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 Political  سياسی

  
  سيامک ستوده

 ٢٠١۶ مارچ ٢۴
  

  کورش پرستان
  

 در يک کليپ اينترنتی که در فيس بوک و رسانه ھای مجازی به گردش در آمده است مشاھده می شود که بعضی ًاخيرا

 مقابل ساختمان، مانند مسلمانان، خود را به ۀنندگان از آرامگاه کورش در پاسارگاد به محض ورود به محوطاز بازديدک

 .يادداشت زير در اين رابطه نگاشته شده است. زمين انداخته، در برابر آرامگاه به سجده می افتند

  
ستان، ھمه از يک قماش اند، از قماش کورش پرستان نيز ھمانند خداپرستان، ايران پرستان، گاوپرستان، و آتش پر

دوران شاھان و . ی انسان استئاز دوران کھنه فکری و خرافات گرا رسمی باقی مانده ًپرستش اصوال. پرستندگان

 ۀاز اينرو، مبين توزيع بغايت غيرعادالن. است برانه ميان فرمانده و فرمان فرمانبردارۀرسمی که حاکی از رابط. خدايان

يکی صاحب تمامی قدرت و در واقع قدرتی مطلق و ديگری که پرستنده است .  و در دو سر رابطه استقدرت در جامعه

 فردی و برده داری که در آن برده دار صاحب ۀنا متعادلی است که نظام ھای مطلقۀ از چنين رابط. فاقد ھرگونه قدرت

   .قدرت مطلق و برده فاقد ھر گونه حق و حقوقی می باشد، سر بر می کشند

در پرستش، پرستنده، از خود و نيروھا و استعداد ھای فردی اش که از او منتزع و در بيرون از او، در شکل کمال يافته 

در جريان اين از خود بيگانگی است که فرد، تھی شده . طور کامل بيگانه می شوده اش، مورد پرستش قرار گرفته اند، ب

ش در می پرستش و شخص مورد ءشدگی، به اسارت و اطاعت کامل شی از قدرت و استعدادھای ذاتی اش، در حد ھيچ

ِفرد تسليم و تابع خود از .  پرستيده شدگان تبديل می شوندۀ پرستندگان به آلت بی ارادًباين ترتيب است که معموال. آيد ِ
ھمان اندازه از خود دورتر شده و ه چنين فردی، ھرچه به معبودش نزديک تر می شود ب. خود بيگانه شده اش، می شود

در اينجاست که فرق . ِی خود از خود بيگانه شده اش در می آيدعبارت ديگر بيشتر به بردگيه ب. بيشتر فاصله می گيرد

  .  ميان پرستش کورش، خدا، و گاو از ميان می رود
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به اين دليل است که ملتی .  ت می دھددست می آورد در عالم واقعی از دسه فرد پرستنده ھر آنچه را که در عالم خيال ب

 مورد پرستش خود ايمان می آورد، به ھمان درجه ءدرجه ای که به شخص يا شیه ئی را می پرستد، ب که شخص يا شی

ھمان اندازه تکيه به خود را از دست ه ھمان اندازه که به او و آن تکيه می کند به ب. به خويشتن خود بی ايمان می شود

ھمان اندازه خود بی شکوه و جالل می شود، و در يک ه ندازه ای که به او و آن شکوه و جالل می بخشد ببه ا. می دھد

از .  زمين می سايد به خود و نوع خود بی حرمتی و بی توجھی می نمايدر سر ب،کالم به درجه ای که به ستايش او و آن

انسان، ستايشگر . کار انسان بی شوکت و جالل.  به خودکار انسان بی ايمان. اينرو، ستايش کار انسان ستوده نشده است

َ مسيحی پيرو کليسا، قدر قدرتی شاھان و بی قدرتی ۀشکوه و جالل کليسا و زندگی ساد.  آنچه که ندارد می شودۀو شيفت

 ھمگی از اينجا سرچشمه می گيرد، و ستايش قدرت شاھان و شوکت خدايان بيشتر در ميان ملل و جماعات ،بندگان

  . عيف و بی قدرت و شوکت رايج می شودض

 خدا و خدايان، ھمان اندازه فرق و تفاوت  وجود دارد که ۀکه سر به سجد  شاھان می برد و آنۀميان کسی که سر به سجد

  .   ميان اسبان گاری و ارابه کش

  سيامک ستوده

 

 

 
 


