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وم دبيرس�تان را در يکس�ال پ�س از آنک�ه ک�,س دوم و س�.) ش1333.(ای زرتشتی ـ بھائی در تھ�ران ب�دنيا آم�دم در خانواده
 یئفرھن�گ ھو>ک�وتصادفاً به ک,سی راه ي�افتم ک�ه در آن  سالگی 15 و در فراغت يافتم از مدرسه رفتن يکسالی گذراندم،

يادداشت برداری از کتاب است که می توان  وسيلۀاو پيش از ھر چيز ياد گرفتم، که تنھا باز . درس می داد معارف بھائی
از مع�ارف دين�ی ب�ه ت�اريخ و فلس�فه کش�انده ش�دم و کت�اب . مطالب را به خاطر سپرد و توشۀ معنوی ماندگاری فراھم آورد

  . خوانی به مھمترين مشغوليتم بدل شد

اما ب�دون ) .م1973(. ادامۀ تحصيل بدھم" کشور شاعران و فيلسوفان"يعی بود که بخواھم در آلمان، با چنين ع,قه ای طب
گردن نھم ک�ه تنھ�ا ب�ا تخص�ص در عل�وم طبيع�ی و مھندس�ی م�ی ت�وان ب�ه  صور ھمگانیمجبور شدم بر اين تپشتوانۀ مالی 

از اين�رو در دانش�گاه ص�نعتی ! نم�ی کن�دعل�وم انس�انی زن�دگی را ت�أمين تحصيل در  صرفنظر از آنکهکشور خدمت کرد، 
 ۀ دوران ش�اه را پش�ت س�ر گذاش�تهای ک�ه فض�ای بس�ت ساله 19اما برای جوان . آخن به تحصيل الکتروتکنيک مشغول شدم

خاص�ه آنک�ه م�ی دي�دم پ�س از آنھم�ه کت�اب . نيرومن�دی داش�تبس�يار کش�ش زدۀ آنروزگار  ، فضای باز و بويژه سياستبود
  . روپاييان از سطح آگاھی نازلی برخوردارما به نسبت ھا، خوانی

اجتماعی وابسته به آن بود که در دھۀ ھفتاد ھنوز نظرگ�اه غال�ب در مي�ان  و طيف" مارکسيسم"مھمترين کمبود ھم متوجه 
ا مش�غول ش�دم؛ دو مارکسيس�تھ اص�لی  مطالعۀ آثار با وجود آنکه بزودی بها اينھمه ب. رفت بشمار میروشنفکران اروپايی 

   ).روح، ماده و خدا قائل باشيم: در فلسفه بدين معنی که به سه گوھر :(. می دانستم" رئاليست"ھنوز ھم خود را  سالیسه 

م�را او  ).ج�ان باخ�ت 67 س�ال عضو مخفی حزب توده که در کش�تار( اصغر محبوبتا آنکه با مسافری از ايران آشنا شدم بنام 
 .است و مساوی ب�ا نف�ی جھ�ان م�ادی محض ئاليسم فلسفی در واقع ھمان ايدهدر طی سلسله بحثھايی مجاب کرد که رئاليسم 

   . و آن ماترياليسم است بنابراين تنھا يک جھانبينی واقعی وجود دارد

ھای  از اين پس دوندگی. مرا به حزب توده معرفی کرد و خود راھی ايران شد او ،"فلسفی کارزار" درمن شکست بدنبال 
ت�ا آنک�ه پ�س . وقت کشی م�ی ک�رد" احزاب برادر"حزب توده و  تبليغی نشرياتو مطالعۀ  "یفعاليت حزب"سترون بعنوان 
آنک�ت  ھنگ�ام پ�ر ک�ردن. بپيون�دم" ي�ونص�فوف انق,ب"راھی ايران ش�دم و مص�مم ب�ودم ک�ه ب�ه " بھار آزادی"از انق,ب در 

آق�ا، م�ا اينج�ا ديپلم�ۀ بيک�ار زي�اد : آرام�ی گف�ت ب�ه عب�اس حج�ریقص�دم س�خن گف�تم،  اين ھمينکه از )برای دومين بار( حزبی
  ! شما برو تحصيلت را تمام کن. داريم

ھای  فعاليت" به منوال گذشته اما شديدتر به آلمان برگشتم و ،رأی مثبت به رفراندم جمھوری اس,می از دادن بنابراين پس
ج�واب ک�ه در آن  ب�یط�ی نام�ه ای  ،.)م1983(فک�ری و س�ازمانی بس�يارپ�س از درگيريھ�ای  تا آنکه .را دنبال گرفتم" حزبی

   .ھنوز خود را مارکسيست می دانستم که ھرچند پايان دادم؛عضويت خود به  اع,م کرده بودم، رااعتراضات خود 

در ( رشتۀ الکترونيک و انفورماتيک درسم را تمام ک�ردم و در دانش�گاه ص�نعتی دارمش�تاد فرانکفورت در دراين ميان در 

  ..)م1986(شغل کوچکی گرفتم که بيش از ھرچيز برايم فراغت برای کتابخوانی فراھم می آورد )ک اتمیدانشکدۀ فيزي

باي�د حقيق�ت ديگ�ری ھ�م وج�ود " جھ�ان بين�ی علم�ی و جھانش�مول مارکسيس�م"ک�ه ح�س م�ی ک�ردم، در ورای شايد از آنجا  
رشتۀ فلسفه سرمی کش�يدم ک�ه چ�ون آن�را مفي�د  به ک,سھایدر دانشگاه فرانکفورت  به موازات کار، دو سالی داشته باشد، 

 در دي�دگاھمھرچند که از ديد امروز ھمينکه مرا تا حدی با افک�اری ديگ�ر آش�نا ک�رد باي�د نقط�ۀ عطف�ی . مدنبال نکردنيافتم 

  . بحساب آيد

ام  فک�ری س�ی در تح�ولباری که ب�ه ن�ام سوسياليس�م برپ�ا ک�رده بودن�د، نق�ش اسا بدون شک فروپاشی کاريکاتورھای جنايت
استالينيس�م ت�ا ب�ه  ازھ�ای توت�اليتر کوش�يده ان�د م�ی دانن�د ک�ه  نی ک�ه در راه رھ�ايی از اي�دئولوژیھم�ۀ کس�ا با اينھم�ه. داشت

  .  ام پشت سرگذاشته  طو>نیدشوار و چه راھی  ،ام که امروز رسيده جايگاھی

    

 

    


