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 اکبر کرمی 
 زالو

و نظام مردساالر  ايرانی ها ی سنت ايد، احتمالن يکی از فرسنگ«زالو» را نديده دهند ی تکانگر فيلم ساده اما بسيار ا
دستی با پسر عباس کيارستمی در همدو مستندی است که بهمن کيارستمی، يکی از ايد. زالو مستولی بر آن را از دست داده 

چنان همه چيز  هت، که از سر حادثاس معاصر ايرانپسر در يک  پدر و  يک ساخته است. زالو روايت رابطه ی دردناک پدر
هم ايران سنتی سری در فرهنگ روتوش از هر پدر و پتواند تا مرتبه ی تصويری بی، که میدر آن جفت و جور شده است

در پوششی از ترين شکل و زبان ممکن از زالو ی سنت و زالوهايی که نظام مردساالر تريق و دقيقدر عميقزالو  .باشد
تنها يک روايت  اين فيلم مهم  ؛داردچاک انداخته است، پرده برمیها ی جوان اين خاک چاکبه جان جان برهان لطف 

گانی است که در ايران آندميک است و از تاروپود  و بيمار يک پدر و پسر نيست؛ داستان نشانه شخصی از شخصيت پيچيده
نشان خوبی به هايی در زندان پدران رها کرده است. اين سندرمدارد که فرزندان را همانند گروگانفرهنگی پرده برمی

نوان نمونه ی برجسته ی يک ساختار پدرساالر)  (به عکه در جمهوری اسالمی و زندان گيری و شکنجه دهد که اعتراف می
اين فاجعه ادامه ی   اسالمی نيست.اند کرده چنان که برخی از منتقدان ادعا عادی و آن ريک پديده ی غيرسد، به اوج خود می

در فرهنگ ايرانی است. )و ناديده گرفتن دختران(پسرکشی   
 

حرافی و لفاظی و شهيدبازی که   ثانيه است؛ و بهمن کار چندانی روی آن نکرده است. او بی ٤٥دقيقه و  ١٦مستند زالو تنها 
اند، تنها چند تکه فيلم را که به طور چيره از کارهای پدرش هستند، ويرايش و سرهم ها بسيار خبرهن در همه ی آن ايرانيا

ها ی عباس حرف حتا نام فيلم از گذاشته است.  هاکننده روی آن موزيک و نامی بسيار گويا و خيره ،ژتيتراو کرده است؛ 
کند؛ چه، يک مستند اگر بخواهد نمینشان قدر و بیکار کارستان بهمن را بیکدام ها اما هيچاين گرفته شده است. کيارستمی

مستند معتبرتر. و اين دقيقن همان   ،گونه باشد. هرچه کارگردان ناپيداتربايد هم همين ،مستند باشد؛ و مستند خوبی هم باشد
ها کار و اعتبار عباس ها و سالساعت ،ثانيه ٤٥دقيقه و  ١٦شود. بهمن کيارستمی در چيزی است که در زالو ديده می

کند.   کوبد و به افتخار پدرکشی خطر میرا به ديوار می پروردند او را میکه کسانی همانو فرهنگی  رستمیکيا  
 

سنگينی  ها ی همه ی ما بر شانهسنت  با نامپايی است که ی سنتی هسته ی سخت اين دوال  پدر، نظام پدرساالر، و خانواده
ها و  گچه با اين سرنام به فرهنحتا خدا و همه ی آن . است ای است که سنت به آدرس همه ی ما فرستاده کند و نامهمی

ه است و  کردگی" ياد رمهسرنام "شبان از آن باتر پيشمحمد مختاری ريشه برخاسته است. شده است از همين تحميل ها سنت
"ما"يی که در  .اندگشتهاند، همه به همين جا بازها ی رنگارنگی که در ايران سر باز کردن کالف "انحطاط" را داشته انگاره

تر)  (بيشمايی که گاهی (هرجا فرصت کنيم) شبان و گاهی ستان "ديگری بزرگ" ايستاده است و هنوز "ما" نشده است. آ
بسمل آزادی  سربريدن بی بهار آزادی بههر اما در  ، کنيمرمه هستيم. مايی که هميشه از نبود آزادی و برابری ناله می 

سرکوب، سکوت، و سانسور را حتا در غيبت  بازو ی  . مايی کهايملشگر بودن را از دست نداده و فرصت سياهی ايمشتافته
يعنی  ،برابریمايی که از حداقل ايم. کشاندهای دهليزی در هر خانه و کاشانه با او تا هردستی "ديگری بزرگ" و در هم

زاريم.برابری در آزادی بی   
     

. گذشت ،ها ی ما جاری استها و خانوادهها که در فضا ی تنگ خانهتوان دمکراسی و حقوق بشر خواست و از اين ننگنمی
چنان در ستايش اين ها ی سنت بود، اما هماز اين صورتکسطحی ها ی ها و خوانشتوان منتقد اديان و مذاهب و خواهشنمی

ها گروگانجان به و روحانی  ، هنرمند، کارگردانمعلمسر، م ه ،برادر ،مادر ،گرانی که با نام پدرها و شکنجهخانهتاريک
.، لفاظی کردافتاده اند  

 
ای را بر جامعه ی پريشان ما آوار کرده است و نکبت جمهوری اسالمی تنها گوشه اليهها ی اليهف که بحرانبنياد برهان لط

)١(.شودخورد و بازتوليد و تکثير میی کوچکی از آن را باال زده است، از اين هسته ی سخت و بيمار آب می  
 



و حتا  سواد جا که برچسب عامی و بیتا آنفرهيخته ت. و به نام اسفرهيخته کند پدری به ظاهر آنچه زالو را برجسته می 
! گذارداش به دين و مذهب نمیبدخيم ها یهيچ امکانی برای ترجمه ی او و رفتارکه جا نام تا آن نشيند و بهبه آن نمیمذهبی 

ها و مذهبیی ی سرانه و سطحسبکها ی تر از آن است که در جاروجنجالاش عميقها یگی ريشهنايافتهيعنی توسعه
. شودديده میستيزان مذهب  

 
بندی آن نيست. اين زالو در  ؛ اما تنها صورتاست بندی سنتترين صورتمندترين و در همان حال عوامانه مذهب قدرت

) ٢(.کنداشکال گوناگونی به جان و کالبد اين ملت افتاده است و از آن تغذيه می  
 

گريزد. چه می هاتر از نقدشود و هم آسانتر ديده میاست که هم کم اين فرهنگترين شکل ترين و پنهانزالو ی بهمن برجسته
دهد، از اتفاق امکانات به دام افتادن آن را فراهم آورده  چه هميشه امکان توجيه و فرار به پدرساالر میدر اين مورد ويژه آن

ها ی مالی و زبانی و اجتماعی پنهانيده  که دژخيمی خود را در زرورقی از رشوه اند بودهی بسيار  پدرساالران چموش. است
پشت دوربين 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 

 رسد؛ دژخيمیِ به برهان لطف میهيچ ابهامی بیگار کند. همه چيز ماندهرا به فرزند  "خود"اليزال نشسته است تا لطف 
.شودممکن و آسان میاست، که لطف  ی ازبا توهمتنها حقوق او واری نفی دشنديدن ديگری و   

 
اد  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 فري

.بزند  
 

بهمن شانس آن را داشته است که در انعکاس صدای خالی اين پدر هيستريک و نارسيست (که هسته ی سخت هر پدرساالری 
. و مناسبات ديگر آن است.) صدايش را سوار و پر کند  

 
  اشقربانیبرای  فيلم بگيرد واو گيری اجباری و اعتراف ی سفيد بهمن اين شانس را داشته است که پدرش از فرايند شکنجه 

.به ارث بگذارد   
تر است؛ کيارستمی ناخواسته و نادانسته کند، بسيار عميقحکايت نمیمهربان  اما کارندانمداد تنها از خطا ی پدری اين رخ

يده  رسد، آشکارطبيعی به نظر می کار را کهطبيعتی نابه  است وها ی ما جاریها و خانوادهفاجعه و نکبتی را که در خانه 
ف اليزال فرورفته است که قربانی را حتا شايسته ی يک  يلط . او چنان پشت دوربين در هيات دانای کل، قادر متعال واست

(اگر بوی گند گناهی پيش از يک دادگاه صالح!و نه حتا حق بی ؛نه حق و حقوقی ؛داند. نه وکيل مدافعیدادگاه حداقلی هم نمی
تر  مهربان  ،شوندرا در اشلی ديگر مرتکب میها و نکبتها که همين رفتارها کم با مذهبیدست ،ددهنمی  زارتانآاين رفتار 

   )نگاه کنيد. ها، به آينهخوردحالتان به هم می  "گشت ارشاد"و "امر به معروف و نهی از منکر"! و وقتی از ديباش
  

کاربلد در چند ثانيه امکان رهايی متهم از جرم فراهم بود. نه ديگر الزم بود، حامی ی ساده و در حضور يک با يک مشاوره 
در  چنانهمه ی ماست از  دقيقی  وبيشکم ر! اما اين دانای کل که تصويهوپارو نه روان او لت  )٣(گونه ی کودکی سياه شود

بيند: تنها الزم است هويت متهم محرز شود.(اين حرف برای  ها نمیکشیوقت هيچ دليلی برای اين که ، ستاگل سنت فرورفته
 شما آشنا نيست!) 

 
ای (همين نگاه در فقه شيعی به مرتبه  پس حق با ماست!کشيم، ما او را دوست داريم، برای او زحمت میاو کودک ماست،  

) !کشیگ آدمرهاند و حاکم را از نناز ننگ فرزندکشی میحتا رسيده است که پدر را   
 

  ؛ ابتذالی که بسيار عادی شده است.سنت ايرانی استابتذال کمدی تاريخ و  کشیسهراب
   

رسد، انگشت گذاشته است؛ يعنی او تنها  اسالمی طبيعی به نظر می/بر طبيعت دژخيمی که در سنت ايرانی  بهمن کيارستمی
. نيست  

تو" را در جهت احقاق حقوق زنان و برای پايان دادن به آزار   (شايد ما هم الزم است همانند زنان شجايی که جنبش "می
شجاعت به خرج دهيم و از تجربه ی خود بگوييم.)    دکار، به راه انداختنها ی زنان در محيط  

 
 من هم همانند بهمن در خانه و خانواده تحقير و شکنجه شدم! 



!ها ی اجباری کشيده شدمه اعتراف من هم بارها ب  
!امبهشت را با طعم تازيانه تجربه کرده، ها ی جمهوری اسالمی در خانه و خانوادهمن هم پيش از زندان  

دهد) بارها و بارها از سوی اطرافيان خود در خانه و خانواده به شديدترين و  چنان که گونه ی بهمن شهادت میمن هم (هم
  !شدم کوبولتکن ترين شکل مموحشيانه
ام.ناميده شده "زالو"من هم   

 
 اما اين همه ی داستان نبود و نيست.

بود و  ها بت آن  عاشقکودکی که (همانند هر کودک ديگری) و   بود منکده ی که بتای خانهگذشت تا من توانستم ميان  هاسال
را در زندان خود به گروگان گرفته بود، فاصله بگذارم! من همانند آن کودک ها ی خود بود و ی که زندانی نادانیاخانواده

تا مرا، که  ها است، و آنگونی پرداخته را به  خانه و خانوادهبودم! يعنی سنت هم هر زندانی ديگری گرفتار زندانبان خود 
را ناديده شان  ستودم و خطاها یرا می هاآنو مانند هر کودکی  (شايد هنوز هم هستم)؛ بودم هاآنعاشق هنوز ها مدت
را فراهم آورم و آنی باشم  هاآنام رضايت که چرا نتوانسته ؛کردمتر، من گاهی خود را مجازات هم میگرفتم! نه حتا بيشمی
پسندند.ها میای بينديشم که آن و به گونهد! نخواهمی هاآن که   

 
مستقل و خودبنياد است، از بن   انسانيک ها ی تودرتو فرايند خودپذيری را که سنگ بنای تولد ندان سنت با تعبيه ی اين ز

فرزند خوب همانند سرباز خوب تنها بايد گوش به آيد. سنت با هرچه کنار بيايد با خودبنيادی و آزادی کنار نمیکند. میخراب 
فرزند خوب فرزند شهيد و مرده است. فرمان باشد و عاشق وطن و پدر خود!   

 
(اين جمله برای شما آشنا نيست؟)  ام؟ها چه کردهبپرسيد من برای آن  ؟نپرسيد وطن و خانواده برای من چه کرده است  

 
همه ی خاطرات کودکی، نوجوانی و حتا   دهد.دارم ترکيبی از عشق و نفرت است و هنوز آزارم می  هاآن حاال حسی که به 

ها که آندادند! نه آن پسنديدند و اجازه میها میچه آن خواستم و آندم و میپسنديچه خود میجوانی من گردابی بود ميان آن
ها ی کوچک من اعتماد داشتند!  بال از ترها به سنت و زندانی که برای آنان ساخته بود، بيشداشتند! اما آنمرا دوست نمی

پاها ی خود بايستد و با   شان بتواند رویککودک کوچشد ها چنان در سنت تحقير و مچاله شده بودند، که باروشان نمیآن 
ام را ها ی نازکشکستند و بالها پاها ی نحيف مرا بارها و بارها ها ی دور سرک بکشد! آناش به افقها ی کوچکبال

نحراف من از  ها هميشه نگران من بودند! و از احتمال اپايی خودشان را فراموش کنند. آن بالی و بیچيدند تا بیبارها و بارها 
تر از خدا، وطن، ها مرا دوست داشتند؛ اما نه بيشن آ رسيدند!گور کردن من میبهراستی و درستی بود که هميشه به زنده

  !سنت و مزخرفاتی از اين دست، معنويت، آبرو، اخالق، دين
 

 تازه من دختر نبودم.
.استکلی ديگر م با بهمن بهان و داستاشدم هم رفتم، دکتر هم دانشگاه   

    
چه (  .توهين و تحقير نبوده استبه اندازه ی من کتک نخورده است و آماج   او انگار تر بود؛شانساز من خوشاما بهمن 

ن وجود ندارد.)آدانيم، شايد هم خورده است، اما فييلم می  
 

  با سيخ کباب(که از اتفاق آخوند بود) ؛ او را پدرش بودم  ترشانسام خوشاما من هم از يکی از دوستان دوره ی کودکی
داغ را در کمرش نشانم داد، چه اندازه   ها یام که وقتی مهدی جای سيخکرد؛ و من هنوز فراموش نکرده، داغ میشدهسرخ

   )٤(.تر بودشانسخوش ،اندها ی ديگری که به علت خشونت فيزيکی مردهاما مهدی هم از بچه . ماحساس خوشبختی کرد
 

نجات  ها ی گوناگون از آوار خشونتاش را تواند جان کوچکماند و نمیمشت و لگد پدر و مادر و برادر می زيرکه در آن 
 .اش به تاراج رفته استسياهی سنت ناديده گرفته شده است و حقوقتر از ما در او بيش. تر بوده استدهد، تنها از ما بدشانس

شود، گم شده است.ناميده میيا فرهنگ ها ی فرهنگی که گاهی خانه يا وطن  آبادتر از ما در حلبیاو بيش  
 

  ها ی پرکشش وفيلمها ی عباس کيارستمی بودم و از ديدن آن جويی از هواداران پرشور فيلمدر جوانی و دوران دانش 
ها شاعرانه که در دل هر فاجعه ی  که مولف آن فيلم  ،گاه به مغزم خطور نکرده بودم! اما هيچبردشده بسيار لذت میستايش
گی شخصی خود چه آسوده و چه  گفت در زندهمیيافت و برای ما بازجست و میداستانی عاشقانه و مهرانگيز می ،جاری



چهار دهه است بر ايران فرمان   ش آزادی را فراموش و همانند دژخيمانی کهوجو ی شادی و ستايآسان شعر، عشق و جست
خواستند رد جنايت را پاک کنند؟)نمی و ها ادامه ی منطقی اين رفتارها نبودند؟(آيا آن فيلم .کندرفتار می ،رانندمی  

 
تا خرخره در ايم، اما بلند ايران ايستادههمه ی ما هم هست! ما که در سايه ی نام  آوار شوربختانه حکايتاين همانندی شرم

مان   ها یافيم و در همان بافتهبشعر می "مادر"ها در ستايش ما که روزها و شب يم؛افرورفتهی پدرساالر و منحط فرهنگ 
خوريم  آبادها ی فرهنگی خوش هستيم و در جهلی چنان مرکب غوطه میکه در حلبیما کشيم؛ زنان و دختران را به دار می 

و از له کردن هر چيز  کنيم! افتخار می(که سايه ی پدری بيمار است) گرايی به نکبت نشناليزم و ملی کودکانکه همانند 
بان خود هستيم و با عشق به او گرفتار زندانو نی ما که هنوز زنداهراسيم. کوچک و بزرگ در پای اين غرور زخمی نمی

شود و  مان جاری می آب از دهان اختياربی ،شنويمرا می  کشيم! ما که هنوز وقتی نام پدر، مادر و خانه و خانوادهنفس می
وانيم پشت يک  تايم و به آسانی میکنيم! ما که هنوز ما نشدهدروغ بزرگ فروپاشی خانواده در غرب را باور و پروار می

ما که درست مثل يک زالو رفتار   دوربين بنشينيم و فرزندان خود يا فرزندان ايران را به اعتراف بر عليه خود محبور کنيم.
ناميم. فرافکنانه زالو میرا  "ديگری"کنيم و می  

 
الو ی سنت ز  

ومير کودکان در مرگکاری، فقر، بیدهد، بايد نيم نگاهی به آمار رسمی آزارتان نمیهنوز اگر زالو ی بهمن کيارستمی 
گی و  ها ی خانوادهها ی عاطفی، نزاع، طالقگان جنسی، بردهکار، فرار از خانه، کودکانها ی ناموسیخانواده، قتل

ها تازه نوک کوه يخی است که ها به قول انگليسیبيندازيد، تا عمق فاجعه را درک کنيد. اينمشکالتی از اين دست در ايران 
اسالمی درگير و مسوول نخست است، اما  روز شناور است. هرچند در همه ی اين موارد جمهوری در اقيانوس ايران ام 

نيستند.  جاری ها یسياسی تنها مجرمان اين جنايتجمهوری اسالمی و اسالم  
 

سياسی و جمهوری اسالمی خود برآمد  اند، اسالمبر خالف تصور بسياری از کسانی که از جمهوری اسالمی به تنگ آمده
گريزد. اسالم سياسی و مدل شيعی آن آسانی میها بهآيد و از بسياری بررسیتر به حساب میکه کماست  تری آسيب بزرگ

هنگ و سنت ايرانی ريشه دارد. در جمهوری اسالمی برآمد نکبتی است که در فر  
 

شان ذاتی دارد که پلشت است! چه، از چنين ذاتی در  خواهم بگويم، ايرانيان، سنت و فرهنگبدفهمی و بدانديشی ممنوع! نمی
و چنين ادعايی چنان خام توان سراغی يافت. نمیديگر ها ی کالن و مجموعه هاو سنت هاوگو ی دقيق از فرهنگهيچ گفت

گری در ايران و اسالم ايرانی در اساس  وگو بر سر آن نيست. با اين همه بايد پذيرفت که شيعهيچ نيازی به گفتاست که ه
گی در برابر  هتر از سودا ی مسلمانی از سر ايستادبندی ی ديگری از سنت ايرانی و پيشااسالمی است که بيشصورت

ها ی ديگر اسالم بنياد رسيد که صورتتوان و نبايد به اين نتيجه ی بی(از اين هم نمی مهاجمان مسلمان برخواسته است.
) گرتر است.از خود دين ويران هميشه  "پاک دينی" تر هستند.لهامستر و بیاصيل   

 
در  )گويم اسالم تاريخی تا تاکيد کنم هيچ چيزی غير از اسالم تاريخی وجود ندارداسالم تاريخی (می در اين چشم انداز نقد

چون بنار و علتی که بتواند انحطاط را در ايران توزيع دهد، ناتمام و ناکام خواهد ماند. بايد تيزی ی نقد را هر خوانشی هم
فرو کنيم.تر پيشرا ی جراحی تر و چاقو بيش  

 
بندی در ترين صورتانجامد و در نتيجه به انحطاط، در بهخويی، ناپرسايی و ناانديشی میچون آسيبی که به ديننقد اسالم هم

گويد بيش از اندازه دار میدوستچه آرامششود. با اين همه، آن دار ديده میآرامش دوستچسب لها ی بسيار دنوشته
  وار نيست که بخواهيم وچندان دش ها ی انحطاط در ايران نزديک شود. سرچشمه بهدرست باشد و گراست که بتواند ذات

تالشی بوده است در ايران گری بتوانيم به داليل الهياتی، تاريخی، مذهبی و حتا سياسی نشان دهيم که اسالم ايرانی و شيعه
عجيب  نتيجه  در اين هم ممکن است)؛ (و مگر غير از برای بازسازی و بازتوليد سنت پيشااسالمی در قامت فاتحان جديد

سال است!  ١۴٠٠ از ترها ی انحطاط در ايران عميقنخواهد بود که ادعا کنيم ريشه  
 

و حتا   توان مسلمانخويی» امری دينی و حتا اسالمی نيست. میدهد «ديندار در جايی توضيح میدوستخود چنان که هم
خويی آسيبی است که از  دين در معنای عميق کلمه سرباز زد. و انديشيدن ؛ و از پرسيدن بود خوچنان ديننبود، اما هممومن 

سنت گيرد و تنها به سنت ايرانی هم مربوط و محدود نيست. سنت در جان خود با تغيير و تحول مساله دارد. سنت ريشه می
انديشيدن و پرسيدنی که اصيل باشد و سر  ی خود پاسخ گفته است. سنت با هر "ها ی تيرهدرخشش"در را ها همه ی پرسش



بوده است   هاترين مساله ی سنتزيرا تغيير و تحول مهمو سودای تغيير و عبور از دگماهای آن را داشته باشد، دشمن است. 
  ها ی ايدآلاز نسخه  هاکم کردن فاصله ندن تاريخ و برای ايستاد(راه حل افالطون  و مقابله با آن اهتمام اصلی هر سنتی است.

پيدا کنند و چراغی تازه  را ها ن به آن دکسانی شهامت خندي تاممکن است حاال ابلهانه به نظر برسد، اما دو هزاره طول کشيد، 
   برافروزند.)

 
ی ستبری همانند سنت ايرانی باال آمده   هاتا سنتانباشته شده است و پيروزی شکست  ، لذت، شکوه، ها تجربه، دردهزاره

هسته ی  ،شددرک نمی است. در نتيجه عجيب نيست اگر در جهانی که مناسبات سياسی همانند مناسبات فيزيک و زيست
 ها یتی برآمد انتخابزيسها ی  ها هم همانند ياختهبه زبان ديگر سنت سخت سنت در راستای آن قوانين شکل گرفته باشد.

ها و  ها در نبود سياست. سنتهر سنتی استاولويت اول  سنت هميشه حفظ ؛ يعنی هستند(و تاريخی و جمعی) طبيعی  
ها ی حياتی خودايستا و هموستاتيک  روزه هر ملت/دولت مدرنی برای خود دارد، همانند ياختهراهبردها ی امنيتی که ام

    ند، و هنوز هم هستند.اهبود
 

شود از يک زاويه يک بدفهمی بزرگ است و بايد به چه "امتناع تفکر در فرهنگ دينی" خوانده میآن  اندازچشم اين در 
ها  ها ونشانهدر سنت دگرديسی کند. چه اديان به طور چيره در نامتر بخواهم بگويم امتناع نوزايی) (واگر دقيقامتناع تفکر  

ها  ها و نشانهتوانند با حفظ نامبه آسانی میيل) و بنارها (علل) ی آن فراهم باشد اگر شوندها (دالشوند! يعنی اديان فشرده می
تا جاودانه اند کردهکنند و میها ها و هزارهدر طول سدهاديان که کاری است ست همانراز اساس متحول شوند. و اين د

کارکرد خود ها کنار بيايد تا ها و نشانهتواند با تغيير نامسنت در برابر به آسانی می کلی ديگر هستند!ها به) اما سنت۵شوند.(
ها! از همين روست که اديان به آسانی ها و نشانهاما در دين نام ،در سنت کارکرد اهميت داردبه زبان ديگر، . را ادامه دهد

پذيرند. سنت اما در طول زمان ها ی ديگری میلولشوند، يا مدمیها ی تازه تهی  در گذر زمان به ضرب زور واقعيت
(حتا اگر الزم باشد) در   را به آسانیداند میو باالنس اجتماع الزم خود تعادل  ایچه دارد و برکند و آنپوستين عوض می

ريزد.پوشاند و در کالبد فاتحان تازه میها ی جديد میپوستين نام  
 

برای سنت پايداری فعال، و تعادل دايناميک اهميت دارد. يعنی در همان حال که همه چيز در حال تغيير است، هيچ تغييری  
به  زنده  ها یياختههمانند  وايستايی هسته ی سخت سنت است. تازی و همنبايد باالنس جامعه را به هم بريزد. اين هموس

ی  ها پوينتو ستانند هر انحرافی را به محدوده ی تعادل تا بتووار است ای از بازخوردها ی مثبت و منفی سمجموعه
.بازگردانندمطلوب   

 
دينی  تر است از يک دين به دينی ديگر بکوچند! اما بيرون آمدن از پهنه ی سنت همانند بیها همانند افراد آسان برای سنت

دينی هم اگر و تنها اگر بتواند از بی ،آيدبه آسانی کنار میدينی هم ر. هر چند سنت اگر الزم باشد با بیتواروو دش است!
ها اديان وجود دارد، اما خط قرمزهايی هستند که نبايد از آن هم در سنت و هم تفکر در  ،دينی تازه بتراشد. به زبان ديگر

شود، هنوز هستند چيزهايی که اين دو را از هم  ها ديده میپوشانی که در اديان و سنتآميزی و همدرهمی با همه عبور کرد. 
ها ها و نشانهحفظ ناماما در اديان  ؛حفظ ثبات و تعادل جامعه باشد بايد محدود به یدر سنت برآمد هر تفکرکند. جدا می

)۶(د.نتری داراهميت به مراتب بيش  
 

بندی ديگری از سنت باشد)  (اگر صورتها و هم در پهنه ی اديان هم در پهنه ی سنتشاهدبنياد باشد  اگر اصيل وتفکر 
راه ؛ و ماندوفادار ب ،آيدها به دست میه شواهد و نتايجی که از تحليل آن تواند و نبايد بنمیست. يعنی متفکر اممنوع ممتنع و 

 )اديانها ی سنتی ازخوانشو  (ها به زبان ديگر ما در پهنه ی سنت . استتر رقم خورده ورزی پيشو آماج انديشه و انديشه
ها و  به تغيير نام ،گران تازه زيادها اگر الزم باشد و زور بازیرو هستيم! با اين تفاوت که سنتبا امتناع نوزايی روبه

  کنند. ها خطر میها ومدولولاديان به تغيير محتواها، توضيحها و ها و دالنشانه
 

و  توضيح جهانو اهميت بسيار دارد؛ اند، ها برآمدهها و افسانهکه از دل استوره شناسی بينی و انسانداشتن جهاندر سنت 
ها توزيع قدرت، آزادی، شان و ثروت  آن ها است.کارکرد اصلی آن  و تاريخی در جهت حفظ ثبات اجتماعیسرنوشت آدمی 

کنند. و توضيح وضع موجود و مطلوب را ممکن می  
 



. چنين داردبنيانی اهميت   ،وسواس نيک و بد و خير و شری گی هميشهوجودی و به عنوان نمونه در سنت ايرانی نبرد 
چندان اهميت ندارد آن  کند.می، مهيا سنت در آن است خير چهسنت و آنسويی با راهی و هم برای همسنت را ساکنان پنداری 

و شيطان. هللا را اهورامزدا و اهريمن بناميم يا   
کارکرد دارد و برای تصعيد روان اجتماع، فرافکنی جمعی، و تجديد عهد با نمادها الزم  در سنت ايرانی  عزاداری کردن 

علی. در نتيجه عجيب نيست وقتی آخوندها ی  ابنی سياوش باشد يا برای حسيناست. چندان اهميت ندارد اين عزاداری برا
شود و وقتی آخوندها ی شيعه دهه ی عاشورا. زرتشتی حاکم هستند سياوشون تکرار می  

اسالمی و فرهنگ انتظار اهميت دارد نه کسی که منتظر آن هستيم! تقويم اهميت دارد،  ايرانی بر همين شوند در سنت
کنند.  شاهنشاهی بودن آن را فاتحان تعيين می  

 ؛گرددها باز میمهم است، اما اين که اين لباس را به چه کسی بپوشانيم به پسند فاتحان و شاعران آن ها ی ملی قهرمانداشتن 
     کند و شهريار علی را.گر فرودسی رستم را انتخاب میو چندان عجيب نيست ا

 
کند. در گاهی که در سنت دارند، دسته دسته میگی است که مومنان را بسته به جایسنت بر اديان چيره است؛ و همين چيره

همانند بازسازی، احياگری، بنيادگرايی،  یشمارها ی بیو راه تحريف تفسير،ترجمه، همانند  یاديان ابزارها ی بسيار
ها ی تازه بيرون بکشند، تا  ها و مدلولی آشنا حرف ها و دالها ها و نشانهگرايی و نوانديشی در کار هستند تا از ناماصول 

مکيدن خون مومنان  يا (در بدترين حالت)  ،بگشايندو نيازها ی تازه ها ی جديد ان را به جهان نراه متدين )در بهترين حالت(
های جديد و ابزاری است که به کار آنان در جهان گاه نسبت مومنان به اديان با سنت  بازتاب جای چنان ادامه يابد.هم
     .گيرندمی
        

هللا آن ثبات. اما ثبات هميشه امری نسبی بوده است! حتا پيش از توضيح "نسبيت  تغيير و تحول است و بسمسنت جن 
 عمومی".

 
هره و سرريز از اضطراب باشد.  انسان سنتی لبريز از دلهمه چيز در حال تغيير و تحول است؛ در نتيجه عجيب نيست اگر 

حرکت در امان بماند،   ير و اضطرابي هره ی تغگاهی که بتواند برفراز آن بايستد و از دل انسانی يافتن تکيهچنين برای 
ها و هرهپارادايم سنت) تا حد بسياری از يافتن راهی به رهايی از اين دل است. مدنيت (در  نبنياديای چون مساله هم

ی  جووخورد. مدنيت (در مفهوم لغوی خود) هم راه و هم برآمد اين جستها ی وجودی (و حتا زيستی) آب میاضطراب 
ها، اديان، معابد،  ها، کتاب، استورههاها، آداب، تقويمها، رسممجسمهها، کتيبهها، خطوط، تصاوير، ها، نشانهاست. نام گاهجان

در پارادايم سنت اين ثبات و آرامش تا   پايان و آرامش بخش هستند.وجو ی بیبازتاب اين جستها و فرسنگو ... همه و همه 
ی وجويی است که در فلسفه افالطون و الهيات سامچنين جستشود. ها هم درک و هم ستوده میترين ارزشمرتبه ی بنيانی

ها بسيار خطرناک انگاشته هر تالشی برای تالشی آنراند. نشيند و تا دو هزارسال بر ذهن و زبان آدمی حکم میبه نتيجه می
شود.شود و اشد مجازات برای آن در نظر گرفته میمی  

 
شود؛ اما شوربختانه سنت  میهايی برای برون شد از سلطه و سيطره اسالم سياسی و حتا اسالم ديده روز تالشدر ايران ام 

شود. در نبود خودآگاهی به سنت و نگاه انتقادی به آن هر تر تحمل میهنوز بسيار ستبر و استوار است و حتا نقد آن هم کم
حتا عبور از اسالم سياسی و نکبت جمهوری اسالمی هم در غيبت  تالشی برای گذار از انحطاط ناکام و ناتمام خواهد ماند.

ها ی هويتی و  گرايی، سياستگرايی، قومگرايی، باستانهايی همانند عرفان، معنويت، اخالق، ملیه رواج ابتذالنقد سنت ب
    رسد، که چيزی نيستند مگر بازتوليد سنت. چيزهايی از اين دست می

 
جه اصلن عجيب نيست اگر  ربا است؛ و در نتي دل  ها یاندازلوف و تغيير اين چشمام ها یمدرنيته به نوعی خروج از اين راه

ها هرهتر؛ و هر چه دل ها بيشهرهتر، دلآفرين باشد. هر چه سنت عميقهرهبرای سنت و مردمان سنتی دردناک و دل
گرم (عرفان، معنويت، اخالق،  ها ی قشنگ و خوننبايد بگذاريم اين واژه تر.بارتر و خونگی جدیايستاده ،تربيش
نام عقل سنت  گرايی) هوش از سر مان ببرد و عقلم مان را (اگر هنوز چيزی بهگرايی، هويتی، قومگرايگرايی، باستانملی

   تعطيل کند. برای گذار از انحطاط بايد از سنت عبور کرد و از همه ی سنت هم عبور بايد کرد. مان گذاشته باشد)برای
 

گا شايد بتوانيم قدرت  ميانه، سومريان، کلدانيان، بابليان و ... نسبت دهيم، آن رودان در شرق اگر پيدايش مدنيت را به ميان
ای در مطالعات انداز تازهتواند چشمتر درک کنيم. چنين نگاهی میتر و آسانسنت را در ممانعت از تغيير در اين مناطق به

ميانه باز کند.شرقی گی در منطقه نايافتهسعهانحطاط در ايران و موانع تو  



 
هيچ ژن بد يا خوبی در ميان نيست.  شود.میيده نای دهيچ مجموعه درآشکار است که هيچ ذاتی   

ها  ها و فرهنگهايی که در برخی از سنتخوب و بد فکر کنيم. ميمی  )٧(هابايد به ميمتر انحطاط برای درک مناسب
اند.يی که شانس توسعه را رقم زده هاميم خی ديگر پرزورتر هستند.رب رزورتر و دکم  

 
بندی آن نيست. اين زالو در  ؛ اما تنها صورتاست بندی سنتترين صورتمندترين و در همان حال عوامانه مذهب قدرت

.کنداشکال گوناگونی به جان و کالبد اين ملت افتاده است و از آن تغذيه می  
 

گذارد برای مقابله با آن اگر بتواند، انکار آن اگر  جان خود با تغيير مخالف است؛ در نتيجه همه ی هم خود را میسنت در 
سنت حتا وقتی به ظاهر شکست خورده است از پا  .نتواند و توجيه و توضيح کم اهميت بودن آن اگر بر او تحميل شود

باز به جوی آب رفته را تا نشاند ان در قامت خصم خود و فاتح جديد می لباس خود را پيدا و پنه ،نشيند! در اولين فرصتنمی
 گرداند. 

 
اصيل،  ها نه تنها آنکند که را پرداخته است و عرضه می يی  اندازهاو چشم هاسرنامشگرد اصلی سنت آن است که ادعاها، 

 در فرايند پردازش اطالعات تازه استواریثبات وبنياد و ای از اصالت، جهسنهمانند ها را داند که آنمی استواربنيادی و 
. سنت به انکار و مقابله کندلحظه تازه و تجديد می هردر ها ايمان خود را به ثبات در نتيجه با بازگشت به آن ؛ وبردکار میبه

در سنت ما با   .تبخش خود اسها ی آرامشپوينتوفقه برای بازگشت به ستسنت تکاپويی بی ماند.با تغيير مانده است و می
هستيم.امتناع تفکر و نوزايی  گرفتارما   رو هستيم.ربه گی و خودبنيادی و آزادی امتناع خودپايی، خودبسندهامتناع   

 
آمد.  کنار و تحول با تغيير پارادايم بايد ! در اين استو تحول   تغييرمساله ی به ی تازه و ديگر  لکانداز بهچشممدرنيته اما يک 

. داشتو پاسيد آن را بايد به رسمت شناخت و محترم د  
 

است.مدرنيته بيرون آمدن از سنت   
 

ها پانويس  
 ١- برای پیگيری اين مطلب رک به: "از برهان لطف تا بحران لطف" از همين قلم. 

١٣٩٣تير  ١٩گاه اخبار روز، کرمی، اکبر، از بحران لطف تا بحران لطف، وب  
انگار  خواند؛ شوربختانه ای می وارهساز جشناست که عباس کيارستمی را فيلم  دردناکی حکايتيادآور زالوی بهمن  -٢

رسند! او انگار همه  گی به نظر میکاذب و ساختهدر سايه ی بلند زالو واقعيت دارد؛ همه ی آن شعرها و شورها و شعورها 
تسکچوال) ايرانی را به نمايش گذاشته است؛ فرهنگی که کانمولتیچندمتنی (ای از فرهنگ . او گوشهی ما را فريب داده است
داد ها ی ناپيدا و "اندرونی" بیدهد، اما در متنها ی پيدا و "بيرونی" ويترين خود را آباد نشان میبرای خودنمايی در متن

آسانی به  به کتابی باشد اگر حساب و شنود که ها ی بسياری در ميان هنرمندان و اهل فرهنگ ديده میکند. شوربختانه ناممی
کنند. هايی از اين دست سقوط میليست  

تواند  کند کبود است؛ و میگونه ی سمت راست بهمن در قسمتی از اعترافات اجباری خود، وقتی به طرف پدرش نگاه می -٣
به آزار فيزيکی او هم باشد.  آشکار ایو نشانهاشاره   

  »هممن«تو» يا نبود؛ حتا از کار دختران و زنانی که به جنبش «میتصميم گرفتن برای نوشتن اين سطور چندان ساده  -۴
دهد و از طرف ديگر اهميت اين  خانه را نشان میوارتر بود؛ و اين از يک طرف اهميت گشودن اين تاريکپيوستند دش

 ،ترين حلقهمهم به زبان ديگر برای برانداختن سنت استبداد و استبداد سنت  .سنت خانه را در امکان ادامه ی کارتاريخ
به  پذير ها ی آسيبها ی رنگارنگ و گروهخانه کودکان، دختران، زنان، اقليتاين که در اين تاريک .حلقه است نيترپنهان

رسد آن است که  تر کسی میچه عجيب است و به مغز کمآن !، چندان عجيب نيست شوندگی قربانی میآسانی و با آسوده
مردساالری و    !در امان نيست ی مردساالری زالوهيچ کس از شر  .بانی اين سيستم هستندهم قر(همه ی مردان)  مردان 

هستند. ستانها ی برآمده از آن نوعی هيچنظام  
آبادها بودند و در حلبیمن وبيش همانند ام (به ويژه مهدی) که کمدوره ی کودکی اندوست همه یاين نوشته ادای دينی است به 

   ی فرهنگی قد کشيديم.
 ۵- اين نکته را پيشتر در سرنام دين "در کمند عقالنيت"  کاويدهام. 

٢٠٠۵آويل  ١١گاه گويانيوز، دين در کمند عقالنيت، ، اکبر، وببه: کرمی کر  



آورد؛ يا نقد اسالم سياسی و جمهوری اسالمی به  وقتی به عنوان نمونه نوانديشی دينی سر از معنويت و عرفان درمی -۶
رسد؛ و از نقد نقض حقوق بشر و ستايش حقوق اقوام و زبان مادری به مرتبه گرايی میستانگری و ناسيوناليزم وبازرتشتی

گران گرفتار بازی شويم، پای سنت در ميان است. به زبان ديگر همه ی اين بازیها ی رنگارنگ هويتی کشيده میی سياست
   ها نخواهد ماند.در کارنامه ی آن ها ی آن پوينتسنت هستند و چيزی بيش از بازتوليد سنت و بازگشت به ست

 .Memes ٧-  
ها،  ها، سنتها، متلای که با داستانای و آران ان دی ها ی حياتیها نه با ملکولها، اما آن همانند ژنهايی هستند پديده هايمم

. اين شوندنسل بعد منتقل می ها ی ساده ی زبانی از يک نسل بهها و عبارتو حتا نام یتنس و  مذهبی آداب و رسوم، مناسک
داده است. حتوضي "خواهژن خود"اصطالح را اولين بار ريچارد داوکينز در کتاب   

 
 

  
 

  
 
 

   
 


