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 بحث کنیم؟ 

 بلی! بحث می کنیم! 

پدرام خودش چقدر برای گشودن بحث آماده است؟ آیا پدرام حقیقتاً آش دهن سوزی در تبق دارد؟ در محک 

 بحث، سخن پدرام چقدر رمق دارد؟؟

 - در یکی دو مثال دقیق می شویم

 پدرام، در "تاریخ دین" سخن می گوید:

می خوانیم؟ برای این که هویت دینی ما را نشان داده بتوانیم...بحث شده...  چرا رو به قبله، رو به کعبه، نماز »...

1«کتاب نوشته شده...
 

م عرب بود می گویند؛ این یک اقدا« روی آوردم به جانب قبله»اینک به جناب پدرام عرض شود که این که مسلمانان 

 -برای منسوخ ساختن ادیان قبلی
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 08.02.2015پدرام؛ مورخ  -



اثرات عمیقی در همه ادیان مابعد گذاشت؛ آرامش دوستدار حق بجانب نیست آن جا که سه دین بزرگ سامی  آیین مهر

 آیین؛ خود آیین زرتشت، و بعد همه ادیان سامی، به شدت  زیر تاثیر دو 2را ازنظر تاثیر آیین زرتشت برآورد می کند

بوده اند؛ دو آیین زنخدایی و مهر، بیشتر از همه آیین ها، بر سرنوشت عقیده و اندیشه در حوزۀ ما  آیین ِمهرو  زنخدایی

است؛ صورت تاریک ساخته شدۀ مهر درآیین زرتشت،  مفهوم اهرمنزدند؛تحقیق امروزی میگوید که « ُمهر»

 عمیق ترینکرد؛ بروشنی باید نوشت « آفتاب گرفتگی»زرتشت، طی مجادله های شدید وخونین، باالخره مهر را دچار 

}بعد تر  آزادگیو  وارستگی؛ 3نور؛ برابری؛ عدل الهی؛ عدل؛ مفاهیم مبانی تفکر در حوزۀ ما منتج از آیین مهر هستند

بازگشت ؛ جهان پایین وجهان باال ؛ ابد وازل ؛ سخاوتو بخشندگی{؛ ازهمین دو مفهوم برخاست آزادیمفهوم  اروپایی 

؛ موالنا که می 4؛و ازینگونه، منتجه هایی از آیین مهر}و آیین زنخدایی{ هستندباطن؛ مذکر و مونث وظاهر ؛ جاودانه

 ، به آیین مهر اقتدا می کند! «آفتاب آمد دلیل آفتاب!»گوید 

« هور»معمول است؛ مفهوم « آفتاب»در زبان دری، هنوز هم بمعنای « خور» در زبان پشتو و مفهوم« هور»مفهوم 

 منسوب شد.  5«هور»بمعنای کوه میقات} با نور{ در تورات وارد شد؛ در نص یک سوره بنام 

در بین النهرین و عربستان تا فلسطین و مصر، قاعده بر این گذاشته شده بود که همه معابد مهری  مهرآیین با انتشار 

گشوده شوند؛ با حلول اسالم، به تصریح نص، آن قاعدۀ آیین مهرمنسوخ ساخته « آفتاب برامد»}مهرابه ها{ رخ بسوی 

گونه ای ؛ ب«ق آمد وباطل از میان برخاستح»نافذ شد؛ این انفاذ، از سنخ مبطالت است: « روی به جانب قبله»شد و

 نه ربطی با باُب التأسیس، ِمن تجویز، می آورد؛ این« مذهب منسوخ» برابر در« مذهب مختار» زاکانی عبید همان که

 است.  بودههویتی برای مسلمانان  «حصر» مقصد ازآن کدام نه ،من باب التاسیسدینی مسلمانان داشته است و« هویت»

که گذاشته شد، جریان آیین های گونه گون در حوزۀ ما ادامه یافت، و این جریان « سقف رسمی»این  زیروانگهی در 

حوزۀ ما یک مبنای تلفیقی و بیشتر "پان ته یستی" داد؛ و مردم، چه در بقیه و چه در  به ساختار و مضمون وجدان در

ت، در عقاید، و در مناسک، منعکس ساختند؛ فلسفۀ تقیه، این وجدان اعتقادی تلفیقی }و حتی التقاطی{ خود را درحکم

، نمونۀ بارز این تلفیق در حکمت است؛ عرفان خراسانی نمونۀ بارز این تلفیق «فلسفۀ سینوی»ابن سینا، بگفت البیرونی 

 در اعتقاد است؛ و مراسم مراثی نمونۀ بارز این تلفیق در مناسک است؛ 

 بگفت بیدل:

 نزاع ماستاز بس به ساز و برگ دو رنگی 

 یک سجده بر دو قبله، هم، از اختراع  ماست
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زرتشت که نفوذ ژرف تاریخی اش درسه دین بزرگ سامی غیر :»115؛ص2004آرامش دوستدار: امتناع تفکر در فرهنگ دینی؛ پاریس؛ -
 «قابل تردید است...

3
  برگرفت.آیین مهر ؛ ومانی مفهوم نور را ازمانیقرارگفت، مسبوق است به دین وآموزش  حکمت سهروردیکه مفهوم کلیدی «نور»مفهوم  -
4

در بارۀ « نام وننگ»کتاب   2و 1راوش می نویسد که ایین مهر و ایین زنخدایی یکی هستند؛ این یک خبط بسیار خشن است؛ راوش درجلد -
، مطالبی درج می کند، که ازنظر کوشش برای بازیابی این دو آیین، با ارزش هستند؛ اما مفاهیم این «نقل جامع»یی و مهر، به آیین های زنخدا

 دو آیین را نمی تواند پیگیری کند.
5

گ که آفتاب آنقدر بزر« تاالبِ »درعربی بمعنای « هور»؛ «آن که در همان کوه به میقات نور رسیده است»در عبری بمعنای « بن هور» -
نام یک تاالب بسیار بزرگ در میان عراق و «  هور الهویزه»از یک سر آن طلوع می کند و در سر دیگر آن غروب می کند؛ هورالعظیم  یا  

ش ایران بوده است؛ از نیزارهای این تاالب ها در تاریخ اکاد وسومر وبابل ذکر است. درتاریخ از آتش سوزی های بزرگ دراین نیزارها گزار
 می کردند. « دفن»شده است.بابلی ها برای نگهداری آتش، آتش را در نیزار ها 



 کتاب های آخوند ها، خاصتاً در تاریخ ادیان، حجت نیستند. 

 جناب پدرام آخوند ها را بگذارد تا آخوند ها  بر دارند!

 

 پدرام در تاریخ فلسفه سخن می گوید:

نمی نباشد، به هیچ دردی  رادیکالش بلی من رادیکال هستم! سقراط می گفت که شهروندی که در فکر خود»...

 6«است... تابوخورد... سقراط می گفت باید چیز هایی را  بهش حمله کنین که در جامعه 

پیش از روم و   وسقراط، ،رومی است؛ و یونان قدیم -یک کلمۀ التین « رادیکال»اینک به جناب پدرام عرض شود که 

کلمۀ رادیکال اطالعی داشته است؛ و بعد معنای نخستین مفهوم رادیکال با سقراط نمی توانسته ازاین التین بوده اند؛

؛ مفهوم رادیکال در معنای نخستین آن، عودت به ریشه ها را دعوت 7معنایی که بعد ها به آن رسید، متفاوت بوده است

رادیکال بمعنای می کرده است و مضمون مخالف روشنگری داشته است؛ کامالً برعکس گِپ جناِب پدرام، در آغاز، 

 مخالفت با زیر سوال بردن سنت بوده شود؛ رادیکال بمعنای سنت گرایی بوده است؛ 

را می شناخته است؛ و نه سقراط به « سنت»بوده است؛ و نه سقراط  اصالً همین مفهوم « سنت گرا»و اما سقراط نه 

 شناخته است! را نمی« تغییر»ریشه یی دعوت می کرده است؛ سقراط مفهوم « تغییر»کدام 

است و از بحرالکاهل می آید؛ و سقراط، اگر عاطل « پلی نیزی»یک لفظ « تابو»و بعد به جناب پدرام عرض شود که 

نمادین  کاربست اروپایی آن یک مفهومبوده ویا عاقل بوده، این بحرالکاهل را نه تنها نمی شناخته، بل این مفهوم تابو در 

 ی گیرد تا وارد مباحث روانکاوی شود؛ است، و فروید این لفظ را نماد م

، را یابو شکنی می کرده ؛ و نه می گفته است «تابوشکنی!»سقراط نه تابو را می شناخته است، و نه صیب صد البته 

  را نمی شناخته است؛« جامعه»که به چیز هایی حمله کنید که در جامعه تابو هستند؛ سقراط 

را « نهایت ها»انست، و حتی نه تحریک کردن! بگفت کی یر کی گور، سقراط سقراط رسالت خود را بیدارساختن می د

 در معرض دید قرار می داد. سقراط از راستی و فضیلت و عدالت سخن گفت!

 در محاکمه ای که برای وی دایر کردند، سقراط گفت:

 

زند، تا بیدار یوسته نیش می هستم که اسپ اصیل، اما از فربهی به رخوت وغفلت رفتۀ، آتن را پ8من همان خرمگسی»

 «شود!

 افالطون، که برویت روایت وی تندیس سقراط دربرابر جشمان ما ظاهر می شود، این جریان را در آپالوژی می آورد،

و می نویسد که سقراط مردم را برعلیه بی اعتنایی در برابر جریان متعارف امور و برعلیه افکار عادتی و غالب می 

 سکوت را با سواالتی می شکست، که مسکوت  می گذشت!شورانید؛ و مسواک 
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  10.01.2017پدرام؛ مورخ  -
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در فلسفۀ قرون وسطی، که از « کلیات»این تحول در معنا، و بنابران کاربسِت، مفاهیم، در تاریخ فلسفه نمونه های بسیار دارد؛ مثالً در بحث  -
 ، بمعنای متفاوت از معنای امروزی آن، منظور می شده است. نومینالیزم در مقابل ریالیزممباحث فلسفۀ ابن سینا هم است، مفهوم 

 1389اتیل ژیلسون: تاریخ فلسفۀ مسیحی در قرون وسطی؛ ترجمۀ رضا گندمی نصرآبادی؛تهران  -برای مطالعۀ بیشتر
8

 در نخستین ترجمۀ های فارسی آثار افالطون حذف شده بود؛ و به خوانندگان فارسی و دری نرسید؛« خرمگس»م این مفهو -



9و افالطون لفظ 
Myops، ؛ این  که در فارسی ایرانی به خرمگس ترجمه شده است، را از زبان سقراط ذکر می کند

یک سیمای « خرمگس»؛ این خرمگس یک بیدار کننده است؛ این 10در تورات، یک افزودۀ یونانی است« خرمگس»

می نامد؛ و پدرام هم خوش دارد در آیینۀ همین قرینۀ « انتقادی»ت؛ مارکس به همین قرینه خود را انتقادی اجتماعی اس

 پارینه، نارینه شود؛ 

سقراط بود که می گفت بحث کنیم؛ می گفت جدل سالم است؛ زیرا بحث و جدل، اندیشه می زایاند؛ پدرام آن جا که می 

نه می گوید، اما با ظرافت جای خالی سقراط را با کلمه نشانی می کند گوید بیایید بحث کنیم، یک گپ ظاهراً خرد ورزا

 تا خود را به جای سقراط  قلمه شانی می کند! 

 خوب؛ 

بحثی که جناب پدرام می گشاید، می توان، و باید، باب و   دونمونه از کتاب آوردیم  تا نشان داده باشیم که در آنچنان

می نهد، جنبه به تناقض می آرد؛ آن جا که از خیمۀ  11«جیقه»ا ر جدلجناب پدرام که خطاب گشود؛ وانگهی 

 تنور جنگ را هیمه می دهد! و به خون می گمارد: « پوهنتونکاری!!»
 

«بگذار جوی خون جاری شود!»
 

 
 

چگونه است که پدرام بر جوی خون چلیپا می زند، در کشوری که در دریای خون دست و پا می زند؟ اگر هرکسی 

گذار خون جاری شود، سقراط چنین نگفت! سقراط از جنگ سخن نگفت! سقراط برای نجات آتن از جنگ گفت که ب

 پلوپونزی سخن گفت! سقراط از آسان سخن نگفت! سقراط از انسان سخن گفت! 

 شود:نجیب می مهرداد، آن است که مجیب سقراطی گری،در افغانستاِن امروز و اکنون، این نیست که پدرام می گوید؛ بل

دهیم...این مردم چی مادران و برادرانی که از دست می حیف و صدحیف جوانان مردم، حیف و صدحیف پدران، »... 

سزاوار این مرگ نیستند؛سزاوار این جدایی تاجیک سزاوار این نفرت نیستند؛ هزاره، چی اوزبیک، چی پشتون و چی 

بیاورند، که صراط مستقیم همین است؛ وقتی جز زیستن با هم ن به عشق، برادری و برابری ایماها نیستند... مردم باید 

چاره ای نداریم، پس باید انسانی زیستن را یاد بگیریم؛ تمرین کنیم و به آن اعتقاد داشته باشیم؛ ما پر از پیشداوری 

روار را تجربه دربارۀ هم هستیم؛ پر از کینه وحس ویرانگری دربرابر هم هستیم؛ اگر قرارباشد صلح را و زیستن براد

کنیم، بدون اعتقاد به برابری و بدون پذیرش همدیگر، امرشدنی نیست. بدون اعتقاد به برابری فطری وذاتی انسان ها 

هرقوم و زبانی که هستیم در یک  صرفنظر از هرهویتی که بدان تعلق دارند. واین هویت باید گرامی داشته شود. ما از

ست، سرنوشتی که با مرگ وفقروبیماری ونفرت گره خورده است.امیدوارم این چیز مشترکیم، و آن سرنوشت مشترک ا

 سرنوشت شوم روزی باهمدلی تغییرکند.
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می آید؛ اتل لیلیان وینیج انگلیسی با نگاه به سرگذشت سقراط   Myopsدر زبان دری، ازهمین ریشۀ یونانی« مگس»محتمل است که لفظ  -
 نیست.  « چپ»است. این کتاب، کدام کتاب « خرمگس»را نوشت که همان کتاب معروف « گد فالی»
10

 «مصر گوسالۀ زیبا و نازکی است؛ خرمگس بسوی آن می آید؛ از شمال می آید»کتاب ارمیا :  -
11

شده است: « جغه»کاله معمم وجواهرنشان که به جای تاج می نشست؛ وهمانست که در گفتار دری  ، ترکی صفوی است بمعنای«جیقه» -
محمد «/خود بر سر محمود افغان تاج و تخت را تسلیم نمود...« جیقۀ»شاه سلطان حسین صفوی که دیگر توانایی ایستادگی نداشت با زدن »...

 16؛ص1383ت گل؛ تهرانشفیع تهرانی وارد: مرآت واردات؛ به تصحیح منصور صف



 همه جنگ افروزان روزی که جنگ و مرگ و ویرانی فرابرسد از آن چی به آن باور دارند، سخت پشیمان خواهند

 12«شد...

 ! و از لطیف پدرام نمی آموزیم ،ی آموزیمم مجیب مهرداد را از سقراطی اندیشیدن که این چنین است

به جناب پدرام تبریک می گوییم  که به همه رسانۀ بی مایه بهم رسانده است، تا همه را از سایه های وهم ترسانده است؛ 

اما سخنان مجیب مهرداد را با تفصیل نقل کردیم تا آن را در برابر همه و همه و بازهم همه ویدیو های سخت یکنواخت 

 اب پدرام قرار بدهیم و بپرسیم که جناب پدرام در کجا سقراطی گپ می زند؟؟جن

این چنین است که وقتی با پدرام وارد بحث می شویم، به اولین شگافی که بر می خوریم، شگاف است میان پدرامی که 

  سیاست  را قُراضه می کند؛ با پدرامی که، به سعایت، به سقراط عریضه می کند!

 

 دومپایان قسمت 
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  22.05.2018و   20.05.2018مجیب مهرداد؛ فیسبوک؛ مورخ  -


