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 مقدمه                                                                             

 

 و با هدف تهيه و تدوين آثار دکتر و فعاليت 1377بنياد دکتر علی شريعتی از زمستان سال 

های فرهنگی تأسيس شد و تا کنون عملکردش انتشار مجموعه آثار به صورت منسجم و 

 24اما پس از گذشت . همچنين انتشار آثار صوتی دکتر با اصالح کيفيت مناسب بوده است 

سال از شهادت دکتر به نظر می رسد هنوز مخاطبين اصلی او که جوانان هستند امکان 

فراهم آوردن کليه آثار دکتر را ندارند و سنگينی حجم هر يک از مجموعه ها دسترسی به 

 در واقع ادامه دهنده ی کار بنیاد فرهنگی شریعتیاز اين رو . آن ها را مشکل ساخته است

 می باشد و در نظر دارد تعدادی از مهم ترين عناوين آثار را به صورت دفتر تدوین آثار

مجزا و خارج از بافت کلی مجموعه به چاپ رساند تا دسترسی جوانان و دانشجويان به 

 .                                                                       کتاب ها اندکی آسان تر شود

جهت اطالع خوانندگان مأخذ هر کتاب و در صورت وجود، مشخصات نسخه ی صوتی ان 

از . ذکر شده  تا در صورت نياز به تکميل مطالعه بتوانند به نسخه کامل آثار مراجعه نمايند

 :                                                 اين سری تا کنون عناوين زير منتشر شده است 

  آری این چنین بود برادر                                                                           1
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  پدر مادر ما متهمیم                                                                                 2

  یک جلویش تا بی نهایت صفر ها                                                                 3

  اخالق شریعتی                                                                                      4

  حسن و محبوبه                                                                                     5

  خود آگاهی و استحمار                                                                             6

بدون شک ارائه نظرات و پيشنهادات دوستان و خوانندگان آثار ،راهنمای عمل بنياد در اين 

 .                                                                                      امر خواهد بود

 مسئول بنياد فرهنگی دکتر علی شريعتی 

 پوران شريعت رضوی          

 

 یاد داشت ناشر                                             

 است که چه باید کرد تحت عنوان 20خود آگاهی و استحمار بخشی از مجموعه آثار شماره 

 با تالش عزيزان دفتر تدوين مجموعه آثار دکتر علی شريعتی گرد آوری 1358در سال 

از « چه بايد کرد » اين کتاب بر گرفته از آخرين چاپ کتاب . شده و به چاپ رسيده است

 .                          انتشارات قلم می باشد 1378 ،چاپ چهارم ، سال 179-246صفحه 
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ضمناً نوار سخنرانی خود آگاهی و استحمار با اصالح کيفيت بنياد فرهنگی شريعتی به 

 .                                                                       موجود می باشد58-59-60شماره 

                     1380تيرماه - بنياد فرهنگی دکتر شريعتی
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 خود آگاهی و استحمار                            

در آن به سر می بريم ، ايجاب می کند که اول حرف « من » و « ما » وضع خاصی که 

،خود  {موضوع  }و اين است که . آخر را بزنيم و کتاب را از آخر شروع به خواندن کنيم 

 مقصودم آن عده ای از شماست که احتماالً با زمينه ها ی فکری مسايلی –به خود برای شما 

 ممکن است تا حدی خسته کننده باشد و به –که من مطرح می کنم ،آشنايی نزديک نداريد 

دقت و تأمل زيادی نياز افتد ،ولی به هر حال ،از آن جا که فرصت نيست ،آن چه را که طی 

 – و اين ،مسائل را مبهم تر می کند –چندين جلسه  بايد می گفتم ،در يک جلسه بايد بگويم 

و آن چه راکه در آخرين حرفم بايد می گفتم ،در اولين حرف می گويم ،و اين بر ابهام 

 .                                                می افزايد ،اما چاره ای جز اين نيست  {مطلب }

فریب بزرگ                                                                                           

 برای گفتن به – امثال من –آنچه می خواهم بگويم ،اساسی ترين و اصلی ترين حرفی که 

بزرگترين حرف .  است «فکری » نيست ،يک مسأله « علمی » شما دارم ،مسأله ای 

آگاه باشيم که » :اساسی که می خواهم بزنم ،و احتياج به توضيح و تفسير ندارد،اين است که 

و اين يک نوع سيری . خود را از نظر فکری ،اشباع يافته احساس نکنيم « اشباع علمی » 

بسيار کاذب ،و يک نوع فريب بسيار بزرگ است ،که خاص تحصيل کرده ها است ،خاص 

روشنفکر زمانه ی ماست ،که وقتی از لحاظ علمی اشباع می شود ،تحصيالت باال پيدا می 

کند ،از لحاظ علمی اطالعات وسيع و درجات خيلی برجسته ای می يابد ،استاد ها ی بزرگ  
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و کتاب ها ی بزرگ می بيند ،نظرات کامالً بديع ، می يابد و فرا می گيرد ،در خود غرور 

و رضايتی احساس می کند ،و خيال می کند که از نظر فکری به منتها درجه ی يک انسان 

کمتر دچار « آدم عامی » و اين فريب کاذبی است ؛فريبی که حتی يک . آگاه رسيده است 

يک استاد ، يک مترجم ،يک فيلسوف ،يک صوفی بزرگ . « آدم عالم » آن می شود تا 

،يک اديب ،يک مورخ ،غالباً فکر نميکند که از لحاظ فکری ،ممکن است کامالً صفر باشد 

و از نظر آن چيزی که . و از لحاظ شعوری همچنان در سطح عامی ترين عوام مانده باشد 

» از يک . است « زمان آگاهی » و « جامعه آگاهی » ،« خود آگاهی » ،« آگاهی » 

و اين يک حالت رقت بار « . !که چشمش به خط هم آشنا نيست ،پايين تر باشد « عامی 

دانشمن جاهل بودن، تحصيل کرده ی بيشعور ماندن ،آدمی با تصديق ها ی بسيار : است 

 چون دکتر ،مهندس ، فوق ليسانس – و نه دروغ –گنده و تيتر ها ی خيلی برجسته جدی 

،پروفسور و امثال آن ها بودن ،اما از نظر آن چيزی که شعور ،فهم ،آگاهی احساس 

مسئوليت در برابر زمان ،و تشخيص حرکت تاريخی است ،که او را و جامعه را با خود می 

برد ،صفر بودن ،کور بودن و کر بودن ؛و اين يک خطر بزرگ است ،خطر عالم شدن اما 

و خطرش از اين جهت است که معموالً آدم با علم که اشباع می شود ، !جاهل ماندن ، 

 و اگر به آن نگاه –احساس گرسنگی فکری نمی کند ،و آن چه که االن در دنيا مطرح است 

مسأله ی علمی »است ، جدا از « مسأله ی فکری » :  مسأله ی کامالً جدا –کنيم می بينيم 

.  » 
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 انتخاب تعیین کننده                                                              

با اين که از لحاظ صنعتی بسيار عقب -  آفريقا ،آمريکای التين ،–اکنون جوامع دنيای سوم 

مانده هستند ،از لحاظ علمی در سطح بسيار پايينی هستند ،و از نظر فنی و فلسفی و دانش ها 

ی گوناگون زندگی حتی در سطح شاگرد اروپا و آمريکا هم نيستند ،و کامالً فقيراند ،اما در 

عين حال مجهز به سالح جديدی هستند ،که آن سالح ،به آنها قدرتی داده که در برابر غرب 

 .                                                                   با همه ی اسلحه اش می ايستند 

و غرب با داشتن عالی ترين قدرت ها ی تکنيکی و علمی و فلسفی ،و با خريدن همه ی 

دارد ،نبوغ هم امروزه مثل کاال خريد و فروش « پول » چون  )نبوغ هايی که در دنياست 

و با اين که ميراث علمی همه دنيا  (می شوند ،هر کس که پول دارد همه ی اين ها را دارد 

را دارد ،و با اين که مجموعه ی ساخته ها و اندوخته ها ی تمام رشته ها ی علمی را با خود 

 – علمی –فلسفی »  و در بلند ترين قله ی تکامل – يا گرفته يا خودش آفريده –دارد 

ايستاده ،و ثمره ی تمام تالش ها ی علمی بشريت از آغاز تا کنون را در دست « تکنيکی 

،او را علی رغم مجموعه « نداشتن » محروم است ،که اين « چيزی » دارد ،اما از داشتن 

ی سالح ها ی مادی و غير مادی ،معنوی و نظامی اش ،در برابر جامعه های فاقد هر گونه 

سالحی ،پابرهنه ها ،گرسنه ها ، و بی خانمان ها ،که حتی وسيله دفاع از زندگی معمولی 

خود و خانواده شان را هم ندارد ،ضعيف کرده وادار به شکست کرده ،وادار به تسليم کرده 

می جنگد ؟ مجموعه ی قدرت علمی و صنعتی است که « چی » با « چی » االن در دنيا .
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در گيری » در برابر گروهی فاقد هر گونه صنعتی و علمی در گير است و سرنوشت اين 

بی ترديد ،با اختالف چند روز و چند سال ،به سود اين فقيران و اين پابرهنه های دنيا و « 

سود اين هايی است که حتی از نوشتن و خواندن هم غالباً محرومند ،و به زيان قدرت هايی 

» با « چی » . که مجموعه ذخائر علمی و فنی روزگار و تاريخ بشری را در اختيار دارند 

اين پابرهنه ی گرسنه ی فقير ،اين . « فکر » می جنگد با « علم » می جنگد ؟ « چی 

محکوم فقير و بيماری و گرسنگی و پابرهنگی و عريانی ، در برابر ،فقط مسلح به يک چيز 

با اين که  )،ايمان ،يک ايدئولوژی ،يک هدف ،يک آگاهی روشن بينانه « فکر » : است 

در برابر ،انسانی و قدرتی است که مجموعه ی قدرت علمی و  (. حتی سواد هم ندارد 

می « او » صنعتی و فلسفی بشريت را و سرمايه ی جهان را ،در اختيار خود دارد و با 

بنابر اين چيز ديگری است غير از علم ،غير از فلسفه ،غير !جنگد ،او به زانو در می آيد 

از تکنيک ،غير از سرمايه ،قدرت و خوشبختی ،چيز ديگری وجود دارد که اگر ما متوجه 

 که غرب –آن نباشيم ،به آخرين قله ی تکامل فرضی خودمان هم « داشتن يا نداشتن » 

 اگر برسيم ،که نمی رسيم ،باز هم در برابر  پا برهنه ها ی –سرمايه دار امروز باشد 

روزگار خودمان ،اگر بردگان مظلوم هم باشند ،به زانو در می آييم ،و از درون فرو می 

» ريزيم ،و می پوسيم ،اين است که در عين حال در پيش پای جامعه هايی که می خواهند 

،راه ديگری قرار می گيرد ،و آن ، انتخاب راه علم ، سرمايه داری ،قدرت و « انتخاب کنند 

صنعت است ،يا انتخاب يک راه فکری ، يک ايده آل ،يک ايدئولوژی ،مسلم است که جامعه 

ای که يک ايده آل دارد ، يک ايدئولوژی و ايمان دارد ، بر هر قدرتی حتی بر قدرتی که 
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منظومه ی شمسی را تسخير می کند ، پيروز می شود ، و چنين جامعه ای ، بی ترديد ، بعد 

هم خواهد داشت « ماشين » هم خواهد داشت ، « تمدن » از ده سال ،پانزده يا بيست سال 

هم خواهد بود ، نمونه هايش هم در گذشته و هم « توليد  کننده در سطح جهانی » ،خودش 

 .                                                                     در اين زمان ، فراوان است 

آگاهی خودآگاهی ،و آگاهی » اما اگر جامعه ای بدون ايده آل ، بدون ايمان ،  بدون آگاهی ، 

 –ياد کردم « مذهب » آن چه که روشنفکر را می سازد و من از آن به نام - « اجتماعی 

فقط به دنبال صنعت ، به دنبال قدرت ، به دنبال سرمايه داری ، و به دنبال آن چه که امروز 

 که نمی –پيشرفت صنعتی و علمی ناميده می شود ، برود ، اگر هم که موفق شود کسب کند 

 –خواهد کرد که توليد کننده است « خيال »  همواره مصرف کننده خواهد ماند ، و –شود 

 اما ، از آن چيزی –چنان که اين فريب ، فريب بزرگ  همه کشور ها ی عقب مانده است 

که به يک برده عاجز محروم ، قدرت شکنندگی بزرگ ترين قدرت جهانی را می دهد ، 

اين است که اگر يک ايدئولوژی داشته باشيم ، مسلما ً ، بی درنگ ، پس . محروم خواهد شد 

 خودمان توليد کننده – که قطعی است –از مرحله ی موفقيت ايدئولوژيکی ، موفقيت ايمانی 

اما اگر کمبود فکر احساس نکنيم ، اگر مسأله ی ايمان ، . ی بزرگ ترين تمدن خواهيم بود 

مسأله ی ايدئولوژی ، مسأله ی راه ، برايمان حل نشود ، آن را فرا نگيريم ، و نياز به آن را 

احساس نکنيم ، همواره در مسير اخذ تمدن اروپايی و برده ی مصرف کننده ی نيازمند توليد 

 )و اين است که روشنفکر امروز ، در کشور ها ی عقب مانده . کنندگان ديگر خواهيم ماند 

هر جا هست ، چه آمريکای التين ، چه آسيای دور ، چه خاور ميانه يا نزديک ، فرق نمی 
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 ، جامعه ها ی عقب مانده ، يک سرنوشت مشابه دارند ،يک درد ، فانونکند ؛زيرا به قول 

يک نياز و يک انتخاب مشابه ، زيرا در برابر قدرت مشابه قرار گرفته اند ،و در برابر يک 

 !!     را « تمدن بدون فکر » را اول انتخاب کند ، و يا « فکر » يا بايد  (زمان مشترک 

سابقه و تجربه . ها عرضه می کنند « متمدن » آن چيزی است که « تمدن » مقصود از 

بيست سی سال اخير و حتی چهل سال اخير هم نشان داده است که ،جامعه هايی که از يک 

راه ايدئولوژيکی شروع کرده اند و بعد از کسب خود آگاهی و آگاهی اجتماعی ، به حرکت 

در آمده اند امروز در رديف قدرت ها ی تمدن ساز جهانند ،اما جامعه هايی که به تقليد 

شعور » و يک « آگاهی اجتماعی » سريع از تمدن غربی پرداختند ، بی آن که دارای يک 

 و فقط با يک نهضت –باشند ، بدون اين که ايدئولوژی داشته باشند « خود آگاهانه انسانی 

 هم چنان مصرف کننده و تسليم در زير يوغ بزرگی و –دروغين در تسخير تمدن اروپايی 

 .نمونه ها را خودتان ، در مغزتان پيدا می کنيد                . ذلت سلطه ی غرب مانده اند 

 انسان ، دور و بس نزدیک                                                     

آن چه می خواهم بگويم يک درس است ، سخنرانی و مجلس آرايی نيست ؛ يک مسأله ی 

می  )علمی است که مسايل اجتماعی از آن منشعب می شود و آن اين است که در مذهب 

، انسان دارای يک ذات  (خواهم مجموعه ی آن چه را که اول گفتم دريک مثال روشن کنم 

اين هم حرف مذهب است ، هم حرف . برتر و شريف تر از همه پديده ها ی طبيعی است 

اگزيستانسياليسم و هم حرف سارتر است ، و يک ادعا ی دينی نيست ، خود سارتر هم با اين 
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که به خدا معتقد نيست ، انسان را يک ذات کامالً جدا از همه ی موجودات طبيعی می داند ؛ 

او را غريبی می داند که از آسمان بريده ، سرنوشتش به خودش واگذار شده ، و خودش 

سازنده ی تقدير خويش است ، خالق خويش است ، خدای خود است ، و مسلط بر طبيعت و 

می بينيم که در اين جا مذهب . تسخير کننده ی قوای طبيعت و از جنس آن ها هستند و تسليم 

، و همچنين اومانيسم ، اصالت انسان ،و هم چنين اگزيستانسياليسم به يک حرف می رسند و 

به اصطالح اسالم . آن اين است که انسان يک ذات اشرف از طبيعت و عالم فيزيک است 

،که عالی ترين تحليل ها را از انسان به عمل آورده ،به گونه ای که در هيچ مکتب 

اومانيستی  افراطی هم بشريت در اين حد تجليل نشده ،به اين عنوان که ،انسان خويشاوند 

و همه . خداست ،شبيه خداست ،نماينده ی خداست و جانشين خدا در عالم طبيعت است 

 .                                فرشتگان خداوند در برابر انسان به سجود و بندگی ، تسليم اند 

و کارش ؟ درست کاری را که خداوند در عالم وجود کرده . در عالم « آقاست » يک چنين 

و می کند ، او می تواند شبيه ان را در عالم مادی ، در عالم طبيعت بکند ، چه کار ؟ خالق 

همه ی . بودن ، آگاه بودن ، تدبير کردن ، انتخاب کردن ، و آزاد از همه ی جبر ها بودن 

اين خصوصيات که در عالم ،را فقط خصوصيات خداوند است ،در درجات پايين تری به 

 :                                                                                  انسان منسوب شده 
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آگاه ، دارای اراده ، انتخاب کننده ، آفريننده ، تغيير دهنده ، عصيان کننده ، تسخير کننده » 

«           ی تمام نظام طبيعت و برهم زننده ی تقدير تاريخش ، جامعه اش ، و حتی ذاتش 

. 

 روز مرگی                                                                                           

« زندگی » يک چنين موجودی ،که دارای ارزش ها ی خدايی و ذات خدايی است ،دنبال 

روز مره می افتد ،و اين قاتل هر انسان زنده ای است ،منجالبی که در آن عزيزترين ارزش 

آدم در همان دور احمقانه ی زندگی ، زندگی !ها ی خدايی انسان ،هر روز فرو می رود 

« زندگی » روزمره ،زندگی تکراری ،زندگی دوری ،همان زندگی دوره ای که بر همه ی 

دوری که . ها ، از آميب ها و ميکروب ها گرفته تا جانوران و نباتات حاکم است ، می افتد 

در آن ،دائم بخورد ،بخوابد ،بلند شود ،کار کند برای اين که بخورد ،بخورد برای اين که 

کار کند ،کار کند برای فراغت ،فراغت برای کار ،توليد برای مصرف ،مصرف برای توليد 

به قول - « خراس » درست مثل خر . ، به طوری که هر کجايش را بگيری همه دور است 

 صبح راهش می اندازند ،با کوشش و تالش حرکت می کند ، می رود و می رود –علی 

اين دايره ی معيوب ، سر . دور ،دور ، دور : ،غروب می بيند که سر جا ی صبحش است 

 .                          گذشت آدم است در گذشته و حال ،متمدن يا وحشی ،شرقی يا غربی 

در اين دور باطل ،آدم احساسات مخصوصی هم پيدا می کند ، نياز ها ، عقده ها ، ايده ال ها 

حسد ها ،کينه ها ،عشق ها ، و درد ها ی مخصوص ،در حدی که برای آدمی که اندکی آگاه 
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گاه می بيند آدمی ،با يک اهميتی پيش شما می آيد و می خواهد درد . باشد ،چندش آور است 

و دل کند ، ناله کند ،با يک هياهو و زمينه سازی و اعجابی سخن از دردی می گويد که 

اگر مجموعه چيزهايی را که در !واقعاً مضحک هست و بر بالهت اين بدبخت بايد خنديد

شبانه روز آرزو می کنيم ،در زندگيمان از آن ها لذت می بريم ،و  يا آرزوی داشتن آن ها 

را داريم ،يا نسبت به هرکس که آن ها را دارد حسد می ورزيم يا غبطه می ورزيم ،و 

 روی صفحه ی – اگر مجموعه ی اين ها را –همواره در تالش بدست اوردن آن ها هستيم 

کاغذ بنويسيم و در يک حالت آگاهانه به آن نگاه کنيم ،از ترکيب خودمان بيزار می شويم 

،از قيافه ی خودمان بيزار می شويم ،از هيکلمان ،از وجودمان ،از زنده بودنمان متنفر می 

 !                                                                                                 شويم 

لذت می برد از آن که : آدم کم کم متوجه اين طور چيز ها می شود ، متوجه مسايل بيرون 

مثالًدر خانه اش جوری است که در آن محله هيچ کس در خانه اش مثل آن نيست ؛پارچه ای 

گيرش آمده که فقط يک قواره بوده و اتفاقاًاو هم سر به زنگاه رسيده و اگر يک کمی دير 

رسيده بود ،ديگر از دست رفته بود و آن وقت يک چنين پارچه ای ممکن بود گير يک نفر 

عوض اين که اين بپوشد ،او می پوشيد ؛آن ... يا  {جشن  }آن وقت در مجلس . ديگر بيفتد 

بعد لذت ها و حسرت ها ، نفرت ها ،و توطئه ها ! وقت چه حسرتی ، چه بدبختی ای بود ؟ 

و بعد مقدمه چينی ها ،و بعد همه چيز را ، که نمی دانيم قيمتش در انسان چيست ،به سادگی 

 !                                                قربانی به دست آوردن کثيف ترين چيز ها کردن 
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و بعد می بينيم ، اين آدمی که سر افراز است ،سرش از مجموعه ی اين گنبد وجود بيرون 

 برای کسب احتمالی يک رتبه ، يک نمره ،يک زمين – اين آدم –آمده و تا خدا سرکشيده 

او را « ذلت » به حدی ذليل می شود که سگ ،استعداد « يک خيال » ،يک درجه ،و حتی 

. ندارد ؛ که در بی شرمی و بدبختی نيز ،انسان استعدادی ماوراء همه ی موجودات دارد 

 }گاه آدمی را می بينيد که می خواهد از خوشحالی سکته کند ،درون خانه اش می چرخد و 

چرا ؟ به خاطر اين که صبح در اداره از پله ها « می شنگد » با خودش  {به قول معروف 

خوانده می شده « رضايت » می گذشته ،آقای رئيس به او نگاهی کرده و در نگاهش کمی 

و بعد لذت . داشته ،درست مثل نگاه يک ارباب مهربان به سگش بوده « نيم لبخندی » ،يک 

لذت می بريم ،چيز هايی که  {از آن ها  }اگر ليستی از مجموعه ی چيز هايی که !... ها 

 هر چه می خواهد باشد –همواره در خيالمان مجسم می کنيم و می خواهيم بدست بياوريم 

 –،از هر مقوله ، از لباس يا اتومبيل و يا خانه ،مقام ،درجه يا تحصيل يا دوست ، يا هر چه 

» : تهديد و نگاه کنيم ،می بينيم که چيز هايی را برای به دست آوردن اين ها فدا می کنيم 

غرور خدايی انسان » را  ، « استعداد » را فدا می کنيم ،« آدم » را فدا می کنيم ،« زمان 

را « استعداد و قدرت نفی » ، « استعداد انتخاب آزاد را » را « امکان عصيان » را ، « 

قدرت فرو » ،« قدرت تبديل سرنوشت را» را ،« قدرت تغيير » ،« قدرت خالقيت » ،

« ريختن هر چيزی که به ما تحميل شده و بعد جانشين کردن هر چه که خودمان می خواهيم 

را ،همه ی اين ها را از دست می دهيم ،بدون اين که متوجه آنها باشيم ،بدون اين که 

اصالًلحظه ای برای آنها داشته باشيم و بدون اين که يک لحظه بتوانيم درباره ی آن ها تأمل 
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و اين است که آدم ، در زندگی روزمره ،همه اش متوجه بيرون است ، متوجه ی اين ! کنيم 

» بعد می بينيم که خود . چيزهايی که به او لذت می دهد ،و به طرف آن ها کشيده می شود 

که از جنس خداست ، از آن باالها آمده پايين ،در سطح لجن ؛ مثل کرم « من » ، اين « من 

است ،تکه « وجود پيوسته » و بعد اين وجود من ،که ييک ! ،از الشخوری به شعف آمده 

و ! تکه شده ،هر تکه ای در چنگال ددی ، دامی ،لذت کثيفی ،هوس پوچی ،ايده آل مبتذلی 

همه چيز را فدا کردن ،عزيز ترين چيز ها را برای بدست آوردن پليد : مجموعه ی اين ها 

 !                                                                        ترين و کثيف ترين چيز ها 

                                                                                                 تکان   

نمی خواهم نصيحت اخالقی کنم ،مسأله ی انسان است ، که دارد قربانی می شود ،و هر 

روز که می گذرد ،ارزش ها ی انسانی قربانی تر می شود ،بزرگ ترين ارزش ها ی 

است ،که بتواند « عصيان » انسانی که انسان با آن شروع می شود امکان نفی است ،امکان 

گفتند که از اين ميوه نخور ،خورد ،و بعد آدم : حضرت آدم هم با اين شروع شد ! نه: بگويد 

شد ، انسان شد ،به زمين آمد ؛ اگر نه ،مثل اين همه فرشته بی معنی که هست ،يک فرشته 

می شد و او می بايست « آدم » پر خور و بی مصرف می شد همين جا ؛بعد  ديگری ، 

 !              شد « آدم » پيش  او به سجده می افتاد ،ولی خودش عصيان کرد و خودش 

و آدم در زندگی روزمره ، اولين چيزی را که ويران می کند ، از دست می دهد ، فدا می 

است ، عصيان ، حتی اين عصيان را ، که انسان را شبيه خداوند در « عصيان » کند ، 
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دو سال ،سه سال ، پنج : عالم می کند ، از دست می دهد به خاطر چه ؟ گاه به خاطر قسط 

هر بدبختی که بر سرش !سال ، سفته امضا کرده ، ديگر از جايش تکان نمی تواند بخورد 

برا ی اين قسط ها که بر اساس حقوق و درامد اوست ! « بله چشم » : بياورند ، بايد بگويد 

فدای يک يخچال ، « خدا گونه بودن آدمی » می بينيم ، ! بر اساس وضع موجود اوست . 

يک خانه ، يا يک اتومبيل شده ،و بعد اين آدم نمی فهمد که چه چيزی را از دست داده و در 

داشتن اين . برابرش چه چيزی را بدست آورده ، نمی فهمد از چه چيز لذت می برد 

اتومبيلی که عصيان فدايش شده ،امکان و استعداد خدايی بودن و نماينده ی خدا در زمين 

مسلماً ، کسی !  {عصيان و نفی باشد ؟ )بودن فدايش شده ،چقدر لذت می دهد که معادل لذت 

که مزه ی لذت عصيان را ، مزه لذت نفی را ، مزه ی خالق بودن را ،مزه ی لذت آگاه بودن 

را ،چشيده باشد ، به هيچ قيمتی در برابر هيچ چيزی ، عوضش نمی کند ، ولی چه شده که 

دستی ، دست . نداريم « خودآگاهی » به سادگی عوض می کنيم ؟ به خاطر اين که ما 

نيرومندی ، و يا تازيانه ی بی رحمی بايد همواره در زندگی باشد ،که در موقعی که سخت 

که حتی در خواب هم ، خواب زندگی اداری و - مشغوليم ، در شب و روز که در گيريم ، 

 در چنان حالتی بايد گريبان مارا بگيرد و –می بينيم ... شغلی و خانوادگی و لباس و 

احمقانه ای که هی ما را می چرخاند و سر گيجه مان « البيرنت » تکانمان دهد ، از اين 

گرفته و متوجه نيستيم که اصالً چه قدر وقت صرف شده ، در کجا ی عمر هستيم ، تا مرگ 

چه قدر فاصله داريم ، و چه قدر امکانات را از دست داده ايم ، و چه قدر لذت ها ، ارزش 

ها ، کمال ها ، در زندگی بوده ، که ما بدست نياورده ايم ، به خاطر اين که به اين چيز ها 
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مشغول بوده ايم ، از عمق اين لجن بيرونمان کشد ، توی آفتاب نگهمان دارد ، خشکمان کند 

 .«         تويی » !« تويی » : ، و تکانمان بدهد ، محکم به ديوارمان بکوبد ، و بگويد که 

 عبث                                                                                                  

، يک الدنگ بی معنا ، يک اشرافی خر پول بی درد و بيکاره بود که « ابراهيم ادهم » اين 

تفريحش فقط شکار بود ، کار ديگری نداشت ، ديگران کار می کردند او می خورد ، پس او 

کارش » چه کار کند ؟ می رود شکار، کم کم نان به شکار حساسيت پيدا کرده بود که اصالً 

و لذتش اين بود که برود ، مادری ، فرزندی ، پدری را از بين حيوانات با تير . شده بود « 

بزند ، حيوان آن جا بيفتد ، اين هم لذتی ببرد ، يک قهقهه ی کثيفی سر بدهد ، و برود ، به 

می برد ، يک آدم به آن « لذت » گوشت و پوست که احتياجی نداشت ، فقط از اين  کار 

اين ، تنها . عظمت تبديل شده بود به يک ساديست کثيفی که از چنين کاری لذت می برد 

فلسفه ی وجودی زندگی اش بود ، البته داستان او افسانه است اما افسانه ای راست تر از 

يک روز که داشت با سرعت و التهاب دنبال شکاری می رفت ، يک مرتبه يکی . حقيقت 

ای ابراهيم ، » : جلوی اسبش را گرفت ، ميخکوب شد ، و فريادی صاعقه آسا بر سرش که

يک شعله ی خود !« خود آگاهی » . يک مرتبه می ايستد « خدا تو را برای اين آفريد ؟ 

«  خود » نيستيم ، متوجه « من » ما هيچ وقت متوجه –! ... « تو » !« تو » !آگاهی 

نيستيم  ، متوجه چيز ها ی ديگری هستيم که به دروغ به خودمان منسوب می کنيم ، و در 

يک مرتبه مثل اين که ! « تو » ـ. مان محروم تر از هر کس است « خود » عين حال 
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» برگشت اما . ايستاد . برای اولين بار کسی را ، وجودی را ، و عظمتی را شناخت 

ای که انسان در برابر صعود عظمتش ، عروج « ابراهيم ادهم » : برگشت « ابراهيم ادهم 

 .!                                معنويت و تعالی روحش ، احساس کوچکی و حقارت می کند 

 ناز پرورده ی تنعم                                                                                   

او يک شاهزاده بود که يک قفس طاليی برايش درست کرده بودند ، همه ! همچنين بودا 

چيز در آخورش ريخته بودند ، همه چيز به او داده بودند ، همه چيز ،همه چيز هايی که 

اش « نوع » هايش فرق نمی کند ،فقط « قلم »  امروز هم –بشريت در آن موقع داشت 

يک جنگلی درست کرده بودند و دور و برش را شکار ريخته ! همه چيز !- فرق کرده است 

در جای ديگری ، استخر ها ی ! بودند که ايشان هر وقت می آيند ،شکار آماده داشته باشند 

هفت رنگ ، در هر استخری يک نيلوفر به رنگ مخصوص  ، باغ ها ، تاالر ها ، ارکستر 

هر چه که يک انسان بدون سعادت در آرزويش هست در کاخ او ... ها ، رقاصه ها و 

  اين چيبست ؟   –. يک مرده ديد . بيرون آمد  {« قفس » از  }يک روز . فراهم آمده بود 

 .                                                                   اين سرنوشت آدمی است 

 يعنی من هم ؟                                                                                        

 !                                                                                                  آری 

 مردن چيست ؟                                                                                        
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 .                               مردن حالتی است که در پايا عمر ، هر کسی را ، فرا می گيرد 

 و بعد چگونه می شود ؟                                                                              

 !         «مردار » ، يک « هيچ » بعد ،آد می در هر کجا ، و هر کس ، تبديل می شود به 

 :                                                                      فردايش ، بيماری را می بيند 

 اين کيست ؟                                                                                          

 .                                                                                                  بيمار

 بيماری چيست ؟                                                                                      

بيماری حالتی است که آدمی را قبل از مرگ ، گاه به گاه ، کم يا بيش ، سخت يا سست ، 

 .                                                                                         فرامی گيرد 

 و حتی مرا ؟                                                                                          

 .                               بيماری هيچ ديواری و حصاری و دربانی را نمی شناسد ! آری 

 :                                                                                             پس فردا 

 اين کيست ؟ اين کيست که بر روی قامت خويش دو تا شده است ؟                              

 .                                                                                             پير است 
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 پيری چيست ؟                                                                                        

 .                                                                   سرنوشت مختوم هر آدمی است 

 حتی من ؟                                                                                             

 !                                                                                      حتی تو ! آری 

 :                                                                                           روز ديگر 

 اين کيست ؟                                                                                           

 .                                                                                            فقير است 

 فقير کيست ؟                                                                                          

برای طفيلی بودن نزد اين . انسان نيازمند و محتاجی که تمام وجودش کاسه ی گدايی است 

 که نه شاهزاده می شناسد ، نه –اين چهار ضربه . و آن ، تا اين که فقط شکمش را سير کند 

، اين آدمی را که در آرامش مطلق ، در رفاه مطلق ، در سيری و « ساکيا » بودا و نه پسر 

می آورد ؛ ناگهان می فهمد که در « خود » بر خورداری مطلق از همه چيز ، بيرحمانه به 

به سر می برده ، و چه چيز ها ی او ، چه « لذات پوچی » و در چه « سعادت کثيفی » چه 

!... سرمايه ها ی ناشناخته او ، در زير اين هياهوی لذت های دروغين ، مجهول مانده 

فرار « آن ها » از همه ی !- می توا ند بکند « آد م »  آن چيزی که تنها –عصيان می کند 

و بی !سفر می کند ، بی دغدغه و بی حسرت بازگشت « کرگردن » می کند ، تنها همچون 
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! «آزاد » !آن که به هيچ تشنگی ، و نيازی به زندگی ، که در قصر بنارس داشت ، بينديشد 

تو ، که در بند خانه و ! ، همچون انتها ی درختان خيزران ، از هر کژی آزاد ، ! « آزاد » 

سامان و سعادتی ، همچون درختان پر از ميوه ، شاخه ها يت سربريز و رو به شکستن و 

خميدگی می روند ، اما شاخه ها ی انتها ی درختان سرو ، که به سوی خورشيد می شتابند ، 

هم چون انتهای درختان ! را بر خويش نمی برند « نيازی » از آنند که بار سنگينی هيچ 

نيلوفر در آب - « بی آاليش آب » و هم چون نيلوفر ، اما ! خيزران ، از هر کژی ، آزاد 

می شکفد ، اما از آب ، از لجن ، بيرون می آيد ، روی آب می شکفد ، تمام وجودش ، تمام 

بی رطوبت آب ، گرچه در متن ! هستيش ، يک دهن می شود  در برابر خورشيد ، خشک 

در متن اين منجالبی که ! ای که خدا در تو نفس می کشد ، تو ! و آدمی ، تو ! آب روييده 

« تو » خانه ی همه ی حيوانات و همه ی نباتات است ، و برای آن ها ساخته شده ، و نيز 

هم چون ! « تو » ی نمودی نه ، « تو » که از جنس همه ی آن ها ساخته شده ای ، اين 

نيلوفر ، در زير خورشيدی که بر درون ها ی مجهولی که خبر نداری می تابد ، تمام 

مجموعه ی اواز ها ، قيل و قال ها ، دعوت ها ، کشش ها ! وجودت را يک دهن مکنده کن 

قربانی برداشت . ، هوس ها ، که روز مره ی ما را تکه تکه ، قربانی خودمان می کند ، و

ها ، لذت ها ، دشمنی ها ، کينه ها ، حسرت ها ی روزمره ی تکه تکه و قطعه قطعه ، و 

همه رو به زمين و کوچک کننده و حقير کننده ی آدمی ، که ادمی رابه شکل کاراکتر 

» حيواناتی چون موش ، يا خوک ، يا گرگ ، در می آورد ، بدان سبب است که آدم متوجه 
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خود ، سروری خود ، عزت خود ، و خدايی بودن خود ، و نمايندگی خدا در زمين « آقايی 

 !                                                                                داشتن خود ، نيست 

به چنين »  که فقط و فقط به او ، –متوجه امکانات و ارزش هايی که در اختيارش هست 

 نيست ، به سادگی خودش را فدای ديگری می کند ، به سادگی به –، داده شده « موجودی 

او اصالً ! می گويد « تملق » شکل برده ی ديگری در می آيد و حتی به سادگی به ديگری 

متوجه هم نيست که با چند کلمه در ستايش دروغين نسبت به ديگری که به او ايمان راستين 

که در برابرش چه چيز بدست بياورد ؟ .! ندارد ، همه انسان بودنش را فدای چند کلمه کرده 

برای اين که ادم اگر آد م ديگری را بکشد ، ! به دست اورد باز هم ضرر کرده « هر چه » 

ليکن آدمی که در مقابل آدم ديگرخم می شود ، يا تملق می ! آدم می ماند ، هر چند قاتل 

اما اين متوجه نيست ؛ کشتن را ، دزديدن را ، بد می داند ، در اين ! گويد ، ديگر آدم نيست 

بردگی نسبت به ديگری ، در خضوع و تقليد نسبت به ديگری ، چيز هايی را از دست می 

 !                                                           آن نيست « قيمت » دهد که متوجه 

البته نصيحتش خيلی بی ادبانه است ، ولی خيلی گوياست . يکی از معلم ها نصيحتم می کرد 

» باشد ، دنبال « زرنگ » بايد « سخت بگيرد » نصيحت می کرد که آدم نبايد خيلی . 

 )می گفت ! ، فرقی نمی کند « استفاده کند » و ترقی اش باشد ، از موقعيت ها « مصلحت 

که چيزی نيست ، گاهی آدم را به « ريش » که اين  (البته يک کسی به او نصيحت کرده 

خوب ، بعد هم ! به خاطر مصلحت ! به ما تحت االغ هم فرو می کند « مصلحت » خاطر 
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« به قاعده » يک ريش ... در می اوردش ، شامپو می زند ، و صابون می زند ، و عطر و

تازه کارش هم راه ! هيچ جايش هم کسر نمی شود ! ای می شود و هيچ اشکالی هم ندارد 

منتها بديش در اين است که وقيحانه بيان شده و اال همه . افتاده ،اين فلسفه ی زيستن است 

 .                                                                   وقيح تر از اين عمل می کنيم 

 خود آگاهی و استحمار                                                                            

 –که دائماً مرا از بيرون ، از اين مشغوليت ها ی دائمی  {است  }چيزی « خود آگاهی » 

مرا جلو آينه ، دائما ً هر چند يک . م فرا بخواند « خود »  به –که مرا قربانی خود می کند 

هيچ کس نيست که تصور راستين خودش جلو . م را ببينم « خود» بار ، قرار بدهد ، تا من 

»  حتی آن هايی که روزی سه چهار ساعت جلو آينه هستند ، يک بار هم –چشمش باشد 

 !                                                                              «خودشان را نديده اند 

باالتر از آگاهی از فلسفه ، آگاهی از علم ، آگاهی از تکنيک ، آگاهی از صنعت ! خودآگاهی 

، يعنی چيزی که مرا به خويش بنماياند ، « خود آگاهی » است نه « آگاهی » ، اين ها 

چيزی که مرا استخراج کند ، چيزی که مرا به خودم معرفی کند ، چيزی که متوجهم کند که 

« ارزش » هر کس به ميزان ايمانی که به خود دارد ، . دارم «  ارزش » من چه قدر 

 از خانواده به بعد –نظام اجتماعی و تربيتی را نگاه کنيد ! چقدر ما را تحقير کرده اند . دارد

امکانات »  به قدری ما را تحقير کرده اند که چيز هايی را به عنوان –همين طور است 

، برای خود ، نمی شناسيم که حتی بچه ها ی حيوانات اين قدر خودشان را «قدرت خودمان 
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! حتی از اين که حرفمان را بگوييم ، انتقاد بکنيم ، سوالی بکنيم ،عاجزيم ! عاجز نمی بينند 

سرا پا ی وجودمان عجزاست ، در تصورمان نمی گنجد که عرضه انجام کار کوچکی را 

و مسلماً نسلی و ! اين قدر نسبت به شخصيت خودمان بی ايمانيم و کوچکيم ! داشته باشيم 

برای اين که بتوانی ! هم هست « کوچک » آدمی که خودش ، خودش را کوچک شمارد ، 

ديگری را به صورت برده خودت تسليم کنی ، اول بايد تحقيرش کنی ، به نحوی که خودش 

آن وقت است که پستی برايش نه تنها چندش ! باور کند از نژاد و ذات و خاندان پست است 

آور نيست ، بد نيست که  با تمام التهاب و آرزو و عشق و التماس ، می آيد به بردگی تو و 

 !                                                                         پناه می آورد به اربابی تو 

 کوچک تر باز هم کوچکتر                                                                      

مگر ما را ، ما دنيای سومی ها را ، ما شرقی ها ، ما مسلمان ها ، را چکار کرده اند ؟ اول 

مذهبمان ، زبانمان ، ادبياتمان ، فکرمان ، گذشته مان ، تاريخمان ، و اصالً نژادمان را ، و 

همه چيز مان را چنان تحقير کرده اند ، و ما را به قدری آدم ها ی دست دوم حساب کرده 

خودشان را آن قدر ! اند ، که ما نشستيم خودمان ، خودمان را مسخره کرديم ،و در عوض 

برتر و عزيز تر و باالتر نشان دادند ، به ما باوراندند ، که ما تمام تالش و دعوت و آرزو و 

مبارزه مان برای نوکری فرنگ شد ،تا اين که ادای آن ها را در بياوريم ،شبيه به آن ها 

حرکت کنيم ،حرف بزنيم ،راه برويم ،حتی تحصيل کرده ی دانشمند ما از اين که زبان 

هم نمی توان « خريت » فارسی را فراموش کرده ، افتخار می کند ، اين همه خريت ؟ آخر 
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آدم اين قدر در بيشعوری افتخار کند ، در ندانستن ، در . گفت که به خر تو هين می شود 

خيلی عجيب است ؛ نه اين که در فرا گرفتن زبان فرنگی افتخار کند ! فراموش کردن ، ؟

تا اين ! ،در اين که زبان خودش يادش رفته و بعضی چيز ها ر ا نمی داند افتخار می کند ، 

است ، ديالکتيک سوردل ديالکتيک بچه « سوردل» اين که ديالکتيک ! حد عاجز و ذليل 

بچه وقتی که مادرش می راندش ، دعوا و تحقيرش می کند ، ناراحت است و برای . است 

اين که از حمله ی مادر در امان بماند ، به خود مادر پناه می برد ؛اين ديالکتيک سوردل 

نژاد برتر ، ملت برتر ، و حتی آدم برتر ، برای اين که قوم و ملت يا آدمی را به ! است 

 .   زير مهميز قدرت و تسلط خويش بکشد ، تحقيرش می کند                                      

به قدری مذهبش را ، ايمانش را ،فکرش را ،شخصيت هايش را ،گذشته اش را ،همه چيزش 

را تحقير می کند ،که او برای اين که از مسير تهمت ها و تحقير ها ی او ،از جايی که 

هميشه به وسيله ی او تحقير می شود ، فرار کند ،به دامن خود او پناه می برد ،و خودش را 

به شکل او در می آورد ، که ديگر در مسير تهمت ها ی او نباشد ،اين است که بعضی چيز 

اما برای ما يک کاالی مصرفی نيست ، يک ! ها برای فرنگی يک کاالی مصرفی است 

اما . تمام اروپايی ها از سمفونی کالسيک ، لذت می بردند % 15! چيز سمبليک است 

کی جرأت دارد ! اصالً از هر سمفونی لذت می برند . ايرانی ها ، همه شان لذت می برند 

که لذت نبرد ؟ چرا ؟ برای اين که آن سمبل يک ذوق برتر است و يک ذائقه ی برتر ، و 

يک فرنگی به سادگی می گويد خفه اش کن ،اين . اين جرأت ندارد بگويد که من نمی پسندم 

هم « به به » اما يک شرقی ، ناچار می شنود ، و بايد . قيل و قال است ، سر درد می آورد 
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چرا ؟ برای اين . بگويد و لذت هم ببرد و حتی اگر لذت نبرد پيش خودش خجالت می کشد 

 !                                  که برای او جنبه ی سمبليک دارد ، و نشانه ای از يک برتر 

اين ها همه ، به خاطر اين است که ايمان به خويشتن را ، عوامل گوناگون ، از آدم می گيرد 

است ، « خود آگاهی » ، و تنها چيزی که ايمان به خويشتن را برای آدم فراهم می کند ، 

يعنی ، در مرحله ی اول من بفهمم که مربوط به چه نژادی ، به چه مليتی ،  به چه تاريخی 

، چه فرهنگی ،چه زمانی ،چه ادبياتی هستم ، و به چه افتخارات ، نبوغ ها ، ارزش هايی 

خود » است ، به خود آگاهی از اين باالتر « خود آگاهی » اين يک بازگشت به . وابسته ام 

است به اين که من خودم را به «  خود آگاهی وجودی » و از اين هم باالتر « آگاهی فکری 

عنوان يک پديده ی انسانی ،  به عنوان يک موجود انسانی در اوج خداييش  حس کنم ، بيابم 

م باشم و « خود » م انس بگيرم ، متوجه « خود » م را بشناسم ، با « خود » و کامالً . 

و آن وقت ديگر به هيچ نرخی نمی دهمش ، به هيچ قيمتی نمی شود يک تکه از . ببينمش 

، وقتی خودش « من » همين ! کيست « من » خريد ، اگر بفهمم که « من » لحظه ها ی 

می رسد ، به عظمت تمام آفرينش می شود ، « خود آگاهی » رو کمی کشف می کند و به 

 !                                                                             بلی ، در خود آگاهی 

 جامعه آگاهی                                                                                        

 آگاهی سياسی ، به معنای افالطونی –را می گويم « روشنفکری »  که –مسأله ی دوم 

سياست است ، نه به معنای ژورناليستی و روزمره ، بلکه به معنای افالطونی بحث پوليتيک 
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از تقدير  {مرحله  }در چه  {آدم  }، يعنی حيوان سياسی بودن ، يعنی احساس کردن اين که 

تاريخی  و اجتماعی جامعه اش قرار دارد ؟ چه وابستگی به جامعه دارد ، و سرنوشت حاکم 

بر او و جامعه اش و وابستگی متقابل او و مردمش چه چيز هاست ، و خود را در مقابل آن 

، در مقابل جمع احساس کردن و خود را جمع و وابسته به جمع حس کردن ، وجدان کردن 

، و در قبال جمع ، مسئوليت ها ی خويش را يافتن ، و برای هدايت ، رهبری ، نجات ، و 

را بر خود يافتن ، حس کردن « پيشاهنگ » ، يک « رائد » حرکت جمع ، مسئوليت  يک 

بودن ، هر دو « متعصب » بودن يا « روشنفکر » . اين معنای مسئوليت دوم آدمی است . 

 .                                                                                     يک کلمه هستند 

 محک                                                                                                  

» - « آگاهی اجتماعی » و ديگری « خود آگاهی » يکی : است « آگاهی » بنابر اين دو تا 

البته معنی دقيقش را تا به حال گفته ام  )به همان معنايی که االن می گويم « آگاهی اجتماعی 

دشمن . اکنون به يک مسئله اساسی می رسيم و آن اين است که ديگر مالک روشن است  . (

من به عنوان يک فرد انسانی ، دشمن ما به عنوان يک جامعه ی بشری ،يا يک جامعه ی 

در هر بعد و برشی که تلقی « ما »  اين –ملی ،يا يک جامعه ی اعتقادی ، يا يک طبقه 

را از « آگاهی ثانوی » و « آگاهی اولی »  کسی يا عاملی است که –شود ،فرق نمی کند 

که ! بدهد« آگاهی » من می گيرد ، ولو در ازاء آن جهل ندهد ، فقر ندهد ، ذلت ندهد ،بلکه 

چنين کسی يا عاملی اگر آگاهی فلسفی بدهد ،آگاهی تکنيکی !به هر حال دشمن  من است 
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را « خود آگاهی » ،اما در عوض ، (ولو آگاهی همه ی علوم را بدهد  )،آگاهی علمی بدهد 

را ، آگاهی پيامبرانه را ،آگاهی که خاص پيامبران در تاريخ بوده « آگاهی اجتماعی »و نيز 

اين مالک . است « من » است و دشمن « ما » از ما بگيرد يا در ما تضعيف کند ،دشمن 

اگر بپذيريم بقيه مسايل همه روشن است و در ارزيابی همه مسايلی که در . اول است 

مثل سابق نيست که دشمن کاله  {امروز ديگر  }. {به کار می آيد  }پيرامونمان می گذرد ،

راهش را بکشد  }بيابد و بگيرد و ببندد و ... خودی داشته باشد و خنجری و لباس سرخی و 

از توی يقه { امروز اين دشمن } نخير ، ! ما هم فوری بفهميم که اين دشمن بود  {و برود و 

ديگر ، مثل آن وقت ها نيست که استبداد بيايد ، شالقی ! بله ، از تو يقه مان . مان می آيد 

! البته در غرب می گويم . دستش باشد و مردم را براند به طرف صندوق ها که رأی بدهند 

طوری هم !. امروز ، آن تازيانه توی کله اين کارگر است که ميراندش به طرف صندوق 

رأی بدهد و يا « گلدواتر » درستش می کند که آزادانه و به هر کس که دلش بخواهد ، يا به 

بله ، هيچ کس به او کاری ندارد ،آزاد هم هست که به هر کدام که رأی !؟« جانسون » به 

 !                                                                       بدهد نتيجه يکی در می آيد 

 

 عروسک کوکی                                                                                 

به شما عرض کنم ، همان طوری که ماده پالستيکی را با خمره های گنده وارد می کنند و 

فوراً قالبش ... بعد هر چه بخواهند ،آشغالدان ،قندان،قوری،زير استکانی، زير سماوری و 
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درست می کنند و به بازار می دهند ،همان طور هم « چشم بندی » را می ريزند ، و با يک 

روانشناس ، روانشناس اجتماعی ، مورخ ، جامعه شناس ، . آدم و نسل درست می کنند 

سرمايه « می نشينند » دور هم .... انسان شناس ، اقتصاد دان ، متخصص تعليم و تربيت و 

 :                                                              هم آن پشت است ، زور هم پشتش 

 طرح بدهيد                                                                                      -

 !                                  چشم ، ولی آخر ،چه می خواهيد ؟ بفرماييد تا ما هم بدهيم 

در جامعه ی آفريقايی يا آسيايی و يا آمريکای التينی ، نسلی می خواهيم که امل و قديمی 

نباشند ، که مدام ، سرش را حنا ببندد ؛ ما که حنا نداريم بفروشيم ؛می خواهيم اين لوازم 

آرايش ما را مصرف کند ،يک نسل تر و تمييز و خوشگل و خوش تيپ می خواهيم که ، با 

 !                                     ضابطه ها ی کامالً استاندارد بين المللی ، بی شعور باشد

 !                                                                       بله ،فقط همين را الزم داريم 

تا  1945و يک مرتبه می بينيم  که از سال ! چشم آقا ، بعد از چهار سال تحويلتان می دهيم 

 500،ظرف ده سال ،در تهران ، لوازم آرايش اروپايی و مؤسسات زيبايی شناس 1955

  برابر ترقی را می بينيد ؟                                  500 – آمار دقيق –برابر می شود 

 !                                                          خوب ، چطور اين نسل را درست کنيم -
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نسلی الزم داريم که از آن شکل زندگی قديم بدش بيايد ، نفرتش بگيرد و اصالً اقش بگيرد -

معمولی ، يک ذره اگر « به اندازه » و حالش به هم بخورد و روشنفکر بشود ، اما 

: ای که ذائقه لطيفی پيدا کند « اندازه » به . روشنفکر تر بشود ، ديگر خراب می شود 

اگر بيشتر تغيير ! « اندازه » فقط همين ! همين . بخورد «:پپسی کوال » ديگر دوغ نخورد ،

بيشتری برای ما خواهد داشت « خرج » کند ،اسباب زحمت و گرفتاری و کشمکش است و 

ای لطافت پيدا کند که آن « اندازه » لطيف باشد ،و به ! بله ،همان قدر !همان قدر کافی !

و آن اندازه هم شعور پيدا نکند . لباس ها ی قديم و شليته ها و اين حرف ها را بريزد دور 

کند ، و لباس خودش را خودش انتخاب کند و مدل و رنگش را « فضولی » که خودش 

فقط گفتيم که آن !  اصالً به تو چه مربوط ؟ تو مگر آدمی که خودت انتخاب کنی ؟–خودش 

 ...!                                                               لباس ها ی خودت را بينداز دور

او هم ! « هو » به اندازه ای که درست سوراخ آب انبار بشود ، يعنی وقتی که گفتيم   

و ديگر او خودش صدايی ! « ها » او هم بگويد ! « ها » وقتی که گفتيم ! « هو » بگويد 

 .                                                        اما اين جورش را الزم داريم ! در نياورد 

 .                        عين همين ! چشم ،می سازيم ،درست همان طور که شما می خواهيد -

جوری هم می سازد که ضرب المثل می شود ،طوری که به اسکيمو يخچال ! و می سازد 

ی تمام طال می فروشد ، به رئيس قبيله «رنو» به يک رئيس قبيله ی آفريقايی ! می فروشد 

را سوار شتر می « رنو » ! سرزمينش نيست  {سر تاسر  }ای که دو کيلو متر جاده در 
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اين طوری می ! برای اين که به ديگران افتخار کنند ، ! کنند می آورند دم در قلعه می بندند 

و متوجه نمی شديم !سازند ،و متوجه نمی شويم چگونه شد که بعد از ده سال اين طور شديم 

که در برابر اين همه تغييرات اساسی ،در برابر اين همه دگرگونی ،چه چيز ها از دست 

است از « خدا گونه » چه چيز می تواند ما را متوجه کند ؟ متوجه اين که انسانی که ! رفته 

دراز کن » ؛فردا باز « کوتاه کن » و « دراز کن » دائماً : اين جور چيز ها لذت می برد 

تمام شغل و افتخار و رجزش اين است ؛ تا به جايی که باز به ! « کوتاه کن » و پس فردا « 

بن بست می رسد ؛  يک دور ابلهانه ؛ چه چيزی می تواند متوجهش  سازد که تو در برابر 

اين بازيچه بودن ها و عروسک بودن ها چه چيزهايت را قربانی کرده ای ؟ چه کسی ، چه 

ندايی ، چه فريادی می تواند متوجهش کند ، چشمهايش را بيدار کند ؟ آخر چشم را آن ها 

می دهند ، احساس را آن ها می دهند ،آگاهی را آن  ها می دهند  ، شعور را آن ها می دهند 

، تمام ضوابط و ارزيابی ها و زيباشناسی ها را آنها به ما تحميل می کنند ، از رنگ هايی 

حتی رنگ را ، طعم غذا را ، ترشی و ! « می خوشانندمان » خوشمان می آيد که آن ها 

باالخره در برابر همه ی اين ! شيرينی مشروباتمان را هم خودمان نمی توانيم انتخاب کنيم 

ها چه کسی می تواند متوجه مان کند که در برابر چه چيز از دستمان رفته ، در برابرش چه 

است که می تواند آدمی را که در اين حو « خود آگاهی » چيزبرايمان مجهول مانده ؟  فقط 

مقلد شده ، و تا اين حد مصرف کننده هرچه که توليد می کنند ، متوجه خودش کند که چه 

است که قادر است متوجهش کند که تقدير جامعه او « آگاهی اجتماعی » چيز ها تباه شده ، و

بله فقط اين دو تا آگاهی است که ! در برابر چه چنگال هايی اسير شده و او متوجه نيست 
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، بالهت زيبا ، بالهت فريبنده ، نجات بخشد؛ « بالهت لوکس » می تواند انسان را ، از اين 

 .                                                                  اما فلسفه و علم و تکنيک نيست 

 دالل مظلمه                                                                                          

حاال اصطالحش را پيدا  )نباشد « خود آگاهی اجتماعی » و « خود آگاهی انسانی » اگر 

خودآگاهی  » ؛ اين دومی را می گويم «خود آگاهی انسانی » کردم ؛ آن اولی را می گويم 

تکنيک ، هر چه بيشتر پيشرفت کند وسيله ای در راه هر  (درست روشن است .« اجتماعی 

« خود آگاهی انسانی » ملت و جامع ای که . چه بيشتر و سريعتر تباه کردن آدمی می شود 

را ندارد ، مهندسش تعمير کار و مونتاژ گر ماشين غربی ؛ «  خود آگاهی اجتماعی »و 

در . وسيله ای است که هر چه بيشتر کاالی توليد کننده غربی را برای مملکتش بياورد 

ماشين هم نمی تواند بيايد ، بنابر اين اگر يک جامعه . جامعه ای که مهندس و تکنسين نيست 

است و راه بلد و جاده صاف کن « دالل ظلمه » به آگاهی اجتماعی نرسد ،تکنسين اش 

عالمش چطور ؟ چه در داخل و چه در خارج کارمند مزدور زر و زور است و . استعمار 

و اين را می بينيم که چگونه مغز ها . فکرش را و مسير تحقيقاتش را بيگانه تعيين می کند 

جذب می شوند و در آن  (غرب  )يا همان جا : ی دنيای سوم به دو شکل در می آيند 

دستگاه عظيم ، به بيگاری بيگانه و به خرج شکمشان ،نبوغ و استعداد خود را فدا می کنند ، 

و چه لذت می برند و نمی دانند چه چيزی فدای دو هزار تومان اضافه حقوق شده ؛ و يا بر 

خارجی در می « مصرف ها ی » برای « ستون پنجمی » می گردند و در اين جا به شکل 
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آيد ، به صورت اغفال کننده و منحرف کننده اذهان ؛ تکنسين و فيزيکدان و شيميدانش هم 

سی سال پيش که در آفريقا مهندس آفريقايی نبود ،سرمايه دار ! کار چاق کن آن ها می شود 

فرانسوی بايد مهندس را از فرانسه می برد آن جا و ماهی پنجاه هزار تومان خرجش می 

کرد ؛ حاال که ماشاءهللا آفريقايی ها خودشان مهندس دارند ،ماهی دو هزار تومان می دهد و 

و چه « استحمار کننده قديمی » آن چيزی که ،چه از سرنوشت ! همان کار را ازاو  ميکشد 

است که « خود آگاهی انسانی » ، نجات می دهد ،« استحمار کننده ی جديد » از سرنوشت 

است که « خودآگاهی اجتماعی » مذهب متعالی ماوراء علمی را از آن سخن می گويد ،و 

و اين دو بايد مالک باشد . مسئوليت پيامبرانه روشنفکر و ايدئولوژی از آن سخن می گويد 

برای هر انسانی ، به خصوص برای دنيای سوم ، باالخص برای جوامع اسالمی و شرقی 

زيرا گول زننده ها . ،که اگر جز با اين دو ضابطه ، مسايل را ارزيابی کند ،گول می خورد 

! می سازند « چشم » ی امروز ،چشم بندهای بدبخت ديروز نيستند ،کسانی هستند که اساساً 

و بنابر اين از گير آن ها در رفتن ،و گول استاندارد ها و ضوابط تحميل شده ی آن ها را 

اين است که آدمی ببيند و بداند ،در چه  (مستلزم )نخوردن ،و دست طرف را خواندن ،

اگر اين را ! توطئه عجيب پيچيده ای نسلی را می چرخانند ،و بعد چه می خواهند بسازند 

و بعد به صورت يک شتر قربانی در زير کارد دشمن در ! متوجه نشوی ،خودت رفته ای 

اين چنين بالهت ها !آمدی ،و لذت هم می بری ،و از پر پر زدنت ،احساس رقص می کنی 

اين چنين  خود غرب هم. ی شگفت انگيز معجزه آسا نسل ها را در تمام دنيا دچار می کند
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مردم غرب غير از دست ها و تعيين کننده ها ی سرنوشت بشری . گرفتاری ها را دارد 

 .                                                                                                هستند 

خود » و « خود آگاهی انسانی » اين است که مالک الزم است ؛ دو چشم ، دو نگاه ، 

پس هر نقشی ، هر حرفی ، هر دعوتی ، هر سعادتی ، هر لذتی ، . است « آگاهی اجتماعی 

 هر قدرت و تمدن و فرهنگی ،که در –درست دقت کنيد ،هر پيشرفتی -« پيشرفتی » هر 

، برای ما مطرح نشود « خودآگاهی اجتماعی » و در مسير « خود آگاهی انسانی » مسير 

استحمار می )،اغفال انديشه ها از انسان بودن ،و از مستقل زيستن است ،استحمار است 

و اين عامل (! از ريشه ی حمار است به معنی خر –دانيد يعنی چه ؟ يعنی خر کردن مردم 

استحمار بزرگترين  مصيبت و قوی ترين قدرتی است که هر گز در طول تاريخ ،به قدرت 

 .                                                                              امروز نيامده است 

« علم » امروز . استحمار در گذشته فقط نبوغ استحمارگران بود و ذوقشان و تجربه شان 

به کمکش آمده ،همه ی وسايل ارتباط جمعی ،راديو و  تلويزيون  و تعليم و تربيت و 

به کمکش آمده ،روانشناسی علمی ،جامعه ... مطبوعات و شرق و غرب و ترجمه و تئاتر و 

استحمار کردن !شناسی فنی ،روانشناسی سياسی ،روانشناسی تعليم و تربيت به کمکش آمده 

اين است که شناختش هم به همان اندازه مشکل !تکنيکی شده ،فنی شده و مجهز به علم شده 

 .                خود آگاهی اجتماعی – و باز تکرار کنم –خود آگاهی انسانی : مالک !شده 
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هر مسأله ای که من مطرح کردم ،اگر مسأله ی علمی بسيار بزرگی بود ،اگر مسأله فلسفی 

خود » بود ،اگر مسئله تکنيکی بود ،اگر حتی مسأله ی پيشرفت جامعه و زندگی بود ،اما 

نداشت ،دعوتی است شوم و فريبنده و دروغين « خودآگاهی اجتماعی » و « آگاهی انسانی 

و در پايان ،به بردگی و به ذلت افتادن  و به استحمار دچار شدن ،و به يک نوع خواب 

« برده ی قديمی » بودن يا « برده مدرن » چه فرق می کند ! مغناطيسی مدرن فرو رفتن

بودن ؟ فرقی ندارد ،فقط تعارفات فرق می « کنيز قديمی » بودن يا « کنيز مدرن » بودن ؟ 

آدم » و هر دو معنی « لطيفه » ،اين يکی هم می گويد « ضعيفه » آن يکی می گويد . کند 

 چه –بنابر اين ،استحمار يعنی ، انحراف ذهن آدم ،آگاهی و شعور آدم ،جهت آدم ! «نيستی 

هر عاملی که . «خود آگاهی اجتماعی » و « خود آگاهی انسانی »  از –فرد و چه جامعه 

» را منحرف کند ،يا فردی را ،نسلی را و جامعه ای را ،از اين دو « آگاهی »اين دو 

دور کند ، آن عامل  ،عامل استحمار است ،ولو مقدس ترين عامل ها باشد ؛و « خودآگاهی 

» هر اشتغالی جز اين دو اشتغال ،و پرداختن به هر چيزی جز پرداختن به اين دو 

است ،دچار خواب خرگوشی شدن « خود آگاهی » يا آن چه در مسير اين دو « خودآگاهی 

،دچار بردگی شدن ،قربانی قدرت دشمن و به استحمار مطلق درآمدن است ،ولو هم دعوت 

 اين – که نمی توانيم تشخيص بدهيم –و بدبختی ما . «و پرداختن به يک چيز  مقدس باشد 

به « من »  يعنی از سرنوشت –است که برای اغفال ذهن از آن چه بايد بدان بينديشد 

 غالباً مارا دعوت می کنند که به چه –به عنوان جامعه « ما » عنوان انسان ،و سرنوشت 

بينديشيم و اين « سعادت بخش » چيزها ی بسيار مترقی و عظيم و آبرو مند ، و حتی بسيار 
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است که گول زننده می شود و متوجهش نمی شويم ، و بدين سبب است که در  جايی گفته ام 

، و اگر در آن جا که بايد شاهد باشی و «اگر در صحنه نيستی ،هر کجا که خواهی باش »

چه به شراب نشسته باشی ، و چه به نماز » :حاضر ،اما نيستی ،هر کجا که خواهی باش 

برای استحمار کردن ،هميشه تو را به زشتی ها دعوت . « ايستاده باشی ،هر دو يکی است 

نمی کنند که نفرت زشتی ها تو را فراری بدهد و متوجه آن جايی بکند که بايد به آن جا 

تو دعوتت را انتخاب می کنند ،گاه تو را دعوت می کنند « تيپ » بر حسب . متوجه شوی 

برای کشتن يک حق بزرگ ،حق يک جامعه ،يک انسان ،گاه دعوتت . « زيبايی ها » ، به 

و .می کنند که سرگرم يک حق ديگر باشی ،و به کمک يک حق ، حق ديگر را می کشند 

 دعوت آن کس که تو را به نماز – درست دقت کنيد –وقتی در خانه حريقی در گرفته است 

هرگونه !و دعا  با خداوند می خواند ،دعوت يک خيانتکار است  ، تا چه رسد به کار ديگر 

 به جز توجه دادن – هر چيزی مقدس ،چه غير مقدس –توجه دادن به هر چيزی در آن جا 

به خاموش کردن حريق ،توجهی است استحمارگرانه و اگر تو توجه کنی ،استحمار شده ای 

،ولو با خداوند خودت صحبت کنی ، ولو به نماز ايستاده باشی ،ولو مشغول مطالعه ی 

هر کاری که بکنی ،و !بهترين آثار علمی و ادبی بشوی ، يا مشغول يک کشف بزرگ علمی 

 !ديگر رفته ای !سرت را به هر چيزی که گرم کند ،تو را دچار استحمار کرده « طرف » 

 به عنوان يک انديشه و جهت فکری و مسير –خودش « خود آگاهی » هر نسلی که جز به 

» زندگی و حرکت دائمی اش ، نه به عنوان اشتغال روزمره ،که هر کس برای خودش 

به « خود آگاهی اجتماعی »و جز به « من يک انسانم »  به عنوان اين که –دارد « شغلی 
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يک جامعه ی بشری که در چنيم تقديری هستيم و در چنين ناهنجاری هايی -« ما »عنوان 

 به چيز ديگری بينديشيد ،هر قدر آن چيز –،و در چنين بن بستی ،و نيازمند چنين رهايی 

اين است که استحمار گاه تو را به زشتی ها و انحراف ! مقدس هم باشد ،دچار استحمار شده 

تورا به زيبايی ها وحقايق دعوت می کند تا اين که تو را ازآن  (بلکه  )ها دعوت نمی کند ،

اينجاست که آدم . حقيقتی که ،اگر به آن بينديشی خطرناک و بيدار کننده است،غافل کند 

غافل می شود و اين جاست که آدم متوجه زيبايی و خوبی کار می شود و از آن چيزی که 

غايب « بايد در آن صحنه باشد » ،و از آن جايی که  (غفلت می کند  )بايد متوجهش باشد ،

 .                                                         اين استحمار غير مستقيم است ! می شود 

 حساسیت سیاسی مردم                                                                                  

بنی عباس ، در تاريخ اسالم ، کاری کردند ، که سرنوشت ما و تاريخ اسالم به اين روز 

توده ی مسلمان تا کوچکترين ناراحتی از نظر سرنوشت . يک کار عجيب کردند . افتاد 

جامعه می ديد ،کوچکترين ظلم و ستمی از طرف خليفه به مردم می ديد ، يا يکی از 

وابستگان قدرت خالفت را می ديد ،که از مقام خودش سوءاستفاده کرده ،تمام مردم کوچه و 

بازار از هر شغلی به مسجد می ريختند و داد و فرياد و محاکمه خليفه و توضيح می 

اين وضع حساسيت اجتماعی توده ی مسلمان در زمان پيغمبر بود ،در زمان ...! خواستند و

! عمر بود ،در زمان ابوبکر بود ،در زمان علی بود ،و حتی در تمام دوران بنی اميه بود

نمی شود آن . حکومت کرد «  (و حسابی  )درست » معلوم است بر چنين مردمی نمی شود 
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! بودند « فضول » آن ها تا اين اندازه ! ها را آرام و فارق البال به زير مهميز کشيد 

ای را که می گويم « آگاهی اجتماعی » و « خود آگاهی انسانی » مردمی بودند که آن 

اين است که .  داشتند ،چرا که مسلمان بودند و تعهد اجتماعی بسيار تند و حساس داشتند 

همان طوری که تا صدای اذان بلند می شد ، با شدت و شور و هيجان به نماز می رفتند و 

می « خود آگاهی » در آن جا به خويشتن فرو می رفتند و به خويش و سرنوشت خود و به 

انديشيدند ، همان طور هم وقتی که می ديدند عمر ،امپراتوری که مصر و ايران و رم را 

برايشان گرفته ،پيرهنی که از غنايم جنگ پوشيده از پيرهن اصحاب ديگر و مردم کمی 

غنيمت ها بايد مساوی تقسيم شود ، چه عمر باشد که فرمانده و امپراتور  )درازتر است 

چرا » ( اعتراض می کردند که  ) (بزرگ شرق و غرب عالم است ، و چه يک سرباز 

مردم به جای اين که از او سپاسگزاری کنند و برايش صلوات . ؟« پيراهن تو بلندتر است 

بفرستند ،که ايران و روم را گرفته ،و ازش تقدير کنند ، اولين بار محاکمه اش کردند و يقه 

اش را گرفتند که چرا پيراهن تو از مال ديگران بيشتر است ؛ و غنيمتی که تو گرفتی از 

 !                                                      غنايم ديگر بيشتر بوده ؟ تبعيض کرده ای 

حساسيت مردم را نسبت به سرنوشت اجتماعی خودشان ببينيد ! حساسيت توده را نگاه کنيد 

به هوا پرت کنند « پف » اين است که می توانند تمام ايران متمدن عهد ساسانی را با يک !

و اين است که می توانند تمام روم را فرو بشکنند ، ! ، که اصالً معلوم نشد که کجا رفت 

آدم هايی هستند که « اين ها » ....! تمام مصر با  حمله يک سپاه سه هزار نفری تسليم کنند 
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تا اين اندازه به دقيق ترين حرکتی که در سرنوشت جامعه . می توانند تاريخ را عوض کنند 

 .                                                                شان به وجود می آيد توجه دارند 

 آن هم نه اين که سخنگوی اش بيابد به مخبرين توضيحاتی بدهد –بعد عمر مجبور می شود 

بياييد تحقيق » می گويد .  تا عبدهللا پسرش را شاهد بياورد –! ، نه ، می کشندش به مسجد 

کنيد ؛ نماينده بفرستيد ، هر جا که می خواهيد نماينده بفرستيد ، تحقيق کنيد ، چون من قدم 

 برای – و برای بعضی ها کافی بود –دراز است و مقدار پارچه ای هم که به هم رسيده بود 

من کافی نبود ، اين بود که عبدهللا قسمت خودش را به من داد ، تا از دو تا قواره غنيمتی 

. يک پيراهن برای من بشود ، و بنابر اين سهم خودم را به اضافه سهم پدرم عبدهللا است 

آن ها هم رفتند و تحقيق کردند ، بعد تبرئه اش . «برويد ببينيد ، عبدهللا از اين غنيمت ندارد 

» ؛ پس بايد آن ها را  (حکومت کرد  )خوب معلوم است که به اين مردم نمی شود ! کردند 

خود آگاهی » کرد ، يعنی آن آگاهی سياسی ای که افالطون می گويد ، آن « دپوليتيزه 

ای که من به عنوان آگاهی پيامبرانه و روشنفکرانه می گويم ،  بايد از بين «  اجتماعی 

. از بين رفت که رفت ، ديگر مهم نيست که متمدن بشوند ،که عالم بشوند يا فيلسوف . برود 

فرقی نمی کند ؛ در . مهم نيست که نصفشان بو علی سينا بشوند و نصف ديگرشان حالج 

مگر خود ابو علی سينا چيست ؟آدمی که در جوانی . هر صورت ، می شوند نوکر خليفه 

آقای خاقان « قلم خودنويس » ،آن نبوغ عظيم را دارد که دنيا را خيره می کند به صورت 

وقتی که هدف نباشد اين وری می !معلوم است که اگر شعوری نداشت ،بهتر بود! در می آيد 

تکنسين علمی ، وضعش ،چه ميسازد ؟ تکنيکش ، علمش ، صنعتش ، همه اش اين . شود 
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و بزرگترن هنرمندان ، دانشمندان ، و بزرگترين صنعتکاران و . طوری می شود 

درست می کنند ، و در بغداد دارالخالفه « عالی قاپو» زيباشناسانش چی ؟ می بينيم که 

چه ! با اين وضع ،بی ترديد اگر هنر نداشتيم بهتر بود ! هزار و يک شب درست می کنند 

مسير عوض شده ، مردم را از اين ! ؟ هيچ « دانش و علم » فايده از اين هنر از اين 

 !                                              حساسيت نسبت به آگاهی اجتماعی دور کرده اند 

در شب عروسی عباسه با جعفر برمکی ، به قدری درست ... زمان بنی عباس می رسد 

کرده بودند که چندين روز مازاد غذاها در بيرون بغداد انباشته می شد و يک کوهی از 

غذاهای مانده در خارج بغداد به وجود آمد ، که پس از مدت ها که حيوانات و پرندگان از 

به گند آورد ، و بهداشت و سالمت مردم را  (آن چنان )آن خوردند ، بقيه اش ، تمام بغداد را 

طوری به خطر انداخت ، که عده ی زيادی را اجير کردند که اين کوه غذا را به بيرون شهر 

يک نفر هم در سراسر جامعه ی مسلمين از عالم فقيه و شاعر و آگاه و غير آگاه و ! ببرند 

. نگفت که اين همه غذا را از نظر دينی اسراف است ... فيلسوف و پيش نماز و پس نماز و

،  (« خود آگاهی اجتماعی »  )ديگر مسايل اجتماعی ، و ! يک نفر هم اعتراض نکرد 

 !                                                                                       مطرح نبود 

اما همين مردمی که راجع به اين مسأله حساسيت نداشتند ، به قدری دور هم می نشستند و 

از چی ؟ از اين  که لغتی را کشف کرده ! بحث می کردند و خوشحال بودند که حد نداشت 

گيرآورده اند که می « نسخه خطی » اند ، يک دستور زبانی را برای عربی يافته اند ، يک 
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يک کتاب در طب و ادويه پيدا شده که می خواهند » خواهند آن را به عربی ترجمه کنند ، 

بحث ها ی فلسفی ، علمی ، ادبی ، ! «آن را به عربی ترجمه کنند و هم وزنش طال  بگيرند 

زيبا شناسی ، هنر ، در اوجش به وجود آمد ، به طوری که تمدن عظيم اسالمی ، در زمان 

ديگر حساسيتی نسبت به سرنوشت خودشان داشتند « مردم » بنی عباس به وجد آمده ؛ اما 

همه !  وقتی مغول آمد ،ديگر نه تمدن مانده بود ،نه قدرت و نه آگاهی : ،و بعد نتيجه اش 

شکوه ها و عظمت ها ،تمام تمدن اسالمی ،و همه امپراتوری اسالمی در شرق و غرب 

»  (چرا که  )! ،درست مثل گوسفندان قربانی در زير تازيانه و شمشير مغول رام بودند 

بنابر اين می بينيم که عامل استحمار در زمان بنی ! کشته شده بود « خودآگاهی اجتماعی 

 .                                                   عباس علم است ،هنر و ادبيات است ،و تحقيق

 انواع استحمار                                                                                        

» و « استحمار کهنه » ! -  بنويسيد ،جزوه می خواهم بگويم –استحمار بر دو گونه است 

همان طور که - « استحمار » و . که کهنه دارد و نو « استعمار » مثل . « استحمار نو 

خود آگاهی » و « خود آگاهی انسانی »  عاملی است برای انحراف يا اغفال ذهن از –گفتيم 

اين اسمش «باطل   » يا « حق » به هر « خود آگاهی » و پرداختن ازاين دو « اجتماعی 

 .                   « استحمار نو » داريم و يم « استحمار کهنه » منتها يک . استحمار است 

 مذهب استحماری                                                                                     
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عامل استحمار قديم مذهب بود ، که غير از دوران پيامبران بزرگ ،که مذهب را در اوج 

حقيقتش و عريان و راستين  مطرح می کردند ، بعد از اين دوره قدرت ها ی استحمار گر و 

قدرت ها ی ضد انسانی ،سرنوشت مذهبی را در دست گرفتند و به اسم طبقه ی روحانی 

-  فرق نمی کند –،طبقه ی معنوی ،طبقه ی صوفی ، طبقه ی زاهد ، طبقه ی کشيش 

به .،مذهب را وسيله ی استحمار مردم کردند ،هم استحمار فردی و هم استحمار اجتماعی 

خود آگاهی انسانی » خاطراين که مذهب به هر دو تا توجه دارد ، به خصوص اسالم که هم 

اين است که وقتی اسالم .  را با خودش دارد –هر دو -« خود آگاهی اجتماعی » و هم « 

در تاريخ بعد از پيغمبر ،وسيله ی استحمار می شود ، بزرگترين مصيبت برای جامعه ی 

» هم : بشری به وجود می آيد ،برای اين که در يک ضربه ، هر دو آگاهی را فلج می کند 

 .                                                        « آگاهی اجتماعی » و هم«آگاهی انسانی 

مذهب استحمار می کند ؛ بزرگترين و قوی ترين استحمار گر در جامعه ها ی قديم ، مذهب 

مگر مذهب چه کار می کند ؟ مذهب نمی تواند خود آگاهی اجتماعی و مسئوليت من . است 

را نسبت به سرنوشتم ،نسبت به جامعه ام ،در من از بين ببرد ، اما يک کارش می کند 

همه ی اين وظيفه ها و حساسيت ها را از اين طرف : ،يعنی جا به جايش می کند ،می گويد 

خوب ،سی چهل سال اختالف دارد ؛ اين . منتقل کن « بعد از مرگ » مرگ ولش کن و به 

چند سال » فقط همين ! فيها خالدون ... که قابلی ندارد ؛ بقيه اش در اختيار خودت هستی تا 

يعنی خودش و دو تا « اهلش » . است که قابلی ندارد ، دنيا را به اهلش واگذار «عمر 

مذهب انحرافی ،مسئوليت هايی را که من در برابر جامعه ام دارم به دو !   شريک ديگرش 
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من ، خودم ، نياز هايی دارم ، که از دست من گرفته  (اين که  )يکی : گونه کور می کند 

،به خاطر خود آگاهی « انسان بودنم » اند و محرومم کرده اند ، و بايد من ، به خاطر 

. انسانيم ،آن ها را پس بگيرم و به خاطر نياز به عدالت خواهی ام ، بايد ظلم را نپذيرم 

دعوت به سکوت و صبر می . مذهب مرا در زير بار ظلم و غصب وادار به تمکين می کند 

حواله می کند و از من سلب مسئوليت می کند « حضرت عباس » کند ،و سر و کار مرا به 

! 

دوم اين که ،از آن طرف در برابر سرنوشت جامعه ،گناه می کنم ،خيانت می کنم ،جنايت 

مرا وادار می کند که جبران « خودآگاهی اجتماعی » می کنم ،و ناچار مسئوليت انسانی و 

حقشان را پس بدهم ،اگر تا حال خيانت می کردم يا در برابرشان . کنم ،به مردم خدمت کنم 

بی تفاوت بودم ،حاال اين تقصير را ،اين قصور را ،جبران کنم ،ليکن مذهب  به اين شکل 

 : انحرافی مرا اغفال می کند که 

درست است که دزدی خيانت ،و جنايت کردی ،سرنوشت مردم را به ديگران فروختی » 

چيست . راه ساده تر دارد ! نمی شود پس داد (اصالً  )،اما راهش اين نيست که پس بدهی ؛ 

را شش مرتبه رو به قبله بخوانی ،ديگر کارت ساخته است ،و از  (دعا  )؟ اين است که اين 

ديگر کلکش کنده است ، و گناهانات بخشيده !اين پولی که خورده ای ،چيزی هم به ما بده 

به سادگی از همه « چنين مذهبی » خدای ! شفاعت ،بخشش ،آمرزش : می شود ؛ يعنی 
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بدبختی ها ،زشتی ها ،بدی ها ،صرف نظر می کند و گناه تو را اگر به اندازه ريگ بيابان 

 ! از بين می برد « پف »  ها ،و ستاره آسمان ها و کف درياها باشد ،با يک 

آن گاه می پرسی که پس با اين ترتيب چرا من دغدغه مسئوليت اجتماعی داشته باشم ؟ چرا 

مرا موظف می کند که در راه آن « مردم » ؟ اگر مسئوليت من ، در برابر زندگی اجتماعی 

کتاب » ها بميرم ، جان را فدا کنم و زندگی ام را بدهم ،راه ساده تری وجود دارد ،و آن 

شعور »  است که بدون دغدغه ،بدون درد سر ، بدون خرج ، بدون زحمت ، بدون « دعا 

را به دست آدم می دهد، « کليد ها ی بهشت » بدون فکر و بدون هيچ مسئوليتی ،تمام « 

کافی است گوسفندی را نذر کنی ، به سيدی يا ماليی چيزی بدهی ،يا يک کسی را خوشحال 

« مسئوليت ها ی » همه ی   )کنی ،يا دلی را بدست آوری ،که همه چيز جبران شود و 

 . اين ، مذهب استحمار گر است   (!اجتماعی ادا

بنابر اين می بينيم که مذهب استحمار گر ،هم من ستمديده را وادار می کند که انتقام را به 

بعد از مرگ موکول کنم ، و هم من ستمکار را اميد می دهد که  برای جبران و بخشش ستم 

متوليان خدا و » هايی که کردم ، الزم نيست که ستمديده را راضی کنم ، بلکه الزم است که 

 از طرف همه ی ستمديده ها و حتی از – يا آن ها –خود او . را راضی کنم « مذهب  

) اين است که مذهب ! می دهد که برو بهشت  (ok )« کی . او » طرف خدا ، سند 

 را به استحمار می خواند – هر دو طبقه – (« ستمکار» و هم « ستمديده » انحرافی ، هم 

همه ی مسئوليت ها ی « مسايل ذهنی » ، و همه ی مسايل عينی را تبديل می کند به 
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 سنگينی می کند ، با يک مقدار حيله ها – فرد فرد –اجتماعی را ، که روی دوش هر کس 

ی خاصی ، که فقط همين متوليان رسمی و واسطه ها ی رسمی و حرفه ای می دانند ، به 

 .اين ، استحمار مذهبی است . سادگی بر می دارد 

 زهد 

زهد به انسان ، که دارای حقوق اجتماعی و انسانی دارای . زهد يک نوع استحمار است  

انسان  (زهد  )« دندان طمعت را از همه اين ها بکن » نياز ها ی طبيعی است ، می گويد ، 

را در حد ضعيف ترين نياز ها به چند قلم نياز بسيار اندک در سطح يک حيوان ، نگه می 

من به عنوان انسانی که همه ی نعمت ها ی جهان « خودآگاهی » دارد و بدين گونه هم به 

 و هيچ کس حق ندارد حق مرا سلب کند –برای من آفريده شده ، و من بايد بر خوردار باشم 

، که من خودم را کنار بکشم ، يا بادامی بسازم و خيلی هم منت بر سر خدا بگذارم ، که 

به خرج داده ام ، و خيلی زحمت کشيده ام که غذايی را که برايم درست « خريتی » چنين 

و هم توده ی مردم را به سود دشمنان مردم که  (لطمه می زند  ) –! کرده ، نخورده ام 

اين است که می بينيم زهد ، شمشير پنبه ای . می خواند « زهد » آزگر و غارتگرند ، به 

 !نرمی است که با آن ، ستم می کنند 

... عوامل ديگر استحمار ، اخالق ، تصوف ، شعر ، قوميت ، گذشته پرستی ، فلسفه و 

 :نمونه ی شعر را دقت کنيد . هستند 

 شعر 
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کتابی هست درست مال همين سال که .  هجری مغول به ايران حمله می کند 618در سال 

مغول آمده بلخ را نابود کرده ، و تمام شمال را غارت کرده ، تمام ايران را در يک لجه 

اين کتاب ، مال همين سال است ، خود نويسنده می گويد که من همواره . خون غرق کرده 

در چنين وضعی ، . دارم در می روم ، مغول اين جا آمده و ما همگی داريم در می رويم 

بی غيرتی واقعاً تا = کتاب چيست ؟ ! خود را می نويسد  (شعر  )در حال فرار دارد کتاب 

 قصيده می نويسد ، مثالً صد سطر ؛ در اين قصيده ، – (!تا به کی  )کجا و خاطر جمعی 

کلمات را طوری جا داده که وقتی مثالً به آن شکل می خواند ، شعری در می آيد در مدح 

وقتی ! وقتی که به اين شکل می خواند ، شعری در می آيد در مدح فالن خان ! فالن خوان 

اين کار . می کند در وصف يک کس ديگری « ظهور » که به اين شکل می خوانی غزلی 

 ! يعنی صنعت مرغی –يعنی مرغ « طير »  از –است « صنعت مطير » ، اسمش 

می خوانی ، يعنی کلمات را در شاخ و برگ « درخت » بعد وقتی که کلمات را به شکل  

مشجر » اين هم صنعت ! يک درخت قرار می دهی ، می شود  يک رباعی در وصف آقا 

يا اگر کلمات را به شکل خری يا !  يعنی صنعت درختی – شجر يعنی درخت –است « 

گاوی بخوانی مثالً شعری می شود در وصف فالن خاقان ،حاال حساب کنيد که چه قدر وقت 

الزم است ،و چه استعدادی تا يک آدم ،هفت ،هشت قصيده و غزل و رباعی و حماسی را 

آخر . مختلف را به مردم عرضه کند « صنايع » در شکم يکديگر جا بدهد و باآن ،اين 

،خيلی نبوغ هم  می خواهد تا آدم قصيده ای بگويد که مثالًکلمه دوم بيت اولش ؛کلمه بيستم 

بيت دوم يک غزل و کلمه ی يازدهم مصراع هفتم يک رباعی و کلمه ی سوم مصراع هفتم 
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 (!آن هم هر کدام با يک وزن خاصی و هر کدام با يک مضمون خاصی )يک حماسی باشد 

در کجا ؟ و کی ؟ در موقعی که « !ما اينيم » فايده اين کار چيست ؟ همين که ! خوب آخر 

بين . چنگيز دنبال سرش کرده ، و مدام می کشد و می سوزاند ،و اين بابا دارد در می رود 

شعر  )اين شاعر ، تبديل شده به يک قربانی استحمار. آدمی به چه صورتی در می آيد 

در همين تهران ، شاعری بود خيلی فصيح و قوی ، که عربی هم بلد  (. استحمارش کرده 

بود و به عربی هم شعر می گفت ، ولی مضمون و شعور و اين چيزها را نداشت 

،احساسات هم نداشت و نمی توانست يک شعر احساسی ،غزلی ، عقلی يا ملی بگويد ،خوب 

اين آقا هر چه که !اما دارای قدرت شعری « هالو » بود ؛ فقط يک آدم « محضردار » ،

کرده بود که مطلبی را به شعر در بياورد ،گيرش نيامده بود ،آمده بود تمام بخشنامه ها ی 

 به شعر عربی در 1327 تا 1320اداره ی ثبت کل  محاضر اسناد رسمی را ، از سال 

 .!آورده بود 

. دوره ای که ايران را چهار قشون خارجی اشغال کرده !27 تا 20در کی ؟ در سال ها ی 

سال های بيست تا بيست و هفت را ! اين جوری است« شعر گفتن » ولی اين آقا درش درد 

سال هايی است که سرنوشت ايران ،استقالل و موجوديتش و هستيش و جناح ها : نگاه کنيد 

و جنگ ها ی داخل و خارج همه و همه سخت مطرحند ،اما اين آقا مشغول چنين شاهکار 

 !اين استحمار به وسيله ی شعر است !عظيم شعری و ادبی است 

 قومیت 
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يک مرد که بدبخت و گرسنه ی آلمانی ،در زمان هيتلر ،داشت ساندويچش را گاز می زد ،با 

خوب ، برای چه می خواهی بجنگی ؟وبرای ! « می خواهم بجنگم »يک باد و بروتی که 

اين که پنج ميليون نژاد ژرمن در آمريکاست و می ترسم نژادشان آلوده بشود ، اين است که 

مرد که احمق گرسنگی و بدبختی  )می خواهم بروم و نجاتشان بدهم و بياورمشان به آلمان 

و بيچارگی خودش را حس نمی کند و نمی فهمد که اصالًخودش اسير چه تبليغات و 

احساساتی است ، آن وقت می خواهد پنج ميليون آمريکايی را که نژاد ژرمن دارند از 

خوب  )!آمريکا بياود به آلمان تا نژادش قره قاطی نشود که با نژادها ی ديگر کثيف بشود 

 (!،چه کار کند ؟ دردش اين است 

 گذشته پرستی 

آنها  )يک ايرانی و يک مصری : گذشته پرستی و غرور ها ی مخصوص گذشته پرستی 

نسبت به گذشته ی خودشان خيلی بارت و بورت دارند ،اهرام و قبر ها ی فسيل شده ی آن 

يک جنازه مال پنج هزار سال پيش را برداشته اند و آورده اند به . ها تمام افتخاراتشان است 

ديگر نمی فهمد که خود اين مرحوم ،وقتی زنده بود چه !« سمبل » وسط ميدان ،که يعنی 

اين مصری به . با هم بحث می کردند  (باشد « سمبلی » کثافتی بوده ،که حاال مردارش چه 

مال ... ايرانی می گفت که در اين خرابه ها ی اهرام ما ،وقتی گشتند ،نقره و سيم و نخ و 

پنج هزار سال پيش پيدا کردند ؛ پس معلوم می شود که ما در آن زمان تلگراف داشته ايم 

ايرانی هم می گفت که در تخت جمشيد ما هم هر چه گشتيم ، نه نقره ای يافتيم ، نه سيمی و !
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به همين چيزها ! داشته ايم « تلگراف بيسيم » نه چيزی ديگر ، پس معلوم می شود ما 

 !خوشحاليم به همين باد و بورت ها ی قوی گذشته 

در صورتی که همين ايرانی ، هم در تمدن اسالمی با هزاران نبوغ و هزاران سند تاريخی و 

علمی که دنيا می شناسد ،افتخارات ملی دارد و هم االن حتی در شرايط فعلی ، استعدادش را 

 در بين هر –،هر جا که مالل شکفتن باشد ،در بين اقوام ديگر ،چه فرنگی چه غير فرنگی 

 !اما گذشته گرايی .  نشان می دهد –قومی 

اين گذشته گرايی و قضا و قدر به آن شکل انحرافيش ،شفاعت ،ثواب ، شکر ، دغدغه گناه 

و راه نجات فردی به سوی بهشت ، همه و همه از لوازم استحمار قديم اند ،اين که هر کس 

را « اوراد » اين  )دنبال اعمالش باشد که تنهايی برود بهشت ،به تنهايی اين کار را بکند ،

راهش را در اين جا ! خوب ،اما وضع مردم چی ؟ به مردم کاری ندارند ! بهشت . (بخواند 

يعنی راه نجات . !اين کارها را هر کس بکند به بهشت می رود :  نوشته – در کتاب دعا –

و اين هم يعنی بزرگترين استحمار و بزرگترين مصيبت برای !فردی برای رسيدن به بهشت 

 . جامعه ها ی مذهبی که به وسيله ی يک مذهب انحرافی استحمار شوند 

 شکر

می دهد ، بزرگترين نشانه ی  {مذهب راستين  }و « مذهب آگاه » آن شکر آگاهانه ای که 

و « آگاه بودن انسان به ارزش ها ی خويش »خود آگاهی انسان است و عبارت است از 

ولی شکری که . آدمی که نسبت به نعمتی شکر می کند ، نسبت به آن نعمت آگاهی دارد 
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يعنی شکری که فلسفه ی بيچارگی ! فلسفه ی انحرافی مذهب می گويند ، يعنی شکر بدبختی 

 !است و فلسفه ی بذبختی 

خدايمان را شکر می کنيم که الحمدهللا گوشمان » اين شکر ،شکر آن يارو است که می گفت 

بدبخت بيچاره هيچ نعمت ديگری ندارد ،دنبال چيز هايی می گردد که  )«زير بغلمان نيست 

 (!الحمد هللا که گوشمان زير بغلمان نيست : همين جور رضايت می دهد ! خدا را شکر کند 

اگر زير بغلمان بود ، تا يک حرف می زد مدام بازومان را بلند می کرديم که بله ؟ و چه 

حاالبدون اين که جايی مان را تکان بدهيم حرف طرف را می ! منظره مضحکی داشت 

الهی » : يک بابايی داشت اشکنه می خورد ؛گفت ! شکر به نعمت ! شنويم ، پس الهی شکر 

» برای چی ! يک کسی آن جا بود ، به او گفت که بابا خدا را خجالت نده ديگر ! « شکر 

البته . بود که ماه ها ی رمضان منبر می رفت « مقدس اردبيلی » يک « خدا را شکر ؟

هر روز يک شکر . بوده ، منتهی ماه رمضان برای ثواب منبر می رفته « علما » جزء 

روزانه يک نعمتی را کشف می کرده برای مردم ،و ! « سی شکر » می کرد ، به اسم 

همه می « شکر کنيد ! مردم ، شکر » يک روز مثالً می آمده ! مردم می گفتند ، شکر 

می گفته که فردای « خوب ، نپرسيديد چرا شکر کنيم ؟» می گفته که . گفتند الهی شکر 

قيامت اگر اين مالئکه عذاب آمدند و از شما پرسيدند که خدا به شما عقل داد ، شعور داد ، 

هوش داد ، استعدد داد ، سالمتی داد ، توانايی داد ، چرا به حرف من عمل نکرديد ؟ چرا 

شما که » کار خوب نکرديد ؟ چرا به مردم کمک نکريد ؟چرا گناه کرديد ؟ چرا بد کرديد ؟ 

خدا را » آدم ها ی عامی هستيد و نمی فهميد و نمی دانيد که چطوری جواب خدا را بدهيد ،
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که خدا علمايی مثل ما خلق کرده ،تا وقتی که خداوند چنين سوال هايی را از « شکر کنيد 

 {مردم  } –يعنی اين ها « !قربان ، جواب ابلهان باشد خموشی » شما می کند به او بگوييد 

آن ها ! «الهی شکر » بگوييد !فردا می گويد شکر دوم « ! ابلهند و جوابی ندارند بدهند –

هم می گويند الهی شکر بعد می پرسند چيه آقا ؟ چه شکری ؟ شکربرای چه ؟ می گويند اين 

االغی که سوار می شويد ،اگر خدای نا کرده خداوند جوری خلقش می کرده که پشتش مثالً 

» يک شاخ قرار داشت ،آن وقت چه کار می کرديد ؟ حاال پشت االغ شاخ ندارد بلند بگوييد 

 !« الهی شکر 

آن ها هم ميگفتند الهی شکر ،اما « الهی شکر » : می گفت ،بگوييد ! پس فردا ،شکر سوم 

چه شکری آقا ؟شب تابستان که روی پشت بام نشسته ای ،يک کاسه سکنجبين کنارت می 

گذاری ،خيار هم در آن می ريزی ،يک کمی هم سياه دانه ميريزی ، يخ هم می ريزی ،آب 

می کنی و می گذاری باالی سرت و دور و بر آن را « تگرگی اش » هم رويش می بندی ،

آب پاشی می کنی و می گيری می خوابی ، نيمه شب که بلند می شوی اگر جبرئيل که از 

و تو يک مرتبه می ديدی !آسمان رد می شود ،طوری ساخته می شد که می توانست بشاشد 

علی و » توی کاسه ات مدفوع جبرئيل  است ،آن وقت چه می کردی ؟ حاال که خداوند 

 !جبرئيل را يک جوری ساخته که نمی شاشد ،پس الهی شکر « اعلی 

توده ما را نگاه !  فلسفه ی زندگی ماست – گرچه االن به عنوان شوخی تلقی می کنيم –اين 

کنيد که به چه چيزها راضی اند و آن ها که مذهبی ترند ،مؤمن ترند ، و مقدس ترند ،چقدر 
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» به همان ميزانی که مفلوک ترند و بدبخت تر ،به همان ميزان هم بر ! راضی ترند ؟

شکر اين گونه استحمار گرانه يعنی چه ؟ اين ،درست برعکس . خداوند شاکر تر !« نعمات 

» است ، و « غفلت از نعمت » اين . است« آگاهی نعمت » آن شکر آگاهانه است که 

اين ،ندانستن و غفلت از نعمت هايی است که از دستشان . است « غفلت از محروميت 

هميشه به » ! دائماً می گويند الهی شکر ،خدا را شکر که باز از اين بدتر نشده ،. گرفته اند 

اما اگر قراربر اين باشد ،ديگر کسی چرا به جلو برود ؟ ! خوب ...! « پايين دست نگاه کن 

اگر قرار باشد که ما به افغانستان  نگاه کنيم ، افغانستان به يمن نگاه کند ، يمن به موزامبيک 

خدا را شکر » نگاه کند ،پس اصال ً چرا تکان بخوريم ؟ چرا ؟ اين گونه شکر و اين گونه 

 .!فلسفه عقب گرد است و بزرگترين مصيبت « 

، بدون اين که واقعا ً خدا را « متجدد ها » در اين جا سوالی می کنم ون اين که ... و اما 

شکر کنند ،آيا عمالً استحمار زده ی همين فلسفه احمقانه شکر گذاری نيستند ؟ چرا ، منتها ، 

همان ها »،درست مثل « سطح بالهت » و گرنه در ! آبرومندانه تر،مدرن تر ، و لوکس تر 

باالخره از چيز هايی که راضی اند ،از چيز هايی که خوشحاالند ، از چيز هايی ! هستند « 

و به دست آوردن حق را {فردی  }« آزادی »،و روشن بودن و « موفقيت » که پيشرفت و 

لذت می برند و البد از بابت همه ی اين ها « روزمرگی » در آن می بينند و می فهمند ،از 

اين هم درست همان شکر ...! اما ببينيد که به خاطر چه مسايلی است ! شاکرند و راضی 

 !گزاری احمقانه آن ها  است 
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 متد استحمارگری 

 .غير مستقيم  {استحمار  }مستقيم است ،ديگری  {استحمار  }يکی 

مستقيمش يعنی وادار کردن اذهان به جهالت يا منحرف کردن آنها ، يعنی ذهن ها را به جهل 

و گمراهی و انحراف کشاندن ،و اما غير مستقيمش يعنی اغفال ذهن ها از حق بزرگ و 

کوچک ، غير حياتی  {يا چند حق  }فوری و حياتی به وسيله ی پرداختن ذهن ها به يک حق 

 .و غير فوری 

 مثال 

بچه ای گريه می کند ،و می خواهم طوری سرش را بند کنم که به تدريج  {فرض کنيم  }

خوب ، به تيپش نگاه می کنم . اين هدفم است ! امالکش را به نام خودم منتقل کنم و او نفهمد 

هر عاملی که او را از اين رندی و از اين حقه ای خوب ،که می خواهم سرش بزنم ،غافل . 

می بينم که خيلی سر : کند ، آن عامل ،عامل استحمار گری است ؛بستگی به تيپش دارد 

« !برو ورزش کن که برای سالمتی مزاجت خيلی خوب است » است ؛می گويم ...چنگ و 

اين چيزها را در .. و « مظهر روح جهانی » او هم سرش گرم می شود به مسابقات و 

 !پيغمبر زمان است ، مسيح : المپيک می گفتند و ما نمی فهميديم ؛چيز عجيب و غريبی بود 

است ؛ می « متفکر » می بينيم که اصالً اهل اين کار نيست ،بلکه تيپ انتلکتوئل است ،

برو ...! آقا برو دنبال تحصيل ،برو دنبال تحقيق ،اصالً طلب العلم فريضه » :گويم که 
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خارج برو آمريکا و هر چه لذت خواسته باشد ،هر چه کم کسر داشته باشی ،به تو می دهم 

دست به سرش ميکنم که برود ،واقعاً هم برای تحصيل می فرستم و واقعاً هم ماهی سه . « 

چهار هزار تومان برايش می فرستم ، و اگر الزم باشد ماهی ده هزار تومان هم برايش می 

اما همه ی اين ها وسيله شده . فرستم،تا تحصيل کند ،تحقيق کند ، دکتر شود ، استاد شود 

می بينيم چنين ! برای اين که سرش کاله برود ،ثروت و سرمايه و ميراثش از بين برود 

 .چيز مقدسی استحمار است که متوجه اش نيست 

... نيست و اصالً حالش را ندارد ؛ يک تيپ احساساتی است و « تحصيل » می بينيم اهل 

برو نماز ، کربال ، حرم ، مکه » : می گويم ،سالی يک مرتبه هر جا که دلت خواست برو 

هر چه هم پول خواستی برای نذر و نياز و گداها و سيد ها و !، اصالً از توی حرم در نيا 

مالها و هرکه دلت خواست به تو می دهم ، تا اشباع بشوی و بهشت بروی ،و آخرت همه 

و واقعاً هم ميدهم ،چرا؟ برای اين که سرش گرم بشود و  يواشکی کارم « !را راضی کنی 

 .را بکنم 

می بينيم ، دين ، بی دينی ، ورزش ،هنر ، تحصيل ،علم ،سواد ، خير و شر و هر چيز ی 

که وسيله ی استحمار است ؛ چون وسيله ای است برای اغفال از اين حق فوری ،هر کسی 

را می خواهند استحمار کنند و از حقايق فوری اغفال ، بر حسب تيپش وسيله اش را انتخاب 

هر کس نسبت به هر چيزی که کشش داشته باشد ، دنبال همان کار می فرستنش ! می کنند 

يک عده سرشان گرم به دعاست ،يک عدع سرشان گرم به ورزش يک عده به دين ، يک !
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عدع به هنر ، يک عده به علم ،يک عده به تحقيق ،يک عده به آخرت ،يک عده به عرفان 

من » هر کس سرش به جايی بند است ،آن چه که  {باالخره  }و !« زهد » ،يک عده هم به 

متد » اين . به عنوان يک تقدير اجتماعی را غافل می کند « ما » به عنوان يک انسان و « 

 . است « 

 جنگ زرگری 

يک سيدی . است « جنگ زرگری » -  اغفال از آن دو آگاهی –يکی از عوامل استحمار 

می گفت که اين سيد يک . عموی من در آن جا زندگی می کرد  . هست در ميان مزينان ما 

کاری کرده ،خيلی خوشمزه ، که در تمام دنيا متد عمومی شده ، اما کسی که قدر اين بيچاره 

عموی من به خروس خيلی عالقه دارد ،اين سيد روزی می آيد پيش عموی من !را نمی داند 

 : و می گويد 

 .خروس ارزان است  (نزديک ده ماه  )در بهمن آباد  -

 مثالً يکی چند ؟ -

 .خروس ها ی خيلی خوب و حسابی و غير آمريکايی ، يکی پنج تومان  -

. عمويم اعتراض می کند که نه آقا ،چطور ممکن است ؟ اين جا يکی ده تومن است -

 !آن وقت يک کيلومتر آن طرف تر پنج تومان ؟همچون چيزی ممکن نيست 

 شما پولش را بدهيد من برايتان می آورم ! نه آقا ممکن است  -

 بگير اين پنجاه تومن برو ده تا بيار  -
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می آورد يکی  {چاق و چله  }او هم می رود ،بعد از يکی و دو ساعت ،ده تا خروس  -

 !پنج تومن 

 ديگر پول نمی خواهی ؟ -

مدت يکی دو ماهی می گذرد ، تا !نه آقا اگر باز هم خواسته باشيد برايتان می آورم  -

اين که روزی  يک حاجی دايی از همان بهمن آباد می آيد به ديدن عمو ، و 

 :و در ضمن صحبت ها می گويد  {می کند  }احوالپرسی 

 }والده فالنی ، وقتی که مرغ خانگی مان را خواباند ، نذر کرد که هر چند تا جوجه  -

اتفاقاً شانزده هفده تا جوجه در آمد ، سه چهار تا . وقف شما باشد  {خروس در آمد 

مرد و بقيه هم مانند خروس بودند و اين بود که به نذر خود عمل کرد و وقتی که 

 جوجه ها خوب بود ؟. شش ماهه شدند همه را فرستاد خدمت شما 

 کدام جوجه ها ؟ -

 !همان ده تايی که فرستادم آن سيد آورد نزد شما  -

 !سيد ؟ کدام سيد ؟ او که فروخته يکی پنج تومن ؛ پولش را هم گرفته  -

پنج تومان چيه ؟ خروس يکی پانزده تومان است ، در بهمن آباد که گران تر از اين  -

 !جا است 

 از سيد پرسيدم در بهمن آباد خروس را يکی چند می دهند ؟ -

 .!پنجاه تومان از من گرفت و رفت و آن ده جوجه را آورد ! پنج تومان : گفت  -

 پول چيست ؟. نه آقا اين خروس ها را به شما کادو داده ام  -
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آمده به بهمن آباد ، و حاجی دايی گفته « سيد » فهميدم که اين  {عموميم می گفت  } -

ببر ، او (عموی من  )که هر وقت به مزينان رفتی ، اين ده تا خروس را هم پيش آقا 

 .هم می گويد موقع برگشتن می برمشان 

می آيد مزينان پيش عموی ما و می گويد  که در بهمن آباد خروس ها ی عالی و 

ارزان هست ، يکی پنج تومن ، پول ها را می گيردو می رود و خروس ها ی 

 !کادويی را می آورد 

عمويم تعريف می کرد که در همين موقع که داشتيم راجع به خروس ها حرف می 

زديم ، يک مرتبه سيد وارد شد و می بيند که خود حاجی دايی که خروس ها را داده 

می بيند که همه چيز معلوم می شود و همه می فهمند قضيه . ، نشسته پهلوی عمو 

خروس چی ؟ دم خروس ! حقه « تا وارد شد و ما خواستيم مطرح کنيم که . چيست 

يک مرتبه با يک حالت غير عادی داد ! چرا خود خروس پيدا نيست !پيدا کرده است 

 :کشيد که 

آقا چه نشسته ايد ؟ دو تا خون جلوی خانه تان افتاده ، سه نفر ديگر رفتند دنبالش ، 

 .يکی ديگر از بين رفته ، خانه فالنی آتش گرفته 

! ما با عجله با همان لباس از خانه زديم بيرون توی بازار ، ديديم هيچ کس نيست 

پرسيدم کی بود ؟ کجا بود ؟ » !يکی دو نفر نشسته اند و بيخيال دارند چپق می کشند 

چون می ! يعنی زده بود به چاک . برگشتيم ديديم سيد هم نيست ! هيچ خبری نبود « 

 . !خواسته از محظور در بيايد و در رو دربايستی گير نکند که خجالت بکشد 
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 اغفال  !اغفال 

می خواهد مسأله ی خروس مطرح نشود ،می گويد  {چون}: «جنگ است ،آقا جنگ است » 

بيرون می کشد « ...!جنگ است ،خون راه افتاده ، بيايد بيرون ،جلوی خون را بگيرد » :

مسأله ی خروس را مجهول نگه می دارد و معطل می کند ؛به يک جنگ زرگری ،به يک 

جنگ دروغين می کشد ؛ يک جبهه ی فرعی در کنار جبهه ی اصلی درست می کند ،مدتی 

جنگ شعر نو وکهنه ،جنگ چادر و مينی ژوپ ،جنگ با ...! ذهن ها مشغول می شوند 

... ريش و بی ريش ،جنگ خط فارسی با خط التين ،جنگ متقدم با متجدد،همه اين ها ،

همه اش جنگ خروس است ،برای اين که مسأله اصلی ! جنگ هايی است دروغين ،فرعی 

 ! مطرح نشود 

 در همين ايران ،برای اين که مسأله ی شرکت نفت 1330 تا 1320در طی سال ها ی

در قرن نوزدهم ميالدی ،که استعمار در اوج !مطرح نشود ،هجده الی بيست تا جنگ شد 

شناخته .فعاليتش بود ،برای اين که چنين مسأله ای ،در کشور ها ی اسالمی مطرح نشود 

نشود، از چين گرفته تا بوشهر ايران ، در فاصله ی دوازده سيزده سال ، هفده تا امام زمان 

سلطه  }در چنين وضعی که مردم ما ،مردم تمام کشور ها ی اسالمی ، در زير ! ظهور کرد

استعمار جان می دادند ، هزاران هزار دهقان ايرانی بر سر اين مسأله کشته شدند که آيا  {

عجيب تر اين که در همين گير و دار ! امام در عالم مادی است يا در عالم الهی است 

عالم هور قليايی » در هيچ کدام نيست ، درعالمی است به اسم ! نخير » يارويی پيدا شد که 
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و در اين راه هزاران دهقان ! «، عالمی بين الهوت و ناسوت ، بين عالم علوی و سفلی « 

 .کشته شدند و هزاران دهقان و مردم بدبخت شهری ديگر بايد عليه اين ها می جنگيدند 

يعنی قرنی که در اروپا جنگ کارگری مطرح ! جنگ عالم هور قليايی در قرن نوزدهم 

است ، جنگ سرمايه داری مطرح است ،توليد مطرح است ، بورژوازی و سنديکاليسم 

جنگ » در اين جا  {بابا آمده  }مطرح است ،بورژوازی و سنديکاليسم مطرح است ،و اين 

 !جنگ عالم هور قليايی ! راه انداخته « هورقليايی

همين االن بين ما چقدر دعوا ها ، کشمکش ها ، و جنگ ها است که هر يک از طرفين 

هر کدام شعارشان پيروز  {!و نتيجه اش برای ما هيچ }دعوا که پيروز بشوند ،پوچ است 

شعار ها ، ايده ال ها و آرزوهايی که يک صف عليه صف ! {و تو خالی }بشود بيهوده است 

 }نسل قديم عليه  }ديگر مطرح می کنند ،پدر عليه دختر ، دختر عليه پسر ، کهنه عليه نو ، 

است ، و همه اش دروغ و « توی بازار خون افتاده » همه ی جنگ ها ی ... جديد و  {نسل 

گذاشته و در رفته ،ولی « طرف » يعنی وقتی که می روی ،می بينی خبری نيست ،!فريب 

چه شده ؟ چه نتيجه ای داشته ؟ نتيجه اين شده که فرصت ها از دست رفته ،يک نسل تلف 

باز ! شده ،نا اميد شده ،شکست خورده ، و از تمام تالش و مبارزه اش هيچ سودی نبرده 

اين ها همه ! و صد ها جنگ ديگر ! نسل ديگری می آيد و آن وقت جنگ زرگری ديگری 

وقتی يک ! و دائماً مطرح است !  جنگ زرگری است ،يعنی بزرگترين عامل استحمار 

مربوط است يا يک چيز « خود آگاهی اجتماعی » و « خود آگاهی انسانی » درگيری به 

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Tarikhema.ir


 
 

 
60 

پرتی است ؟ االن چقدر مسايل  فقهی ،مذهبی ، و ضد مذهبی ،و مسايل فلسفی علمی ، 

چقدر بر سر کلمات عربی در ! مسايل اجتماعی به شکل انحرافی و دروغين مطرح است 

خوب ! برداريد : يقه ی کلمات عربی را گرفته اند که ! زبان فارسی کشمکش راه انداختند

 !،برشان داشتند ولی بعد چه در می آ يد ؟ هيچ 

فقط مدتی کشمکش و مبارزه که کلمات را برداريد ،و بعد هم نتوانيم درست حرف بزنيم 

! مثالً زبان فارسی فصيح و سره هم درست کرديم ! خوب . ،گنگ والل بازی در بياوريم 

 اما بعد چه در خواهد آمد ؟! خيلی خوب 

آخر موضوع ، مسأله ديگری است ولی تو به جای ديگر چسبيده ! همين چيز پخی که هست 

 !ای ، و تازه اصالً قضيه مربوط نيست به آخر 

بدبختی » که  {اما مدام داد و فرياد ! و دعوا ،دعوای ديگری }مسأله ،مسأله ی ديگری است 

 « !علت بی سوادی هم خط ماست ! همه و همه مال بی سوادی است ... و فقر و 

 خوب چه کارش بکنينم ؟-

 !التينش بکنيم -

ولی آخر چه طور شد که ترکيه چهل سال پيش ، خطش را التين کرده ، از ! خيلی خوب -

ما عقب تر است ، اما در چين وژاپن ، که خطشان خودش يک فنی است و کسانی که 
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انواعش را می دانند و نمی توانند بنويسند و  بخوانند ،جزء علمای آن جا هستند ، در ظرف 

 . سال بی سوادی ريشه کن می شود 15

مسأله ی » آخر کجا را می چسبی ؟ اين ها جنگ ها ی استحمارگرانه است ، برای اين که 

 !مطرح نشود ؛ مسأله ی خروس « خروس 

 استحمار جدید 

 :خيلی سريع رئوس مطلب را می گويم 

 تخصص

هر کس در الک خودش ، چنان فرو می رود که از مسأله ی کل سرنوشت اجتماع و کل 

که يکی شاخش ، يکی سم « غار افالطون » درست مثل گاو ! وجود اجتماع غافل می ماند 

و آن يکی دمش را لمس می کرد ، ليکن مجموعه حيوان را حس نمی کرد ، تخصص هم 

باعث می شود که هر کسی در يک چهار چوبه بسيار کوچک ،مجرد از کل جامعه ،چنان 

فرو رود که نتواند تقدير جامعه را به عنوان يک پيکره ی کلی ،حس کند و بنابر اين 

اش از بين می رود و خودش را هم به عنوان يک کل انسان نمی « خودآگاهی اجتماعی »

تواند حس کند ، چرا که تخصص ،او را در يک بعد رشد می دهد و در ابعاد ديگر تعطيلش 

 . می کند 

 !ولی آخر تخصص جبری است -
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بلی جبری است و من هم نمی گويم که بايد از بينش برد ،اما در عين حالی که ما در رشته -

خود آگاهی » و « خودآگاهی فردی » ها ی مختلف متخصص می شويم ،می توانيم با طرح 

خودمان « اجتماعی » خود و کليت « انسانی » ، آن کليت « ايدئولوژی » در « اجتماعی 

 .را که تخصص از بين می برده ، ترميم کنيم 

 علم

آگاهی بر واقعيات عالم طبيعت و اطالع ما از اسرار عالم طبيعت طوری در ما منعکس می 

و نياز به آگاهی نسبت به اجتماعان را کاذبه اشباع « آگاهی نسبت به خود » شود که نياز به 

زمان » است ، « جامعه آگاه »است ، « خود آگاه » ، خيال می کند که « عالم » ! می کند 

علم برای علم » به خاطر اين که ! است « عالم » است ، در صورتی که ، او فقط « آگاه 

خود آگاهی » و از « خود آگاهی  انسانی » ، به طور مجرد ، يک عامل انحراف است از «

بزرگترين  (بهترين جمله در اين جا از هايدگر است  )همان چيزی که هايدگر « اجتماعی 

علم ، ثمره لحظه ها ی انبوه و متراکمی است که : فيلسوف زمان ما و استاد سارتر می گويد 

يعنی ، تحقيق ، علم و تکنيک . ! شده است « بی خود » انسان ،  در آن لحظات ، از خود ، 

ما وقتی که مشغول مطالعه ای هستيم با ! و تمدن ، به قيمت قربانی شدن آنان بوده است 

نداريم ، احساس « خود آگاهی » وقتی که غرق کشف يا اختراعی هستيم ، در آن حالت ،

و مجموعه ی اين حاالت است که تکنيک را ، « عمل » نمی کنيم ، ابزاری هستيم برای آن 

تمدن را ، و علم را به وجودآورده است ؛ تحقق اين ها همه در حاالت نا خود آگاهی است ، 
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همه در حالت دور شدن از . همه در حالت دور شدن انسان  از خويشتن حقيقی خويش است 

تأمل در خويش و غرق در چيز ديگری بودن ، به صورت ابزار برای به کار افتادن چيز 

ديگر در آمدن است ؛ در چنين لحظاتی است که تمدن و تکنيک به وجود آمده و از اين 

 !صدمه می زند « خود آگاهی اجتماعی » و « خود آگاهی انسانی » به « علم » جاست که 

  (!و بدنی  )توانایی مادی 

توان و قدرت مادی ، چه قدرت بدنی ، و چه قدرت : اين يکی ديگر مصيبت بزرگی است 

وقتی که من دارای ثروت می شوم و اين ثروت و پول برای من ! تکنيکی و اقتصادی 

به وجود آورده « خودم» امکانات زيادی به وجود می آورد ، خيال ميکنم که اين توانايی را 

حساب « خود »  (به جای  )را « پول » است ، چرا که « خود » ام و همين ، انحراف از 

آفريده اند ، به « قدرت » کرده ام و خودم را نشناخته ام و يا ميز را و مقام را که برای من 

را از دست داده ام ؛ « خودآگاهی »جا ی خودم ميگيرم ، به خودم منسوب می کنم ، يعنی 

بدنی را منسوب می کنم به نيرومندی « نيرومندی » يا مثالً بدنم نيرومند است ، اما من اين 

بعضی آدم ها هستند که ماشاءهللا به ! که اصالً به قضيه ربطی ندارد! خودم « انسانی » 

و پخی که ! ندارند« انسانی » اندازه ی شتر نيرومندند ، اما به اندازه گنجشک هم نيرومندی 

صدمه می « خود آگاهی » در اين جال هم توانايی بدنی به ! می کنی بايد تجديد وضو بکند

 )بلی هست ، اما بدن سالم غير از بدن ! «عقل سالم در بدن سالم است » گفته اند که ! زند 

هر قدر که گنده بشوی ، از » :يک بابايی می گفت . و يا بدن ناجور و قناس است  (تنومند 
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گاوکه گنده تر نمی شوی ؛ تازه آن وقت می دوشندت ؛ نيرومند هم که بشوی ، از خر که 

از اسب که دونده . دونده هم که بشوی ! نيرومند تر نمی شوی ،تازه آن وقت بارت می کنند 

 !« .تر نمی شوی ،آن وقت هم سوارت می شوند 

او . است که چنان نيرومند می شود که می تواند سوار سرنوشت بشود « خود آگاه » انسان 

مثل تخته پاره ای » : می گويد –کيست ؟ او ناپلئون قلدر نيست که در جزيره ی سنت هلن 

؛ او بتهوون ضعيف کر مريض است که صدای سمفونی «عاجز در دست امواج اسيرم 

پنجمش ، صدای زوزه ها ی تقدير است در زير پنجه ها ی انسان ، که دارد خرد می شود و 

 .اين ، قدرت اوست اين قدرت انسان است ! آری!له می شود 

يعنی همين آدم اگر خودش ، آن ذات  « ان هللا ال يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم » 

اين ، . انسانی اش تغيير کند ، سرنوشت خودش را و سرنوشت تاريخش را تغيير می دهد 

 .ربطی به اندام و پول و مقام ندارد و مال انسان بودن خويشتن است 

 تمدن 

همه ممکن است عامل استحمار شود ، در عربستان سعودی نمونه ها ... تمدن ، پيشرفت و

بيچاره در آن جا  مثالً يک  (عرب  ): ی پيشرفت استحماری بسيار به چشم می خورد 

 30 هزار تومان است ، اما در آمريکا 27در آن جا کاديالک مثالً . راننده ی تاکسی است

يعنی ارزان تر از آمريکا است و جريمه و آيين رانندگی و راهنمايی و اين ! هزار تومان 

آژان ها ی آن جا يک ! دارد« اشکال » حرف ها را هم ندارند ، چون شرعاً خوب نيست و 
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 يا صد تومان تخلف کرده ، دقی 50چوب آهنی دستشان است که راننده ای که مثالً به اندازه 

اسقاط و قراضه اش می کنند که جريمه نگيرند ، زيرا از ! می زند روی کاپوت ماشينش 

صافکاری و تعمير کاری هم آن جا نيست ؛ در نتيجه هر يک ! لحاظ شرعی اشکال دارد

 !سال ، دو سال ، يک ماشين در ازای جريمه از بين می رود تا شرعاً جريمه نپردازند 

ولی با همان پای برهنه ای که هنوز قاچ قاچ است و معلوم است که پارسال از صحرا 

آمدهخ و قبالً شترچران بوده و زندگيش در باديه می گذشته ، حاال ، رانندگی ياد گرفته ، 

پشت يک کاديالک ، يک شورلت ، می نشيند و آن چنان پز می دهد که اصالً خود آمريکايی 

  (!شما که با اين پز ها آشنا هستيد و شب و روز هم می بيندشان  )هم به گردش نمی رسد 

 .خيال می کند مال خودش است و نمی داند که تا کجا کاله سرش گذاشته اند 

» از « تمدن مصرفی » به شما بگويم که ! پز تمدن مصرفی !پز ها ی ما اين طوری است 

متمدن می شود ، وحشی از او « مصرف » آدمی که فقط در !بدتر است « وحشی گری 

را « توليد » چرا ؟ برای اين که وحشی ، شانس متمدن شدن از طريق . مترقی تر است 

« توليد » می شود ، بی آن که توليد کننده باشد شانس « مصرف کننده » دارد ، اما آن که 

 ! ش را به طور طبيعی از دست می دهد

همين راننده تاکسی هفت تا ، ده تا شتر در صحرا داشته ، و به اين حاجی ها که در آن جا 

درست دقت کنيد که چه  )قربانی می کنند ، فروخته و قسط اول اين کاديالک آقا را پرداخته 

بقيه قسط  (سرمايه ای ، از اين مملکت فقيری که همه سر مايه اش شتر است نابود می شود 
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هايش را هم آن قدر جان کنده تا پرداخته ؛ اما حاال چه دارد ؟ ماشينی که همه اش در جريمه 

شتر ها را فروخت ، چند روزی ، به جا ی شتر ، توی ! رفته است و فقط پزش مانده 

کاديالک نشست ، دست می کرد گرامش باز می شد ، اراده می فرمود راديويش بسته می  

را از ليف خرما درست کرده بودند و هزار و يکی از « تودوزيش » شد  ، دستور داده بود 

 !باشد « عربی » که مثالً « رقاص بازی ها » اين 

! پس از دو سال ، سه سال ، شتر ها رفته اند و يک تکه آهن هم دارد ؛ خودش مانده و هيچ 

اين . يا بايد برود يک جايی دزدی کند و يا گدا بشود يا نوکر کسی بشود و يا در جايی بميرد 

 ! سرنوشت مختومش است 

در کجا ؟ در مملکتی که االنش ! بيست شترش را هم برای قسط اول ماشين از بين برده 

 شتر دارد ، و تمامی زندگی مردمش ، با آن وسعت زمينی که  چند برابر ايران است 5000

و بعد چه مانده است ؟ ... ! به شتر بستگی دارد و يک زمانی ، مرکز شتر در عالم بود 

خرابه ای از قراضه ها ی اتومبيل ها ی درجه يک که همه اش دو سال سه سال بيشتر 

 !نتوانسته کار کنند 

آقا ، شما اگر پنج ! اما به قدری دعا گويند ، به قدری خوشحالند که می گويند معجزه شده

همه اش با  ! سال پيش اين جا می آمديد ، مگر اتومبيل بود ؟ همه اش شتر بود و بدبختی 

شتر می رفتيم و با شتر می آمديم ؛ اما حاال ماشاءهللا با جت ها ی بوئينگ ، جت های 

تا جايی که امروز اگر يک پژو دست يک عرب ببينيد ، می ! کاراول ، اتومبيل ها  ی فالن 
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چون راننده ها ی معمولی آن جا کاديالک ! دارد« پژو » می کشد که « خجالت » بينيد که 

بله که « !پيشرفت کرديم ديگر ! خوب آقا » ...!  دارند ، تا چه رسد به 72 و 71و شورلت 

 !پيشرفت کرديد 

امروز اگر يک اروپايی ، يک آمريکايی وارد رياض بشود ، واقعاً چشم هايش لنگه بلنگه 

در هيچ  ! 72 تا 69صد در صد مدا : می شود از آن همه لوکسی ، از آن همه اتومبيل نو 

از امريکا به خاورميانه که می آيی هر کشوری به همان ميزان ! کشور دنيا اين طور نيست 

» که از لحاظ سطح اقتصادی معيشتش عقب مانده تر است ، به همان ميزان  از لحاظ 

به طوری که وقتی از پاريس پرواز ! پيشرفته تر است « تجمل »بودن و سطح « لوکس 

می کنی ، به دارالسالم ، پايتخت تانزانيا ، که وارد می شوی ، از زيبايی و شکوه و جالل 

 !ساختمان ها خيره می شوی ، با آن اتومبيل ها ی آخرين مدلش 

يعنی چه ؟ يعنی پيشرفت در مصرف ، تمدن در مصرف ؛ آن چه که همه ماها « تجمل » 

در پايش قربانی می کنند تا اين که شانس توليد را از ما بگيرند ، هم توليد فکری و هم توليد 

آری ، تمام شرق قربانی توليد مصرفی است ؛ به چه وسيله ؟ به وسيله !اقتصادی و ماشينی 

 ! تقليد ! ی تقليد 

 آزادی ها ی فردی 

» و از « آزادی اجتماعی » عامل مخدر بزرگی است برای اغفال از « آزادی فردی » 

 ! گفتم يادداشت کنيد –اين مسأله ! «خود آگاهی اجتماعی 
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در ذهن کور بشود ، آدمی از آن « خود اگاهی اجتماعی » برای اين که . خيلی مهم است -

و چون اين آدم احساس .را مطرح می کنند ؛ « آزادی ها ی فردی »اغفال شود ، مسأله ی 

در صورتی که ! می کند « آزادی » آزاداست ، احساس « فردی » می کند که از نظر 

چه فرق می ! درست مثل اين است که در قفس مرغی را باز کنند ، اما در سالن بسته باشد 

آگاه بودن نسبت » چون ! کند ؟ اين ، فقط يک احساس کاذب از آزاد شدن است و حتی بدتر 

خودش عاملی برای نجات هست ، اما وقتی که همين آگاهی هم از بين برود و « به اسارت 

 !. و می کند –کند ، ديگر خدا را شکر خواهد کرد « احساس آزادی »به طور دروغين 

 آزادی جنسی 

غرب در برابر مواد خام  {اين است که  }يکی ، . دارد« به ازا » دو تا « آزادی جنسی »

! يعنی يک چيزی هم بايد بدهد « به ازا ء» - بدهد « کادو » شرق که غارت می کند ، بايد 

بابت اين همه مواد خامی که برای ما از مشرق شما » يعنی !  آزادی جنسی وارد می کند –

بله اجازه می دهيم که خودتان با خودتان ازلحاظ ! می آيد ما بايد چيزی به شما هديه کنيم 

ووسايل تبليغاتی ، وسايل ارتباط ! که خيلی لطف کرده به شرق « واقعاً » جنسی آزاد باشيد 

جمعی در تمام شرق ، و در يک زمان مشابه ، و همه جا با هم ، مدام روی اين شعار تکيه 

 .« می کنند 

 دارد ، نسل بين هجده تا – آزادی اجتماعی –چرا؟ برای اين که آن نسلی که دغدغه آزادی 

بيست و چهار و بيست و پنج ساله است و اين ، در تمام دنيا مطرح است ؛ بزرگترين 
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چرا که در اين ! «آزادی جنسی »نيرويی که می تواند اين نسل را اغفال کند ، چيست ؟ 

» نسل هم دغدغه آزادی اجتماعی و هم بحران جنسی زياد است ؛ بنابر اين چه بهتر که 

همين ، ! در او از بين برود « آزادی اجتماعی »را بدهيم ، تا نياز به « آزادی جنسی 

به او فشار آورده ، از « بحران جنسی » چگونه ؟ به اين ترتيب که در پنج شش سالگی که 

آزادی اجتماعی استفاده می کند به هوای اين که بعد می رسد به آزادی اجتماعی ؛ بعد هم که 

به قدری غرق می شود که به ... ديگر حالش را ندارد و زير بار قسط و قرض و نق نق و

بله ، فقط همين شش هفت سال اگر بگذرد ديگر رفع ! از سرش می پرد « هوش » کلی 

 !اشکال می شود 

 آزادی زن

گشودن يک جبهه ی فرعی ! جنگ زرگری  (به عنوان  )به عنوان چه ؟« آزادی زن » 

 .برای چه ؟ برای اين که از جبهه ی اصلی بين شرق و غرب غافل بشود ! بين زن و مرد 

 تقلید 

البته روی اين مسأله خيلی صحبت شده ؛ ولی متأسفانه آن چيزی که هنوز خيلی حرف ها ی 

زن بزرگترين عامل است که در . است « نقش زن در مسأله ی تقليد » اساسيش مانده ، 

يعنی جذب « تقليد مصرفی »  و – به همان گونه که در منطقه سوردل اشاره کردم –تقليد 

مصرف فرهنگی برای دادن يک تمدن کاذب مصرفی به شرق و احساس متمدن شدن کاذب 

در اين سی سال اخير که تمدن مصرفی هجوم . ، نقش بسيار قوی و حساس بازی کرده 
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آورده و دگرگونی تيپ ها و روابط خانوادگی و روابط اجتماعی و مصرف به وجود آمده و 

تأمين شده ، زن نقش بسيار بزرگی داشته است که خودش يک موضوع بحث جداگانه است 

، ولی قعالَ وقت نيست که به طور مفصل به آن بپردازيم و فقط يک مثال در زمينه ی تقليد 

 .می زنم ، شما تا آخرش را می خوانيد 

در اروپا شکارچيان می روند به جنگل تا ميمون را به ... « !شکار ميمون در اروپا » مثال 

طور سالم و زنده شکار کنند ؛ ميمون ها در آن گوشه هستند و شکارچی ها در اين طرف ، 

قبالً جلوی درخت ها و يا رودخانه ای که محل آمد و شد ميمون ها است ، کاسه ها ی 

سريشم می گذارند ؛ خودشان هم شبيه به همان کاسه ها را آن طرف تر می چينند ، منتها 

کاسه ها ی خود ، که پر از آب است فرو می کنند ؛  ميمون ها هم دستشان را بر می دارند 

ميمون ها هم نگه می دارند ؛ بعد درست مثل تيمم می گذارند . اين ها مدتی نگه می دارند . 

روی پيشانی ، آن ها هم می گذارند روی پيشانی  ؛ اين ها دست هايشان را می کشند روی 

چشم ها و صورتشان ، آن ها هم می کشند ، اين ها رو به خورشيد می ايستند ، آن ها هم 

 ...می ايستند 

و ! اما بعد که می خواهند چشم هايشان را باز کنند ، باز نمی شود ! خوب خشک می شود 

 روشن شد ؟. شکارچی می روند و می گيرندشان 

 خالصه 
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خود » و هم از « خودآگاهی انسانی » خالصه اين که ، استحمار قديم ،برای اين که هم از 

غافل کند می خواد تريپی درست کند در يک چار چوبه ی محدود دو دو « آگاهی اجتماعی 

. تمام ايده آلش  هم تا نوک بينی !  مثقال وزن همه ی وجودش باشد 4تا چهار تا که فقط 

يک ريش جلو ، يک چادر عقب ، يک کتاب دعا ، يک مسجد ، يک حرم ، يک کربال ، 

اين ! برو دنبال کارت ! دنيا و آخرت همه تأمين ! يک حج ، يک نماز و يک روزه ، تمام 

فارغ از دغدغه ی دنيا و آخرت ،  (تيپی  )! تيپی است که آن استحمار قديم درست می کند 

 .و فارغ از هر گونه مسئوليتی و حتی فارغ از هرگونه دلهره ی جنايتی 

اين ! و تيپ جديد ، يک خانم ، يک آقا ، يک پيکان ، يک کلينکس ، يک مقدار قرض ، تمام 

 .، منحنی اش بسته می شود 

 دفتر ها ی – آن کسانی که ازدواج کرده اند و آن کسانی که ازدواج نکرده اند –شما 

 همان هايی که هر کسی – دفتر ها ی يادگاری خودتان را –صريح تر بگويم - خودتان  را

 نگاه کنيد ؛ ببينيد در سال ها ی پنج و شش دبيرستان ، چقدر بد –دارد و البد حاال هم هست 

ای مرگ چرا نمی آيی » ،«خدا چرا مرا خلق کرده ای » : (نوشته شده  )...بينی و فلسفه و 

همه اش پر از رقت ، احساسات ،  رمانتيسم ، و . « چرا من هستم ؟بردارو ببر » ، «

ظرافت روحی ،که از تصور کسی که مريض است ، تا صبح خوابش نبرده ، خواسته 

 }و حاال که ازدواج کرده ، همه آن ! خودکشی کند ، خواسته خودش را بيندازد توی چاه 

در همان دو سه ماه اول از سزش پريده و اصالً دفتر يادگاريش را هم داده  {حساسيت ها 
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خودش هم خجالت می کشد اليش را باز ! کسی بخواند و ديگر نرفته دنبالش که بگيردش 

و ديگر بخت آزمايی و قرعه ! چرا ؟ برای اين که چهار تا قسط به کلی فلجش کرده!کند 

را می  {زندگی اش  }منحنی ! کشی بانک عمران است که تمام درد هايش را شفا می دهد 

 !بينی ؟ می بينی چه زود بسته می شود ؟

. است ، آن هم تيپ استحمار قديم که در کمين  يکايک ما هست « استحمار جديد » اين تيپ 

در بيابيم ، می اندازدمان در قالب جديد ؛ از يک جا عصيان کنيم ، در  (قديم  )از آن قالب 

جا ی ديگر سرمان را بند می کنند ؛ يک جايی نفی کنيم ، جای ديگر به زانومان در می 

آورند ؛ يک جايی را متوجه شويم ، جای ديگر غافلمان می کند ؛ در يک جنگ زرگری 

 .دستشان را می خوانيم ، زود يک جنگ ديگر در کنارش مطرح می کند و ما را می کشاند

بنابراين نسل ما با اين شدت اسير دست قدرت هايی است که ، به همان سادگی که از مواد 

 می توانند نسل ما – به هر شکل که اراده کنند ، استاندارد شده –ساده ، پالستيک می گيرند 

، علم دارند ، تلويزيون دارند ، روزنامه  {آخر  }. را هم به هر شکلی که بخواهند بسازند 

دارند ، روابط جمعی دارند ، ترجمه و تئاتر و علم و تکنيک دارند ، انسان شناسی و جامعه 

هم دارند آن هم در « استاندارد » شناسی و هنر دارند ، آن هم در سطح جهانی ؛ بنابراين 

 !هم دارند آن هم در سطح جهانی « تصميم » سطح جهانی ،و لذا 

پيدا می « عقده » اين است که ما جوجه ها ی ساده و غافلی ، که با يک چيز خيلی کوچک 

کنيم ، با يک چيز کوچک جذب می شويم ، با چيزها ی کوچکی ناراحت می شويم و غم 
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هامان ، دردهامان ، غصه هامان و ايده آل هامان بسيار اندک است ، چگونه می توانيم 

مطمئن باشيم که اسير اين قدرت ها ی پيچيده و چشم بندی ها ی بسيار وحشتناک که حتی 

هوش ها را می ربايد ، نباشيم و آزاد و مستقل شويم و دچار استحمار قديم يا جديد نباشيم ؟ 

 !خيلی دشوار است 

ولی من چنين فکر می کنم که هر مسأله ای که در پيرامونمان مطرح است چه فردی و چه 

اجتماعی ، چه به صورت علم و چه به صورت ادب ، چه به صورت مسأله  ی اجتماعی و 

چه به صورت مسأله ی اخالقی ،چه به صورت هنر و چه به صورت فلسفه و چه زيبايی 

شناسی ، چه به شکل دين و چه به شکل بی دينی ، همه و همه ، اگر ببينيم که در مسير 

يعنی احساس مسئوليت در زمان و در جامعه ، و توجه من به « خودآگاهی  اجتماعی »

مجموعه ای که وابسته به آن هستم ، نباشد ، نامش و عنوانش هرچه باشد ولو هر قدر هم 

 !استحمار کهنه و استحمار نو: است « استحمار » حق و مقدس ،

 

                  * 
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