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 دوم بخش -فرهنگ در چنبره اقتدار 

فرهنگی در دوران معاصر یعنی همزمان و پس از انقالب مشروطه تا زمان در بخش دوم فرهنگ در چنبره اقتدار، به تحوالت 

 .پردازیمحاضر می

 آسانیبه ما گفتار در مفهوم دو این غالباً. شویم قائل تفاوت فرهنگ و تمدن مفهوم دو بین بایستیمی ابتدا در ˓برای اینکار

کند. تمدن از ها را از هم متمایز میهای این دو آنم، تفاوتمفهو دو این فراوان مشترک وجوه وجود با. روندمی بکار هم بجای

 کیفیت به ناظر مفهوم این دیگر وجه. دارد ارتباط شهری زندگانی با واژه مَدَن به معنای شهر اقتباس گردیده است. هرآنچه که

قتصاد، صنعت. درحالیکه فرهنگ ناظر بر ها، ادانشگاه، ها، مدارسخیابان، ها، معابرمانند ساختمان .است هاانسان مادی زندگانی

همه در  ،ها، کیفیت روابط انسانی، عاطفی و عقالنی افرادسروده، هانوشته، زبان ها با همدیگراست.وجه معنوی رابطه انسان

شود. فرهنگ و تمدن هر جامعه محصول متعاقب همدیگرند. یعنی فرهنگ هر جامعه گنجد و بررسی میحیطه فرهنگ آنان می

باشد. همچنین ترین عنصر در تکوین فرهنگ آن جامعه میترین عامل در تولید تمدن آن جامعه و تمدن هر جامعه مهمهمم

 .باشدتمدن سبک یا روش زندگی شهرنشینی با استانداردهای معینی در روابط انسانی و شیوه مادی زندگانی افراد نیز می

جدید فرهنگ و تمدن هر دو تغییراتی اساسی یافتند و این تغییرات وسطی و با ورود به دوران در غرب پس از قرون

تدریج همه چیز را از نو ساخت. تغییرات فرهنگ و تمدن هر دو وجه معنوی و مادی ساختارهای کهن را فرو ریخت و به

ت. غرب مدرن ابتدا با های مدرن ساخهای کهن، انسانها را به یک آهنگ و متناسب با هم تغییر داد و از نسلزندگانی انسان

های ما شد و زندگانی مادی ما را به هم ریخت و دچار تحوالت اساسی کرد. با ورود محصوالت مادی خود روانه سرزمین

سرعت طرز زندگانی ما دگرگون شد. این طرز زندگانی نوین، تجدد نام دستاوردهای صنعتی غرب به جوامع ما، به یکباره و به

تنها ها نههنگ ما نبود. همه این دستاوردها در فضای فرهنگی دیگری متولد شده بودند. استفاده از آنگرفت. تجدد محصول فر

پذیرفت و هضم ها را فرهنگ بومی ما نمیداد. تغییراتی که بسیاری از آنها را نیز تغییر میسبک زندگی، که روابط انسان

های آتشین یکی ل، ماشین و دوربین عکاسی تا تلگراف، تلفن و سالحشلوار گرفته تا میز صندلی، قاشق چنگاکرد. از کتنمی

وآمد و تبادل اطالعات و روش جنگ و رسیدند و قیافه ظاهری، طرز نشستن و غذا خوردن، رفتپس از دیگری از راه می

 .دادندصلح ما را به یکباره تغییر می

را در تغییرات تمدنی و سپس فرهنگی خود و جامعه خود پوشی این محصوالت چشموضوح اثر غیرقابلناچار و بهما به

ها طول کشید که حتی اندیشمندان ما نقش فرهنگ مدرن غرب را در تولید علم و صنعت آن دریابند. یعنی دیدیم ولی مدتمی

آن هستند  ها را از فرهنگی که متعلق بهتوان آنبپذیرند که علم و صنعت نیز خود حاصل فرهنگ و تمدن مدرن است و نمی

ها را در سرزمینی با فرهنگی کامالً متفاوت کاشت و از محصوالتش بهره برد. تکنولوژی مدرن، منطق مدرن جدا کرد و نهال آن

خواهد و تولید صنعتی حاصل جامعه ای با سازماندهی مدرن است. برعکس تغییرات فرهنگی ناشی از و علم مدرن می

شوند، در حالیکه در آسانی هضم میها جذب و بهها، در فرهنگ آنتکنولوژی تکنولوژی جدید در جوامع زادگاه این

های ما در سطح فردی باعث ازخودبیگانگی و بحران هویت شده و در سطح اجتماعی گسل فرهنگی و معرفتی به سرزمین

 .آورندوجود می

 مرزهای ˓ف، تلفن، به یسیم، اینترنت و ماهواره ماشین، قطار، کشتی و هواپیما امکان آمدوشد را دائماً گسترش دادند و تلگرا

 .ساخت متحول را اطالعات و فرهنگ انتقال

دیگر، جوامع بسته و محدود قبلی دائماً مرزهای خود را گسترش دادند و اکنون به جوامع بدون مرز جهانی تبدیل عبارتبه

ها به سرزمین ما از اواسط دوره سلطنت د. ورود آناناند. تغییرات تمدنی که حاصل تکنولوژی است بسیار سریع بودهشده

طور ادامه یافت. اما تغییرات فرهنگی از سوی ما جاری شدند و این روند همینشاه آغاز شد و سپس مانند سیلی بهناصرالدین
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ز بر خود تحمیل کرده و نی را ایالعادهفوق کندی ˓های بسته برتر هستند. عالوه بر آن، فرهنگنظر ماهیتی بسیار کندتر و زمان

باشد. بدین ترتیب ما با فرهنگی بسته و تمدنی باز سروکار داریم. دوگانگی این خود مانعی جدی در راه تغییر خویش می

 .کندروش، زندگی ما را به گسل فرهنگی دچار می

کل اولیه یعنی گسل فرهنگی شویم. در این بحث به مشپارگی دچار میدر سطح فردی نیز ما به بحران هویت و بعضاً روان

 .پردازیمخواهیم پرداخت و بعد در قسمت روانشناسی اجتماعی به بحران هویت می

 :گسل فرهنگی

تدریج با ورود تمدن غرب به سرزمین ما، جامعه به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم شد. فرهنگ جامعه قبل از ان یکدست به

هایی از تدریج در بخشنداشتند. دستاوردهای تمدن با ورود خود به شهرها، به بود. فرهنگ شهر و روستا فاصله زیادی با هم

های دیگر را های مدرن جامعه لقب دادند و گروهها خود را بخشجامعه تغییرات بیشتری به وجود آوردند. این بخش

طلبان و مشروعه ای مشروطهآرایی نمودند. دعوهای سنتی نامیدند. سنت و مدرنیته در جامعه ما در مقابل هم صفگروه

وخیز یکصد ساله هر دو طرف نزاع، فرصت حکومت یافتند. ولی هیچکدام افت در. آرایی بودخواهان، نمود سیاسی این صف

جامعه را به ثبات و آرامش نرساندند. اختالفی که در مواجهه با تمدن غرب و سپس ورود فرهنگ غرب، عارض سرزمین ما 

ینده را باردار حوادث جوشاند و آتر هنوز جامعه ما را چون آبی بر سر آتش میشده با شدتی بیشتر و دامنه ای وسیع

 .سازدبینی میپیشغیرقابل

 ترینعمیق در جامعه بخش دو هر ولی. بسازند دارند آرزو که آنطور را جامعه تا ˓اندهر دو بخش جامعه رودرروی هم ایستاده

از فرهنگ ما را  عمقکم هایالیه فقط شد، موفق فرهنگی گسل. اندنگرفته فاصله هم از زیاد خود فرهنگی تفکرات هایالیه

 قدرت به مساله که آنجا بخصوص. اندمانده باقی نخوردهدست همچنان اغلب ˓های ذهنیترین الیهدوپاره نماید. عمیق

 .گرددبازمی سیاسی و اجتماعی

 ما از انقالب مشروطه به بعد در نظام سیاسی خود همه ظواهر یک حکومت دموکراتیک و پارلمانی و مبتنی بر قانون را از

غرب گرفته و در مملکت خود مستقر نمودیم. ولی همه این تقلیدها نه تنها به دموکراسی و حکومت قانون منتهی نشد، بلکه ما 

 ایدئولوژیک نظام یک سپس و مستبد و مدرن شبه ناسیونالیستی حکومت یک ابتدا قاجار، ای قبیله و سنتی و از نظام استبدادی

 مدرن به کوین نظام سیاسی، از استبداد قجری به والیت مطلقه فقیه، همواره بخش موسومت مسیر این در. ساختیم ترتوتالی

 فرهنگی گسل. است بوده تغییرات این قربانی هم و عامل هم همزمان و است داشته را کنندهتعیین و اصلی نقش ما جامعه

دارمحور ما نینجامیده و گسست از سنت در اقت روایت-ابر با جامعه مدرن بخش درگیری و سنتی بینیجهان از گسل به هرگز

 .تر محدود مانده استهای پایینالیه

 ایران روایت-ابر این بازتولید در که ˓اندروشنفکران ما نه تنها به این اشتراک مهم خود با بخش سنتی جامعه آگاهی نیافته

 .اندداشته اساسی و اول درجه رل بعد به مشروطه از آرمانی شاه و باستان

ایم. هنوز ها بها ندادهایم و به آنما حتی درصدد خودآگاهی به این فرهنگ مهم مشترک با بخش سنتی جامعه خود نبوده 

خواسته اکثریت مهمی از جامعه ما اعم از بخش سنتی و مدرن، بازگشت به خویشتن خویش است و نه تغییر خویش. اگر 

 نقطه تفاوت این˓تر خواهان بازگشت به خود باستانی باشدمدرنبخش سنتی تر خواهان بازگشت به خود اسالمی و بخش 

 و اسالمی بینیجهان با ما باستانی روایت -ابر که دادیم نشان قبالً. ندارد اثری چندان ˓ما بررسی چهارچوب در ˓بازگشت

قدرت و نظام سیاسی  مساله به که آنجا تا ˓ خویش به بازگشت آرزوی این که است تنیده درهم و نزدیک چنان ما عرفانی

 .نمایدطور یکسان به اقتدارگرایی وابسته میهای مدرن و سنتی ما را بهمربوط است، هردوی بخش
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های های حافظه جمعی تاریخی آنان است و اختالفات آنان در بخشترین الیهمشترکات هر دو بخش جامعه ما در عمیق

 .تر باورهای این دو گروه استسطحی

ی اندیشمندان و فعالین سیاسی و اجتماعی برجسته در این یکصد و چند سال پس از ریخ تحول اندیشهبا نگاهی به تا

 :گیریممشروطه، مساله را پی می

الدین اسدآبادی متولد شمسی از اولین پیشقراوالن مدرنیسم در ایران است. سید جمال ۱۹۲۱میرزا فتحعلی آخوندزاده متولد 

بنیادگرایی اسالمی است. این دو با وجود اختالف مسیر واضحی که باهم دارند، اما برای بازیابی  شمسی از اولین منادیان ۱۹۱۱

افتادگی ایرانیان، آخوندزاده بازگشت به دوران باستان و اسدآبادی بازگشت به صدر اسالم و اتحاد قدرت و جبران عقب

 .نمایندمسلمین را تبلیغ می

خواند. زآنچه است که همواره ما را به خود مشغول داشته و مارا به بازگشتی ناممکن فرامیاند ااین دو شخصیت، تنها دو نمونه

حل ایم. راهتر شدهایم ضعیفتر آمدهایم و هرچه پیشبازگشت به گذشته ی باقدرت و افتخار. ما در گذشته قدرتمند بوده

 .شود این است که باید دوباره به گذشته بازگردیمآسانی که ارائه می

اما در این بازگشت به گذشته، البته ماشین، هواپیما، تلفن همراه، اینترنت و فیسبوک را نیز جا نخواهیم گذاشت. در این سفر 

خیالی علم و تکنولوژی را از آن خواهیم کرد و با خود خواهیم برد. زیرا دستیابی به قدرت بدون علم و تکنولوژی جدید 

ها و تصور نیست. پس ما قرار است به چه چیز گذشته بازگردیم؟ به ارزشها قابلون آنممکن نیست و زندگانی نیز دیگر بد

ها و روابط یعنی قدرت افسانه ای رهبران فرهمند و شاهان اساطیری که روابط گذشته ی باافتخار. به ارزش مرکزی همه ارزش

 .بخشیدندبه جامعه وحدت و قدرت می

خویشتن خویش که همان بازگشت به ضمیر ناخودآگاهی تاریخی است، به دنبال  در یک کالم، ما در تئوری بازگشت به

ابرمردانی هستیم که ضعف تفرقه و پراکندگی ما را به قدرت یگانگی و وحدت تبدیل کنند. ما قدرت را در یک شکل آن 

دهد. همه چیز را تغییر میشناسیم و آن تجمع و تحرک حداکثریان در یک ابرمرد اسطوره ای است که ظهور و پیدایش او می

رسانیم. قدرت خود را آید و ما او را به اوج میکنیم یا بهتر بگوییم او به سراغ ما میجوییم و کشف میهر از چندی او را می

اره کنیم تا ضعف ما را به قدرت کیمیا کند و جامعه ما را دوببخشیم و با تمام توان از او پشتیبانی میدر طبق اخالص به او می

 .بسازد

بینیم که او هم نتوانست و اوضاع بدتر از پیش شد. سپس تیشه به شویم و سپس میمدتی مسحور و مبهوت جاذبه ی او می

ی شکوهمند نیز از ایم بشکنیم. به علت ناکامی و شکست مسیر بازگشت به گذشتهگیریم تا بتی را که خود ساختهدست می

آیند و ها میشود. در این دور و تسلسل باطل نسلعکس آن تبدیل میی و دوباره بهی اسالمی باستانی به گذشتهگذشته

ترین خواست را از زمانه داریم. رود و ما عجیبروند و حکایت اقتدارگرائی ما همچنان باقی است. دنیا شتابان به پیش میمی

 .حل ما در پسرفت استمعتقدیم برای پیشرفت در این جهان راه

نگرد. ماندگی ما میهایی باشد که از منظری مدرن به مساله عقبن متفکران معاصر مستشارالدوله از معدود شخصیتشاید در بی

بیند و ماندگی ما را در یک کلمه خالصه میشمسی منتشر شد راز عقب ۱۹۲۱که در سال « یک کلمه»او در رساله کوچکی بنام 

راستی چرا صد بینی شده است. اما بهانون اساسی و تشکیل شورای ملی پیشاست. در این رساله، تدوین ق« حکومت قانون»آن 

ایم؟ مگر نه اینست که ظاهراً و اندی سال پس از انتشار این رساله ما هنوز حکومت قانون نداریم و در حسرت همان یک کلمه

 .ایمدد و کتب قانون فراوان داشتهایم و مجالس شورای متعدر این مدت دو قانون اساسی و دو نظام سیاسی را تجربه کرده

ها را معین و باشند. قوانین اختیارات و مسئولیتهای گردش قدرت در اجتماع میقوانین در کنه خود ازجمله مجاری و شریان 

دهند و مراتب منظم و به برخوردها و روابط اجتماعی شکل میکنند. قوانین به اجتماع، ساختار و سلسلهتقسیم می

ترین محتوای آن، سازند. یعنی قوانین حتی در ظالمانههایی را در جامعه استوار میاستانداردهایی را تحمیل نموده و ارزش
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 به محدود را او قدرت و سازندمی ملزم قانون رعایت به ظلم اعمال در را ظالم حداقل˓ناگزیر اگر جدی گرفته شوند 

ی یعنی با محتوای انسانی و عادالنه، اصوالً امکان بیداد و استبداد را از انسان بیدادگر و واقع قوانین. کنندمی خود بایدونبایدهای

 .نمایندمستبد سلب می

ها و وسیله قوانین در سراسر اجتماع و برحسب موقعیتدموکراسی یعنی مجموع سازوکاری که قدرت اجتماعی و سیاسی را به

کند. این گردش و به روانی در نظام خود دوباره جذب و مجددا پخش می تنش بدون را آن سپس و کندها پخش میجایگاه

 پاشیدن و ضعف به منجر تنها نه ˓گیرد وسیله قانون و ازجمله در طی انتخابات ادواری صورت میقدرت در اجتماع که به

 .بخشدنی افراد را بهبود میزندگا و افزایدمی جامعه رفاه و قدرت و ثروت به بلکه شود،نمی ناامنی و اجتماع ی شیرازه

پس حکومت قانون هنگامی میسر است که ما این خصوصیات مهم برقراری قانون را در فرهنگ خود پذیرا باشیم و فرهنگ ما 

 .آن را پس نزند. یعنی ما با تقسیم قدرت، مساله ای نداشته باشیم و از آن هراس به دل راه ندهیم

مرکز آن در یک شخص، یک طبقه یا یک گروه، چیزی است که ما به آن احتیاج داریم. این نوع مدرن از توزیع قدرت بجای ت

 .ما باید دموکراسی را باور کنیم تا جرات کنیم آن را ایجاد و در آن زندگی کنیم

 برآورده شدن آرزوی یکصد و چندساله ی مستشارالدوله همواره با این مانع اساسی برخورد نموده که ما ملتی قانون پذیر

کنند، حتی به قوانینی که در جهت حفظ و ازدیاد قدرت ایم و حاکمان ما نیز حتی به قوانینی که خود وضع نموده و مینبوده

 آنان و گیراست وپادست کمتر قانونیبی در زندگانی که است این حکومت و ملت احساس. نیستند و نبوده پایبند ˓آنان است

 .ماندنمی محدود را

قانون به تحصیالت، رشد و شعور اجتماعی وابسته است؟ واضح است که اینطور نیست. ما در همه اقشار و بیایا این رفتار 

شکن و متجاوز به حقوق یکدیگرند. پس مساله در جهل طبقات اجتماعی با عدم رعایت قانون مواجهیم. عارف و عامی، قانون

تابیم. کند و ما آن را برنمینهفته نیست. قانون قدرت ما را محدود میبه فواید قانون و یا فقدان شعور کافی برای درک لزوم آن 

ایم که آزادی حداکثری شخص و وجود دموکراسی در اجتماع هر دو فقط در سایه ما هنوز این مساله را درونی نکرده

 .، با توزیع قدرت استهای قانونی قوانین عادالنه ممکن است. مساله اساسی ما بیش از آنکه با نفس قانون باشدمحدودیت

 :مدرنیزاسیون و مدرنیته

در کتاب ساختار انقالب علمی، کتابی که بسیار جالب، عمیق و  ۱۲۹۹توماس کوهن مورخ امریکایی تاریخ علم، در سال 

بینی از جهان )Paradigm Shift (همواره موردتوجه بوده است. انقالب علمی و صنعتی دوران مدرن را نتیجه ی تغییر پارادایم

های مدرن پس از رنسانس داند. در تحلیل عوامل به وجود آمدن دموکراسیبینی مدرن میکهن به پارادایم جدید یعنی جهان

 .عده ای بر این باورند که اثرگذارترین عامل، انقالب علمی و صنعتی قرن هفدهم تا نوزدهم بوده است

نیم تأثیر زیاد انقالب علمی و صنعتی را در تغییرات سبک زندگی و روش تواما حتی اگر این تحلیل را هم نپذیریم، بازهم نمی

 .زیست آدمیان در جهان مدرن و تغییرات فرهنگی ناشی از آن را نادیده گرفت

در حقیقت در سرزمین ما تغییر پارادایم اساسی از جهان سنتی به جهان مدرن هنوز صورت نگرفته است. قبالً گفتیم که ما از 

ایم و دین، عرفان، شعر و ادب ما آن را روایت جهان کهن را ما خلق کرده-ایم و ابران مهم پارادایم جهان سنتی بودهایجادکنندگ

 .در ناخودآگاه جمعی ما تثبیت کرده است

ها در علم دوره ای و داند و فرضیهها را خطاپذیر میمعلولی احتیاج دارد. گزاره-فکر علمی به منطق راسیونال و علت

پذیرند. روش علمی بر مبنای مشاهده، تجربه و آزمایش بنا شده است. سودمندی دستاوردهای علم و صنعت در زندگانی ابطال

خود جایگزین منطق ارسطویی و خودیبشری باعث پذیرفته شدن منطق و روش علمی گردیده است. این منطق و روش به
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بدون کنار نهادن یا به حاشیه راندن پارادایم کهن و به میان میدان  وسطی نگردیده است.روش مدرسی دوران باستان و قرون

 –آوردن پارادایم مدرن که ابعاد مذهبی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و علمی گوناگون داشت )رجوع کنید به کتاب دموکراسی 

انقالب علمی و صنعتی  تألیف حسن شریعتمداری( تسلط منطق و روش علمی و درنتیجه تحقق/ ۹۱۱۲/تکوین و پیدایش سیر

 .امکان نداشت

ایم در حالیکه ما از ابتدا بجای پرداختن به این موضوع اصلی، یعنی تغییر پارادایم کهن به روایتی نو از هستی و جهان، خواسته

ام آموزشی و میانبر بزنیم و بدون این جابجایی اساسی و ضروری، علم و صنعت را به سرزمین خود بیاوریم. البته ما با تغییر نظ

ایم ولی این کار از آنان دانشمند و مخترع و صاحب نظریه که ها مراتبی از علم را به شاگردان خود تعلیم دادهتأسیس دانشگاه

 .سازد. اینکار در درجه اول به تغییر اساسی پارادایم هستی شناسانه احتیاج داردالزمه ی تسلط به علم و صنعت است، نمی

ست که فرزندان این سرزمین تا پایشان به کشورهایی با دموکراسی مستقر و نظام علمی و صنعتی پیشرفته تجربه نشان داده ا

 دیگر،عبارتبه. شوندمی تبدیل ای برجسته پردازاننظریه و دانشمندان به شانبسیاری ˓آموزند رسند و در آنجا علم میمی

ترین مدارج علمی و صنعتی دست یابند. ولی دهد که به عالیا میر فرصت این هاآن به صنعتی و علمی محیط در شدنواقع

ماند. این همان چیزی است محیط علمی و صنعتی فقط در چارچوب یک تفکر و فرهنگ کالن مدرن رشد کرده و پابرجا می

 .که ما فاقد آنیم

  Truth and Reality :حقیقت و واقعیت

روایت -رادایم مدرن است. در این سلسله سمینارها، صحبت بسیاری از ابرروایت کهن و واقعیت مرکز پا-حقیقت، مرکز ابر

 .طور خالصه این مفاهیم را بررسی کنیمخواهیم بهشود. میکهن و روایت مدرن از هستی می

 در. است وجود تمامیت و کلیت که حقیقتی ˓وسطی، انسان به دنبال دستیابی به حقیقت بوده در سراسر جهان کهن و قرون

بینی کهن، موجودات تنها صورت و یا پدیداری از گوهر حقیقت هستند. این دنیا جهان موجودات یا به تعبیر فلسفه کهن، جهان

شود صورتی از گوهر اوست. دانشمند واقعی کسی جهان پدیدارها و مجازها است. آنچه از انسان نیز در کالبدش یافت می

هی به این مجازها و پدیدارها اگر هم علم باشد علم واقعی نیست و صاحبش عالم است که به حقایق دسترسی داشته باشد. آگا

 .باشدواقعی نمی

وسیله تعالیم زرتشت به جهان عرضه ها قبل از او بهبنیان را که سده-افالطون و سپس شاگردانش در غرب این مکتب حقیقت

های زمینی ی از هستی، راهی را از طریق مشاهده ی صورتوسطی چنین روایتکم تا پایان قرونشده بود، بنا نمودند که دست

گرایانه برای وصول به کرد و روش برونخوانیم، برای رسیدن به حقیقت پیشنهاد نمییا آنچه که ما امروز واقعیت موجود می

ون به جهان پست ها طبق تعالیم نوافالطونیان و شاگردان افالطنهاد. شاید چون این مجازها و صورتحقیقت را وقعی نمی

تعلق داشتند و حقایق به جهان برتر ویا به تعبیر زرتشت به مینوسپهر متعلق بودند آنان به همین دلیل رسیدن از مشاهده ی 

 .دانستندپدیدارهای پست به حقایق متعالی را ممکن نمی

جزیی و در فلسفه غرب خرد عملی  عقل اسالمی فلسفه در و کهن جهان در ˓آنچه که در جهان مدرن نام خرد انسانی را دارد

 ˓که در غرب مصطلح بود به خرد ناب و خرد عملیچناننام داشت. تقسیم خرد به دو گونه عقل کلی و عقل جزیی یا آن

 جزیی عقل و داشت خود بررسی میدان در را متعالی مفاهیم کلی عقل یا ناب خرد. بود خرد کارکردی حوزه بر مبتنی تقسیمی

 .پرداختمی بشر خاکی زندگانی به مربوط امور به عملی خرد یا

گرا یعنی از راه سفر به درون انسان بود. در همه فالسفه باطنی، متألهین، حکیمان و عارفان، روش دستیابی به حقیقت درون

است که طبق آن گفتند. بنابراین تعالیم، حقایق از جنس ماده نیستند. در فلسفه قدیم قاعده ای روشی که به آن سلوک نفس می

توانند به هم متصل شوند و یا باهم ارتباط برقرار کنند. پس ابتدا برای سفر به درون نفس که از سنخ میفقط موجودات هم
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های زندگانی در کالبد مادی، خود را برهاند تا از جنس روح شود و جنس ماده نیست، انسان باید قادر باشد از محدودیت

 .برقرار کندبتواند با حقایق ارتباط 

شوند و مذهب و عرفان در مرکز زندگانی بشر در یعنی مذهب، عرفان و فلسفه قدیم برای دستیابی انسان به حقیقت تجهیز می

های وجه معارضه با وجود یا عدم وجود حقیقتهیچ به گیرد. تغییر پارادایم مهم انسان مدرنوسطی قرار میجهان کهن و قرون

های این های خاکی و واقعیتانگیز ولی ساده را پذیرفت. او بجای طرد صورترن فقط یک تغییر شگفتمتعالی نبود. انسان مد

ها را در مرکز توجه خود قرار داد. او جایگاه عقل کلی و جزیی را دگرگون نمود و خرد مدرن را که همان خرد جهان، آن

ها برای درک بیشتر کمی و کیفی ت، تجربیات و آزمایش آنمشاهدا واقعیات، به او. آورد متن به حاشیه از ˓عملی قدما است

ها توجه نمود. علم الیه به الیه مراتب جدیدی از وجود و واقعیت را کشف کرد و به واقعیات جهانی تسلط بیشتری یافت. آن

وجود حقیقت نیست، ها یافت. علم نوین لزوماً منکر ها واقعیات جدیدی خلق کرد و کاربردهای نوینی برای آناز ترکیب آن

قوی فقط از احتمالگوید اگر هم راهی برای نزدیکی به حقیقت وجود داشته باشد بهاما مدعی کشف حقیقت هم نیست و می

 .راه توجه به واقعیات است

روایت کهن هستی، مرکزی شدن واقعیت و به حاشیه رفتن توجه به حقیقت است. -پس فارق یا فاصلِ روایت مدرن از ابر

شود، خصوصیت بارزش وحدت است. ولی واقعیت سویه یا بخشی از وجود است و حقیقت کلیت وجود را شامل میچون 

ها و یا به تعبیر ادعای شمول و تمامیت آن را ندارد پس چندگانگی وعدم وحدت از خصوصیات جهان مجازها و صورت

 درنهایت هاآن در همه حقایق سپهر در ˓یگانه است  هاست. حقیقت چونقدما، پدیدارها و مجازها و به بیان مدرن، واقعیت

 .مطلق حقیقت و وجود در متعالی حقایق اتحاد یعنی وجود، وحدت. واحدند

هایی از ها و صورتبدین ترتیب رابطه و اتحاد با حقیقت مطلق، متضمن قدرت و تسلط بر تمامی خلقت است که فقط جلوه

اند به سپهر حقایق متصل فکر، بشر باید به دنبال کسی یا کسانی باشد که موفق شدهاند. پس در چنین چارچوبی از تآن حقیقت

اند. در چنین ها خیر مطلق، خوبی مطلق و قدرت مطلقها و فضایل راهنمایی شود. آنها به خوبیوسیله آنشوند، تا به

اند و یگر صوری، مجازی و شیطانیهای دآن متعلق به چنین اشخاصی است. قدرت و چارچوبی یک قدرت اصیل وجود دارد

ها فقط انقالب صنعتی و علمی ها اصالت دارند. نتیجه ی توجه به واقعیتها بود. در پارادایم مدرن، واقعیتباید بر ضد آن

تر، یک انقالب درونی در انسان است. دیگر قدرت به اصیل و غیراصیل، رحمانی و شیطانی یا واقعی و نیست، انقالب بزرگ

شوند. قدرت، امری این جهانی است و واقعیتی است که باید مانند همه چیز دیگر مورد مشاهده و تجربه تقسیم نمی صوری

تواند قدرت را تقسیم کند و سپس دوباره آن را برای اداره جامعه در حکومت قانون تقسیم است. نظامی که میقرار گیرد و قابل

 .متمرکز نماید، دموکراسی نام دارد

توانیم دموکراسی به وجود آوریم، درست به همان دلیل که از تولید علم و صنعت عاجزیم. زیرا بینیم که ما چرا نمییحال م

روایت مدرن که علم، صنعت و ظاهر نظام سیاسی است بما تحمیل شده است، -دستاوردهای این تغییر چارچوب کالن یا ابر

های ذهنی خود تغییر دهیم و جهانی ترین الیهمحور است در عمیقبدون آنکه ما بتوانیم چارچوب کهن را که حقیقت

 .محور را جایگزین آن نماییمواقعیت


