؛ زیرا بدون تفاهم و باالخره سازش و به پشتوانه ي

.مصالحه نمی توان هیچ قانونی را تاسیس کرد
عی از عقاید و مذاهب و ایدئولوژیها نمی توان آنها را انعطاف پذیر بدون انتقاد سیاسی و اجتما

اسالم یا مارکسیسم راستینی که براي تطبیق انعطاف پذیري با ذهنیت انعطاف ناپذیر ایدئولوژیکی یا . کرد
دینی مومنان و معتقدان به هم  آغشته است، نبایستی از طرف حکومت، ساخته و پرداخته بشود؛ بلکه 

 پدید )در جامعه؛ نه از طرف دولت (  اندیشی و مدارایی به کمک انتقاد اجتماعی  -پذیري و فراخ انعطاف 
این کار به عهده ي متفکّران و پژوهشگران و روشنگران خویشاندیش جامعه است؛ نه حکومت . می آید

 رمندان و هن جامعه است که می تواند با کمک نویسندگان و.که بایستی بی طرفی ي خود را حفظ کند
 ادیان شاعران و پژوهشگران و متفکّرین از راه سنجشگري، دامنه ي نفوذ و قدرتورزي ي ایدئولوژیها و

. مذاهب  را براي تامین آزادي ي وجدان فردي بکاهدو 
 سیاستمدار بر پایه ي چگونگی ي تاثیرات متقابل قواي موجود اجتماعی تصمیم می گیرد و حقّ

تحدید قدرت و استبداد طلبی ي . عی را تحدید کند یا بیفزاید و بگستراندندارد که قدرتهاي اجتما
چون حقیقت آنها، آنها را ناخود آگاهانه به . آنان وا گذاشتتسن نی را نمی توان به ححقیقت داران

 می راند و فقط در روند سنجشگري ي پویا و مداوم از افکار و عقاید حاکم بر تنفیذ و قدرت طلبی
این کار را نه سیاستمداران می توانند انجام دهند نه .  می توان دامنه ي قدرت آنها را محدود کرداجتماع
.ارتشیها
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 بدون انتقاد از استبداد . بدون آزادي ي انتقاد، جلو هیچ عقیده ي حاکمی را نمی توان گرفت
 گنجانیدن یک اصل در آزادي ي وجدان با. عقیدتی نمی توان براي آزادي ي وجدان، فضایی فراهم کرد

قانون اساسی تامین نمی شود؛ بلکه با پیدایش عقاید مختلف در اجتماع و تقسیم قدرت، تامین و تضمین می 
. شود

 قدرت گیري ي احزاب ایدئولوژیک و تشکیل دولت دلخواه -)خ 

 و برترین علوم و مذاهب و ایدئولوژیها و فلسفه هاي آلتی در شکلهاي سازمانی و حزبی نباید تنها
بدینسان هر تئوري ي سیاسی یا اجتماعی یا هر دین  و ایدئولوژي یا هر فلسفه اي می . معیار سیاسی باشند

تواند شکل سازمانی و حزبی بگیرد تا بتواند در ساختار دولت براي دستیابی به قدرت با دیگر احزاب 
).ی می باشد حکومت در اصل، ساختار سیاس. دولت، سواي حکومت است( .رقابت کند
که آن را ( هر حزب با به قدرت رسیدن در دولت می تواند با طرح یک برنامه ي عملی ي سیاسی  

 که آن را در دسترس تجربیات مستقیم مردم قرار می دهد، )با علم و حقیقت خودش هماهنگ می داند 
 ندارد که ی هیچگاه حقّق بخشد؛ ولبرنامه ي سیاسی ي خود را بر شالوده ي عقاید ایدئولوژیکی تحقّ

م برترین معیار سیاسی ي مردم؛ یعنی تجربه را نفی کند و ایدئولوژي یا دین یا علم یا فلسفه ي آلتی ي تقد
تصمیم گرفتن و قضاوت کردن در باره ي اینکه علم و . برترین معیار سیاسی به حساب آوردخود را
 منطبق است، تا ابد جربه ي مستقیم، چه اندازهو ایدئولوژي ي هر حزب و سازمان و گروهی با تحقیقت

.در اختیار مردم می ماند
 تجربه ي مستقیم از واقعیات بر هر علم و ایدئولوژي و عقیده و دین کتابی است که به  بام تقدحقّ

ا  می دهد تا از هر علم و تئوري و عقیده اي انتقاد و به آن اعتراض کند و گر نه بهر فردي در جامعه، حقّ
 به نام برترین معیار )هر تئوري ي علمی ( شناختن مبانی و اصول و فروع هر ایدئولوژي یا دین یا علمی 

 و قدرت انتقاد و اعتراض نسبت به آن ایدئولوژي یا دین یا علم از مردم سلب می شود و حکومتی، حقّ
قیم و زنده ي انسانی بر هر م تجربه ي مستبا پذیرفتن تقد. ی منتفی می گرددبدین ترتیب، حاکمیت ملّ

ص پیدا می کند و حدود تئوري و علم و عقیده اي در ساختار و نظام حکومت، حزب سیاسی معنایی مشخّ
.قدرتورزي ي آن در جامعه و نقش سیاسی اش با رسیدن به قدرت در دولت، روشن و آشکار می شود

(  ی یا علمیی یا دینی ایدئولوژپیروزي ي هر حزبی در انتخابات به هیچوجه نباید به پیروزي ي
از این .  ختم بشود که تابع راي و قضاوت سیاسی ي مردم است)ی تئوري ي سیاسی یا اقتصادي ي خاص

لحاظ باید هر چیزي که انتخاب می شود در دسترس تجربه ي مستقیم و زنده ي افراد اجتماع باشد؛ نه 
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شته باشد که به هیچ وجه نمی تواند در دسترس آنکه شکل تئوري یا دستگاه فکري یا مکتب عقیدتی دا
. تجربه ي زنده ي همه ي افراد اجتماع قرار بگیرد

مطمئن باشد و بداند که پیروزي ي انتخاباتی ي هر حزب ایدئولوژیکی به هیچ ملّت می خواهد
ن یک  رسیدپیروزي ي انتخاباتی و حقّ. وجه، پیروزي ي ایدئولوژیکی یا دینی آن حزب بر ملّت نیست

م تجربه بر علم و ایدئولوژي را در  تقد کردن معکوسحزب دینی یا ایدئولوژیکی به قدرت دولتی، حقّ
م بخشیدن علم و م تجربه بر علم و ایدئولوژي و دین  استوار است و با تقدانتخاب  بر پایه ي تقد. بر ندارد

.نتفی می شود گزینش از انسان سلب و مدین و ایدئولوژي بر تجربه ي زنده، حقّ
 می اندیشد که تا کنون، تاریخ سیاسی ي ما بر این مدار می چرخیده است که هر فردي  »جمالی« 

او هستی دارد تا موقعی که عقیده اش پایدار . یا ایدئولوژي اش عینیت می دهدخودش را با عقیده یا دین
او آزاد و رهاست تا موقعی .  است قدرت دارد تا موقعی که عقیده و ایدئولوژي اش صاحب قدرتاو. است

. لوژي اش برپا شده استکه عقیده اش حکومت را در چنگ دارد؛ یعنی حکومت بر طبق عقیده و ایدئو
اگر در انتخابات سیاسی، حزب دیگري ببرد، باخت انتخاباتی را از دست دادن قدرت و نابودي ي هستی 

، تالش می کند تا با قهر و پرخاشگري، حزب دیگر کا بر این استدالل و حسبا اتّ. ي خود تلقی می کند
. را از رسیدن به قدرت باز دارد

انسانی که به یک ایدئولوژي یا دینی وابسته است، موقعی به آزادي می رسد که عقیده و دین و 
 با رسیدن هر . و دینش بر جامعه حاکم شودیا علمش در جامعه پیروز بشود؛ یعنی ایدئولوژي ایدئولوژي

ر رسیدن اعضا و هواداران آن حزب را به قدرتورزي ي مطلق در ذهنها  ایدئولوژیکی به قدرت، تصوحزب
تش به دولت بودن قناعت و اکتفا نمی کند؛ بلکه هدفش آنست چنین حزبی نیز بر طبق ماهی. ایجاد می کند

. که بیش از دولت بشود و دولت بودن را وسیله و راهی براي حکومت شدن بپندارد
 نابود کردن احزاب ایدئولوژیکی و دینی ي ه همین سبب هر حزبی با رسیدن به حکومت،ب

 زیرا تا موقعی که حزب دیگر، شانس دیگر را براي اعضا و هواداران خود، ضروري  و ذاتی می داند؛
ت خود و حاکمیت ایدئولوژي ي خود را در آن حزب در  موجودیرسیدن به قدرت را در دولت دارد،

.ر می بیندخط
قدرتیابی ي هر حزب در رسیدن به دولت بر پایه ي انتخابات نبایستی با قدرتیابی ي عقیده یا 

 و در دمکراسی ي این دو را باید در ساختار حکومت. ایدئولوژي یا دین آن حزب، عینیت داشته باشد
که  ( ي ي یک برنامه ي سیاسی مردم به هر حزب براي اجرادادن حقّانیت از طرف. پارلمانی از هم جدا کرد

 با )در دسترس تجربیات همه ي مردم و طبعا در دسترس قضاوت سیاسی ي همه ي مردم باقی می ماند 
.  ابدي ي عقیده و ایدئولوژي یا تئوري ي علمی ي او مساوي نیست کردنبراي حاکمدادن حقّانیت

ب آنکه راي سیاسی که بر پایه ي تجربه ي چنین حقّانیتی، استنتاج شدنی از راي سیاسی نیست، به سب
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مستقیم انسان از واقعیات استوار است، نمی تواند فراگیري و جهانشمولی ي خود را در باره ي هر تئوري 
.ي علمی و مکتب عقیدتی و ایدئولوژیکی حفظ کند

یا دین یا  عینیت ندارد، گرایش به عقیده و ایدئولوژي ،وقتی که عقیده و ایدئولوژي با حکومت 
هر تئوري ي علمی یا گریز از آن عقیده یا ایدئولوژي یا دین یا تئوري ي علمی، آزاد است و به سبب 
گرایش و گریز از عقیده، حقوق سیاسی و قضایی انسان، پایمال و نابود نمی شود؛ ولی وقتی حکومت با 

ت داردعقیده و ایدئولوژي ي معییا کمونیستی یا سوسیالیستی یبراي مثال، حکومت، اسالم ( نی عینی 
 انحصار تابعیت سیاسی از حکومت، انحصار تابعیت عقیدتی و ایدئولوژیکی نیز خواهد بود و جامعه )است 

ي سیاسی با جامعه ي عقیدتی بر هم منطبق می شوند و پیوستن به جامعه ي عقیدتی تنها راه پیوستن به 
بدین . ئولوژیکی مساوي با طرد از جامعه ي سیاسی استجامعه ي سیاسی است و گسستن از جامعه ي اید

.ترتیب آزادي ي عقیده و ایدئولوژي و دین، ناممکن و محال می شود
از راه عدم عینیت حکومت با هر ایدئولوژي یا دین، باور و گسستن از هر عقیده می تواند بدون 

گسستن از عقیده و .  و تضمین بشوداز دست دادن حقوق سیاسی و قضایی و اجتماعی در آن جامعه، تأمین
جدا شدن از ( گسستن از یک عقیده . ایدئولوژي نباید به هیچ وجه به گسستن انسان از جامعه منتهی شود

 اسالم یا  کتابیبراي نمونه، گسستن از دین.  به معناي مجزا شدن انسان از جامعه نمی باشد)معتقدان 
بدینسان پیدایش . وج و پشت پا زدن به جامعه ي ایرانی نیستایدئولوژي ي مارکسیسم و امثال اینها، خر

ت عادي است، به تجزیه اقلیتهاي تازه ي ایدئولوژیکی و فکري و دینی که در جامعه ي آزاد، یک واقعی
و بیگانگی ي اقلیت از لحاظ سیاسی و حقوقی و اجتماعی، خارج از جامعه ت از جامعه ختم نمی شود و اقلی

 زیرا خارج از نظام سیاسی یا دستگاه  یعنی نظام سیاسی قرار نمی گیرد؛ستگاه حکومت؛یا خارج از د
حکومت قرار گرفتن هر حزب یا گروه، بدین معناست که آن حزب یا سازمان یا گروه از هیکل اجتماع، 

.گسسته و از سهیم شدن در حکومت محروم شده است
تدالل می کند که ما، کوله بار سنگین گریز و   اسدر بسیاري از پاره اندیشه هایش » جمالی« 

 هنوز به دوش می کشیم و با تمرین در دوران مشروطه تا امروزمهاجرت از کشور و غربت نشینی را از 
احزاب باید در آغاز در «  .صحنه هاي ساختگی در خارج از کشور نمی توانیم به دمکراسی واقعیت بدهیم

 در داخل حکومت قرار گرفتن با قبول  ».ند دمکراسی را عملی بکنندداخل حکومت قرار بگیرند تا بتوان
 رسیدن به تشکیل دولت ممکن و دادن حقّانیت وجودي به هر حزب و سازمان و دادن شانس مساوي براي

د؛ ولی احزاب و گروهها و سازمانها در داخل حکومت قرار ندارند و نمی خواهند که قرار بگیرند؛ شومی 
ا در صحنه هاي ساختگی ي خارج از جامعه ي در پی تأسیس حکومتی دیگر هستند و ما حتّزیرا هر کدام 

خود و در داخل جامعه هایی که آزادیهاي سیاسی براي مردمش تأمین شده است، حاضر نیستیم به گروهها و 
دولت به احزاب دیگر حقّانیت وجودي بدهیم تا چه رسد به اینکه حاضر باشیم براي سهیم بودن در تشکیل 

. یکدیگر شانس مساوي بدهیم
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هیچ یک از گروهها و سازمانها به سهیم بودن در تشکیل دولت و کسب قدرت سیاسی در دولت 
قناعت نمی کنند؛ بلکه می خواهند تنها خودشان به حکومت برسند و حکومت مخصوص به خود را برپا 

 فرساینده تر از تجربه ي خارج از راتب،ت و سابقه ي دراز مدت خارج از حکومت بودن به مسنّ. بدارند
میهن و جامعه ي خود بودن است؛ زیرا آنچه که ما را از سازماندهی علیه حکومت اسالمی باز می دارد، 

 .مسئله ي خارج از میهن بودن نیست؛ بلکه خارج از حکومت بودن است
قیده یا ایدئولوژي و با ترك عفرد در حکومتی که با هر عقیده یا ایدئولوژي عینیت ندارد

. ولو آنکه عقیده ي اکثریت نیز باشد، از جامعه ي سیاسی بریده و از ملّت گسسته و پاره نمی شوددین؛
تی  ایدئولوژي و عقیده ي اکثریت یا اقلیهمینطور با قبول عقیده اي دیگر و ایدئولوژي ي دیگر، سواي

. قرار نمی گیرد و از ملّت، بیگانه و تبعید نمی شودکه دولت را در دست دارد، خارج از جامعه ي سیاسی
 تفاوت و اختالف عقیدتی یا ایدئولوژیکی ي افراد براي شرکت در جامعه ي سیاسی، سبب 

مثال ( تبعیض آنها نمی گردد؛ ولی وقتی جامعه ي سیاسی با جامعه ي عقیدتی یا ایدئولوژیکی عینیت یافت 
 هر فردي یا گروهی با )حکومت سیاسی، حکومت کمونیستی شد حکومت سیاسی، حکومت اسالمی شد یا 

ترك آن ایدئولوژي یا دین اکثریت یا با قبول و گرایش به ایدئولوژي یا عقیده ي دیگر از جامعه ي 
خروج، مانند پاره شدن یک جز زنده از هیکل زنده است؛ یعنی اینکه . ی طرد می شودسیاسی به کلّ

ل پذیر نیست و وقتی که بیگانه سازي فراسوي آستانه ي تها تحمها و اقلیگسستگی براي افراد یا گروه
ل شد، در صدد نابود کردن ایدئولوژي یا هیئت حاکمه یا تغییر ریشه اي ساختار اجتماع و سیاست و تحم

،  و ریشه اي جامعهیبدینسان انقالب خواهی و خواست تغییرات کلّ. اقتصاد؛ یعنی به فکر انقالب می افتند
.نتیجه ي مستقیم عذاب گسستگی و مجزا ساختگی و بیگانگی از ملّت می باشد

 ارجمندي انسان و ارجگزاري به آن-)د 

 حسمردم ایران، روز به روز به دلیل آگاهی بیشتر از آزادي و داد، فشار استبداد و ستم را بیشتر 
لشان کاسته می شود و هر چه از قدرت می کنند و از قدرت تحمل انسان کاسته شود بر امکان طغیان تحم

 فشار استبداد و ستم، انسان را مضطرب می کند و در اضطرار است که انسان حسباالخره . او افزوده می شود
قیام و . می خواهد به هر شیوه اي و از هر راهی و با هر وسیله اي که شده است از این حالت رهایی یابد

ن عالج می رسد که ما را از اضطرار، رهایی خواهد بخشید؛ ولی آیا اضطرار عصیان و انقالب به نظر، آخری
به ما حقّانیت می دهد که در مقابل گروه یا سازمان یا طبقه ي مستبد و ستمگر که انسانهایی همانند ما 

می کند ی منتفی  آیا اضطرار، ضرورت حقّانیت را به کلّ شیوه اي استفاده کنیم ؟هستند از هر وسیله اي و
؟ آیا وقتی مضطرب هستیم به حقّانیتی براي انتخاب وسیله یا شیوه نیز احتیاج داریم ؟ نخستین جمله ي 
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 انفکاك ناپذیر همه ي اعالمیه ي حقوق بشر را نباید فراموش کرد که تایید شرافت ذاتی ي انسانها، حقّ
 و آزادي و داد و صلح )ژیکی یا جنسی بدون تبعیض یا استثناي طبقاتی یا نژادي یا ایدئولو( انسانهاست 

.بر اساس حفظ همین شرافت و ارج هر انسانی قرار دارد
ف به آسیب زدن به شرافت انسانی هیچ قانونی یا وسیله اي یا روشی نمی تواند کسی را مکلّ 

نسانی به با قبول شرافت ا. بدین سان مبارزه براي آزادي و داد، مسئله اي پیچیده و تنش زا می شود. بکند
نام شیرازه ي حقوق بشر به این نتیجه می رسیم که هیچ امري، هیچ روش مقاومتی و هیچ وسیله اي براي 

.رفع استبداد پذیرفته نمی شود، مگر آنکه با شرافت انسانی منطبق باشد
 س و عالی است که انسان در انتخاب وسیله، هیچ آیا هدف از بر اندازي ي استبداد، آنقدر مقد

 آیا هر قانونی و کمیته اي و سازمانی و حزبی ی ندارد و مجاز است که هر وسیله اي را به کار ببرد؟شرط
و روشی را می توان بدون قید و شرط به کار برد و آلت دست قرار داد تا رژیم ستمگر و مستبد را نابود 

.کرد؟
ت در برابر حکومتگران  در این باره می اندیشد که ما در انتخاب سیر و روش مقاوم »جمالی« 

غاصب و ستمگر است که می توانیم فروزه هاي اخالقی و اجتماعی و سیاسی براي استقرار دمکراسی و 
ما که می خواهیم گزند .  نیستسیر و روش مقاومت، جداي از آزادي و داد.  کنیمآزادي و داد کسب

سیاسی و اجتماعی و حقوقی و ناپذیري جان و زندگی و اعالمیه ي حقوق بشر را سرمشق اقدامات 
اقتصادي ي خود قرار دهیم و شرافت گوهري ي همه ي افراد انسانی را در ملّت خود پایدار کنیم، این 

مکلّاصل، ما را به انتخاب وسیله و روش خاص ،د می کندف و مقی .
ر وسیله نمی توانیم دست به ه به دلیل ارجگزاري به شرافت انسان و رعایت حقوق بشر، ما دیگر

اي بزنیم و هر وسیله اي براي ما قانونی نیست و نمی توانیم خود یا انسانها و گروههاي دیگر را به نام 
کسب آزادي و داد، یک عمل ضربه اي و  یکباره نیست؛ . وسائلی تلقی کنیم که جدا از هدف می باشند

-بلکه در سیر مقاومت نو  -  به   . نو انسانها تامین می گردد 
روش . ادي و داد و استقالل با مقاومت پایدار و خستگی ناپذیر انسانها گره خورده استکسب آز 

می انتخاب روش و روند مقاومت. مقاومت و مبارزه، وسیله اي جدا از آزادي و داد و استقالل نیست
وزشی روش مقاومت، آم.تواند همه ي ملّت ایران را براي کسب آزادي و داد و استقالل به هم بپیونداند

است براي کسب و تقویمیان افراد ملّت، آن هم نه هر نوع همبستگی؛ بلکه ت فروزه هایی خاص ،
. ق آزادي و داد و استقاللهمبستگی براي تحقّ

ت انسان را معین می کنندهم عمل هم هدف، در یک روند انفکاك ناپذیر از هم، سرشت و شخصی .
ان نیست که بتوان بعد از وصول به هدف، آن عمل را از خود دور عمل انسان، وسیله ي انفکاك پذیر از انس

ن می عمل انسان همانند هدف انسان، ذهنیت و شخصیت شان را در همان هنگام اجراي عمل، معی. انداخت
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ی ن کند که به کلّعمل ما پیش از آنکه به هدف مطلوب خود برسیم، ذهنیت ما را می تواند طوري معی. کند
. ناسازگار باشدبا هدفمان

ت انسان را معیشناختن شرافت انسان . ن می کنددر مبارزات میان انسانها، شیوه ي مبارزه، شخصی
در مبارزات میان انسانها این تمایل به .  حاکمیت هر کسی بر خودش، پایه ي حقوق هر انسانی استو حقّ

 مبارزات . ق خود بیشتر بیفزایند و حقووجود می آید که حقوق دیگري را سلب کنند تا بتوانند بر منافع
مبارزات سیاسی و اجتماعی و . در چهار چوبه ي حقوق و قوانین قرار نمی گیردمیان انسانها و گروهها 

در چنین صورتی می توان انسانها را به رعایت . اقتصادي ي یک ملّت باید مبارزات مرزبندي شده باشد
.مقررات حقوقی که پذیرفته اند فراخواند

 و باالخره خارج از شان و شرافت وقتی دو گروه مبارز، همدیگر را ماوراي حقوق یا قوانین 
 فاقد هر گونه مالحظه و شرایطی انسانی قرار دادند، دیگر دشمنی و مبارزه، هیچ مرزي را نمی شناسد و

بودي ي دشمن  بدهد که از هر وسیله اي براي ناآن موقع هر مبارزي می تواند به خود حقّ. می شود
 موعظه می کند که باید از هر وسیله اي استفاده برد، در حقیقت می گوید که وقتی کسی. استفاده کند
آیا چنین کسی با چنین شیوه ي تفکّري می تواند حامی ي .  و شرافت انسانی را سلب کردباید حقوق

.حقوق بشر باشد؟
ق به یک طبقه ق همه ي انسانهاست و تعلّشرافت و حقواعالمیه ي حقوق بشر براي حمایت و حفظ

، شرافت اکتسابی نیست که  بشريشرافت. یا حزب ، انسان را از مردمیگري نمی اندازدیا نژاد یا سازمان
این شرافت، شرافت گوهریست که به رغم همه ي . اعمال ستمگرانه و مستبدانه، آن را منتفی کرده باشد

 استبداد کاربستاو با . ماند و مانع از کاربرد هر وسیله اي می شوداستبدادگري ي انسان به جاي باقی می 
و ستم، شرافت گوهري ي خود را از دست نمی دهد و اعمالش، سبب آن نمی شوند که حقوق انسانی اش را 

. از دست بدهد
 و حقوق انسانی ي او را از او سلب هیچگونه جرم و جنایتی، هیچگونه ستم و استبدادي، شرافت

وقتی حکومتی که ستمگر و مستبد خوانده می شود، بکوشد حقوق و شرافت انسانی ي گروه . کندنمی 
مخالف یا مبارز  یا شخصیتها ي دگر اندیش و مستقل را پایمال کند و با آنها دد منشانه رفتار کند بدون 

استد بداند، حقوق بشر را خدشه دار و زیر پا نهاده اینکه اعمال خود را مشروط و مقی .
انقالب بنامند یا حکومتگران بی لیاقت و فاقد فرّ می کوشند که مخالفان خود را خرابکار یا ضد 

عناوینی به آنها بدهند و در اذهان مردم، شرافتشان را لکه دار کنند، تا کسی مانع و معترض به تعقیب غیر 
ه اصول حقوق بشر را پایمال و منتفی همینها هستند ک. قانونی یا مجازاتها و شکنجه هاي غیر انسانی نگردد

سازمانها و احزاب و گروهها و شخصیتهایی که مخالف آرا و جهاننگریهاي یکدیگر هستند، نباید . می کنند
بدنام کنند که دشمنی شان به کشتار همدیگر بیانجامد،همدیگر را در مبارزات سیاسی تا آن حد . 
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این کار، کار کسی .  ي حقوق انسانی ي او را گرفته امدشمنی را که من، مستبد مطلق نامیدم، همه
چنانکه گفته شد در مبارزات .  بگذاردعی است می خواهد با مبارزاتش به شرافت انسان ارجنیست که مد

 همدیگر، خود را از قید مراعات حقوق انسانی ي سیاسی، هر دو طرف مبارزه با دشمن مطلق نامیدن
هر دو طرف به مرزي کشیده می شوند که نمی توانند . ر آزاد می کنندیکدیگر در برخورد با همدیگ

اصطالح فاشیست یا طاغوت یا شیطان یا ناسیونالیست یا . حقوق اولیه ي انسانی ي همدیگر را رعایت کنند
امپریالیست، اصطالحاتی است براي استحاله ي دشمنی به دشمنی ي مطلق؛ یعنی دشمنی که در انتخاب 

.مبارزه، براي خود، هیچگونه قید و شرطی قائل نیستوسیله و روش 
تبدیل دشمن به دشمن مطلق در مبارزه، سبب می شود که ما دشمن را سرچشمه ي همه ي شرّهاي 

از یک طرف کاربرد مفهوم، به ما حقّانیت کاربرد هر . اجتماعی و اقتصادي و سیاسی و اخالقی ارزیابی کنیم
کسی که معصوم است به .  ما با این مفهوم، گروه مبارز را معصوم می کنیموسیله را می دهد از طرفی دیگر

سبب معصومیوقتی همه ي گناهان به دوش امپریالیسم یا . ت در قبال اعمالش معاف می شودتش، از مسئولی
ن  همین روند، سبب بی اندازه و مطلق شد.ت می رساندفاشیسم افتاد، گروه مبارز، خود را به مقام معصومی

ما با طاغوت و فاشیست نامیدن دگر اندیشان، مسائل اجتماعی و سیاسی ي . قدرت گروه مبارز می گردد
ت خود را نسبت به قدرتی که گروه مبارز به اکی شکّنیرويخود را ساده تر از آن می کنیم که هستند و 

ت می یابد از دست می دهیمدلیل همین معصومی.
 یا حفظ حقوق زحمتکشان نباید سبب تبدیل و تقلیل اعالمیه ي مبارزه براي توده ي عظیم مردم

 را به رعایت حقوق بشر و حقوق بشر به وسیله شود؛ بلکه حقوق بشر و شرافت انسان، هر گونه مبارزه
پیامد چنین شرطی آنست که سیاست بر پایه ي . ارجگزاري ي دو جانبه ي شرافت انسانی مشروط می کند

چنین است که دشمنی ي . می شود تا حقوق بشر نافذ گرددبقاتی، دیگر مطرودمفهوم دشمنی ي مطلق ط
. مطلق می تواند کم کم از مناسبات سیاسی و اقتصادي و حقوقی رخت بر بندد

طبعا .  دشمن خود را سرچشمه ي همه ي شرّها ندانیم،نسبی کردن دشمنی، سبب می شود که ما
ت انسان، محدود کردن و مرز بندي کردنه به شرافتنسبی کردن دشمنی به دلیل توجوسیله  و حاکمی 

همینطور وقتی نشان داده شد که هیچ گروهی یا طبقه اي نمی تواند به حقیقت مطلق، راه یابد و . هاست
قدرت و امکان شناخت حقیقت را ندارد و فاقد قدرت معرفتی است، راه براي تحدید قدرتورزي ي آن 

 حقیقت ل به هر وسیله، فاقد حقیقت شمردن دشمن و ضدولیکن براي توسگروه یا طبقه باز می شود؛ 
.نامیدن دشمن ضروریست

مبارزه را به مفهوم ( کسی که در دشمنی ي مطلق گرفتار شد و مبارزه را به حالت مطلق رسانید  
له است، بدین اشی و تهمت زنی، نخستین وسیفح.  هر اسلحه اي و وسیله اي را به کار می برد)تضاد کشانید 

ت با بدنام کردن و دشنام دادن  به وجوه زندگی ي سیاسی ي دشمن پرخاش نمی شود؛ بلکه می کوشند علّ
دشمنی در مبارزات حقوقی و سیاسی یا .  کنند دامناو را از لحاظ اخالقی و اجتماعی، خدشه دار و آلوده



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٣٤٤

ی شود؛ زیرا گروه مبارز معتقد است نظامی نمی ماند؛ بلکه به سراسر زندگی ي شخصی ي دشمن گسترده م
.که آسیب زدن به دشمن باید همه جانبه و مطلق باشد

 مقاومت و اعتراض و عصیان از اجبار سرچشمه نمی گیرد؛  بر این اندیشه است که حقّ »جمالی« 
جبار درك ا. بلکه از شرافت انسان، ریشه می گیرد و اجبار و اضطرار فقط امکان بروز و ظهور و رشد آنست

ت است که نباید انقالب را فقط به نام به همین علّ.  در انسان  با درك شرافت او گره خورده استرو اضطرا
 انقالب است درك منفی ي انقالب و حقّ.  یا پروسه ي رهایی بخش از اجبار و اضطرار دریافتیک تالش

البته . ، پاسخ به این اضطرار استپیدایش رهبر رهایی بخش. که سبب پیدایش رهبر مستبد تازه اي می گردد
در جامعه . ایجاد حالت عجز در مقابل مسائل، تنها یک واقعیت عینی نیست؛ بلکه بیشتر یک حالت روانیست

می توان با تبلیغات، حالت اضطرار و عجز را پدید آورد و بدینسان، احساس توانایی و قدرت مردم را براي 
معموال رهایی . قتصادي گرفت تا آنها احساس اضطرار پیدا کنندغلبه بر مسائل اجتماعی و سیاسی و ا

.دهندگان از اضطرار، سازندگان اضطرار نیز هستند
تا مسائل اجتماعی و .  هم سازنده ي اضطرار استهر ایدئولوژي و دینی هم منجی از اضطرار 

.  قش واقعی ي خود را ایفا کندسیاسی و اقتصادي به اضطرار استحاله نیابند، دین یا ایدئولوژي نمی تواند ن
ایجاد اضطرار اجتماعی تنها کار رژیمهاي ستمگر و مستبد نیست؛ بلکه کسی یا گروهی که می خواهد نقش 

می کوشد که مسائل را حتی المقدور به اضطرار اجتماعی تبدیل کند و رهبر رهایی بخش را به عهده بگیرد،
از همین لحاظ نیز هست که به درك منفی ي انقالب بیشتر . داین اضطرار را تا می تواند پایدار نگه دار

.عالقمند است تا به درك مثبت انقالب
وقتی کسانی در جامعه و در مبارزه با حکومت مستبد، هر وسیله اي را قانونی دانستند و آن 

 دشمن همان مطلق سازي ي دادن نام فاشیست یا امپریالیست به دشمن،( حکومت را دشمن مطلق نامیدند 
در زبان دینی براي اینکه دشمن را مطلق کنند، او را اهریمن و طاغوت و شیطان و کافر و مشرك و . است

 در پی استحاله ي مسائل اجتماعی به اضطرار اجتماعی هستند و با ایجاد این )مفسد فی االرض می خوانند 
بی .  آنها را از اضطرار نجات دهدجو روانی، مردم را تحریک می کنند تا در پی یافتن رهبري باشند که

.جهت نیست که روي ضرورت رهبري اینقدر تکیه می کنند
.  رهبري که پاسخگوي به اضطرار اجتماعیست، رهبر سیاسی نیست؛ بلکه رهبر رهایی بخش است

گر با تبدیل روانی ي مسائل به اضطرار، مردم دی. رهبر سیاسی می تواند فقط با مسائل اجتماعی روبرو گردد
منحرف . رهبران سیاسی را به کنار می زنند یا نادیده می گیرند و فقط رهبران رهایی بخش را می طلبند

ساختن انقالب از اینجا شروع می شود که دشمن، مطلق نامیده می شود و احتیاج کاذب در مردم براي 
.کشف یک رهبر منجی و رهایی بخش پیدا می گردد

 سازمانی مانند حزب یا حکومتی که ادعا می کند، سعادت و ایدئولوژي یا تئوري یا دین یا
منفعت و هدف و خیر افراد یک طبقه یا جامعه یا ملّت یا امت را بهتر از خود آن افراد می شناسد و آنچه 
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این دین یا ایدئولوژي یا تئوري یا سازمان می خواهد اراده ي حقیقی ي زحمتکشان یا خلق یا ملّت یا 
به نام . همین ادعا، نفی حاکمیت و شرافت از مردم و طبقه ي کارگر و توده و ملّت می کندبا . مردم است

 که سعادت و منفعت و خیر زحمتکش، حزبی ایدئولوژیک به وجود آوردنو طبقه يمبارزه براي توده
دت خود بگیرد و هدف آنها را پیشا پیش تا ابد متعین کند و حقّ ملّت و طبقه را براي تعیین و شناخت سعا

.علیه حقوق بشر و شرافت ملّت استو آن را پایمال کند،
سلب حقوق بشر احزاب و سازمانهاي ایدئولوژیکی می توانند بزرگترین و خطرناکترین اهرمهاي

همان . حقوق بشر براي حمایت بشر از چنین خطري به وجود آمده است. از طبقه ي زحمتکش باشند
 هستند که مهاییع زحمتکشان می جنگند، اهرعقیدتی که خیر خواهانه براي منافایدئولوژیها و سازمانهاي 

.  حاکمیت آنها را براي شناخت و تعیین و تغییر منافع و اهداف و ایده آلهاي خود از آنها می گیرندحقّ
  مقاومت انسان را در مقابل همه ي مراجع و قدرتهایی تضمین می کند که میدر حالیکه حقوق بشر، حقّ

.کوشند شرافت و حاکمیت او را از او سلب کنند
ص  منفعت و سعادت کارگر و زحمتکش را  خود کارگر و زحمتکش خواهد شناخت و مشخّ

به نام دلسوزي و حمایت و یاري و . خواهد کرد؛ نه یک سازمان نه یک ایدئولوژي نه یک تئوري ي علمی
کارگر و . هتر می توان شرافت آنها را از آنها ربودخیر خواهی براي طبقه ي کارگر و زحمتکش بیشتر  و ب

بنابر . یک نیز داشته باشد همین سازمانها و احزاب ایدئولوژ مقاومت و عصیان را در مقابلزحمتکش باید حقّ
این، انقالب بر پایه ي شرافت و حاکمیت انسان است که انقالب بر پایه ي اجبار و اضطرار را بار آور و 

. می کندمثبت و انسانی 
وقتی من به شرافت انسانی در دشمنم احترام نگزارم به شرافت انسانی در خودم و در همکار و 

کسی که می تواند شرافت انفکاك ناپذیر و گوهري ي انسان را در یک . همرزمم نیز احترام نخواهم گزارد
 با روان و اراده و حاکمیت؛ جبر، مفهومیست که. فرد نابود کند به شرافت همه ي انسانها تجاوز خواهد کرد

- سر )اساس حقوق بشر ( یعنی همان شرافت انسان  - و   . کار دارد 
معلول . هر معلولی مجبور نیست.  تعیین شدن و معلول بودن، هنوز اجبار و مجبور بودن نیست

بودن،  ولی وقتی من در معلول ت و معلول است؛ قانون، رابطه ي علّ. مجبور بودن استحسبودن سواي 
زیرا در پس  جبر و اکراه کردم، نفوذ و اعتبار قانون متزلزل می شود؛حس ت و شرافت حسجبر، حاکمی 

بنابر این، انسان هیچگاه محکوم قانون انقالب . ت با معلول را تغییر می دهدمن قرار دارد که رابطه ي علّ
ت او را قانونی به نام قانون خاصن نمی کند؛ زیرا انسان، معلول خالص  انقالبنمی شود؛ یعنی ذهنیمتعی 

ی اختیار و شرافت خود را از دست نیست که حرکاتش فقط واکنش محض باشند تا در حالت اضطرار به کلّ
. بدهد

 یا مردم مجبور و مضطر، ماشینی ببینیم که ایمان به قانون انقالب، سبب می شود که ما در انسان
 برخی بر آنند که خشم و.  انفالب رفتار می کندق دیکته ي قانون خاصفاقد شرافت انسانی است و فقط طب
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بدون اختیار نفرت در مقابل استبداد و ستم، انسان را به یک ماشین تقلیل می دهد که طبق قانون خاصی 
تلقین این . عد منفی اش دریابیماین اندیشه موقعی امکان دارد که ما انقالب را فقط در ب. رفتار می کند

 دارید به هر وسیله اي دست بزنید و از هر آلتی استفاده کنید و  حقّ،کر به مردم که شما در خشم و نفرتف
شید و هر چه دلتان خواست خونریزي کنید، چون جزو قانون انقالبست، کاریست که هر که را خواستید بکُ

ش م رعایت شرافت انسانها و توحبعضی به نام حقوق بشر می کنند و مردم را به نام انقالب به خونریزي و عد
اکی و بی رحمی و عدم تسامح تشویق می کنند و با این تحریکها، سبب وقایعی می شوند که به نام و سفّ

انقالب را از اجبار و اضطرار استنتاج می کنند و از اینها هستند که حقّ.  انقالب در می آیدقانون خاص 
ا انقالب فقط یک واکنش ضروري و ماشینی و اجباري و تاریخی  هر کاري را مشتق می کنند ت حقّاجبار،

و نا خودآگاه قلمداد شود؛ ولی بر عکس نظر آنانی که شرافت انسان را با ماشین سازي ي او و تقلیل 
انقالب از انسان می گیرند، حقّ مقاومت و قیام و انقالب از یک امر مثبت، اشتقاق حرکاتش به قانون خاص 

.  زیرا این حقّ از حاکمیت و شرافت ما مشتق می شودما حقّ مقاومت و قیام و انقالب داریم؛. پیدا می کند
ما نمی خواهیم از اجبار و اضطرار رهایی یابیم تا گرفتار رهبران رهایی بخش اسالمی یا کمونیستی 

-ملّت ایران براي تامین سعادت و شرافت و حاکمیت فرد . بشویم یام و انقالب دارد  مقاومت و ق فردش، حقّ 
 او را به قیام و مقاومت و انقالب، گام به گام در آگاهبود او تشدید می و اجبار و اضطرار تاریخی فقط حقّ
، جزو حقوق اساسی بشریست؛ یعنی از شرافت انفکاك ناپذیر او این حقّ. کند و به آن سمت و سو می دهد

.مشتق می شود
ن به نام فرد، الزامی ندارم در مقابل ستم، صبر کنم تا ملّتم یا م.  دائمی انسان است مقاومت،حقّ حقّ

 مقاومت و قیام را در مقابل همه ي مراجع  حقّ،به تنهاییجامعه ام یا طبقه ام انقالب کند؛ بلکه خودم
.  را از من بگیرد ندارد این حقّ حقّ،حزب یا اتحادیه ي من به نام همدردي با من و منافع من. قدرت دارم

 ی هر کسی در جامعه، خود آگاهبود نیرومند از شرافت و حاکمیت خود داشت و آگاه باشد که حقّوقت
 از همین )چه ایدئولوژیها چه عقاید چه سازمانها از هر فرمش ( مقاومت علیه همه ي قدرتهاي اجتماعی 

. نخواهد داشتشرافت مشتق می شود، حقوق بشر دیگر به حامیانی که علیه همین حقوق بشر هستند، نیاز

 آزادي و قدرتخواهی -)ذ 

، احزاب و عقاید و سازمانها نبایستی از فداکاري ي اعضا و پیروان خود، به  »جمالی« از دیدگاه 
اگر همه ي افراد . ات عقیدتی ي خود استفاده ببرندت محتوی خود و صح رفتارها و کردارهاي حقّانیتنام

 را براي عقیده ي خود فدا کنند، ذره اي از دیدگاههاي آن دین یا هر حزب و مومنین به هر دینی، خود
هیچ حزبی یا عقیده اي یا دینی نبایستی براي استقرار و پیروزي ي . حزب را ثابت یا بر حقّ نمی کنند
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شتن و فدا کردن خود، مقدمه اي است براي حقّانیت بخشیدن به کُ. شتن دیگران را مجاز کندخود، کُ
.حریم انسان، برتر از عقیده و حقیقتش هست.  دیگرانشکنجه دادن

سیاست بر شالوده ي فرهنگ ایرانی تاکید می کند که وقتی از  براي شکل گیري ي »جمالی« 
یک فرهنگ، شیوه ها و راههاي سیاسی ي گوناگون می جوشند،  آن فرهنگ، آن سیاستهاي گوناگون را 

ي سیاسی که در آن فرهنگ، ریشه ندارد،  از راههاي سیاسی به هم می پیوندد؛ ولی وارد کردن یک شیوه 
. که از آن فرهنگ روییده، بیگانه می ماند

احزاب و قواي سیاسی باید در فرهنگ یک جامعه، ریشه داشته باشند تا به رغم کثرت و تضاد، 
 و ببالد؛ یعنی وقتی تفکّر سیاسی از زمینه ي خود فرهنگ بروید. زمینه ي همبستگی و تفاهم داشته باشند

احزاب و جنبشهاي سیاسی بر تفکّراتی بنا شوند که از فرهنگ مردم ریشه گرفته اند، آشتی دادن احزاب و 
- 2 بیداد  -1: بنابر این، سه چیز، هر حکومتی را نابود می کند  .جنبشهاي سیاسی با هم ممکن می شود   

.گران زر اندوزي ي حکومت -3برتري دادن خوارمایگان بر هنرمندان 
تا مفاهیم . فریب دادن، زمانی ممکن است که فکر هنوز در روان فرد و ملّت، ریشه ندوانیده است

و آرمانهاي دمکراسی در روان ملّت، ریشه نکرده اند و از ریشه هاي فرهنگی ي خود ملّت نروئیده 
جایی که روند . شوندباشند، می توانند به آسانی بازیچه ي مشتبه سازان دینی و سیاسی و ایدئولوژیکی ب

 وحشت، دچار می کنند، تن به شتاب رویدادها از ما واکنش شتاب آمیز می خواهند و ما را به هیجان و
ن خود، آرام و شاد بودن،  یا وحشت، دور داشتن و به رغم آنها در بندادن و خود را از هیجان زدگی

نیست که باید راه خود را به سیاست و درنگ ، یکی از نشانه هاي فرهنگ سیاسی ي ایرا. درنگ  است
. اجتماع و دین و تفکّر باز کند

درنگ کردن؛ . دمکراسی، جز گسترش درنگ در بحثها و تصمیمات سیاسی میان احزاب نمی باشد
 ما فاصله داشته باشد؛ بلکه می خواهد ما یعنی فاصله گرفتن از هر پدیده و رویدادیست که نمی خواهد با

ا هیچگاه خود، سرچشمه می خواهد از ما وجودي سازد که فقط واکنش نشان بدهیم؛ ام. درا تابع خود کن
، به هر پدیده اي و رویدادي با »  درنگ رسمانِپ« ما در . ي عمل نباشیم و ابتکاري از خود نداشته باشیم

به . ي ما باشندمی نگریم؛ ولو آنکه رویدادها و پدیده ها در برابر ما و پیش رو) زمانی ( دید تاریخی 
. است» خدا –درنگ « همین دلیل نیز زمان در فرهنگ ایرانی، نامش،

)رامیاري (=  بازتاب مهرورزي در سیاست  -)ر 

مهر در تفکّر ایرانی از غنا و گشوده فکري و اصالت وجود انسان، سرچشمه می گیرد و چهره هاي 
- 2 بازي  - 1: گوناگونی دارد که از جمله ي آنها  بر .  مهرورزي می باشند - 3جویی و آزمایشگري  خطر 
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ستن گوهر انسان، ج. ، جستن در فرهنگ ایرانی، بیان غناي گوهر انسان است »جمالی« پایه ي برهانهاي 
. بزرگی و سزاواري ي خویش است

بدین . در رامیاري، هر سیاستمداري باید بزرگی جویی و نگاهبانی از زندگی را با هم ترکیب کند
ست  جبه شرط آنکه انسان دیگر را در که در اجتماع انسانی، هر کس باید و می تواند بزرگی بجوید معنا

رد خشونت و آسیب و شکنجه و عذاب و وحشت انگیزي براي کسب آزار، کارب.  جو نیازارد - و  -
نابر این، ب.  ریشه می گیردقدرتست که از حسادت و وابستگیهاي دینی و عقیدتی و ایدئولوژیکی و دینی

تفکّر سیاسی و اجتماعی باید رقابت بدون حسادت در اجتماع و بویژه در عرصه ي سیاست باشد تا مبارزه 
ي سیاسی، حقّانیت پیدا کند؛ زیرا شالوده ي تمام مبارزات سیاسی در نظام دمکراسی این است که براي 

ن کسی را ریخت یا علیه کسی یا رسیدن به بزرگی و سزاواري ي خود نبایستی کسی را آزار داد یا خو
انسانی چنگ انداخت و در فکر نابود کردن رقیبان گروهی یا سازمانی توطئـه چید و به بند و بستهاي ضد 

.افتاد
رقابت و مسابقه براي کسب بزرگی جویی اجتماعی و سیاسی، یک ویژگی ي روانی ي بشر است؛ 

پیکارهاي سیاسی باید بر غناي وجودي و روحیه ي به همین دلیل، . خواه است زیرا هر انسانی بزرگی
شتار و بازي در انسان، استوار باشد و گر نه پیکارها و مسابقه هاي سیاسی به خونریزي و نابودي و کُ

.حذف و سرکوب مخالفان و دگر اندیشان ختم می شود
. ن نمی بنددرد امید آن را دارد که یک بار ببرد و هیچکس راه او را به ب، در بازي، هر کس

معیار حکومت . است] عقل فرهیخته [ = جهان سیاست، میدان به کار بستن خرد مهرورز و خرد اندیشنده 
در فرهنگ ایرانی، خردي که می تواند در گیتی، بهشت . در گیتی، خرد آفریننده و بهشت ساز است

، کلید همه ي بندهایی است که بسازد، به حکومت کردن و سیاسترانی نیز حقّانیت دارد؛ زیرا خرد مهرورز
ت بیابد تا خرد مهرورز انسانی باید در سیاست و حکومت، امکان فعالی. دردزا هستند و آزارنده ي زندگی
.کلید رفع دردهاي اجتماعی گردد 

. ستنی و زایشی و تراوشیست در نگرش گسترده به ژرفاي مهر، پی برده است که مهر، ج »جمالی« 
 براي نگاهداري ي مهر و .روغ نیست؛ بلکه از اعتماد و یقین و اطمینان، سرشار استدر مهر، فریب و د

عقیده و دین و ایدئولوژي را . پروریدن مهر باید از وحدت عقیدتی و دینی و ایدئولوژیکی فرا گذشت
 .باید براي پایداري ي مهر، قربانی کرد؛ زیرا مهر با مفهوم نگاهبانی، پیوند تنگاتنگ دارد

سرچشمه و اصل حاکمیت و . مفاهیم سیاست و حاکمیت هستندهبانی در فرهنگ ایرانی هماننگ
 ریشه می گیرد که فراسوي عقاید متّضاد به وجود می آید؛ زیرا هر سیاست در باور مردم ایران از مهري،

و حزب و باید در تشکیل هر گونه اجتماع و سازمان . گونه اختالف عقیدتی به گسستن مهر می انجامد
وحدتهاي عقیدتی و دینی، انسانها را از پیوندهاي ع عقیدتی، پیروز شد و نگذاشت کهنهادي بر موان

. اجتماعی و سیاسی و حقوقی و اقتصادي بازدارند
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گسترش سراسر وجود . سرچشمه ي خودزاي مهر استدر مفهوم مهر، انسان به خودي ي خود،
 است که آنها را به هم می بندد تا همبستگی آفرین دو ضدمهر، نیروي . خود، بیانگر مهرورزي است

اندیشیدن همپاي با خرد، چیزي جز پیوند دادن مفاهیم و . گردونه ي آفرینش را به جنبش در آورد
.اندیشیدن بر شالوده ي خرد با مهرورزي همپا است. تجربیات متّضاد نیست

 بلکه ایجاد امکان مهرورزي با در فرهنگ ایرانی، پیروزي ي قدرت، هیچگاه اصل نیست؛
خرد در . دشمن، اصل است؛ یعنی طوري با دیگري بجنگ که بتوانی در پایان جنگ با او دوست شوي

نمایه هاي خرد ایرانی را با عقل در ما باید تفاوت ب. فرهنگ ایرانی،  در معناي عقل چیره گر غربی نیست
بکوشیم که تمام علوم فرهنگی ي خود را از نو، عبارت فرهنگهاي باختر زمینیان، تشخیص و تمیز بدهیم و 

. بندي و بررسی کنیم
در نقش خرد.  یا بر انسانها نیستهدف خرد ایرانی هیچگاه غلبه کردن بر گیتی یا بر زندگی

خرد سیاسی، خردیست که . حکومت، هدفش، گشودن گوهر انسانها است؛ نه فریفتن و چیره شدن بر آنها
با سخن نرم می توان بر ستیزه خواهی و . یی خرد مهرورز را در اجتماع تأمین می کندامکان اوج شکوفا
با مهر و سخن مهر آمیز و پر جاذبه است که می توان بر ملّت، بدون کاربرد زور و . جدایی، پیروز شد

.خشونت، شهریاري کرد
ت که به دلیل غناي  می گوید جوانمرد، پهلوان بزرگواري اس »جمالی«  در همین گستره است که 

جوانمرد، . او جایی که می تواند ببرد، می بازد تا دیگران را شاد کند. وجودي از خود لبریز می شود
اصل . پیروزي را اصل زندگی نمی داند؛ بلکه در شادي بخشیدن به دیگري است که شاد می شود

جتماعی و اقتصادي و سیاسی و ی ي اجتماعی است که می تواند در سراسر رفتار اجوانمردي، یک اصل کلّ
حکومتی جوانمردانه است که سیاستمدارانش نگذارند که هیچ گروهی و قومی و . حقوقی گسترش یابد

  یا به عبارت دیگر،حزبی، مقصدش، برتري جویی و چیرگی ي رأي و حقیقت خود بر دیگران باشد
شته باشد که بازتاب آن در قدرت زندگی ي اجتماعی از حقیقت و قدرتمندي ي حقیقت، ارزشی برتر دا

سیاسی به این می انجامد که تسامح مثبت با دارندگان عقاید دیگرگونه باید به پیوندي گسترده با آنها 
.بیانجامد

 اندیشیده ریشه می گیرد و هر کس را به این سو فرا می  -فرهنگ ایرانی از مغزه هاي بسیار فراخ 
ت با هم در تو و ضد. ا علیه توست، مهر بورز تا آفریننده بشويحتّ تو و خواند که به هر چیزي که سواي

فرهنگ ایرانی نمی گوید که دشمنت را دوست بدار، زیرا خدا، . پیوند و آمیزش می توانید با هم بیافرینید
ت، آفریننده می شويفرمان می دهد؛ بلکه می گوید تو در مهرورزي به ضد .ت با هم می توانید تو و ضد

ورزي، چیزي علیه مهر. ه همدیگر امکان پذیر می شودپیدایش تو و دیگري در مهرتان ب. ینیدبیافر
خود را نمی . دوست داشتن زندگی ي خود نیست؛ بلکه مهر، همسرایی خود دوستی و دیگر دوستی است
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خود دوستی، یک رویه . توان بدون دیگري دوست داشت و دیگري را نمی توان بی خود، دوست داشت
. تش برخاست از اصالت می افتدیهر است که وقتی علیه درك جان در کلّاز م

مهر به . همه ي پدیده ها را با هم زیبا می کند. مهر، میان همه ي پدیده ها، همبستگی می آفریند
در حالیکه . یک فرد و نفرت به سایرین یک چیز را بی نهایت زیبا و سایر چیزها را بی نهایت زشت می کند

.، بیانگر زیبایی همه در همبستگیشان می باشدمهرورزي
استدالل می کند که آرمان مردم از حکومت در اثر  »جمالی« ه به گفتارهاي فوق، با توج 

 که بر شالوده ي خرد مهرورز انسانی  است » جمشیديفرمانروایی« ، )جان ( اعتقادشان به قداست زندگی 
مهر به خودي ي .  زندگی را در گیتی بپرورددر گیتی بزداید وباید دردها را از جان و زندگی ي انسانی 

خود، یک نیروي فرهنگی ي زاینده است و از گوهر هر کسی، برغم دینش و اعتقادش و بستگیهاي قومی 
 و چون فراسوي عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب و ادیان کتابی  قرار می ی و طبقاتیش می جوشدو ملّ

. سوي عقیده و بستگیهاي طبقاتی و قومی و حزبی و فرقه اي به هم می پیونداندگیرد، مردم را نیز فرا
.  استاین بزرگترین ویژگی ي فرهنگ سیاسی ي ایران. مهریست که همه را بدون تبعیض دوست می دارد

ورزي، دیگران را به خود، پیوند می مهر. گوهر خود در دیگران می باشدگسترش و ریزش ورزي، مهر
 .ورز در روان دیگري، ریخته و پخش می شود سراسر وجود انسان مهردهد؛ زیرا،

 .انسانی که گیتی را می پرورد، مادر گیتی می شود. ورزیدن در پروردن، نمودار می شود مهر
 به  قطعه زمین، انسان، خداوند آن زمین می شود؛ زیرابا پروردن یک. مادر گیتی شدن، کاریست خدائی

 )خداوند باغ شدن یا کدخدا شدن ( خداوند زمینی شدن . آن زمین، مهر می ورزد و آن را می پرورد
شاهان با لیاقت و . ف و قدرتورزي نیست؛ بلکه بیان مهر ورزیدن به آن چیز استت و تصرّبیان مالکی

ند که ایرانزمین را می  می خواندند تا نشان بده »خداي ایران« دارنده ي فرّ در تاریخ ایران، خود را 
به همین سبب، حاکمیت در ایران باید بر سراندیشه ي مهر به زندگی و . پرورند و به آن مهر می ورزند

. به حاکمیت ندارند  و گر نه قدرتمندان حقّقداست جان و زندگی، استوار باشد
ادي باید مهر بر داد، مردم ایران، خواهان آنند که در مسائل سیاسی و حکومتی و اجتماعی و اقتص

پیشی بگیرد؛ به این معنا که مهر است که باید به روشهاي سیاسی و کارکردي ي سیاستمداران، راستا و سو 
داد ورزي ي . بدون مهر، همه چیز از هم پاره و جدا می شود) نظم و قانون ( از راه داد ورزي . بدهد

به همین . ها و پایداري ي حکومتها را تضمین کندخالص نمی تواند شیرازه ي اجتماع و همبستگی ي انسان
باید تبلور ) آنکه فرّ دارد ( س وجود دارند که در حکومت و سیاستمداران سه گونه پیوندهاي مقددلیل،

:بیابند 
 پیوند حقوقی که –2 پیوند پرورشی و نگهبانی داشته باشد –1هر انسانی با انسانهاي دیگر باید 

.ورزي پیوندي بر شالوده ي مهر–3ت ن اسبر پایه ي قانو
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آينده ي تفکّر در ايران انگيزشي تا از آغازگاه فلسفیدنِ -)٢٠

بحث در باره ي شیوه ي اندیشیدن ایرانی را نمی توان در یک مقاله یا کتاب گنجانید؛ زیرا 
ند موضوع  الیه است که هر گوشه اي از آن می توا -گستردگی ي فرهنگ ایرانی آنقدر متنوع و الیه 

من کوشیده ام که در این فصل بر شالوده ي . هزاران رساله ي پژوهشی و دستگاههاي فلسفی به شمار آید
.، دریچه اي به سوي روش اندیشیدن ایرانی بگشایم »جمالی« تفکّرات 

تفکّر پیدایشی، پیامد اصل قداست جان و  . شیوه ي اندیشیدن ایرانی، هزاره ها پیدایشی بوده است
. جهان ایرانی از جنبش و تنش درونی ي نیروهاي موجود در یک تخمه، پیدایش می یابد. گی می باشدزند

آفریده، همانند آفریننده، آزاد و رها است؛ زیرا . جدا نیستده که تخمه باشد از آفرینندگانش آفرینن
یقت و معرفت و  پیامد چنین شیوه ي تفکّر آنست که حق.آزادي، ریشه ي مادري دارد و پیدایشی است

.سانها سرچشمه می گیردنظام و حقوق، یکراست و بی میانجی از گوهر خود ان
 کار اساسی ي پژوهش در زمینه ي فرهنگ ایرانی باید بیرون آوردن مفهوم راستی در همه ي 

در ) راستی ( پیامدهاي پیدایشی اش باشد و کار کلیدي ي اندیشه ورزي نیز به کار بستن اصل جوانمردي 
ی در همه ي و دامنه ي حقوق و قانونگذاري و دامنه ي اقتصاد و به طور کلّ) سیاست ( دامنه ي قدرت 

.دامنه ها باشد
 مناسبات استدالل می کند که انسان از روشنی ي وضع و شرایط و  »جمالی« ، همین زمینهدر 

و  - ستموجود به تاریکی ي امید، به تاریکی ي خیال، به تاریکی ي آینده، به ج -  جو فرو می رود و  
و  -ست با این ج -  انسان، همزمان با  آن از روشنی ي .  جوي دیگري آغاز می شود - و  -ست  جو، ج

. وضع موجودش به سوي تاریکی ي بن و مایه اش می رود تا بتواند دو سوي متّضاد خود را آزاد کند
در . ل و آینده اش می باشد جو در تاریکی ي امید و خیا - و  -ست آزادي براي هر فردي، ج

و  -ست این جاست که در می یابد ج - جو در تاریکی ي مایه و ب جو - و  -ست ن، پیوند ضروري با ج  
آنچه را در تاریکی ي امید و آینده خیالش می جوید، می . در تاریکی ي امید و خیال و آینده اش دارد

هم امکانات رده کند؛ زیرا هم نیروهاي نهفته در اون می جوید بر آوتواند با نیروهایی که در مایه و ب 
شئی شدگی و سنگشدگی و ثابت شدگی و باالخره روشن شدگی ي کنونی اش،  او در همین تازه ي

 مناسبات قوایی که اجتماع و حکومت و دین  و ایدئولوژي و . شده اندتاریک و مسخ و فراموش
ر رسمی به او داده اند یا براي او قائل شده اند از عهده ي اقتصادي و حقوقی و آموزشی و پرورشی به طو

بر آوردن امیدها و آنچه می جوید، بر نمی آیند؛ بلکه آنها را در آگاهبود او فرو کوبیده و مسخ ساخته و 
شف ن، ک در این وضع است که رفتن به تاریکی ي مایه و ب  ور قلمداد کرده اندزشت و ننگین و محقّ
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 سرچشمه ي نیروهایی می باشد که انسان می تواند با آنها امیدها و آرزوها نامهبود خود به خویشزایی آگا
. ي خود را برآورده کندو امکانات آینده 

 جان و مایه ي خودزاي انسان، نِست با برها، د) بنداد ( =  اسطوره  که تاکید می کند »جمالی«  
- و  -سر  -انسان جوینده در کند .  تاریخینِ نه با ب کار دارند؛  - و   نمی خواهد  کاو گذشته ي تاریخی 

تاریخی را تکرار کند؛ بلکه می خواهد با آگاه شدن از ریشه هاي شکل دهنده ي آن گذشته ي خاص 
خودزا و خود آفرین بشوند،ن و مایه ي خود را بر انگیزد تا خودش و جامعه از نوآن برهه ي تاریخی، ب  .

قدام اجتماعی، در هر نهضت، نمودار شده و چهره ي تاریخی به خود گرفته است، سراسر مایه اي که در هر ا
ستن و مایه ي انسان نیب.

 سازمانی،  با بررسی و مطالعه ي هر برهه ي تاریخی یا زندگینامه ي هر فرد یا تاریخ هر جنبش
ستن ج.  آنها نهفته استارهاي رفتن و مایه اي پرداخت که در زیر ظاهر گروهی باید به کنکاش در بحزبی،

و انگیخته شدن از ریشه هاي ژرف فرهنگ خود، سواي تقلید کردن اعمال و روشها و افکار و سخنان 
آنچه که هر فرد یا نسل یا گروه، آفریده اند و گفته اند و نوشته اند و فهمیده اند و کرده . نیاکان است

.نند یا سرمشق و برنامه ي زندگی ي ما باشند زندگانی و آگاهبود ما را متعین کاند، نباید
مقصود، مایه دار بودن و خویشزایی نسل حاضر . ن و مایه،  در جان هست،  در نسل کنونی هستب

ن و مایه را در خارج از خود، در یک گذشته ي تاریخی، یا در یک فرد تاریخی، وراي هست؛ نه آنکه ب
درك روند خویشزایی آگاهبود در آن . هبودمان محروم کنیمخود قرار دهیم و خود را از خویشزایی آگا

دوره ي تاریخی ي خاصدر آن فرد خاص ،سواي معیار  تاریخی، و ممتاز تاریخی، در آن نهضت خاص 
درك و تجربه و . قرار دادن افکار و اعمال و اتفاقات و گفتارهاي آن فرد یا افراد در آن دوره می باشد

معیار و مرجع قرار دادن گفته ها و کرده ایی آگاهبود هر فرد در تاریخ، سوايیادآوري ي روند خویشز
.ها و اندیشه هاي اوست

 تنها ناماو به  در درك روند خویشزایی آگاهبود هر فرد، ما خود را با افکار و اعمال و گفتارهاي 
 و اعمال و گفتارهاي او نمی د افکارخود را تابع و محکوم یا مقلّ. یمکنمرجع و معیار معتبر، متعین نمی 

کنیم؛ بلکه درست برعکس، متوجو در او فقط ن خود می شویمه ي خویشزایی آگاهبودمان از مایه و ب 
و  -ست تجربه ي ج - ن خود را به یاد می آوریم جوي ب .

خویشزایی  ي جوي– و  -ست رسالت هر کس  و هر دوره اي و هر جامعه اي در تاریخ، ج 
ن خود از راه تجربه هاي تاریخی ي جامعه ي بنابر این فرو رفتن به ب. ن خودش هستاز مایه و بآگاهبود 

ت و اعتقادات  نسل حاضر از قدرت متعین سازنده ي آگاهبود فردي به دست تاریخ و سنّ کردنخود، آزاد
. گذشتگان است

نی و ایدئولوژیک، پوشیده و  الیه هاي تاریخی و اجتماعی و سیاسی و دین و مایه ي ما در زیرِب
مایه ي خویشزاي خود، آینده و امید و امکانات  ستنِتاریک و مسخ، ساخته شده اند و نمی گذارند با ج 
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فاقات و شرایط و ه ي قدرت پوشنده و تاریک و مسخ سازنده ي اتّما باید متوج. تازه ي خود را بجوییم
ن می جوید، مایه اي است که می آنچه انسان در ب. باشیماعمال و افکار و گفتمانهاي هر برهه ي تاریخی 

.ن، جستن آفرینندگی ي خود استستن بج. تواند بدان امید داشته باشد
داستان آفرینش، روش آفرینندگی ي یک .  داستان آفرینش، داستان آفرینندگی ي خود است

داستان « هر جامعه اي در . د بیافریندهمانسان که در گذشته، آفریده است در آینده هم می توان. ملّت است
ت و تاریخش نهفته  با نیروي آفرینندگی اش آشنا می شود که در خودش، در زیر تاریکیهاي سنّ »آفرینش

 هر انسانی از راه داستان . انگیخته شود مایه بودن باعث می شود که خودش به تفکّر دوبارهبه یادِ. است
ن و تاریخنَآفرینش، علیه همه ي ست می گماردش به آفریدن آینده، هم.

ما به یاري گسستن بینشمندانه از ذهنیت سربسته و مبهم خود است که می توانیم از توانمندیهاي 
ی آفرینش  خود گوهریکمان ، شناختهاي خردورزانه به دست بیاوریم تا قادر شویم از این راه، آگاهبود ملّ

 تحلیلی ي  - در روند انتقادي .، پی بریزیم »پسند و ناپسند«   ر مایه ي پرا آگاهانه از راه سنجه هاي
 تلقینی، آشکار  -ذهنیت پسزایشی است که می توانیم مرزهاي آگاهبود خویشزاییده را با ذهنیت تحمیلی 

  است  »خود باشی« خویشزاییده، همانا آگاهبود . کم از آن، سنجشگرانه فاصله بگیریم م تا بکوشیم کمکنی
.ام گوهر فردي باید زاییده و پروریده شودکه به ن

 پیشداوریهایی را که به مغز، تحمیل و هبود او راه می یابد که انسان،خود  انسان، زمانی به آگا
  -در سنجشگاه عقل است که انسان، ذهنیت تحمیلی . تلقین شده اند به سنجشگاه عقل فرهیخته، فراخواند

ولی این کار تنها زمانی امکانپذیر است که . آن را بینشمندانه بازکاودتلقینی را باز می شناسد و می تواند 
- و پاسخ پرسشهایش را به دامنه ي ذهنیت تحمیلی هم پاسخگرانسان، هم پرسشگر باشد  تلقینی، محدود  

 یا منطقی  تلقینی براي تمام پرسشهایش، پاسخهاي درخور -نکند و خرسند نباشد از اینکه ذهنیت تحمیلی 
 تک ما باید در روند پرسشگري از خود، به پاسخهایی برسیم که خود در حال  -تک . مجاب کننده داردو 

زایش در باره ي آنها می اندیشد و بکوشیم که پیامد تفکّراتمان را در قالب واژگان و مفاهیم 
.خویشاندیشیده، بازگوییم و بنویسیم

 را در )دیالوگ ( = ان برپایی همپرسگی فرد داراي آگاهبود خویشزاینده، باشنده ایست که تو
چنین انسانی می تواند پهلوان گشوده فکر و دلیر در . روان و زبان خود با دگر اندیشان، پروریده است

وري و انگیختگی ي نوآزمایانه ي تجربه هاي خود و شد و براي بارگفتن گفتارهاي خویشاندیشیده با
 باشنده اي قادر است از گام زدن در هفتخانهاي هستی، گوهر چنین. دیگران، آماده و شادمان رفتار کند

- و  - و در گشت خود را راستمنشانه پدیدار کند  گذار جستجوگرانه اش از هر عقیده و دین  و  
ایدئولوژي و فلسفه ي آلتی فراگذرد تا آگاهبودي زاینده و انگیختنی داشته باشد و در بند هیچ عقیده و 

.  باز نماندایدئولوژي و دین کتابی
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.  تلقینی، جدا و بریده نخواهد شد -آگاهبود خویشزاییده به طور کامل و مطلق از ذهنیت تحمیلی 
 تلقینی، شکل گیري ي  خویشباشی  امکانپذیر نخواهد شد؛  -می توان گفت که بدون ذهنیت تحمیلی 

. گوهریک  پدیدار می شود تلقینی است که  خود  -زیرا از راه سنجشگري ي گام به گام ذهنیت تحمیلی 
 تلقینی براي گذر از باریکراه دشوار و سختگیر  -خواندن ذهنیت تحمیلی  انسان خویشاندیش در فرا

ود، گاه به دادگاه عقل فرهیخته به پروراندن آگاهبود گزینشگرانه اي می کوشد که براي نسل پس از خ
-لیل، روند باز اندیشی ي نو به همین د. پویا وا گردانده می شودسنّت سنگواره اي و نا - به    نو ذهنیت  

 در روند اندیشیدن در باره ي شالوده هاي .فردي استخویش، ضرورت ناگزیر خویشزایی آگاهبود 
  باشد و در بازگشت به سوي  محتویات ذهنیت  »همگام  هنگام« ذهنیت خود است که انسان می تواند  

گري به ساختار آن است که انسان می تواند به نقصها و برتریهاي  تلقینی و نیز ژرفکاوي و ژرفن -تحمیلی 
آن، لحظه به لحظه پی ببرد و ریشه ي لغزشها و کژبینیها و کژباوریهاي خویش را در خودآگاهبود، 

.تشخیص و تمییز بدهد
انسان به سبب آنکه ناچار است پی در پی در باره ي رویدادها و پیشامدهاي جهان و دگرگشتهاي 

 کرداري کند، خطر آن هست که به مغاك  نا خویشباشی  یا به بیان  - روانی، زور آزمایی فکري  - فکري
  آتش آن نبایستی ابه همین دلیل، باز اندیشی، مشعلی است که نه تنه. دیگر،  بی خویشتنی  فروغلتد

. خاموش شود؛ بلکه باید آن را نسل به نسل، انتقال داد
نپارهاي پرورنده ي آموزش و ربه ها و اندیشه هاي پیشینیان باید از بباز اندیشی و باز آزمایی تج

ویژگی ي ساختمایه اي باز اندیشی، همانا جنبش سنجشگرانه ي خرد . پرورش کودکانمان به شمار آید
 تاریخی ي گذشتگان و نسلهاي پیش از اکنون که باز  -آدمی است در صف آرایی با میراث فرهنگی 

.ریخی و فرهنگی و اجتماعی ي دوران خود بوده اندتابنده ي ذهنیت تا
- به  -هر پهلوان خودباشنده، نو  - نو به سوي ته نشستهاي فرهنگی در ذهنیت تحمیلی    تلقینی  

بازخواهد گشت تا آزموده ي پیشینیان را از نو در عمل بیازماید و تجربه هاي گمشده در بستر تاریخ 
خود باشنده با رو آوردن به سوي ذهنیت . ران خود، باز آفریندفرهنگی ي ملّت خود را در واقعیت دو

 را در گذر از راهها و بیراهه ها و »گوهریک «  تلقینی و انگیخته شدن از آن است که  خود  -تحمیلی 
جوي  - و  -ست درهمراهه ها می آفریند تا ارزش زیستن در هر  آن  گریز پا را ارج بگزارد و از ج 

.شهنگام بزییدزندگی، دلشاد و خو
 استدالل می کند، سنجشگري، موقعی اصیل است که هر متفکّر و پژوهنده اي، افکار  »جمالی« 

مختلف را در حالت تصادم به همدیگر نشان بدهد تا به این ترتیب، ویژگی ي انگیزنندگی ي تفکّر را پیدا 
ر فکري معموال تحصیل کردگان و براي انتقاد از ه. انتقاد باید تفکّر دیگران را آفریننده کند. کنند

 فکري دیگر را معیار نخبگان ما، بویژه آنانی که وابستگیهاي عقیدتی و دینی و ایدئولوژیکی دارند،
ولی چنین کاري، انتقاد . قرار می دهند و فکري را که می خواهند انتقاد کنند با فکر معیار می سنجند
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البته اگر فکر معیاري را .  که ما معیار خود ساخته ایمنیست؛ بلکه تعیین انحرافات یک فکر از فکریست
حقیقت بگیریم، انتقاد از فکر دیگر براي آنست که نشان بدهیم چقدر فکر دیگري باطل یا دروغ یا 

انتقاد، هیچ کدام از افکاري را که با هم می سنجد، معیار فکر دیگر نمی گیرد؛ بلکه . موهوم و افسانه است
با هم وادار می کند تا در برخورد آن دو فکر به کردار اضداد، برق انگیزنده به تفکّر آن دو را به تصادم 

.انتقاد اصیل، انگیزنده کردن افکار در حالت متصادم سازنده ي آنهاست. بزنند
امکان، واقعیت را نمی زاید؛ بلکه میان . ما، امروزه به واقعیت بیش از امکان، ارزش می دهیم

امکانات ما، دیگر، تخمه هایی نیستند که در خود، نیروي . ت، فاصله ي زیادي هستامکان تا واقعی
افشاننده و افزاینده داشته باشند؛ بلکه باید آنها را با زور نیروي خارجی و بیگانه به واقعیت کشانید و 

قعیت و ه ما میان وارابطه اي ک. اینکه یک امکان تا چه حد واقعیت پذیر می باشد، جاي تردید است
میان امکان و (  شده است و چه بسا با تغییر رابطه دریافتهکه   می کنیم، رابطه اي نیست حسامکان، 
در هر انقالب سیاسی و اجتماعی و فلسفی و اخالقی، تغییر ارزش . امکان از واقعیت برتر شود) واقعیت 

وقتی واقعیت . نقش کلیدي را ایفا می کندامکان در برابر واقعیت و برتري یافتن ارزش امکان بر واقعیت، 
.ی نمی افتدبیش از امکان، ارزش یافت، آنگاه است که دیگر هیچکس به فکر انقالب و تغییرات کلّ

 یا رویا، امکانات فکري هستند که می توانند با اندکی دلیري )بنداد ( = در یک شعر یا اسطوره 
تت و ظرافت طبع،و ایستادگی و همبسیاري امکانات به مامایی نیاز دارند تا کودك .  بیابند واقعی

امکانات فکري در ادبیات و تاریخ و هنر و شعر و فرهنگ ما هنوز نیز . واقعیت، افکنده و سقط نشود
ما هستیم که باید ماما بشویم و واقعیتی را بزایانیم که در . زنده و به جایند و همچنان به ما امید می بخشند

تاریخ  به رغم واقعیتها که می گذرند و به  آنهم پا برجا می ماند و بقا دارد؛امکان،. ه شده استآن پرورید
و رویا و ) بنداد ( = واقعیت پیروزمند و قدرتمند، جا را از سر براي امکان، براي اسطوره . می پیوندند

؛ ولی واقعیتها برغم قدرتشان و آرمان می ماند) بنداد ( = شعر و رویا و اسطوره . آرمان، باز می کند
.ناپایدارند و از یاد رفتنی

ها و اشعار و رویاها هستند که  در تالشند تا واقعیت را از خود بزایند؛ ولو ) بنداد ( = اسطوره 
قدرتمندان، حکایت می کنند که اسطوره . آنکه با دست قدرتهاي تاریخی، افکنده و به دور انداخته شوند

آنها با این ادعاهاي به اصطالح . ا و آرمانها و رویاها، همه مرده اند و به خاك سپرده شده انده) بنداد ( = 
ولیکن وارونه ي پنداشت آنها، امکانات فکري . علمی، امکانات تخمه اي را از واقعیت شدن، بازمی دارند

امکانات . ته شده اندي فرهنگ ایرانی از دست نرفته اند؛ بلکه هزاره هاست از واقعیت یابی باز داش
.فکري،  در پیش ما زنده اند

به همین . خ کنش و واکنش قدرتهاستتاریخ، تاری. پرستیدن واقعیت عینی، پرستیدن قدرت است
تسلیم شدن در برابر واقعیت عینی، در نهان .  واقعیت مقتدر است؛ ولی منفور نیز می باشدسبب است که
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، برتري )بنداد ( = از اینجاست که اسطوره . هد امکان را از ما بگیردطغیان در برابر قدرتیست که می خوا
. ي خود را بر تاریخ نگاه می دارد

ت پرست، اهمینداد ( = نزد او، اسطوره . ت فوق العاده داردتاریخ براي قدرتخواه و واقعیفقط )ب 
ن و رویا و ارزشها، فقط افسانه و  براي او، اخالق وآرما.افسانه و خیالپردازي و پدیده اي غیر علمیست

به همین دلیل به زعم آنها، امکان باید  تابع . دروغ هستند؛ زیرا چنین ایده آلهایی  شکست می خورند
عیند که قدرت، حقیقت دارد؛ زیرا واقعیت می شود و آن چیزي که واقعیت می آنها مد. واقعیت عینی باشد

.یابد، قدرت نیز دارد
در تصادفات یکباره ي تاریخی می یابیم، حقیقتی را بیرون آوردن که دوام از حقیقتی که 

فلسفه ي تاریخ را از وقایع تاریخی .  تاریخی ي پدیده اي را تأمین کند، مسئله ي بسیار پیچیده اي است
 ، مسئله ي دوام به)بندادها ( =  در بطن تصاویر اسطوره ها .بیرون آوردن، کار پیچیده و بغرنجی است

.  اجتماعات پیوند داردرغم تصادف گذرنده، مطرح می باشد که با تجربیات مستقیم انسانها و
ولی با . اي در اجتماعات زودتر پیدایش یافت تا آگاهبود تاریخی) بنداد ( =  آگاهبود اسطوره 

) بنداد = ( پیدایش تاریخ و آگاهبود تاریخی و روش تجربه ي علمی، نه تنها شیوه ي تجربه ي اسطوره 
. اي انسانها و اجتماع، بی ارزش نشد؛ بلکه ریشه ژرفش در گوهر انسان پایدار ماند و کنده شدنی هم نیست

آفرین بودند از هیچ کوششی کوتاهی ) بنداد ( = هر چند که تاریخ و علم در کندن تجربیاتی که اسطوره 
 هم از خواهد آفرید) بنداد ( =  هم اسطوره تا زمانی که انسان این شیوه ي تجربی را دارد،. نکرده اند

، روي )بنداد ( = اسطوره . هایی که آفریده شده اند، راه به شناخت خود خواهد یافت) بنداد ( = اسطوره 
در حالیکه در تاریخ، به فردیت واقعه روي .  تجربیات گذرا می باشدآوري به تجربیات دوام بخش در کلّ

. چیزي که یک واقعه را در میان سایر واقعیات، استثنائی می کند می شود؛ یعنیآورده
ها  می توان گفت که علم تاریخ در ) بنداد ( = در زمینه ي کاربرد علم تاریخ و مسئله ي اسطوره 

علم تاریخ علیه شیوه ي تجربی ي . صدد آنست که نشان دهد استثنائی بودن واقعه، فقط نمود و ظاهر است
لم تاریخ بر این اندیشه استوار است که وقایع، منفرد و استثنائـی نیستند؛ بلکه به گونه اي ع. انسان است

 ،تر آنچه در دید نخست، استثنا است در دید ژرف. تکراري هستند یا  آنکه مقایسه پذیر و قانونمند هستند
تثنائـی تاریخی را دوباره می خواهد قواعدي به ما بدهد که بتوانیم با آنها وقایع اس. تابع قواعد می باشد

) بنداد ( =  ولی در روند اسطوره یا اینکه به کمک قواعد قادر شویم وقایع استثنائی را بفهمیم؛بسازیم
سازي، پیدایش آگاهی ي مستقیم و بی فاصله از تجربیاتی که به اجتماع دوام می بخشند، ضروري تر از 

 وا گردانده می شوند )بنداد ( = دهاي منفردي به اسطوره نخستین پیشام. پیدایش فردیت واقعه می باشد
ایده آل معرفتی . از پدیده ها و رویدادها،دوام می دهند؛ نه وقایع تاریخیکه به آگاهبود مستقیم انسان
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 چه چیزي را در فرهنگ ایرانی آنست که بدانیم در لحظه ي تجربه ي آذرخشی از هر پدیده و رویداد
.د که از آن واقعیت منفرد و گذرا در ذهن و روان انسان به جا میماندبایستی دوام بخشی

ري نیست که به رغم  اندیشه هایش پیوسته تاکید می کند که هیچ فک - در سراسر پاره  »جمالی« 
انسان نه تنها خود آن فکر؛ بلکه نتایج مختلف همان فکر را با .  از نو، آزمودنی نباشدکردار،انطباقش با 

بدین سان  آماده است که آن فکر را با فکر دیگر عوض کند و فکر دیگر . ها در عمل می آزمایدواقعیت
الزم نیست که ما از فکري دست برداریم؛ بلکه باید از حقیقت نامیدن آن فکر . را نیز در عملش بیازماید

هیم و  به ژرفاي  زیرا با حقیقت نامیدن هر فکري، آن فکر را فراسوي آزمون فردي می ندست برداریم؛
. آن، راه نمی یابیم

تجربه، یگانه . ما باید با هر فکري، رابطه ي تجربی پیدا کنیم تا از سرا پاي آن، سر در آوریم
هر فکري را انسان در . سنجه ي افکار و سیستمها و ادیان کتابی و عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب  است

 با واقعیات در هزاران وضعیت و در طول صدها سال، ما را از تأیید انطباق یک فکر. واقعیات می آزماید
.آن باز نمی دارد که آن را در موارد تازه از نو بیازمائیم یا رابطه ي تجربی ي خود را با آن تغییر دهیم

 ما در هر عملی که می کنیم، یک تجربه می کنیم یعنی؛ فکري و فلسفه اي و عقیده اي  و دینی و 
ما فکري را که در یک تئوري ي اقتصادي، . ق بدهیما می آزمائیم؛ نه آنکه حقیقتی را تحقّایدئولوژیی ر

یک دستگاه حقوقی، یک ایده آل، یک نظام اجتماعی، یک جهانبینی عبارت بندي شده است، در عمل می 
را تا کنون، ق بدهد، خود را گناهکار نمی دانیم؛ بلکه آنچه اگر عمل ما نتوانست آن فکر را تحقّ. آزماییم

ق یک حقیقت عمل کردن، تحقّ به همین سبب،. حقیقت می شمردیم، فکري غلط یا فکري محدود می دانیم
تنها نشان ) شکست در عمل ( ق آن  تحقّ فکري در برخورد با واقعیات است و عدمنیست؛ بلکه آزمودن

وتاهی و تنگی ي دامنه هاي آن فکر تقصیر انسان، نیست؛ بلکه به همان اندازه می تواند دلیل نارسائی و ک
م انسان است که فکري دیگر را به جاي آن بیازماید و  مسلّهر عملی، تجربه ایست و این حقّ. باشد

ص کند و از اجراي آن فکر، فراسوي محدوده اي که براي محدوده ي کاربرد آن فکر را در عمل، مشخّ
.خودش متعین کرده است، سرباز زند

 که شتاور فلسفه ي انگیزشی اش، یقین دا در نگرش به افقهاي بسیار پهن »منوچهر جمالی« 
ا جنبشی پنهان و بسیار ژرف در ایران هست که بدون کوچکترین آسیبی از هیاهوي روز، نرمگام؛ ام

محکم و استوار به پیش می رود و روزي می رسد که در تاریخ ایران از تالطمهاي قدرتمندان و چاپلوسان 
. ما، باقی نخواهد ماند کفهایی روي دریاي فرهنگآنها، جز

- آلمان  -فرامرز حیدریان   ي میالد1997سپتامبر . 26 شمسی برابر با 1376. مهر ماه . 4   
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:آثار منتشر شده

، حدود سی جلد کتاب در ایران و آلمان، منتشر 1357تا پیش از رویداد سال » منوچهر جمالی « 
 معرفی  آثاريفهرستِ در این جا فقط.  ی ایران می باشند آنها حتّا ثبت کتابخانه ملّکرده بود که تعدادي از

: چاپ و منتشر شده اند،  در آمریکا و اروپاي میالد2012 تا سال1981 که از سال می شوند

-) الف  - بنپارهاي فرهنگ ایران بر شالوده ي شاهنامه   : شناخت 

]گفتمانهایی در باره ي اسطوره ها ) [ روایی فلسفه ي فرمان(  سیمرغ گسترده پر  -1
]گفتمانهایی در باره ي اسطوره ها )[ سازمایه هاي رامیاري و فرمانروایی (  خودزایی، نیرومندي است -2
- و  - در جست  -3 ] گفتمانهایی در باره ي اسطوره ها)[ سازمایه ي فرمانروایی (  جوي سیمرغ 
]بازکاوي اسطوره ها )[ ارهایی در باره ي فلسفه ي زندگی جست(  شاهنامه یا نامه ي نیرومندي -4
]بازکاوي اسطوره ها ) [ جستارهایی در باره ي فلسفه ي فرمانروایی ) ( دو جلد (  شاهنامه و ما  -5
-پاره ] ( نشاط از گمشدگی [  ریشه در زمین تیره  -6 ) اندیشه هایی در باره ي بینش فلسفی  
-پاره (  تجربیات گمشده  -7 ) اندیشه هایی در باره ي خیزشهاي مردم، علیه مذاهب و ادیان  قدرتورز  
-پاره اندیشه هایی در باره ي پرسمان فریب بر پایه ي پاد (  همگام هنگام  -8 ) شناخت پدیده ها  
)پاره اندیشه هایی در باره ي فلسفه ي انگیزه و انگیزنده ] ( قهقهه ي برقها [  بوسه ي اهریمن  -9

-پاره اندیشه هایی در باره ي روشهاي جست (  به سئواالت محال  پشت -10 - و   ) جوي زندگی  
ژرفاندیشی در فلسفه ي ] ( حقیقت یا تجربیات رمنده ي انسان [  شکارچی و شکار گریزنده اش  -11

)کشورداري 
ه هاي دین جستاري در باره ي بنمای] ( فردوسی در باره ي دین چه می اندیشد؟ [  کیومرث و هوشنگ  -12

)پیدایشی 
) = : ضمیمه )+ + + ( جستاري در باره ي خویشباشی (  آیا ما همان جمشیدیم که به دو نیمه اره شد ؟  -13

)اندیشه هایی در باره ي تجربه هاي دین پیدایشی ( تخمه اي که آتش خود را در گیتی می افشاند 
)ر باره ي فرهنگ ایران جستاري گسترده د] ( جمشید و سیمرغ [  نوروز جمشیدي  -14

) :دو جلد (  داستان سام و زال  -

)گفتمانهاي در باره ي فرهنگ ایران ( مهر سیمرغ به دورافکندگان اجتماع :   جلد نخست -15+ + +
)گفتمانهایی در باره ي فرهنگ ایران ( در باره ي نخستین تجربیات دینی ایرانیان :   جلد دوم -16+ + +
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-پاره (  زا یا صورت خدا  تخمه ي خود -17 بازکاوي )[  اندیشه هایی در باره ي فلسفه ي آفرینش ایرانی  
]اسطوره ها 

: سنجشگري مذاهب و ایدئولوژیها و جنبشهاي اجتماعی در تاریخ ایران  -) ب

جستارهایی در باره ي گسستن از عقاید و ایدئولوژیها و مذاهب و ادیان (  ج داسازي سیاست از دین  -18
)تابی ک

- سلطنت  -19 - امامت   )جستارهایی در سنجشگري سراندیشه هاي کشورداري (  جمهوریت  
)پاره اندیشه هایی در باره ي فلسفه ي آزاد اندیشی (  نعشها سنگین هستند  -20
در سنجشگري (  مژده به آنانی که بهترین سخنان را می گویند؛ زیرا مردم، تابع آنها خواهند شد  -21

)دئولوژیها و مذاهب و ادیان کتابی عقاید و ای
]مردم و فرمانروایی ) [ جستارهایی در سنجشگري اسالم (  آزادي، حقّ انتقاد از اسالم است  -22
)جستاري گسترده در باره ي دگر اندیشان (  اقلیت و آزادي  -23
-پاره (  بیراهه هاي اندیشه  -24 وژیها و مذاهب و   اندیشه هایی در باره ي گسستن از عقاید و ایدئول 

)ادیان کتابی 
-پاره (  از همه و از هیچ  -25 ) اندیشه هایی در باره ي خویشاندیشی  
-پاره (  نگاه از لبه ي پرتگاه  -26 ) اندیشه هایی در باره ي آزاد اندیشی  
-پاره (  کورمالی  -27 - اندیشه هایی در باره ي روشهاي جست   - و   ) جو  
) جستارهایی در باره ي جهان آرایی و فرمانروایی ( دیگر بودن و دیگر شدن  -28
-پاره (  از حقیقت باید گریخت  -29 ) اندیشه هایی در باره ي جستجوي زندگی از راه کورمالی  
-پاره (  فلسفه، شیوه بریدن از عقیده  -30 ) اندیشه هایی در باره ي خویشاندیشی انگیزاننده  
- پهلوان  -31 - عارف   جستارهایی در باره ي رخساره هاي روان ایرانی ](  حافظ  -ر  عطا -فردوسی [  رند  

(

) : چهار جلد (  سیاه مشقهاي روزانه ي یک فیلسوف  -

اخگرهاي اندیشه در باز شناخت تجربیات مایه اي ایرانیان :  جلد نخست -32+ + +
و دگردیسی آن به اخگرهاي اندیشه در باز شناخت سرسختی پهلوانان اسطوره اي :   جلد دوم -33+ + + 

دشمنی ورزیدن مظلومان 
اخگرهاي اندیشه در باز شناخت بنمایه هاي فرهنگ ایران :   جلد سوم -34+ + +
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-پاره [ زیبایی جمشید و چشم خورشید گونه :   جلد چهارم -35+ + +  اندیشه هایی در باره ي انسان و خدا  
[

: ژرفکاوي در پرسمانهاي اجتماعی  -) پ 

)جستارهایی در باره ي قانون اساسی و روشهاي کشورداري و انتخابات ( یم می گیرد ملت تصم -36
)جستارهایی در باره ي فلسفه ي کشورداري (  حکومت بدون ایدئولوژي  -37
) گفتمانهایی در باره ي پدیده هاي اجتماعی (  آزادي و همبستگی  -38
) باره ي پدیده هاي اجتماعی  اندیشه هایی در-پاره (  آتشی که شعله خواهد کشید  -39
-پاره (  اندیشه هایی که آبستن هستند  -40 ) اندیشه هایی در باره ي مسائل اجتماعی  
- هماندیشی  -41 - همازمایی   )جستارهایی در باره ي فرمانروایی و دولت و قدرت (  همدردي  

:افشانی گدازه هاي اندیشه   فرا–) ت 

) ی سرایشهاي فلسف(  تخمه ي آتش  -42
)سرایشهاي فلسفی (  از چند چشمان و تک چشمان  -43
)سرایشهاي فلسفی (  جهانخانه هاي ما  -44
)سرایشهاي فلسفی (  کاریز  -45
)سرایشهاي فلسفی (  عقابی که آسمان را پیمود؛ ولی آسمان را ندید  -46
)سرایشهاي فلسفی (  هماورد خدایان  -47

:ان  پی ریزي فلسفه ي انگیزشی ایر -) ث

]بنمایه هاي فلسفیدن )[ شیوه ي گذشتن از مرزها (  پیشگفتاري در باره ي پاداندیشی  -48
در باره ي (  مفهوم وراي کفر و دین در غزلیات شیخ عطار و پیوند آن با حکومت وراي کفر و دین  -49

)حقیت جویی 
-پاره ) [ بازي، اندیشه ي بنیادي دمکراسی (  زندگی، بازي است  -50 دیشه هایی در باره ي فلسفه ي  ان 

]جهان آرایی 
)رستاخیز فرهنگ ایران (  جمشید با پیکان و تازیانه اش جهان را به آفرینندگی انگیخت  -51
جستارهایی در باره ي فلسفه ي کشورداري و پیوند آن با دین پیدایشی (  به سوي حکومت فرهنگی  -52
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(
-پاره (  از عرفان پهلوانی  -53 )ی در باره ي خدا و انسان  اندیشه های 
-پاره (  در کشاکش میان یقین و ایمان  -54 ) اندیشه هایی در باره ي پرسمانهاي فلسفی  
آزمایشی در باره ي (  دلیرانی که در فریب، حقیقت را می جویند و در حقیقت، فریب را می یابند  -55

)مفهوم فریب 
)ره ي تفکر رندي جستارهایی در با(  رندي، هویت معمایی ایرانی  -56
)تأویل هفتخان اسطوره اي و نقش آن در پروسه ي جویندگی (  غارتاریک و سه قطره خون  -57
]بارکاوي اسطوره ها ) [ در باره ي انساندوستی در فرهنگ ایران (  رستاخیز سیمرغ  -58
]وره ها بازکاوي اسط) [ گفتمانهایی در باره ي فرهنگ ایران (  ما از تبار جوانمردانیم  -59
]از عرفان به فلسفه )[ اندیشیدن با فریدالدین عطار (  در جهان گمگشتگی و مهر  -60
)مردم جهان، یک خوشه اند (  اندیشه ي اصالت انسان در نخستین فرهنگ ایران  -61

):دو جلد (  جام جم -

رینی مغزه ي بازآف( پژوهشی در باره ي بینش آفریننده در فرهنگ ایران :   جلد نخست -62+ + +
)فرهنگ ایران 

پژوهشی در زیرالیه هاي ( ما از جام جم، سیمرغ و آرمئـتی و ناهید را می نوشیم :  جلد دوم  -63+ + + 
)فرهنگ ایران پیش از زایش زرتشت 

]بازکاوي فلسفه ي زبان )[ پیوند موسیقایی واژه با تجربیات مایه اي (  اندیشیدن، خندیدن است  -64
)موسیقی و پیوند آن با آفرینش گیتی و انسان و جانوران ( اي از جمشید تا مولوي  بانگ ن -65
)اندیشه هایی در باره ي شیوه هاي بریدن از عقاید و مذاهب و ایدئولوژیها (  گستاخی در گسستن  -66
)فلسفه ي کشورداري بر شالوده ي فرهنگ ایران (  فرهنگشهر  -67
)بنمایه هاي فرمانروایی (  فرهنگ ایرانست  سراندیشه ي همافرینی، بنیاد -68
)اندیشه هایی در باره ي جویندگی (  همپرسی، بنیاد فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران  -69
)رویش خوشه مردمان از زهدان سیمرغ (  داستان آفرینش گیتی  -70
)خداي ایرانیان، جشن آفرین هست (  جشن زندگی  -71
)مردمدوستی در فرهنگ ایران ( تا هومنیسم در باختر  از هومنی در فرهنگ ایران  -72
)دست افشانی و پایکوبی به آهنگ سیمرغ (  واژه نامه فرهنگ زنخدایی ایران  -73
)اندیشه هایی در باره ي بنمایه هاي فرهنگ فرمانروایی (  شهر بی شاه در فرهنگ ایران  -74
. ) آفریندخداي ایران، مدنیت را بر بنیان جشن می(  جشنشهر  -75
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)نمایه هاي فرهنگ ایران اندیشه هایی در باره ي ب(  خرّمدینان و آفرینش جهان خرّم  -76
)شگفت و پرسش ] پرنسیپ [ اصل (  در پی اکوان دیو  -77
)شاد اندیشی ] پرنسیپ [ هومن، اصل (  خرد شاد  -78
)رانی گیتی آرایی بر شالوده ي فرهنگ ای(  آرایش جهان با فرهنگ ایران  -79
)نمایه هاي فرهنگ جهان آراي ایرانزمین ب(  ایران، زادگاه سوسیالیسم و دمکراسی  -80
)فرمانروایی بر شالوده ي خرد جهان آرا (  انسان، اندازه حکومت  -81
)انسان، سرچشمه ي بینش (  خروش مغان  -82
)تراژدي رستم و سهراب (  خرد سرپیچ در فرهنگ ایران  -83
) مردمشاهی در فرهنگ ایران . ( لّت، سیمرغ می شود؟ چگونه م -84

):دو جلد ( سکوالریته 

/ خدا [ = جش عروسی انسان با جهان ( سکوالریته در فرهنگ ایران : جلد نخست ++  -85
]سیمرغ 

)نوزائی فرهنگ زنخدایی ایران ( سکوالریته : جلد دوم  ++  -86

. )د جم با خرد، درب دوزخ را بست؟چگونه جمشی(  نقد کردن آرزو در گیتی  -87

- ):چهار جلد (  مولوي بلخی و سرچشمه هاي عرفان ایرانی  

]رستاخیز رام، فرزند سیمرغ ) [ مطرب معانی ( مولوي صنم پرست : جلد نخست ++  -88
]بازگشت به کفر و شرك در عرفان ایرانی ( مولوي صنم پرست : جلد دوم ++  -89
)سرچشمه هاي فرهنگ سیمرغی ایران (  بلخی و سایه ي هما مولوي: جلد سوم ++  -90
 )باز اندیشی فرهنگ سیمرغی ایران( مولوي بلخی و سایه ي سیمرغ : جلد چهارم ++  -91

):چهار جلد ( زال زر 

)جنگ اهورامزدا با سیمرغ (   زال زر یا زرتشت؟  -)الف: جلد نخست ++  -92
)جنگ اهورامزدا با سیمرغ ( شت؟   زال زر یا زرت -)ب: جلد دوم ++  -93
چرا زال زر به آواز سیمرغ، سخن می گفت؟: جلد سوم ++  -94
زال زر و پر سیمرغ: جلد چهارم ++  -95
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):هشت جلد ( خرد، شاهکلید تفکّر فلسفی در ایران 

خرد، سرمایه فلسفی: جلد نخست ++  -96
 اندیش است –خرد، رنگ : جلد دوم++  -97
)خرد، شهر آراینده است ( جمهوري ایرانی : جلد سوم ++  -98
دانائی بر شالوده خرد آزماینده : جلد چهارم ++  -99

خرد محال اندیش: جلد پنجم ++  -100
. )  نخستین بانویی که تصویر خدا را کشید( نقّاش صورت خدا : جلد ششم ++  -101
پیدایش جهان دوستی: جلد هفتم ++  -102
ن ملّت و حکومت بر شالوده ي منش مردمیآفرید: جلد هشتم ++  -103



               انگیزشی فلسفیدنِ
()____________________________________()

٣٦٤

) حممّد یگانه آرانی (» منوچهر مجالی  « در باره ي 

یست که می رگوهر زندگی، سرشار از رازهاست؛ گویی هر انسانی که زاییده می شود، پیام آو
 بود یا بخت بلند ما ایرانیان که شاید از بخت او. خواهد از ژفاي زندگی، دریچه اي را بر رازهایش بگشاید

فرزند کویر بود؛ ولی افکار و  رویاها و ایده هایش، دریایی او . در زبان فارسی می اندیشید» جمالی « 
به همین دلیل نیز افکار و ایده .  مغزي داشت کاوشگر و پرسنده و جوینده و زاینده و قائم به ذات.  بودند

یرِ ذهنیت و روان آنانی که هنوز از بهر خوداندیشی و خویشزایی هایش بسان کاریزي می باشند در کو
اما افکار و  بود که ریشه هایش ایرانی هستند؛»متفکّري اصیل « او، . فردیت خود، دلیر و رادمنش نیستند

. ایده هایش، جهان آراینده و بشر دوستانه
ز توابع کاشان، دیده به جهان  ا»آران «  خورشیدي در روستاي 1307 در سال  »منوچهر جمالی« 

 او در سخت سري واقعیت زیستبومش آموخت که از بهر روییدن و بالیدن بایستی بر پاهاي خود، .گشود
 کاریزي  با تالشهاي قیراطی و سختکاونده در اعماق فرهنگ و تاریخ ایرانزمین،استوار ایستاد و کوشید تا

امید به زندگی و زیستن سر . درَ فرا گستَکویر خشک میهناي د و چشمه ي اندیشه هاي خود را در پهنوشَ
 .فرازانه با او، همزاد بود

. همراه خانواده، از کاشان به تهران رفت خورشیدي به 1313 که در سال  سال بیش نداشت6هنوز 
طه را در دبیرستان جمشید، سپس در دبیرستان فیروزِ بهرام و پس از آن در تحصیالت ابتدایی و متوس

، هر کسی به تنهایی در مسئله ي حقیقت یابی،  پاسخور است؛ یعنی  » جمالی« از نظر.بیرستان البرز آموختد
.  به بریدن از همه ي شنیده ها و گفته ها و خوانده ها و دانسته ها و اعتقادات منوط می باشدهکاري ک

خودش به تنهایی، آغاز گاهی هر کسی باید .  جوي حقیقت، سنّت ندارد– و –ست یافتن آغازي نو براي ج
 پته گوییهایش را به – پدرش، نخستین تته  ي، زمانی که بیست ساله شد با اندك کمک مالی »جمالی« . بیابد
وي با نام کتابش می .  با شور و شوق توصیف ناپذیري منتشر کرد» جهان بزرگ –فکر بزرگ « نام 

 بلژیکی، چشمه اي از استقالل  »نیاي بزرگافکار کوچک و د / موریس مترلینگ« خواست در برابر 
سال  ( آن روزها . فکري خودش را نشان داده باشد با این استدالل که من نیز حرفی براي گفتن دارم
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، کتاب او را در یکی از کتابفروشیها خریده بود و »آشفته « ، مدیر نشریه ي »عصار . م« ،  زنده یاد  )1327
اگر این جوان به همین منوال پیش برود، در آینده، یکی « :  اش نوشته بودپس از خواندن کتاب در نشریه

 .»از بزرگترین و ژرف مایه ترین متفکّران و رجال ایران خواهد شد 
روندي که به کنکاش در سراسر تاریخ و فرهنگ ایرانزمین . چنین بود آغاز یک روند پر ماجرا
 از نخستین روزهاي شکل گیري  »جمالی« . ناره ها نیز کشیدانجامید و حتّا به پرت افتاده ترین کنج و ک

شخصیتش تا مرگروزش، پیوسته در حال آزمودن و پروراندن و باز اندیشی افکار و ایده هایی خود بود و 
وهشها و باریک بینیهایش، گاه و بی گاه، وي در روند پژ. ر عمیق، غفلت نکردهرگز لحظه اي از تفکّ

 او سپس به دانشگاه علوم رفت و به تحصیل . می کرد و چون مار، پوست می انداختنظراتش را منتشر نیز
دکتر محمود « به  از جمله استادان او در دانشگاه علوم می توان.  مشغول شد»تئوري فیزیک « در رشته ي  

 در آنچنان غرق در دوران آموزش دروس دانشگاهی، وي.  اشاره کرد »حسابی و دکتر محمد باقر هوشیار
روزي که با موهایی . اندیشه ها و پرسشهاي خودش بود که کمتر فرصت پیدا می کرد در آینه بنگرد
 و شوق آمیزي را شنید ژولیده و چهره اي فکور، قلندر وار به کالس استادش قدم می گذاشت، نداي بلند

دکتر محمد باقر « نده یاد  این حرف را ز». من، افتخار می کنم که شما به کالسهایم می آیید« : که می گفت
 گفته بود و دانشجویان، مات و کنجکاو از خود پرسیده بودند، این کیست که استاد به وجودش »هوشیار 

. می بالد و سرفراز است
در همان  .ولی به رغم تمام تمجیدها، او همچنان در فکر کویر ایرانزمین بود و کشف رازهایش

، جمالی در جمع دانشجویان »دکتر محمد مصدق « یه دولت  زنده یاد دوران دانشجویی، پیش از کودتا عل
ما باید بکوشیم که از گوهر پیکارهایمان، یک مجتمع « : معترض، در سخنرانی کوتاهی تاکید کرده بود

صنفی بیافرینیم تا هر چیزي را که می اندیشیم و می خواهیم، بدون مقاومت و دخالت ارگانهاي حکومتی 
اگر جنبش دانشجویی، صنفی رفتار نکند، ارگانهاي .  زبان برانیم و به اهدافمان دست یابیمبتوانیم بر

حکومت به بهانه ي اینکه دانشگاه به دست عوامل بیگانه افتاده و خطري جدي براي نظام می باشد، به 
 فراخ بینانه  ولی هیچکس نه تنها به  هشدار». دانشگاه هجوم خواهند آورد و همه را سرکوب خواهند کرد

. به او، توهینها کرده و دشنامها داده بودند حتّا  گوش نکرده بود؛ بلکه »جمالی« ي 
 که به جانش، آتشها افکنده و بیقرارش »عطّار نیشابوري « بعدها با تاثیر پذیرفتن از سرایشهاي 

« ، گمان نمی کرد که  منتشر کرد و هرگز»هبوط شیطان « کرده بودند، یکی دیگر از کتابهایش را به نام 
 و وي .»! تمام این حرفها، کفر و الحاد محض است« :  با خواندن آن کتاب به او بگوید»آیت الّله سنگلجی 

حضرت آیت الّله، عنایت داشته باشید که این حرفها را بسیاري از متفکّران و « : زیرکانه پاسخ داده بود
.». ن سرایان خودمان نیز در کالم و زبان دیگري گفته اندفیلسوفان جهان و حتّا نامدارترین شاعران و سخ

پس هر کجا که جمله اي، بیتی بر قلم رانده « :  گفته بود »جمالی« آیت الّله سنگلجی خطاب به 
اي، در پاورق بنویس که این حرف، مال فالن متفکّر و آن سخن، مال فالن فیلسوف اجنبی است و حرف 

جی بر یک چیز پاي می فشرد و آن اینکه، ایرانی، حقّ ندارد خودش با مغز  آیت الّله سنگل.»! تو نیست
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 ایرانی باید از لحظه ي زایش تا مرگروزش از دیدگاه این طیف، .خودش بیندیشد و بسنجد و سخن بگوید
 فکر کردن براي ایرانی، شوم و کفر و  در نظر آنان، .فقط مقلّد و عبید و برده و هوادار و مزدور باشد

همعقیدگان آیت الّله سنگلجی هنوز که هنوز است بر ادعاهاي او،  !.  و توهین به مقدسات اسالم اسستشرك
.مصر هستند و آنها را حجت محض می دانند

وي می اندیشد که . ، کم کم داشتند اعتبار خود را پیدا می کردند »جمالی« ولی آثار مقدماتی 
از آن فکر و عقیده، . در آن فکر و عقیده، گشایشی ایجاد کنیدهیچ عقیده و فکري را رد نکنید؛ بلکه 

هر فکري که گشوده . آنوقت چنان فکري را به این جهان گسترده و باز، دعوت کنید. دنیایی بسازید
 با رد  .زي نیستو همینطور به رد کردن آن نیز، نیادامن شد، ضرورتی در دفاع از خودش نمی بیند 

می گذارد و ) رد شونده ( ده اي، اصولی را در مقابل افکار و عقاید دیگري کردن، انسان، فکري، عقی
رد کردن به گشوده فکري . این رد و دفاع، بالطّبع، مصر در مرز داشتن و ایستادگی و ماندن در مرز است

.نمی انجامد
فان بر پا باره ي عر در » علیگره پاکستان دانشگاه«   در1357در همایشی که سالها قبل از رویداد 

 به نام یکی از نامدارترین عارفان ایرانزمین، یاد شده بود و یکی از استادان »منوچهر جمالی « شده بود از 
 »اقبال الهوري «  از اشعار »مثنویهاي منوچهر جمالی « پاکستانی در حضور مدعیون تاکید کرده بود که 

.نیز ژرف تر و پر مایه تر هستند
 ، وارد میالدي1954 در سال وي.  به فراسوي مرزهاي میهن سوق دادعطش جویندگی، او را 

از .  رفت، به پاي درس استادان برجسته دانشگاههاي فرانکفورت و توبینگندر آلمان شد و سرزمین
:فلسفهاستادان نامدار او در 

- Walter )  . م2000 – 1912  ( والتر شولتس  -1 Schulz
- Wolfgang . م1974 – 1900  (ولفگانگ شادوالت 2- Schadewaldt (

- Otto Friedrich. م1991 – 1903  (ووتو فریدریش بولن اُ  - 3 Bollnow ( 
- Max. م1973 – 1895  (ماکس هورکهایمر  -4 Horkheimer ( 
– .Theodor W م1969 – 1903  (تئودور آدورنو  - 5 Adorno . ( 

که استاد فلسفه » شولتس « . الهامهاي پر بار و انگیزنده اي گرفت از آرا این متفکّران،  »جمالی« 
ما اروپائیان و بویژه « :  به وي گفته بود »جمالی« در دانشگاه توبینگن بود در یک گفتگوي خصوصی با 

همین طور، وقتی انگلیسیها می گویند رشن، می . ما آلمانیها می دانیم که مثال رسن فرانسویها به چه معناست
راسیو در زبان . همچنین یونانیها، وقتی می گویند نوئوس، می دانیم به چه معناست. نیم منظورشان چیستدا

ولی ما هنوز نمی دانیم . خودمان نیز که آلمانی هستیم، می دانیم فرنونفت، یعنی چه. التین را نیز می فهیم
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تو اگر می خواهی کاري . ؟سخن می گویند، منظورشان چیست» خرد و خرد ورزي « وقتی ایرانیان از 
کارستان براي میهنت و مردم سرزمینت انجام دهی، بیا و بپرداز به اساطیر مردم سرزمینت؛ زیرا معدن تفکّر 

بیا . فلسفی در بطن اساطیر مردم میهنت است که ذخیره می باشند و  به استخراج و تئوریزه شدن، نیاز دارند
، تاثیر و نقش بسیار کلیدي در روند »شولتس «  سخنان ». تانو برو دنبال شناخت و بررسی اساطیر خود

.  ایفا کردند »منوچهر جمالی « کنکاشها و تفکّرات و سنجشگریهاي
حاصل زناشویی .  در شهر فرانکفورت آلمان بود که با همسر آلمانی اش نیز آشنا شد »جمالی« 

  یک نوه،از وي،. د و به راه خویش رفته اند است که اکنون هر کدامشان بالغ شده ان دختر فرزند سهآنها،
 پس از سالها در بدري و اقامت در غربت اجباري به این نتیجه رسید که  »جمالی« . به یادگار مانده استنیز 

جاي رویش و پیدایش فلسفه در غربت است؛ زیرا انسان می کوشد هر . انسان در غربت، فیلسوف می شود
در  آن چه « . ا چرا شگفت انگیز می باشد، به تن خویش کشف کندچیزي را که شگفت انگیز است ی

چیست که براي بیگانگان، شگفت انگیز است و در وطن، هیچکس را به شگفتی نمی ست، وجود ما
    ».اندازد؟

در یکی از . ، نزدیک به سی جلد کتاب منتشر کرده بود شمسی1357 تا پیش از رویداد  »جمالی« 
- و –نگاهی پر از حسرت به تار همان آثار است که با   پود کویرسانی ي دامنه ي اندیشیدن در ایران  

شاید فلسفه ي من، بیهوده در سراسر شرق، دنبال کسی می گردد که جد و التهاب و عمق و « : نوشته است
فلسفه ي من، ندایی غریب در کویر روحی ي . پهناي روح مرا در مسائل انسانی و فرهنگی داشته باشد

 و جو و –ست  را می توان، دوران نرمش و گالویزي و ج1357 آثار  قبل از رویداد ». ق می باشدشر
ت آثاري که می توان در البالي صمیمی. پرسشگري و به بار نشستن افکار و ایده هاي وي  به حساب آود

یص ی تمییز و تشخو سادگی و شفّافیت جمالتشان، عمق و جان جوینده اي مشتاق و خود اندیش را به آسان
وي در آن آثار، ایده هایش را اخگر وار در جمله هاي کوتاه و قطعه اندیشی و شعر بر زبان رانده . داد

، چونان آذرخشی بود که تمامی تجربه ها و اندیشه ها و ایده هاي او را تخمیر کرد 1357اما رویداد . است
  .»به خود آمدم من در پنجاه سالگی « : خودش می گفت. و بار آور ساخت

بایی حکومتگران بی لیاقت بود که آتشفشان اندیشه ها و ایده هایش شعله یک سال پس از قدرت ر
سلسله کتابهاي وي، چونان رگبارهاي آسمانی طوفانی، یکی پس از دیگري در اروپا و آمریکا . ور شدند

را از حقیقت باید گریخت تا بتوان من در آغاز، حقایم را دور می یزم؛ زی« : وي می گوید. منتشر می شدند
 تا زمانی که انسان، خود را به نام ارزشگذار و اندازه گذار . »جوینده و پرسنده و خود اندیش بار آمد

انسان مستقل، . کشف نکرده است، هنوز به استقالل اندیشیدن فردي نرسیده و خود را باز نیافته است
وي در طول شصت و  . رین رفتارهاي خودش نیز می باشدخودش می اندیشد و اندازه گذار و معیار آف

 کتاب در باره ي  )صد و بیست و هشت  جلد ( =   128،  نزدیک به  از عمر هشت و چهار ساله اشچهار سال
جلد از آنها، چاپ و منتشر شده اندهیجدهنمایه هاي فرهنگ ایرانزمین نوشته است که تا کنون، صد و ب .
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انسان با برخی تغییرات در وجود خود، دوستان و آشنایان خود دیشه بود که  بر این ان »جمالی« 
با دادن بعضی تغییرات دیگر به خود، حزب و سازمان و قوم و . را یکی پس از دیگري از دست می دهد

انسان به عقاید و دیدگاهها و رفتارهاي خودش طوري تغییر . ملّت و طبقه و امت خود را از دست می دهد
د که بتواند نیروي تحمل بریدگی  از خانواده و دوستان و آشنایان و حزب و قوم و طایفه و طبقه می ده

کسی که تاب و توان بی خانواده و بی دوست و آشنا شدن و بی حزب و سازمان و امت . ي خود را برتابد
ها شدن و بی کاشانه تغییر دادن به خود، درد پارگی و تن. شدن را ندارد، به خودش هیچ تغییري نمی دهد

آنهایی که حاضر نیستند به عقاید و رفتارها و دیدگاههاي خودشان، . و بی وطن شدن را در پی دارد
تغییري بدهند، خانواده و دوستان و حزب و قوم و طبقه و طایفه و امت خود را با تمام نیرو می چسبند و 

 عقاید و دیدگاهاي خودش تغییر می دهد از آن را حفظ می کنند و  می کوشند کسی را که به رفتارها و
، استدالل می کند پیش از آنکه هر انسانی »منوچهر جمالی « به همین دلیل، . خودشان برانند و طرد کنند

بخواهد دیدگاهها و رفتارهاي خودش را تغییر دهد، باید مسئله ي تحمل درد آوارگی و تنهایی و شکنجه 
.رح و حلّ کندي سکوت معاصران را براي خودش ط

 برابر با نهم ژوئیه سال  شمسی1391، نوزدهم تیر ماه ،  عصر روز دوشنبه»منوچهر جمالی « پیکر  
  !.  یاد عزیزش جاودانه باد.ماالگاي اسپانیا به خاك سپرده شد/  میالدي در قبرستان الحورین 2012
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:کتابنامه
 تا  میالدي1960 از سال الیمنوچهر جم«  آثار چاپ شده ي  يمجموعه

 » میالدي2012

***************************************************

: » فرامرز حیدریان «  آثارِ دیگر 

]اخگرهاي اندیشه [ آذرخش بر بادبرِکها -
] جستارهایی در باره ي بغرنجهاي اجتماعی [ گستره ي درنگ و شتاب -
]ژرفکاوي در باره ي باهمستان [   شاخ  اندیشه هاي شاخ -دیو-
]سنجشگري ي فرهنگ  در [از خویشمایه ها و توانهسته ها -
]پاره اندیشه هاي گدازنده [ گُمراهه هاي کاوشگري -
] رانده شدگانِ از اجتماع و آفرینگویی بر در شناختِ [  رخشگاهها تُندرِِ-
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انسانی که می خواهد از گرفتاري ي . ن، عقیده ي مردم را بپذیردهمفکري با مردم این نیست که انسا[ ...... 
. دمکراسی، همفکر شدن با مردم است؛ نه همعقیده شدن با آنها.  رهایی یابد، همعقیده ي مردم می شود،تفکّر

بسته  همفکري با مردم آنست که در کنار مردم و با مردم در باره ي مسئله اي بیندیشیم و این کار به آن باز
است که انسان، مردم را از دامنه ي اعتقاد به دامنه ي تفکّر بکشاند و گرنه مردم به عقیده شان عادت دارند و 
به هر چیزي که انسان، عادت دارد، در باره اش کمتر می اندیشد و اگر هم بیندیشد، می کوشد که عاداتش را 

دت، به ویژه ترك عادت به افکار و اعتقاداتی تصدیق و توجیه و تجلیل کند؛ ولی اندیشیدن واقعی،  با ترك عا
بنابر این به کمک مردم در باره ي مسئله اي اندیشیدن، . که انسان از ترك کردن آنها اکراه دارد شروع می شود

چیزي به جز فشار آوردن به مردم براي ترك عادات فکریشان نیست که خواه ناخواه جسارت بی اندازه می 
بیدار کردن و روشنگري اذهان مردم، چیزي سواي . فور شدن نزد مردم می انجامدخواهد؛ زیرا گاه به من

استحاله ي مردم معتقد به مردم متفکّر نیست و گر نه عقیده ي تازه اي را جایگزین عقیده ي پیشین مردم 
ادت دیگر  اندیش  بار می آورد نه آنها را بیدار می کند؛ بلکه از یک عادت به ع -ساختن، مردم را نه  روشن 

معتقد  ،یا ایدئولوژي یا دستگاهی فلسفیدر اعتقاد داشتن مهم نیست که مردم به دین کتابی.فرو می غلتاند
   ].آزاد، یک دنیا فاصله استاز اعتقاد تا تفکّر. باشند
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