امتناع نوزايی در سنت
)مدرنيته بيرون آمدن از سنت است(

اکبر کرمی
زالو
اگر فيلم ساده اما بسيار تکاندهند ی »زالو« را نديدهايد ،احتمالن يکی از فرسنگها ی سنت ايرانی و نظام مردساﻻر
مستولی بر آن را از دست دادهايد .زالو مستندی است که بهمن کيارستمی ،يکی از دو پسر عباس کيارستمی در همدستی با
پدر ساخته است .زالو روايت رابطه ی دردناک يک پدر و يک پسر در ايران مﻌاﺻر است ،که از سر حادثه چنان همه چيز
در آن جفت و جور شده است ،که میتواند تا مرتبه ی تصويری بیروتوش از هر پدر و پسری در فرهنگ سنتی ايران هم
باشد .زالو در عميقتريق و دقيق ترين شکل و زبان ممکن از زالو ی سنت و زالوهايی که نظام مردساﻻر در پوششی از
برهان لطف به جان جانها ی جوان اين خاک چاکچاک انداخته است ،پرده برمیدارد؛ اين فيلم مهم تنها يک روايت
شخصی از شخصيت پيچيده و بيمار يک پدر و پسر نيست؛ داستان نشانهگانی است که در ايران آندميک است و از تاروپود
فرهنگی پرده برمیدارد که فرزندان را همانند گروگانهايی در زندان پدران رها کرده است .اين سندرم بهخوبی نشان
میدهد که اعترافگيری و شکنجه و زندان که در جمهوری اسﻼمی )به عنوان نمونه ی برجسته ی يک ساختار پدرساﻻر(
به اوج خود میرسد ،يک پديده ی غيرعادی و آنچنان که برخی از منتقدان ادعا کردهاند اسﻼمی نيست .اين فاجﻌه ادامه ی
پسرکشی )و ناديده گرفتن دختران( در فرهنگ ايرانی است.
مستند زالو تنها  ١٦دقيقه و  ٤٥ثانيه است؛ و بهمن کار چندانی روی آن نکرده است .او بی حرافی و لفاظی و شهيدبازی که
ايرانيان در همه ی آنها بسيار خبره اند ،تنها چند تکه فيلم را که به طور چيره از کارهای پدرش هستند ،ويرايش و سرهم
کرده است؛ و تيتراژ ،موزيک و نامی بسيار گويا و خيرهکننده روی آنها گذاشته است .حتا نام فيلم از حرفها ی عباس
کيارستمی گرفته شده است .اينها اما هيچکدام کار کارستان بهمن را بیقدر و بینشان نمیکند؛ چه ،يک مستند اگر بخواهد
مستند باشد؛ و مستند خوبی هم باشد ،بايد هم همينگونه باشد .هرچه کارگردان ناپيداتر ،مستند مﻌتبرتر .و اين دقيقن همان
چيزی است که در زالو ديده میشود .بهمن کيارستمی در  ١٦دقيقه و  ٤٥ثانيه ،ساعتها و سالها کار و اعتبار عباس
کيارستمی و فرهنگی که کسانی همانند او را میپرورد را به ديوار میکوبد و به افتخار پدرکشی خطر میکند.
پدر ،نظام پدرساﻻر ،و خانواده ی سنتی هسته ی سخت اين دوالپايی است که با نام سنت بر شانهها ی همه ی ما سنگينی
میکند و نامه ای است که سنت به آدرس همه ی ما فرستاده است .حتا خدا و همه ی آنچه با اين سرنام به فرهنگها و
سنتها تحميل شده است از همين ريشه برخاسته است .محمد مختاری پيشتر از آن با سرنام "شبانرمهگی" ياد کرده است و
انگاره ها ی رنگارنگی که در ايران سر باز کردن کﻼف "انحطاط" را داشتهاند ،همه به همين جا بازگشتهاند" .ما"يی که در
آستان "ديگری بزرگ" ايستاده است و هنوز "ما" نشده است .مايی که گاهی )هرجا فرﺻت کنيم( شبان و گاهی )بيشتر(
رمه هستيم .مايی که هميشه از نبود آزادی و برابری ناله میکنيم ،اما در هر بهار آزادی به سربريدن بیبسمل آزادی
شتافتهايم و فرﺻت سياهیلشگر بودن را از دست ندادهايم .مايی که بازو ی سرکوب ،سکوت ،و سانسور را حتا در غيبت
"ديگری بزرگ" و در همدستی با او تا هر دهليزی در هر خانه و کاشانهای کشاندهايم .مايی که از حداقل برابری ،يﻌنی
برابری در آزادی بیزاريم.
نمیتوان دمکراسی و حقوق بشر خواست و از اين ننگها که در فضا ی تنگ خانهها و خانوادهها ی ما جاری است ،گذشت.
نمیتوان منتقد اديان و مذاهب و خواهشها و خوانشها ی سطحی از اين ﺻورتکها ی سنت بود ،اما همچنان در ستايش اين
تاريکخانهها و شکنجهگرانی که با نام پدر ،مادر ،برادر ،همسر ،مﻌلم ،هنرمند ،کارگردان و روحانی به جان گروگانها
افتاده اند ،لفاظی کرد.
بنياد برهان لطف که بحرانها ی ﻻيهﻻيه ای را بر جامﻌه ی پريشان ما آوار کرده است و نکبت جمهوری اسﻼمی تنها گوشه
ی کوچکی از آن را باﻻ زده است ،از اين هسته ی سخت و بيمار آب میخورد و بازتوليد و تکثير میشود(١).

آنچه زالو را برجسته میکند پدری به ظاهر فرهيخته و به نام است .فرهيخته تا آنجا که برچسب عامی و بیسواد و حتا
مذهبی به آن نمینشيند و بهنام تا آنجا که هيچ امکانی برای ترجمه ی او و رفتارها ی بدخيماش به دين و مذهب نمیگذارد!
يﻌنی توسﻌهنايافتهگی ريشهها یاش عميقتر از آن است که در جاروجنجالها ی سبکسرانه و سطحی ی مذهبیها و
مذهبستيزان ديده میشود.
مذهب قدرتمندترين و در همان حال عوامانهترين ﺻورتبندی سنت است؛ اما تنها ﺻورتبندی آن نيست .اين زالو در
اشکال گوناگونی به جان و کالبد اين ملت افتاده است و از آن تغذيه میکند(٢).
زالو ی بهمن برجستهترين و پنهانترين شکل اين فرهنگ است که هم کمتر ديده میشود و هم آسانتر از نقدها میگريزد .چه
در اين مورد ويژه آن چه هميشه امکان توجيه و فرار به پدرساﻻر میدهد ،از اتفاق امکانات به دام افتادن آن را فراهم آورده
است .پدرساﻻران چموش بسياری بودهاند که دژخيمی خود را در زرورقی از رشوهها ی مالی و زبانی و اجتماعی پنهانيده
اند و از گزند نقد و نفرين رهيده اند؛ اما در اين مورد ويژه نماينده ی سنت در نقش دانا ی کل و قادر متﻌال در پشت دوربين
دژخيمی
نشسته است تا لطف ﻻيزال "خود" به فرزند را ماندهگار کند .همه چيز بیهيچ ابهامی به برهان لطف میرسد؛
ِ
نديدن ديگری و دشواری نفی حقوق او تنها با توهمی از لطف است ،که ممکن و آسان میشود.
بهمن شانس آن را داشته است که در سايه ی بلند اين پدر بيمار بايستد و ناکامی و نادانی جاری بر اين نهاد داغان را فرياد
بزند.
بهمن شانس آن را داشته است که در انﻌکاس ﺻدای خالی اين پدر هيستريک و نارسيست )که هسته ی سخت هر پدرساﻻری
و مناسبات ديگر آن است (.ﺻدايش را سوار و پر کند.
بهمن اين شانس را داشته است که پدرش از فرايند شکنجه ی سفيد و اعترافگيری اجباری او فيلم بگيرد و برای قربانیاش
به ارث بگذارد.
اين رخداد تنها از خطا ی پدری ندانمکار اما مهربان حکايت نمیکند ،بسيار عميقتر است؛ کيارستمی ناخواسته و نادانسته
فاجﻌه و نکبتی را که در خانهها و خانوادهها ی ما جاریاست و طبيﻌتی نابهکار را که طبيﻌی به نظر میرسد ،آشکاريده
است .او چنان پشت دوربين در هيات دانای کل ،قادر متﻌال و لطيف ﻻيزال فرورفته است که قربانی را حتا شايسته ی يک
دادگاه حداقلی هم نمیداند .نه وکيل مدافﻌی؛ نه حق و حقوقی؛ و نه حتا حق بیگناهی پيش از يک دادگاه ﺻالح!)اگر بوی گند
اين رفتار آزارتان نمیدهد ،دستکم با مذهبیها که همين رفتارها و نکبتها را در اشلی ديگر مرتکب میشوند ،مهربانتر
باشيد! و وقتی از "امر به مﻌروف و نهی از منکر" و"گشت ارشاد" حالتان به هم میخورد ،به آينهها نگاه کنيد(.
با يک مشاوره ی ساده و در حضور يک حامی کاربلد در چند ثانيه امکان رهايی متهم از جرم فراهم بود .نه ديگر ﻻزم بود،
گونه ی کودکی سياه شود) (٣و نه روان او لتوپاره! اما اين دانای کل که تصوير کموبيش دقيقی از همه ی ماست چنان در
گل سنت فرورفتهاست ،که هيچ دليلی برای اين وقتکشیها نمی بيند :تنها ﻻزم است هويت متهم محرز شود).اين حرف برای
شما آشنا نيست!(
او کودک ماست ،ما او را دوست داريم ،برای او زحمت میکشيم ،پس حق با ماست! )همين نگاه در فقه شيﻌی به مرتبهای
رسيده است که پدر را حتا از ننگ فرزندکشی میرهاند و حاکم را از ننگ آدمکشی!(
سهرابکشی کمدی تاريخ و ابتذال سنت ايرانی است؛ ابتذالی که بسيار عادی شده است.
بهمن کيارستمی بر طبيﻌت دژخيمی که در سنت ايرانی/اسﻼمی طبيﻌی به نظر میرسد ،انگشت گذاشته است؛ يﻌنی او تنها
نيست.
)شايد ما هم ﻻزم است همانند زنان شجايی که جنبش "می تو" را در جهت احقاق حقوق زنان و برای پايان دادن به آزار
زنان در محيطها ی کار ،به راه انداختند شجاعت به خرج دهيم و از تجربه ی خود بگوييم(.
من هم همانند بهمن در خانه و خانواده تحقير و شکنجه شدم!

من هم بارها به اعترافها ی اجباری کشيده شدم!
من هم پيش از زندانها ی جمهوری اسﻼمی در خانه و خانواده ،بهشت را با طﻌم تازيانه تجربه کردهام!
من هم )همچنان که گونه ی بهمن شهادت می دهد( بارها و بارها از سوی اطرافيان خود در خانه و خانواده به شديدترين و
وحشيانهترين شکل ممکن لتوکوب شدم!
من هم "زالو" ناميده شدهام.
اما اين همه ی داستان نبود و نيست.
سالها گذشت تا من توانستم ميان خانهای که بتکده ی من بود )همانند هر کودک ديگری( و کودکی که عاشق آن بتها بود و
خانوادهای که زندانی نادانیها ی خود بود و آن کودک را در زندان خود به گروگان گرفته بود ،فاﺻله بگذارم! من همانند
هر زندانی ديگری گرفتار زندانبان خود هم بودم! يﻌنی سنت خانه و خانواده را بهگونی پرداخته است ،و آنها مرا ،که تا
مدتها هنوز عاشق آنها بودم )شايد هنوز هم هستم(؛ و مانند هر کودکی آنها را میستودم و خطاها ی شان را ناديده
میگرفتم! نه حتا بيشتر ،من گاهی خود را مجازات هم میکردم؛ که چرا نتوانستهام رضايت آنها را فراهم آورم و آنی باشم
که آنها میخواهند! و به گونهای بينديشم که آنها میپسندند.
سنت با تﻌبيه ی اين زندانها ی تودرتو فرايند خودپذيری را که سنگ بنای تولد يک انسان مستقل و خودبنياد است ،از بن
خراب میکند .سنت با هرچه کنار بيايد با خودبنيادی و آزادی کنار نمیآيد .فرزند خوب همانند سرباز خوب تنها بايد گوش به
فرمان باشد و عاشق وطن و پدر خود! فرزند خوب فرزند شهيد و مرده است.
نپرسيد وطن و خانواده برای من چه کرده است؟ بپرسيد من برای آنها چه کردهام؟ )اين جمله برای شما آشنا نيست؟(
حاﻻ حسی که به آنها دارم ترکيبی از عشق و نفرت است و هنوز آزارم میدهد .همه ی خاطرات کودکی ،نوجوانی و حتا
جوانی من گردابی بود ميان آنچه خود میپسنديدم و میخواستم و آنچه آنها میپسنديدند و اجازه میدادند! نه آنکه آنها
مرا دوست نمیداشتند! اما آنها به سنت و زندانی که برای آنان ساخته بود ،بيشتر از بالها ی کوچک من اعتماد داشتند!
آنها چنان در سنت تحقير و مچاله شده بودند ،که باروشان نمیشد کودک کوچکشان بتواند روی پاها ی خود بايستد و با
بالها ی کوچکاش به افقها ی دور سرک بکشد! آنها پاها ی نحيف مرا بارها و بارها شکستند و بالها ی نازکام را
بارها و بارها چيدند تا بیبالی و بیپايی خودشان را فراموش کنند .آنها هميشه نگران من بودند! و از احتمال انحراف من از
راستی و درستی بود که هميشه به زندهبهگور کردن من میرسيدند! آنها مرا دوست داشتند؛ اما نه بيشتر از خدا ،وطن،
دين ،اخﻼق ،مﻌنويت ،آبرو ،سنت و مزخرفاتی از اين دست!
تازه من دختر نبودم.
دانشگاه هم رفتم ،دکتر هم شدم و داستانام با بهمن بهکلی ديگر است.
بهمن اما از من خوششانستر بود؛ او انگار به اندازه ی من کتک نخورده است و آماج توهين و تحقير نبوده است) .چه
میدانيم ،شايد هم خورده است ،اما فييلم آن وجود ندارد(.
اما من هم از يکی از دوستان دوره ی کودکیام خوششانستر بودم؛ او را پدرش )که از اتفاق آخوند بود( با سيخ کباب
سرخشده ،داغ میکرد؛ و من هنوز فراموش نکردهام که وقتی مهدی جای سيخها ی داغ را در کمرش نشانم داد ،چه اندازه
احساس خوشبختی کردم .اما مهدی هم از بچهها ی ديگری که به علت خشونت فيزيکی مردهاند ،خوششانستر بود(٤).
آنکه در زير مشت و لگد پدر و مادر و برادر میماند و نمیتواند جان کوچکاش را از آوار خشونتها ی گوناگون نجات
دهد ،تنها از ما بدشانستر بوده است .او بيشتر از ما در سياهی سنت ناديده گرفته شده است و حقوقاش به تاراج رفته است.
او بيشتر از ما در حلبیآبادها ی فرهنگی که گاهی خانه يا وطن يا فرهنگ ناميده میشود ،گم شده است.
در جوانی و دوران دانشجويی از هواداران پرشور فيلمها ی عباس کيارستمی بودم و از ديدن آنفيلمها ی پرکشش و
ستايششده بسيار لذت میبردم! اما هيچگاه به مغزم خطور نکرده بود ،که مولف آن فيلمها شاعرانه که در دل هر فاجﻌه ی
جاری ،داستانی عاشقانه و مهرانگيز میجست و میيافت و برای ما بازمیگفت در زندهگی شخصی خود چه آسوده و چه

آسان شﻌر ،عشق و جستوجو ی شادی و ستايش آزادی را فراموش و همانند دژخيمانی که چهار دهه است بر ايران فرمان
میرانند ،رفتار میکند) .آيا آن فيلمها ادامه ی منطقی اين رفتارها نبودند؟ و نمیخواستند رد جنايت را پاک کنند؟(
اين همانندی شرمآوار شوربختانه حکايت همه ی ما هم هست! ما که در سايه ی نام بلند ايران ايستادهايم ،اما تا خرخره در
فرهنگی پدرساﻻر و منحط فرورفتهايم؛ ما که روزها و شبها در ستايش "مادر" شﻌر میبافيم و در همان بافتهها ی مان
زنان و دختران را به دار میکشيم؛ ما که در حلبیآبادها ی فرهنگی خوش هستيم و در جهلی چنان مرکب غوطه میخوريم
که همانند کودکان به نکبت نشناليزم و ملیگرايی )که سايه ی پدری بيمار است( افتخار میکنيم! و از له کردن هر چيز
کوچک و بزرگ در پای اين غرور زخمی نمیهراسيم .ما که هنوز زندانی و گرفتار زندانبان خود هستيم و با عشق به او
نفس میکشيم! ما که هنوز وقتی نام پدر ،مادر و خانه و خانواده را میشنويم ،بیاختيار آب از دهانمان جاری میشود و
دروغ بزرگ فروپاشی خانواده در غرب را باور و پروار میکنيم! ما که هنوز ما نشدهايم و به آسانی میتوانيم پشت يک
دوربين بنشينيم و فرزندان خود يا فرزندان ايران را به اعتراف بر عليه خود محبور کنيم .ما که درست مثل يک زالو رفتار
میکنيم و "ديگری" را فرافکنانه زالو میناميم.
زالو ی سنت
اگر زالو ی بهمن کيارستمی هنوز آزارتان نمیدهد ،بايد نيم نگاهی به آمار رسمی فقر ،بیکاری ،مرگومير کودکان در
خانواده ،قتلها ی ناموسی ،فرار از خانه ،کودکانکار ،بردهگان جنسی ،طﻼقها ی عاطفی ،نزاعها ی خانوادهگی و
مشکﻼتی از اين دست در ايران بيندازيد ،تا عمق فاجﻌه را درک کنيد .اينها به قول انگليسیها تازه نوک کوه يخی است که
در اقيانوس ايران امروز شناور است .هرچند در همه ی اين موارد جمهوری اسﻼمی درگير و مسوول نخست است ،اما
جمهوری اسﻼمی و اسﻼمسياسی تنها مجرمان اين جنايتها ی جاری نيستند.
بر خﻼف تصور بسياری از کسانی که از جمهوری اسﻼمی به تنگ آمدهاند ،اسﻼم سياسی و جمهوری اسﻼمی خود برآمد
آسيب بزرگتری است که کمتر به حساب میآيد و از بسياری بررسیها بهآسانی میگريزد .اسﻼم سياسی و مدل شيﻌی آن
در جمهوری اسﻼمی برآمد نکبتی است که در فرهنگ و سنت ايرانی ريشه دارد.
بدفهمی و بدانديشی ممنوع! نمیخواهم بگويم ،ايرانيان ،سنت و فرهنگشان ذاتی دارد که پلشت است! چه ،از چنين ذاتی در
هيچ گفتوگو ی دقيق از فرهنگها و سنتها و مجموعهها ی کﻼن ديگر نمیتوان سراغی يافت .و چنين ادعايی چنان خام
است که هيچ نيازی به گفتوگو بر سر آن نيست .با اين همه بايد پذيرفت که شيﻌهگری در ايران و اسﻼم ايرانی در اساس
ﺻورتبندی ی ديگری از سنت ايرانی و پيشااسﻼمی است که بيشتر از سودا ی مسلمانی از سر ايستادهگی در برابر
مهاجمان مسلمان برخواسته است) .از اين هم نمیتوان و نبايد به اين نتيجه ی بیبنياد رسيد که ﺻورتها ی ديگر اسﻼم
اﺻيلتر و بیمسالهتر هستند" .پاک دينی" هميشه از خود دين ويرانگرتر است(.
در اين چشم انداز نقد اسﻼم تاريخی )میگويم اسﻼم تاريخی تا تاکيد کنم هيچ چيزی غير از اسﻼم تاريخی وجود ندارد( در
هر خوانشی هم چون بنار و علتی که بتواند انحطاط را در ايران توزيع دهد ،ناتمام و ناکام خواهد ماند .بايد تيزی ی نقد را
بيشتر و چاقو ی جراحی را پيشتر فرو کنيم.
نقد اسﻼم همچون آسيبی که به دينخويی ،ناپرسايی و ناانديشی میانجامد و در نتيجه به انحطاط ،در بهترين ﺻورتبندی در
نوشتهها ی بسيار دلچسب آرامش دوستدار ديده میشود .با اين همه ،آنچه آرامشدوستدار میگويد بيش از اندازه
ذاتگراست که بتواند درست باشد و به سرچشمهها ی انحطاط در ايران نزديک شود .چندان دشوار نيست که بخواهيم و
بتوانيم به دﻻيل الهياتی ،تاريخی ،مذهبی و حتا سياسی نشان دهيم که اسﻼم ايرانی و شيﻌهگری در ايران تﻼشی بوده است
برای بازسازی و بازتوليد سنت پيشااسﻼمی در قامت فاتحان جديد )و مگر غير از اين هم ممکن است(؛ در نتيجه عجيب
نخواهد بود که ادعا کنيم ريشهها ی انحطاط در ايران عميقتر از  ١۴٠٠سال است!
همچنان که خود دوستدار در جايی توضيح میدهد »دينخويی« امری دينی و حتا اسﻼمی نيست .میتوان مسلمان و حتا
مومن نبود ،اما همچنان دينخو بود؛ و از پرسيدن و انديشيدن در مﻌنای عميق کلمه سرباز زد .دينخويی آسيبی است که از
سنت ريشه می گيرد و تنها به سنت ايرانی هم مربوط و محدود نيست .سنت در جان خود با تغيير و تحول مساله دارد .سنت
همه ی پرسشها را در "درخششها ی تيره" ی خود پاسخ گفته است .سنت با هر انديشيدن و پرسيدنی که اﺻيل باشد و سر

و سودای تغيير و عبور از دگماهای آن را داشته باشد ،دشمن است .زيرا تغيير و تحول مهمترين مساله ی سنتها بوده است
و مقابله با آن اهتمام اﺻلی هر سنتی است) .راه حل افﻼطون برای ايستادندن تاريخ و کم کردن فاﺻلهها از نسخهها ی ايدآل
ممکن است حاﻻ ابلهانه به نظر برسد ،اما دو هزاره طول کشيد ،تا کسانی شهامت خنديدن به آنها را پيدا کنند و چراغی تازه
برافروزند(.
هزارهها تجربه ،درد ،لذت ،شکوه ،شکست و پيروزی انباشته شده است تا سنتها ی ستبری همانند سنت ايرانی باﻻ آمده
است .در نتيجه عجيب نيست اگر در جهانی که مناسبات سياسی همانند مناسبات فيزيک و زيست درک نمیشد ،هسته ی
سخت سنت در راستای آن قوانين شکل گرفته باشد .به زبان ديگر سنتها هم همانند ياختهها ی زيستی برآمد انتخابها ی
طبيﻌی )و تاريخی و جمﻌی( هستند؛ يﻌنی حفﻆ سنت هميشه اولويت اول هر سنتی است .سنتها در نبود سياستها و
راهبردها ی امنيتی که امروزه هر ملت/دولت مدرنی برای خود دارد ،همانند ياختهها ی حياتی خودايستا و هموستاتيک
بودهاند ،و هنوز هم هستند.
در اين چشمانداز آنچه "امتناع تفکر در فرهنگ دينی" خوانده میشود از يک زاويه يک بدفهمی بزرگ است و بايد به
امتناع تفکر )واگر دقيقتر بخواهم بگويم امتناع نوزايی( در سنت دگرديسی کند .چه اديان به طور چيره در نامها ونشانهها
فشرده میشوند! يﻌنی اديان اگر شوندها )دﻻيل( و بنارها )علل( ی آن فراهم باشد به آسانی میتوانند با حفﻆ نامها و نشانهها
از اساس متحول شوند .و اين درست همانکاری است که اديان در طول سدهها و هزارهها میکنند و کردهاند تا جاودانه
شوند (۵).اما سنتها بهکلی ديگر هستند! سنت در برابر به آسانی میتواند با تغيير نامها و نشانهها کنار بيايد تا کارکرد خود
را ادامه دهد .به زبان ديگر ،در سنت کارکرد اهميت دارد ،اما در دين نامها و نشانهها! از همين روست که اديان به آسانی
در گذر زمان به ضرب زور واقﻌيتها ی تازه تهی میشوند ،يا مدلولها ی ديگری میپذيرند .سنت اما در طول زمان
پوستين عوض میکند و آنچه دارد و برای تﻌادل خود و باﻻنس اجتماع ﻻزم میداند را به آسانی )حتا اگر ﻻزم باشد( در
پوستين نامها ی جديد میپوشاند و در کالبد فاتحان تازه میريزد.
برای سنت پايداری فﻌال ،و تﻌادل دايناميک اهميت دارد .يﻌنی در همان حال که همه چيز در حال تغيير است ،هيچ تغييری
نبايد باﻻنس جامﻌه را به هم بريزد .اين هموستازی و همايستايی هسته ی سخت سنت است .و همانند ياختهها ی زنده به
مجموعهای از بازخوردها ی مثبت و منفی سوار است تا بتوانند هر انحرافی را به محدوده ی تﻌادل و ستپوينتها ی
مطلوب بازگردانند.
برای سنتها همانند افراد آسانتر است از يک دين به دينی ديگر بکوچند! اما بيرون آمدن از پهنه ی سنت همانند بیدينی
است! و دشووارتر .هر چند سنت اگر ﻻزم باشد با بیدينی هم به آسانی کنار میآيد ،اگر و تنها اگر بتواند از بیدينی هم
دينی تازه بتراشد .به زبان ديگر ،تفکر در هم سنت و هم در اديان وجود دارد ،اما خط قرمزهايی هستند که نبايد از آنها
عبور کرد .با همه ی درهمآميزی و همپوشانی که در اديان و سنتها ديده میشود ،هنوز هستند چيزهايی که اين دو را از هم
جدا میکند .در سنت برآمد هر تفکری بايد محدود به حفﻆ ثبات و تﻌادل جامﻌه باشد؛ در اديان اما حفﻆ نامها و نشانهها
اهميت به مراتب بيشتری دارند(۶).
تفکر اگر اﺻيل و شاهدبنياد باشد هم در پهنه ی سنتها و هم در پهنه ی اديان )اگر ﺻورتبندی ديگری از سنت باشد(
ممتنع و ممنوع است .يﻌنی متفکر نمیتواند و نبايد به شواهد و نتايجی که از تحليل آنها به دست میآيد ،وفادار بماند؛ و راه
و آماج انديشه و انديشهورزی پيشتر رقم خورده است .به زبان ديگر ما در پهنه ی سنتها )و خوانشها ی سنتی ازاديان(
با امتناع نوزايی روبهرو هستيم! با اين تفاوت که سنتها اگر ﻻزم باشد و زور بازیگران تازه زياد ،به تغيير نامها و
نشانهها و دالها و اديان به تغيير محتواها ،توضيحها ومدولولها خطر میکنند.
در سنت داشتن جهانبينی و انسانشناسی که از دل استورهها و افسانهها برآمدهاند ،اهميت بسيار دارد؛ و توضيح جهان و
سرنوشت آدمی در جهت حفﻆ ثبات اجتماعی و تاريخی کارکرد اﺻلی آنها است .آنها توزيع قدرت ،آزادی ،شان و ثروت
و توضيح وضع موجود و مطلوب را ممکن میکنند.

به عنوان نمونه در سنت ايرانی نبرد وجودی و هميشهگی ی خير و شر و وسواس نيک و بد ،اهميت بنيانی دارد .چنين
پنداری ساکنان سنت را برای همراهی و همسويی با سنت و آنچه خير سنت در آن است ،مهيا میکند .چندان اهميت ندارد آن
را اهورامزدا و اهريمن بناميم يا ﷲ و شيطان.
عزاداری کردن در سنت ايرانی کارکرد دارد و برای تصﻌيد روان اجتماع ،فرافکنی جمﻌی ،و تجديد عهد با نمادها ﻻزم
است .چندان اهميت ندارد اين عزاداری برای سياوش باشد يا برای حسينابن علی .در نتيجه عجيب نيست وقتی آخوندها ی
زرتشتی حاکم هستند سياوشون تکرار میشود و وقتی آخوندها ی شيﻌه دهه ی عاشورا.
بر همين شوند در سنت ايرانی فرهنگ انتظار اهميت دارد نه کسی که منتظر آن هستيم! تقويم اهميت دارد ،اسﻼمی و
شاهنشاهی بودن آن را فاتحان تﻌيين میکنند.
داشتن قهرمانها ی ملی مهم است ،اما اين که اين لباس را به چه کسی بپوشانيم به پسند فاتحان و شاعران آنها باز میگردد؛
و چندان عجيب نيست اگر فرودسی رستم را انتخاب میکند و شهريار علی را.
سنت بر اديان چيره است؛ و همين چيرهگی است که مومنان را بسته به جایگاهی که در سنت دارند ،دسته دسته میکند .در
اديان ابزارها ی بسياری همانند ترجمه ،تفسير ،تحريف و راهها ی بیشماری همانند بازسازی ،احياگری ،بنيادگرايی،
اﺻولگرايی و نوانديشی در کار هستند تا از نامها و نشانهها و دالها ی آشنا حرفها و مدلولها ی تازه بيرون بکشند ،تا
)در بهترين حالت( راه متديننان را به جهانها ی جديد و نيازها ی تازه بگشايند ،يا )در بدترين حالت( مکيدن خون مومنان
همچنان ادامه يابد .نسبت مومنان به اديان با سنت بازتاب جایگاه آنان در جهانهای جديد و ابزاری است که به کار
میگيرند.
جن سنت تغيير و تحول است و بسمﷲ آن ثبات .اما ثبات هميشه امری نسبی بوده است! حتا پيش از توضيح "نسبيت
عمومی".
همه چيز در حال تغيير و تحول است؛ در نتيجه عجيب نيست اگر انسان سنتی لبريز از دلهره و سرريز از اضطراب باشد.
برای چنين انسانی يافتن تکيهگاهی که بتواند برفراز آن بايستد و از دلهره ی تغيير و اضطراب حرکت در امان بماند،
همچون مسالهای بنيادين است .مدنيت )در پارادايم سنت( تا حد بسياری از يافتن راهی به رهايی از اين دلهرهها و
اضطرابها ی وجودی )و حتا زيستی( آب می خورد .مدنيت )در مفهوم لغوی خود( هم راه و هم برآمد اين جستوجو ی
جانگاه است .نامها ،نشانهها ،خطوط ،تصاوير ،کتيبهها ،مجسمهها ،رسمها ،آداب ،تقويمها ،استورهها ،کتابها ،اديان ،مﻌابد،
و  ...همه و همه فرسنگها و بازتاب اين جستوجو ی بیپايان و آرامش بخش هستند .در پارادايم سنت اين ثبات و آرامش تا
مرتبه ی بنيانیترين ارزشها هم درک و هم ستوده میشود .چنين جستوجويی است که در فلسفه افﻼطون و الهيات سامی
به نتيجه مینشيند و تا دو هزارسال بر ذهن و زبان آدمی حکم میراند .هر تﻼشی برای تﻼشی آنها بسيار خطرناک انگاشته
میشود و اشد مجازات برای آن در نظر گرفته میشود.
در ايران امروز تﻼش هايی برای برون شد از سلطه و سيطره اسﻼم سياسی و حتا اسﻼم ديده میشود؛ اما شوربختانه سنت
هنوز بسيار ستبر و استوار است و حتا نقد آن هم کمتر تحمل می شود .در نبود خودآگاهی به سنت و نگاه انتقادی به آن هر
تﻼشی برای گذار از انحطاط ناکام و ناتمام خواهد ماند .حتا عبور از اسﻼم سياسی و نکبت جمهوری اسﻼمی هم در غيبت
نقد سنت به رواج ابتذالهايی همانند عرفان ،مﻌنويت ،اخﻼق ،ملیگرايی ،باستانگرايی ،قومگرايی ،سياستها ی هويتی و
چيزهايی از اين دست میرسد ،که چيزی نيستند مگر بازتوليد سنت.
مدرنيته به نوعی خروج از اين راهها ی مالوف و تغيير اين چشماندازها ی دلربا است؛ و در نتيجه اﺻلن عجيب نيست اگر
برای سنت و مردمان سنتی دردناک و دلهرهآفرين باشد .هر چه سنت عميقتر ،دلهرهها بيشتر؛ و هر چه دلهرهها
بيشتر ،ايستادهگی جدیتر و خونبارتر .نبايد بگذاريم اين واژهها ی قشنگ و خونگرم )عرفان ،مﻌنويت ،اخﻼق،
ملیگرايی ،باستانگرايی ،قومگرايی ،هويتگرايی( هوش از سر مان ببرد و عقلم مان را )اگر هنوز چيزی بهنام عقل سنت
برایمان گذاشته باشد( تﻌطيل کند .برای گذار از انحطاط بايد از سنت عبور کرد و از همه ی سنت هم عبور بايد کرد.
اگر پيدايش مدنيت را به ميانرودان در شرقميانه ،سومريان ،کلدانيان ،بابليان و  ...نسبت دهيم ،آنگا شايد بتوانيم قدرت
سنت را در ممانﻌت از تغيير در اين مناطق بهتر و آسانتر درک کنيم .چنين نگاهی میتواند چشمانداز تازهای در مطالﻌات
انحطاط در ايران و موانع توسﻌهنايافتهگی در منطقه ی شرقميانه باز کند.

آشکار است که هيچ ذاتی در هيچ مجموعهای ديده نمیشود .هيچ ژن بد يا خوبی در ميان نيست.
برای درک مناسبتر انحطاط بايد به ميمها) (٧ی خوب و بد فکر کنيم .ميمهايی که در برخی از سنتها و فرهنگها
کمزورتر و در برخی ديگر پرزورتر هستند .ميمهايی که شانس توسﻌه را رقم زدهاند.
مذهب قدرتمندترين و در همان حال عوامانهترين ﺻورتبندی سنت است؛ اما تنها ﺻورتبندی آن نيست .اين زالو در
اشکال گوناگونی به جان و کالبد اين ملت افتاده است و از آن تغذيه میکند.
سنت در جان خود با تغيير مخالف است؛ در نتيجه همه ی هم خود را میگذارد برای مقابله با آن اگر بتواند ،انکار آن اگر
نتواند و توجيه و توضيح کم اهميت بودن آن اگر بر او تحميل شود .سنت حتا وقتی به ظاهر شکست خورده است از پا
نمینشيند! در اولين فرﺻت ،لباس خود را پيدا و پنهان در قامت خصم خود و فاتح جديد مینشاند تا آب رفته را به جوی باز
گرداند.
شگرد اﺻلی سنت آن است که ادعاها ،سرنامها و چشماندازهايی را پرداخته است و عرضه میکند که نه تنها آنها اﺻيل،
بنيادی و استوار میداند که آنها را همانند سنجهای از اﺻالت ،بنياد و ثبات واستواری در فرايند پردازش اطﻼعات تازه
بهکار میبرد؛ و در نتيجه با بازگشت به آنها ايمان خود را به ثبات در هر لحظه تازه و تجديد میکند .سنت به انکار و مقابله
با تغيير مانده است و میماند .سنت تکاپويی بیوفقه برای بازگشت به ستپوينتها ی آرامشبخش خود است .در سنت ما با
امتناع امتناع خودپايی ،خودبسندهگی و خودبنيادی و آزادی ربهرو هستيم .ما گرفتار امتناع تفکر و نوزايی هستيم.
مدرنيته اما يک چشمانداز بهکلی تازه و ديگر به مساله ی تغيير و تحول است! در اين پارادايم بايد با تغيير و تحول کنار آمد.
آن را بايد به رسمت شناخت و محترم ديد و پاسداشت.
مدرنيته بيرون آمدن از سنت است.
پانويسها
 -١برای پیگيری اين مطلب رک به" :از برهان لطف تا بحران لطف" از همين قلم.
کرمی ،اکبر ،از بحران لطف تا بحران لطف ،وبگاه اخبار روز ١٩ ،تير ١٣٩٣
 -٢زالوی بهمن يادآور حکايت دردناکی است که عباس کيارستمی را فيلمساز جشنوارهای میخواند؛ شوربختانه انگار
واقﻌيت دارد؛ همه ی آن شﻌرها و شورها و شﻌورها در سايه ی بلند زالو کاذب و ساختهگی به نظر میرسند! او انگار همه
ی ما را فريب داده است .او گوشهای از فرهنگ چندمتنی )مولتیکانتسکچوال( ايرانی را به نمايش گذاشته است؛ فرهنگی که
برای خودنمايی در متنها ی پيدا و "بيرونی" ويترين خود را آباد نشان میدهد ،اما در متنها ی ناپيدا و "اندرونی" بیداد
میکند .شوربختانه نامها ی بسياری در ميان هنرمندان و اهل فرهنگ ديده میشنود که اگر حساب و کتابی باشد به آسانی به
ليستهايی از اين دست سقوط میکنند.
 -٣گونه ی سمت راست بهمن در قسمتی از اعترافات اجباری خود ،وقتی به طرف پدرش نگاه میکند کبود است؛ و میتواند
اشاره و نشانهای آشکار به آزار فيزيکی او هم باشد.
 -۴تصميم گرفتن برای نوشتن اين سطور چندان ساده نبود؛ حتا از کار دختران و زنانی که به جنبش »میتو« يا »منهم«
پيوستند دش وارتر بود؛ و اين از يک طرف اهميت گشودن اين تاريکخانه را نشان میدهد و از طرف ديگر اهميت اين
تاريخخانه را در امکان ادامه ی کار سنت .به زبان ديگر برای برانداختن سنت استبداد و استبداد سنت مهمترين حلقه،
پنهانترين حلقه است .اين که در اين تاريکخانه کودکان ،دختران ،زنان ،اقليتها ی رنگارنگ و گروهها ی آسيبپذير به
آسانی و با آسودهگی قربانی میشوند ،چندان عجيب نيست! آنچه عجيب است و به مغز کمتر کسی میرسد آن است که
مردان )همه ی مردان( هم قربانی اين سيستم هستند .هيچ کس از شر زالو ی مردساﻻری در امان نيست! مردساﻻری و
نظامها ی برآمده از آن نوعی هيچستان هستند.
اين نوشته ادای دينی است به همه ی دوستان دوره ی کودکیام )به ويژه مهدی( که کموبيش همانند من بودند و در حلبیآبادها
ی فرهنگی قد کشيديم.
 -۵اين نکته را پيشتر در سرنام دين "در کمند عقﻼنيت" کاويدهام.
رک به :کرمی ،اکبر ،وبگاه گويانيوز ،دين در کمند عقﻼنيت ١١ ،آويل ٢٠٠۵

 -۶وقتی به عنوان نمونه نوانديشی دينی سر از مﻌنويت و عرفان درمیآورد؛ يا نقد اسﻼم سياسی و جمهوری اسﻼمی به
زرتشتیگری و ناسيوناليزم وباستانگرايی می رسد؛ و از نقد نقض حقوق بشر و ستايش حقوق اقوام و زبان مادری به مرتبه
ی سياستها ی رنگارنگ هويتی کشيده می شويم ،پای سنت در ميان است .به زبان ديگر همه ی اين بازیگران گرفتار بازی
سنت هستند و چيزی بيش از بازتوليد سنت و بازگشت به ستپوينتها ی آن در کارنامه ی آنها نخواهد ماند.
.Memes -٧
ميمها پديدههايی هستند همانند ژنها ،اما آنها نه با ملکولها ی حياتی دیانای و آرانای که با داستانها ،متلها ،سنتها،
آداب و رسوم ،مناسک مذهبی و سنتی و حتا نامها و عبارتها ی ساده ی زبانی از يک نسل به نسل بﻌد منتقل میشوند .اين
اﺻطﻼح را اولين بار ريچارد داوکينز در کتاب "ژن خودخواه" توضيح داده است.

