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در آغاز می خواهم از استاد گرانمایه ام، پُرفسور منوچهر جمالی که  

در راه نوزایش و با مِهری سرشار به فرهنگ ایرانزمین، خستگی ناپذیر 

کنم. او همچون دایه  سپاسگذاری کند،یِ آن تالش کرده و میئشکوفا

بُنِ   که ما خمیرمایه یا آموزگاری دِلسوز می کوشدای مهربان و

ش راهنمایی دَهها کتاب ارزشمنددر اورا بشناسیم.  فرهنگِ خود

نو تاریخ و فرهنگِ اصیل  کندکه چگونه با اندیشه و خرد خود، ازمی

که تحریف شده است، بازشناسی کنیم. بایسته می دانم، برای خود را 

ی برای خواندن این کتاب، چند جمله ئش ازپیخواننده ی گرامی شما 

های ارزشمندشان، یادآوری کرده ژوهش شناختِ بهترِ ایشان و پ

 باشم.

ها در هفتخوان  که سال ی پیشگامباره ی اندیشمند سخن گفتن در 

ستین ، ساده نیست. جمالی نخُاست فرهنگ ایران گام برداشته یِزائنو

هزاره ی اُفتِ فرهنگی که پس از فردوسی در این  می باشدکسی 

 گوید:تاریخی، می

راه  کوالر و این جهانیست،ایران سِ از آنجا که درونمایه یِ فرهنگ 

مُدرن، شناخت  یِکراسبه فرهنگشهر یا دمُ راناتب رسیدن ما ایرانی

از  ،است. بدونِ ییا نوزائ () فَرَشگردیفِرِشکردی فرهنگ ایران از نگاه 

، و فلسفه یِ ایرانی تاریخ و فرهنگ  کردنِبررسی  ندیشیدن وانو

 جامعه ی ما به شکوفایی نخواهد رسید. 

گوید: پس ازسال ها تالش و خواندن آثار دانشمندان اروپا درک می

کردم که ما باید اندیشیدن را از نو بیاموزیم. اُستادان بزرگش 

 بُنیاد گذاران مکتبِ فرانکفورت بوده اند.  "بُورکهایمِر"و  "اَدورنو"

دن است. نواندیشیدن این نیست نو، خود نوشُ گوید: اندیشیدنِاو می

نیسم باشیم و از دانشمندان دنبال پُست مُدرنیسم و مُدربه که ما 
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ها، همان آن یِ آثارِ ه برداری کنیم. کُپیه برداری یا ترجُمهی کُپیَاروپائ

و دیگران  ب هاعَرَ ها، ها از آخونده کردن است. تقلیدی که سَدِتقلید

ا تقلید هیچگاه به خود اندیشی نمیرسیم، تا بتوانیم کرده ایم. ب

و  . ما که دارای بهترین فرهنگ انسانگراآفریننده شویممند واندیش

پُر روشن  نداریم، ، اما هیچ آگاهی و شناختی ازآنهستیمکوالر سِ

 کارمان به جایی نخواهد رسید.است که 

 تابشِستین اروپا ریشه در نخُ جه شُدم فلسفه یِتوّگوید: مُمیین همچن

بدون  نایونان باستان دارد. ما ایرانی و فلسفه یِ )اسطوره( اُستوره

آنگاه نیز، بشناسیم.توانیم فرهنگ اروپا را ، نمیسَرچشمه آن شناختِ

یا که فرهنگ یونان برای نوزایش اندیشه  این نقشی را آشکار میسازد،

 یا همان ایران بزرگ میانهخاوراروپا انجام داده، در "رُنسانسِ"

 است.  زمیننایرا فرهنگِ برگردنِ

 و نوشتن بیش ازایران ها پژوهش درتاریخ و فرهنگ  پس ازسالاو 

گذاشته اند؛ با ادگارکه نیاکان ما بی گنجی ند،کروشن می ،کتابسَد

، های بی امانو خشونتر پِی پِی دَ  و سرکوبِ های تاریخیتحریف وجود

این  شود،خاکستر خود زنده می رُونِسیمُرغ از دَکه  همچنانچگونه 

 ما ایرانی تباران زنده است، ناخودآگاه تاریخ ودر که گنج نیاکان

 ما گردد.  هنده یِتواند با نوزایش فرهنگی، دوباره نجات دَمی

گشته،  واژه ی گُمزاران که هاست  ایشانهای  پژوهشاین  ازپس

با این  گردند.رَمز پیروزی میکلید خته، دوباره های ناشنا اُستورهو

ها و  ستورهو اُ «ستااَوِ »گنجنامه یرهنمودهای جمالی است که 

ی ، فردوس یِ، همچنین چهره ی واقعشاهنامهپهلوانیِ داستانهای 

غبار سَدِه از زیرگرد و نو دیگر بزرگا عطار،  مولوی ، حافظنی، وبیر

 ،  نمایان می گردند. تحریف کردنِ آنهابویژه  ،خبری و فراموشیهای بی
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 بُزُرگ مَردِ میدانِ ازآشنایی وآموختن از کههمچنین یادآوَری میکنم   

 میخواهم فرازم.اسر، شاد وعلی میرفطروسستاداُ، ایران ادبیاتِتاریخ و

ایرانزمین انجام  تاریخ و فرهنگِ شناساندنِ که برایِ زحماتی بپاس

رزشمند کتاب ا های دربدری، چندین سالدراین دهد ومیداده و 

                 م.رده و سپاسگذار باشک به اندازه یِ خودم قدردانینوشته است، 
  

   2012مغان بینالودی مارس 
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ند، مردم بدبختی آنان که تاریخ و فرهنگِ خود را از دست داده ا"

یافتن تاریخ و هستند، بدبخت ترازآن ها کسانی هستند که در باز

کنند، اما بدبخت ترین مردم رفته ی خود تالش نمی هنگِ از دستفر

 "کسانی هستند که تاریخ و فرهنگ خود را به ریشخند می گیرند.

 تبریزی کسروی                                                              
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 پیشگفتار

 

این  د:ید، ممکن است ازخود بپرسیخوانخواننده ای که این کتاب را میشما    

 داستان تا چه اندازه واقعیت دارد؟   

س ازبیست را پ کتاب اما .است نویسندهمنِ  یِاین کتاب گوشه هایی اززندگ 

فرهنگ ایران تاریخ و شترازیِ بیآگاه آوردنِ سال زیستن درسوئد وبدست

روی داده؛ بویژه پس  مزندگی واندیشه ا که در انِ دیگریهایِ فراو دگرگونیو

جمالی آشنا وچهرپُرفُسورمنُ ،ایران نُوینِ ازآنکه با اندیشه های پدر فرهنگِ

 .امنوشته ه، شد

که رُخ داده و با  ییهامکانهمان را در گریزو فرار یِهاماجراو ی شُدنزندان 

 هایناموها مکانخواهم می .ام به نگارش درآورده ه،که برخورد کردواقعی افراد 

بااندیشه  خدادهارارُ ،کردمهمچنانکه اشاره بماند.به یادگارآیندگان  برایِآنها

 با دوستانم با پاسداران ور برخورد د .امامروزیم به تصویردرآورده  هنِذِو

آشنا  ،ایران واقعیِ فرهنگِبا گوشه هایی ازتاریخ و را تالش کرده ام خواننده

چگونه باید تاریخ واقعی  که کرده امدرچند جای کتاب یادآوری  سازم.

یِ ها واندیشه ایرانی عرفانِسنگرِبه . بنویسیم بخوانیم و خود را ازنووراستینِ 

نُکته های مُهّمِ وکرده  آنها اشاره "وجودِ تِوحدَ"عارفانِ بزرگ و فلسفه یِ 

برداشتِ تاریخیِ خودم را ازشیعه و شیعه گری و تأثیرِ  .آن را برجسته کرده ام

 ضرورتهمچنین به ام.به نگارِش درآورده یکپارچگیِ ایرانزمین بَر را منفیِ آن

یا  شکردرِ)فِ رُنسانسِ ایرانییا"فرهنگی یِجُنبِشِ نوزائ"نیازِو

با  ابزاراندیشیدن هستند، اما های زبانی که واژهازآنجا پرداخته ام.(ردگفَرَش

 میپذیرن امکان به سادگی، یِ نوها اندیشه آموختنِ ،بیگانهفرهنگِ  یِها واژه

واژه  ام تالش نموده ام. کردهفاده استایرانی ی ها واژهاز که توانستهتاآنجاشود،

     .ستِ آنها را بنویسمرُدُ ،اند هنوشت مُعّرَب ،زروی ناآگاهیاعَمد یا  بهکه  راهایی 
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آگاهی ازتاریخ و شناخت و که بدونِ م میهَنانی استم وهبیشتر با خودَ منَخَسُ 

که کتاب  فراوانی داریم نویسندگانِ کنند.کرده و میپیکار، زمینایران فرهنگِ

نرمندان هُهمچنین گروههای سیاسی،  .مینویسند وشعر و چکامه می سرایند

یا فیلم  اسی میکنندسی نری وهُ فعالیتِداریم که  یدیگر فراوانِ و فیلمسازانِ

و اندیشه  والِزَ یِها ریشه به ایم نتوانسته استه یاخون چرااام. غیرهو می سازند

که  دیشیمنبیا این سالها باید پسِاز یم؟بپرداز دُچارگشته ایم، که فرهنگی فقرِ

 کردهادامه پیدا و تالشهای شبه فرهنگی  ی سطحیپیکارها هرچه اینچرا 

 ؟یمجایی نبرده اراه ب که آوردهبباری تباه، بیشتراست

ی و زندانشتارکُ نجر بهکه مُپنجاه و هفت  سالِ یِانقالب اسالماین  با تجربه یِ  

درک میکنیم بهتر اکنوناست. ه گردید ایرانیانما یِ رو دربدَمُهاجرت  و شُدن

 .دگی و پیشرفتِ کشورمان نبوده استراهِ سازن در ،ما مبارزه یِ شِوِرَکه راه و

 بدبختانه .یمکردپیکار ،فداکاریبا  دوم یِپهلوم، دردوران سلَجوانان هم نَمن و

به یِ فرهنگی یِ همه جانآگاهما ازرویِ شناخت و پیکارِ ،درجامعه یِ اسالمزده

هوریِ مرسی نشاندنِ آخوندها و جُهای ما به کُ برآیندِ آن تالش .و تاریخی نبود

نه . ی هستندایران ایران و فرهنگِ شمنِنیاد دُکه از پایه و بُسالمی گردیدا

سازندگی و پیشرفتِ کشورمان انجام ندادیم، بلکه ستی درراستایِ رُدُ کارِاتنه

 پرتگاه، به نابودی و واپسگرایی کشانده ایم. ه یِآن را تا لبَ

دَه  یِو تجربه ها  این سال یِدَرشکست و دَربِ تجربه یِاز ،با این همه ناچاریم  

عوبیّه وجُنبشِ شُنبِشِ جُ آن میاناز، دیگر شکست خورده یِخونبارِ  ها جنبشِ

 فرهنگیِ دورانِ زرّینِ سامانیان و جُنبشِ نبشِجُهمچنین  ؛یِ عِرفانفرهنگ

واین انقالبِ  ) مشروطه(مشروته، بویژه انقالب باب و بهائیت یِرم مذهبفُرِ

 بیاموزیم.   آموزنده و سرنوشت سازی، یِده، درس هاشُاسالمی، هوشیارتر

فرهنگِ فلسفه و  ،و شناخت ازتاریخ که درآینده با آگاهیبه امید آن  

گام  ،ایران فرهنگِ یِیا رُنسانس و نوزائ هنگیفر نوینِ شِنبِزمین درراهِ جُایران

 به آرزویِ دیرینه وسرنوشت که باشیم امید وار آنگاه. ستی برداریمرُهایِ دُ
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 ایرانی است،((نگشهرِنی یا ))فرهآرما مان که همان جامعه یِ میهنِ سازِ

 . گشتخواهیم  مونهنَرَ

 مغان بینالودی                                  

 2012مارس  
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 ازاوین تا فرهنگشهر
بازگشتِ به خویشتن، ساخت. گذشته ازبدون شناخت نمیتوان آینده را     

 و جهانبینی بازگشت بهاست.  ایران تاریخِوفلسفه فرهنگ، بازگشت به 

تنِ خی، برایِ ساایران جهان آرایِفرهنگِ  یِدگراخرَکوالروسِ اندیشه هایِ

 مُدرنِ آینده  است. ایرانِ
ازروزهای پاییزِ  یکی . بامدادِ، بویژه برای ما ایرانیاندان اوین نامی آشناستزن  

د. دو ( شماره یِ سه یِ بندِ یکِ زندانِ اوین باز شُ)اطاقِاُتاغِرِ سال شست ویک، د

گفتند وسایلم را بردارم و را خواندند.دند و نام مشُ ندبَ پاسدار، واردِ درگاهِ

که درزمان رکه باید با آنها بروم. درآن اُتاغ کوچکتر از چهل مت م را بزنمندَچشمبَ

مینی اکنون در زمان خُ .ه استزندانی داشتپانزده نفرماری میانِ ده تااه شُش

اُتاغ . من و زندانیانی که درگوشه ی نزدیک شده بودسَد نفرما زندانیان به مَرزِشُمارِ

نوبتِ اعدام من زودتر فرا رسیده  چگونه؛ شگفت زده شدیم: می نشستیمهم دورِ

 است؟

آنجا در .بودم گذراندهبند آناوین و نزدیک به چهارماه را در  آن سالرداد ازمُ  

زجویی و زندانیانی که دوران با است. ناشتنِ زندانیکُکه دو روز هفته، روز دیدممی

 ،شکنجه از آن ساختمانها را آن ،زنده مانده بودنده، اگر ندرسا شکنجه را به پایان

کرده و شمارِ  شماری را اعدام کردند. سپسجا میجا بزندان  ی گوناگونِ ندهابَ به

 زندانیانیبیشترِ  گروهی هم آزاد می شدند. ،در زندان نگه می داشتندرا  دیگری

  .دندروانه میکر، محّل سکونتشان ستانِشهر به زندانِ آنها راکه تهرانی نبودند،

خیالت  ،شُدیمی جابجازندان های بند به ،بازجویی وشکنجه زیرکه از  هنگامی   

را پُشتِ  بازجویی و شکنجه وران د که اندیشیدی میچون . گردیدآسوده تر می

می  نابه سُراغ زندانی بار یکی دو، هفته ای این بند ها هم دراما  گذاشته ای.سَر
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و شکنجه  به آن ساختمان بازجوییهایِ دیگر  ییبازجو وآنها را برایِ آمدند

، چون .روانی بود شکنجه یِد یک جور. این به بازجویی بُردنها خومیگرداندندبر

آنها را می که گاه و بیگاه می آمدند و وشکنجه بیم و هراس بازجوییاز  انزندانی

 آرامش داشته باشند. ونمی توانستند شد خیالشان آسوده نمی ،بردند

 ،ست بودها نام کسانی را که در فِهرِ نگهبان ،شد باز می اُتاغ درِ که یزمان 

 نگرانیمی رفتند، از جویی به بازها که باید با آن آنهایی دِلِدرآن هنگام .خواندندمی

اُتاغ  زدیم و ازها چشمبند می ، باید به چشمهنگام رفتن. کشیده می شدراه به هزار

که  را از بندهای دیگر زندانی دها(دها)صَگاهی سَها و  آمدیم. دهبیرون می 

راه،  رِروهای سَراهدر میخواستند آنها را هم به ساختمان بازجویی و شکنجه ببرند،

 کابل خورده وآش و الش شده ی که. پاهایمی داشتندگه م به ردیف نِشتِ سرِهَپُ

 تاپاهایشان آش والش شده بود، اگر زنده میماندند  کهبرهنه بودند .آنها ؛بود

 ند.بپوش کفش نمی توانستند دیرزمانی

 ن پاشیدهآگاهانه شِشاید .شنی بود ،اوین زندانِ های بیرون بندهای بخشی از راه  

ستش د باید زندانیکنند. هررا بیشتر گان دِپاهایِ شکنجه شُ زَخم و زَجرِ تا ؛بودند

 سَرِ یک ؛رسیدردیفِ مرد و زن به هم می آنجا که .گذاشتیی میلُوجُرا رویِ شانه یِ 

 ،نازندانی کاروانِ.هم نخورد شان بهتَنِکه گرفتندیرا م چند سانتیمتری یاتناب چوب

به راه می افتاد. نیمی ، و شکنجه خیزان به سوی ساختمان بازجوییاُفتان و

 .ندددامی تشکیل نرا مردها و نیم دیگر را زنا کارواناز

اینبار چه  که دِلواپس و نگران بودیم ، امامبه راه می اُفتادیهمراه کاروان   

و رفته لُچیز تازه ای  شایداند؟  کردهرا دستگیر دوستانکسی از آیا  خواهند؟ می

زندانیانی که پشیمان شده،  به ) ،داده اند گزارشدرباره ام  ،توابینِ بندنکند  ؟است

این  اب ؟آمد خواهد چه پیش ؟(توّاب میگفتند، همکاری میکردند نابازجوی با

می بسته  انِیم. درآنجا با چشممی رسیدشکنجه وبه ساختمان بازجویی  ها نگرانی

اشتباهی تو را   ،بنِشینگفت: اینجا آمد و میمی پیشیکی از بازجوها  کهدیم ایستا

خوشحال شیده وکِنفسی به آرامی آنگاه  .دوباره به بند برگردی باید ،آورده اند



13 

با  شدیم و برخی از روزهایِ دیگربازجویی و شکنجه می برخی از روزها دیم.شُمی

 بیشتر همراه با آنها سُخنِ .آمدندی گوناگون به سُراغ مان میها تهدیدها و پُرسش

 ناسزاگویی و مُشت وَ لَگَد بود. تهدید یا

آه و ناله یِ شکنجه شدگان را میشنیدیم.  که آنجا بودیم، اییه آن ساعتدر 

سوی بندها یا بیشتر، به کاروان را با افرادی کمترو آمدند  سپس می

بودیم، با کاروان  م رفتهه با که یمانها ازهم اُتاغی دوتا یکی گاهیگرداندند.برمی

 .ندشُدو برایِ همیشه ناپدید می ندگشتبرنمی

می  زبانِ دیگران از جاآن، درگذراندندمی هابند آندر را دورانیزندانیانی که  

گروهی  .بودندخود  یارانِبرخی ازته شُدنِ یِ کُششاهِدِ چگونگخودشان یا  شنیدند

اسداهلل الجوردی  ) دندبُر می "الجوردی "یِاستخاره ادادگاهِ  را به نااز هم اُتاغی

اومسلمانی بسیار  که سواد دانشگاهی نداشت. مینی بودیکی از بازاریان هوادار خ

را  اوخمینی . است دهسیاسی بو زمان شاه زندانیِدرتعّصب وکینه توز بودکه مُ

 در گمر آخوندهای کمیته یِ.بود دهکر اوین زندان در ودنماینده ی خیس و رئ

که نیدندش دیدند و می می نازندانیدرآنجا  .(بودند الجوردیهمکارهمه ، اوین

چند  چگونهو .ردندمی بُ اوینداخل یِ اسالم هایدادگاه آنرا به  کدام زندانی

را درچند  زندانیان حقوق خوانده بودند، شان نه قانون ونه که در زندگی آخوند

 .کردندمیدقیقه به زندان یا اعدام محکوم 

که به مرگ کردمی ی از روی تجربه یا غریزه دَرکزندانکه هَر  درآن روزهایی  

یا از  ،کردیِ حال و روز او میاشاره به چگونگ یدیگر یِزندان اگر .نزدیک می شود

، اشاره به اش با گذاشتن پنج انگشت بر روی سینه زندانی ،می پرسید پرونده اش

خواست کار میبود. با اینقَلبَش  پنج انگشت، نشان پنج گلوله بهکرد. ش میلبَقَ

 داشته اند.ش هَگاما برایِ اعدام نِ ،است بپایان رسیده شیَئبازجو ، شکنجه وبگوید

که بودند  کسانیواکنش های گوناگونی از خود نشان می دادند. اعدامی زندانیانِ 

بچه ها درآن  گروهی از خندیدند. ند و میگذاشت میپنج انگشت را برروی سینه 
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آرام  همبرخی  رفتند؛میخود فرو در گوشه گیر شُده و روزهای واپسینِ زندگی،

 دادند.بیشتری به گفتگو وهمدلی نشان می نیازِبودند که هم  کسانیوقرار نداشتند.

واهم بودند، برایِ همیشه به یاد خ گرانِ برخی ازآنها را که درکنارمیِ ن چهرهنام و  

ما  هاشبدرآن را برای اعدام می بردند.  گروهیآمدند ومی سه بار داشت. هفته ای دو

 شُمُردیم، آمارکه درسکوت می  ازسدای)صدای( رگبار و تک تیرهای پایانی

تیر  را ز چه شُمار دیگری از یارانکه امرو ل می گریستیمدِ در آنگاه.گرفتیممی

دیگر زندانِ اوین را نیز بندهای  ؛میکردگمان میکه  آماری بود ند. اینه اباران کرد

سدای  سکوت کردیم وشبها را به یاد می آورم که  آنیکی از .رفتگر میبَ در

 دیم. شنی را  ها تیرتک  تا ازآن سَدوپانزده

آنگاه .بازمیکردند را هاتاغاُ رِدَ ،بند با لیستی دردست نِاروزها، نگهبان درآن 

که خواندندرا می زندانیسایه می انداخت. آنها نام چند سکوتی سنگین درمیانِ ما 

 .را هم بردارند سایلشانباید و

روزهای  که دانستیمیش میکم و ب ،بودیم یکدیگرنشسته نزدیکِکه  آنهایین وم  

 نی فرا رسیده است. فرجامِ چه کسا

درکنار  کهآنهایی  ،شدیو دَر بسته م دندبُر می را نااعدامی نازآنکه نگهبانپس ا 

ریختند. برخی شک میاَ درسکوت ،ده بودندشُ نزدیک هم هب و نشسته گانفتِرَ

و نگران  آنچنان رنگ پریده،وندرَدانستند برای جان باختن می که می ازبچه ها

بند آن را به ست که من می لرزید. روزهای نخُکه هنگام رفتن پاهایشاشدندمی

جای گرفته  ،اتاغ بودگوشه یِ که در تنها تختِ سه آشیانه ایزیرِ در ،بودند آورده

 شد.  آن تخت، لرزشِ پاها بهتر دیده میزیرِ ابیده درخو بودم.

دین ضّد گِره کرده، شعارهایی نه برها را  انی هم بودند که پیش ازرفتن مُشتکس   

هایِ  بچهبرخی از  .دادندمینی میاسالم و رژیمِ اسالمی، بلکه برضّد آخوندها و خُ

های اعدامی  کمونیستحتاایانی قرآن میخواندند.های پ ، درشبینجاهدمُسازمان 

 گفتند!چیزی نمی اسالمی، اسالم و قوانینِ برضّدِ هم
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یک  تنها ماهمه ی . برای سیرنمی شدیمو به اندازه نبودنهار یا شام،  ترِ روزهابیش  

 هم ها یخوراکند وازبچه ها اِشتها نداشت برخیآوردند.خوراکی می دیگِ کوچکِ

 اهمیت ،نه بودنیا گرس سیر بهدیگرازبچه ها هم  برخیرفت. پایین نمی شانازگلوی

به بیشتر ،بودند شده "ابوّتَ "و ریده که بُ آن بند نازندانی از تاچنداما دادند.نمی

 .می دادند اهمیت دخو خوراکِ

همه درخود فرو  در بند، ماندگانِ ما ،ردندبرای اعدام می بُ که بچه ها را روزهایی  

شِ رّغُّکه زمانی شد.خورده میی کمتر خوراکِروزهای دیگراز آن روزها.یممیرفت

ها را پُر  و اتاغ هاه فضایِ بندآن سکوتِ مرگبار دوبار ،ندگلوله ها بلند می شدرگبار

 کرد.می

توانستم راه نمی و ندآش والش بودکه پاهایم هنوز ی و شکنجهبازجوی دوران پس از 

ه ها، به روی پُشتِ بچّ اول رابند آورده بودند. چند روز را به آن اُتاغِم ،بروم

توانستند به دستشویی که نمی . یک سَتلی هم برای آنهاییمرفت می دستشویی

 بروند، کنار تخت گذاشته بودند. 

با سه نشیمنگاه و سه   یِ توالتدیوار زمان شاه درته یِ هَربندی، یک چهار  

یِ دیوارهایِ میانآخوندها روزها آنبودند.  ساختهشویی و جای دوش گرفتن دست

، یا چهار بارکرده بودند. درشبانه روز سه  چهار دیواری را برداشته، همه را یک آنها

توالت رفتن و  نگام. هبردندها می  الت و دستشوییهای بند را، به آن تو افراد اتاغ

 . دیدندیکدیگر را میبناچار و  ندنارهم بودستشو، همه درکشُ

بازجویی و  زیر که تازه از زندانی پنج ،که درگوشه ی اتاغ بود یرآن تختیز در 

خوابیدند. برای آنکه پاهای  ده و پاهایشان شکنجه شده بود، میآمه شکنج

بهترین جا برای  ،دوَیِ اتاغ لَگد کوب نشَردگی و فشُشکنجه شدگان درآن شلوغ

می باالتر مان تخت بود. روی زمین خوابیده، پاها را تا زانو یا کپاهای زخمی، زیرِهَ

 روز چندهر ها را  . زخممی ماندباال تَنِه بیرون  سَر و بُردیم،میدر زیرِ تخت فرو 

 کردند.پانسمان مییکبار 
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بیاد  ،کردندپانسمان میرا ها زخمکه  آنهاییوکردار رفتار های تلخی، از یادمان   

ریشهای  با ،نفر چنددرآنجا  آوردند. می های بندپُشتِ درهاما را به راهروهای  دارم.

 شاید دانشجویِ پزشکی، اما حزبُ ایستاده بودند. ،بیمارستان سفیدِ هایلباسبلند و

با ها را  زبان، زخمردُشنام بَست وآنها با غیچی و مواد ضّدِ عُفُونی دردَ.ی بودنده اهلل

 غیچی هم مجبور می شدند ازگاهی کردند.پانسمان می و داده شستشو خشونت

کمی از یکبار بود. یک جورشکنجهخودش  ،هاآن کردنِپانسمان  ند.استفاده کن

هم هنوز .که خون زیادی آمدمان غیچی شُدپارچه ی پانس  همراهِ مپای پوستِ

دلم ،گرفتیم بو میهای پاها زخم آنکهبا وجودمانده است. بجای  آن زخمنشانی از

 خواست برای پانسمان پیش آنها بروم.نمی

و  گذراند، گفتگورا می شپایان زندگیَکه روزهای  بچه های اعدامی یکی ازگاهی با 

ر، انگار زمین و زمان ازحرکت دنِ دَبا باز شُ ،شدر باز میناگهان دَ .کردیمردِ دِل مید

که  اییآنه چهره یِ کردی، رنگگوشه یِ اتاغ نگاه میبه کنار و باز می ایستاد. اگر

د. همگی گردیمی اهدهپریده و مش ،یا ایستاده بودند خود به انتظار رفتن نشسته

 خوانند.نام چه کسانی را می شدیم، تا ببینیممیخکوب می سکوت کرده و

چون گمان  .را خواندند، شگفت زده شدیمام مکه در باز شد و ن روز پایانی درآن  

راغ من بیایند. برپا ایستادم و با سدای بلندتری گفتم: بچه روز به سُنمیکردیم، آن

گفت: چشمبَندَت را بزن،  ناانها انگار نوبتِ من زودتر فرا رسیده است. یکی ازنگهب

و  بودم خواهیم تورا به مشهد ببریم. با شنیدنِ این خبر، همچنانکه برپا ایستادهمی

کمی روحیه  که خواستم آنگونه خدانگهداری بگویممی .کردندبچه ها به من نگاه می

ی روبوس گذاشتند، یکدیگررا بغل کرده ونمی نادایی، نگهبانهنگام جُشم.داده با

. چهره یِ خندان دارد سفارش بدهدکاری دربیرون  گفتم: هرکسناخودآگاه،کنیم. 

 چندتا ازبچه ها را هنوز هم می بینم.مِهرِازو پُر

زبانه م دلَ اُمید، در ازپُر  خشیمرا به مشهد ببرند، آذرَ هنداخوبا شیندن اینکه می 

یا وادارشان خواهم کرد، تا  .کنمخود گفتم: هرجور شُده فرارمیه کشید. ب

 با تیر بزنند. درحال فرارمجبورشوند مرا
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به  درمشهد ،مدوب که اسیرشدهحاال، غُرورَم اجازه نمیدادو توانستم بپذیرمنمی  

آنها را . دوست بودیم باهمکه سالها بیُفتَم آخوندها وهوادارانشانهمان دستِ 

 مشهددرزندانِ وکیل آبادِ ازسپس و  خوانی دوره های قرآن و زدوران دبیرستانا

 درزندان و بارها، مده بودآنها جدا کرکه راهم را ازاز زمانیاما  میشناختم. ،زمانِ شاه

هرجا به آنها  م.دوه بکشید شاننِ ط وخَآنها برای  ب،ستِ انقالخُسپس روزهای نُ

 یِپرَسترافه خُ دورانِفتخوار و انگلِ جامعه هستید و مُ کهگفته بودم  کرده،ردبرخو

یک همیشه به مردم دروغ می گویید و  که :گفته بودمبه پایان رسیده است.ها شما 

که  اما اکنون .نمیگیرد جّدیارید؛ کسی شما را و هیچ هنری ند اید کار نکردهروز

دادگاههایِ زندانها وگردانندگان همه کاره وآنها شده بود،رهبرِ انقالب  مینیخُ

 .ندگردیده بودن کشورما

همچنین  ،زمان به مارکسیسمو گرایشم درآن با آگاهی وشناختِ بیشترم ازاسالم  

 جدا شده بود.آنها از نم و راهِرم ازتاریخ و فرهنگِ ایران، اندیشه یِ بیشتآگاه

 دم،انقالب شده بومخالفِ آخوندها وکه  من ،اززندانِ شاه مآزادیَهمان روزاز 

مخالفِ حکومتِ دَستگی برسرِموافق و دوهم  ودر میانِ ایل و تبارِ مادرروستا

می دامن دودستگی به آن  توانستندمی  رچهههم ها دنخوآ.آمدبوجوداسالمی 

 زدند.

خواستم انقالب، چون نمیپس از ؛بودم زمان شاهسیاسیِ  انِزندانیاز که  انقالبی منِ 

 روستای نِایئروستا که زمانی نگذشت .بآخوندها همکاری کنم، شُدم ضّدِ انقالبا

کشته و زخمی انه: درآن زَد و خوردها، چند نفرند. بدبختنداختبه جان یکدیگرا راما

آن  که یرمبپذ ،فتم؛ ناچارم خواهند کردشدند. میدانستم: اگر به دست آنها بیُ

ما اشتباه  که بپذیرمهمچنین  است. گناهِ من بوده،ها جنگ و جدال و دودستگی

 آنها برحق هستند. کنیم، اماو می کرده

زمان شاه سیاسیِ اززندانیانِ هم که او رممسَوهَ که منشدسال می ازیک بیشتر 

به زندانِ  ،دهکررا دستگیرم آنجادربه تهران رفته بودیم.  ،گریختهمشهد از بود،
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 ییخواهند مرا برای بازجویکه م دراین اندیشه وخیال افتادم آنروزاوین بُرده بودند.

   .ندبرگردانبه مشهد  های بیشتر

بود رارفَ . پس ازاستدرکار هم یافزون بربازجویی، برنامه هایِ دیگر ،نمیدانستم 

 هوادارِ بویژه به خانواده هایِه دِ هلِاَبه  و درروستایمان چُوانداخته ،شدم آگاهکه 

سته خواچون  .شتداخواهند که به زودی خبرهای خوشی دگفته بودنخودشان 

به دار  ستاوی چشم مردم روجلدر و بُرده یا به دهمان هبِرغَند مرا به شهرکِ تُبود

  بیاویزند.

 ،تا شب، بدون آنکه چیزی بگویندروزآناز اتاغ بیرون آمدیم. را زدم وچشمبندم  

 کشاندند. شب هنگاموآنسواینسو بهاگونِ اوین، راهروهای گون با چشمبند در مرا

، دیوارچشمبندهایشان درکناریِ دیگرهم با چند زندان کهبردندالنی به سمرا 

   ه شهرهای زادگاهمان بفرستند؟را با میخواهند مبراستی آیا ند.بود نشسته

وچرا ما را به اینجا آورده  جا کجاستاینکه دیم همه کنجکاو بوشب  آن در سکوتِ 

بودیم گران ن برنامه های دیگری درکار است؟ شایدمی اندییشیدیم که  ؟ اند

المپ  ،گذشت دی میزمان به کُنمان بیاورند؟ رِسَ رخواهند بَمییی هااینکه چه بالاز

ند، با داشتن چشمب ساختمان را روشن نگه داشته بود. کم نوری فضای

ما  هستیم و زندانیدیم که چند کراما احساس می ،را ببینیم دیگریکنمیتوانستیم 

آن  که متوجه شدیم سپس ،بودخبری نهم  ننگهبانا از. ده اندآورسالنی میان به را 

 سالن درطبقه یِ دوم است.

درآنجا بود.  ،گرفتندکه خانه های تیمی را می گارآسایشگاهِ گروهی ازپاسداراناِن 

دیدم  ،کردمرا وَراَنداز می سالن از زیرچشمبند که نگران و کنجکاو بودم، من

درکنارم کسی که با  یبه آرام انجام می دهند.کار را  همین دیگرهم زندانیانِ

زندانیِ زمان شاه در مانند من دیدم او هم آغاز کردم.  را نشسته بود، گفتگو

نفرین براین روزگار،  ،گفتکرد وفتن خن گُ، چون آغاز به سُسیاسی بوده است

نتوانسته بودیم ما چرا اما  .تل بوداینها مانندهُ ش با زندانِنجِدرسَ ،زندان زمان شاه
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 یکسالِ، به اندازه ی مبود اینجاکه روز یکهر یم؟ندیشایبآن بدترازآینده ای  به

 .جرکشیدمزَ شاه زندانِ

 به خواستندمیکه روبروی من نشسته بود،  را «دارانربِسَ» گروهِ یکی ازبچه هایِ  

اما  .است کاری نکردهگفت:می نشسته بود، پهلویش که کسیبه  او .ندرَبِبَآمُل شهرِ

 خواهند او را برای اعدام به آمُل میکه نگران بود ند.بنامه از اوگرفته اشَچند تا 

 ند.رَبَبِ

دادیم. وگوش میکرده کوت بُلند شُد. ما سُ  دویدنِ پاسدارها ناگهان سَروسِدایِ 

یِ  رسید: آیا همهپُ می واز پاسدارها ویددَگفت: زود باشید، بِمییِ پاسدارها فرمانده 

 یتیم یِ برای گرفتن خانه که آنهاروشن بودد؟ ان تن کردهتَنپوشِ ضّدِ گلوله به  آنها

شتاب می  ؛بودند یا خودشان کشف کرده که شکنجه شدگان لوداده

   دویدند و سَروسِداها خوابید. ، پایینماکنارِپلّه هایِ وان ازوان دَگروهی دَرزیدند.وَ

  

ه تِکیدیوار به نشسته و همچنانما  بلند شد. هازمانی نگذشت که دوباره سَروسِدا 

سِدای همان و آمدنده ها باال میلِچند پاسداراز پِّدوباره شنیدیم که  بودیم. داده

با  بودند و گرفتهبه اسارت را که چند نفر درسید. پیدا بوبگوش می دوبارهفرمانده 

 خود می آوردند.

درمیان . دیمیشُمنگران  ،شانداد و بیدادِسِدای آه و ناله وازاما  ،ما آنها را ندیدیم  

 شیَهاهم ازپا شیَهاکفشانگارود. که روحیه اش را نباخته ب بود دختری  اسیران 

آن  به گفت. فرماندهزا میناسِ ناپاسدارو هاآخوند به شم وکینه. با خَبود افتاده

 م که افتادهنَبه جهّ :پاسخ داد .افتادِه هخترآن دُ هایگفت کفشبه او که پاسداری

 داده ام.کفشِ شماره ی هفتاد سفارش است، 

ی پاها ،گفتندمی به آن دستگرمیشکنجه گران که  ستخُنَ های کابل زدن با 

آنها  هکفشی بهیچ که  شدندباب کرده میمانند دوتا چُغُندَرِ بزرگِ ک شکنجه شُده

 آمد.درنمیجور
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گفت، من می هابد و بیر خمینیارها وبه پاسد بیشتر اسیر شده آن دخترِهرچه  

 شکنجه گرانمینی ووشهامتَش که خُاما هم زمان به پهلوانی  شدم.بیشتر نگران می

توانست آرام بگیرد. همچنان می غّرید و نمیبه هیچ می گرفت، آفرین می گفتم. را 

 کشته شده شانو خواهر انبرادر یاهترین دوستان شب، بیِ آنگیرردَ ردَ شاید

  .دندبو

دان مبنمن و هرسید. می ایان پبه با آن یادمانها  ،اوینزندان یِ پایانشب  

بودیم.  شده های بسته، تماشاگرآن تازه واردین خواسته با چشمخواسته یا نادیگر

اما آنها اسیر شده  ،رفتم من برای آزادی بیرون می . انگاردلم برای آنها می سوخت

 .بودند

 مرا از .ردافشانی میکرتُو اوین پَ په هایتّر و بَ بود هکه خورشید سر برآوردِدادبام 

ای آزاد ، وارد هوچپ بُردنبه پس از چند بار به راست و پایین آوردند.  ه هالِّپِ

بخش گرما  وِرتُناگهان، پَ ندم را بردارم.توانم چشمبمی ،آفتابی شدم. گفتندو

 . نسیمتنم را نوازش می داد، بود آن بردلم مانده تابیدنِها آرزویِ که ماه خورشید

د. کرزنده می منید به زندگی و زنده ماندن را درمی وزید و جوانه هایِ ام یماُلیم

ها و  نتهران با ساختمااوین بودیم و شهر هایِدیواربند و بَستِ  درمیانهنوز

 .شددست ها دیده میپایین تا دور ش، درسمتِهای به یادماندنیَخیابان

هایِ بلندِ هکوایران،اریِ ونمادِآُستآمیزی به  نگاهِ گلهدم وسرم را چرخان  

 ،بودند ایستاده وسرافراز که هنوزهم پابرجاماوندآسمانخراشِ دَ البُرزوچکادِ

یِ انزندیک . شده بودپارک  آلمانی شیکِ نزِبِ  مِرسِدِس یک مدرکنار .انداختم

دو  ما .است  راسانخُاهل  ،آشکار شدسپس  کهایستاده بود درکنار بنز همدیگر

های کنجکاو به یکدیکرنگاه  اما با چشم ،باهم گفتگو کنیمتوانستیم نمی زندانی

  شناختیم.ندیده، میا ر دیگرها بود که هم سالکردیم. انگارمی

سیاه شده ، شالق خوردنم براثرپاهای هایون ناخونچ ،به پا داشتمدَمپایی من  

فِ پاهایم پوست کَدوباره درحال جوانه زدن بودند. ای تازه،ه نناخُ .بود وافتاده

 . جامه هاینپوشانده بود به خوبی هایِ تازه هنوزهمه جا را پوست و انداخته
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نخورده بود.  کتکوانگار شکنجه نشده  ،آمدمیچشم به  زندهسَر و ب بودتمراو

 سالن درکنار ما نبود یا من اورا ندیده بودم. دیشب هم درآن

 داشته باشیم. ییستیم، گفتگونتوابا بودن پاسدارها نمی؟ شده است ابوّآیا تَ

فرصَتی پیش شاید تا  تِکان دادیم. ماندیم یوسَر انداختیم هایی به هم نگاه

 شویم.با خبر روز یکدیکربتوانیم ازحال وکه بیاید

و لباس ننده بود. درا و دیگری یکی ازآنها فرمانده ،ودندب نفر پاسدارها چهار 

به چشم میآمدند، درآنجا ایستاده  سال منسن و پاسداروهم هکدیگر شخصیِ

 و ایستاده جلویِ ماشینرسید، می یا پنجاه سالش به چهلفرمانده که سن و .دندوب

 سرش راپایین انداخته بود.

پُشتی نشستم. یکی از پاسدارها از  یِ()صندلیِندلیِ دیگر، درسمن به دنبال زندان  

ا کرد. چهار نفری خود را ج مچپَ دیگری هم درسمتِو سوارشد سمت راست رِدَ

 ما دو زندانی دستبند زدند. انِنشستیم؛ به دست

اندیشه یِ ناجوری  بهتر است » چرخاند وگفت:  ش رارَسَیِ جلو، فرمانده ازسندل 

نه به اندازه یِ کافی گلوله گربه پایان برسد. ا زند، تا مسافرتمان به خوبیتان نرِبسَ

 از که پُر یِ جلوی پایش اشاره کردهمزمان به کیسه یِ چرم .«نجا هستفنگ ایتُو

چهل و  لتِکُ هاشد. پاسداررآنجا دیده میفشنگ بود و یک مُسلسلِ یوزی هم د

 داشتند.به همراه  آمریکایی پنج

زندان یِ دروازه یِ نگهبان از کهشدمیو ساعت به دَهِ بامداد نزدیک هوا آفتابی بود  

آمد بودند. انگار رفت و در پیاده روهای زیبای شمیران، در وین بیرون آمدیم. مردماِ

به  انتسِ تیرهای جان و سدایِ بودنددور ها فرسنگ شکنجه،زجر و آنهمه وین واِ از

 . دیرسنمی گوششان

 بِنزِجوان، ازجلوی رسیدیم. چند پسرنو ییراهِ چراغ راهنما به نخستین چهار  

و رَد انداخت، چیزی به دوستانش گفت  ند. یکی از آنها نگاهیگذشتما  شیکِ

دوست داشتم  .به آنها نگاه میکردم که خوشحال وخندان میرفتند .شدند

 دیدند.      هم میتا دستبند های ما را  کردندیماشین نگاه م نِروگشتند و به دَبرمی
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مردم آرامشِ آمد وکردم. رفت وآنسو نگاه میتوانستم به اینسو و هرچه می  

بود. اما با دیدن  ب پاییزی، بی نهایت دلپذیرها درآفتا روها و دیدنِ مغازهدرپیاده 

گردید. یم افزوده موهَنگرانی و اندُآرامشِ مردم درخیابان، به دلا وآن چشم اندازه

مرگ بسر برده بودم. دوباره  های اوین با شکنجه و زیر زمین چند ماهی را در

 کردم.شیشه های ماشین حِس می شتِازپُ وهیِ زندگی را با هزار افسوس و اندئزیبا

درفضای تنگِ  .کنم گردشهاآنها درخیابانتوانستم مانند خواست، می دلم می 

زیبا  زندگی خدایِ منآه ،ودم به جوش و خروش درآمده بودجُوُ  آتشفشانِماشین،

اما  ،آزاد باشمتوانستم فرارکنم و مانند آنها می کاش آری زندگی زیباست. ،است

خودم به . آمدممی جانیَبه هَ به تپِش می انداخت وم را دل اندیشه یِ فرار،چگونه؟ 

ده وهرچه شُ. هرجور بود م خواهدسرنوشتروزِ، که امروز لداری میدادمدِمید واُ

 ؟خواهد شُد میارَ آیا بَخت؟چگونه ،اندیشیدممی با خودباز ،میکنم پیش بیاید، فرار

م و دلداریَ کشیدندرَغه هایِ اُمید زبانه میاندوه، ج غم و یِ آنهمهنتِ سنگیدرپُش  

چرا  ،ببینم کنم تابا پاسدارها گفتگوخواستم  و میدم کنجکاو بو. میدادند

با آخوندها چه انگیزه ای دارند که هستند؟  هی حزب اهلل آیا پاسدارشده اند؟

شکنجه شده و که  هم سن و سال خودشان نِازندانیما  یِ دربارهکنند؟ همکاری می

  ؟چه میگویندچه میاندیشند وعدام می شویم، ا

بار با این ،درپیش خواهیم داشت یندیخوش آ ، گفتم: مسافرتِمبه پاسدار پهلوی  

دراز گشتم، راه همیشه ازتهران که به مشهد بَرمی م.روَبه شهرمان  میسکورت اِ

 راه باشم.ها در که سالم میخواهداما اینبار دلَ ،کننده بود خستهو

 هایشان یکی ازپایگاهبیسیم با فرمانده با  گذشتیم.های تهران می خیابانیان ازم 

سَرَش را  ،آمدای امواج نمیگاهی سد.درو مسیر را چک میک گرفته بودتماس 

با نگرانی ماشین  دیدم .گپ نزنیدگفت: بلندخشونت درسِدایش، باکمی برگرداند

ازهسته های  کهمتوجه شدم  .می پاییدند ،بودندکه دررفت وآمد را موتورهاییو

 ند.رواهمه دا خلق و مجاهدین خلق های فداییِچریکمسلح 
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 -سگرآباد و ازآنجا واردِ جاده ی تهرانبدون هیچ رُخدادی ازمیان تهران به مِ  

 سمنان شُدیم.

 شب و تاریکی بگذرد. امادر تا مسافرتمان حرکت کندخواست ماشین آرام دلم می 

 پرواز درآمده بود.به انگار  ،آلمانیبنز

جا هستی؟ پُرسیدَم: اهل کُ مگذاشته بودیم که ازپاسدار پهلویتهران را پُشتِ سَر 

 کنیم.اما درتهران زندگی می ،گفت: تُرکِ آذری هَستَم

ایرانیِ خراسانی  همانگونه که من ،یِ آذربایجانی هستیگفتم: شما ایران 

 مردمِ تُرکِ .زبانِشان تُرکی شده است اما هستند تبار ایرانی انیجانیآذرباهستم.

و غیافه کل که از نگاه شِمردم چین می باشندولستان یا غُمردم مُژادِ نِ از واقعی

شگفت  .رتِ آریایی داریو، صکه چشم بادامی نیستیتو ،مانند چینی ها هستند

 چگونه: سپس پُرسید .بود تازه ای کرده کشفِانگار ،به اندیشه فرو رفت د وزده شُ

 رکی شده است؟زبان مردم آذربایجان تُ

از دوران بویژه  ،درآذربایجانو مُغولها با حکومت کردن چند سَدِه تُرکها  گفتم: 

همان ، آذربایجان اما مَردُم است. بخشِ ایران تُرکی شده صفوی، زبانِ مردم آن

شود. نمیبانِ مردم، نژاد آنها دگرگون با دگرگون شدن ز .بوده و هستند ایرانیمَرُدم 

ها نژاد آن اما است، شُده ، انگلیسیییآفریقا کشورهایهمچنانکه زبان برخی از

اقوام یا همه ی  هگرنَوَ .این نمونه هارا برای آگاهی گفتم .و نمی شودشُده انگلیسی ن

 ان به هم گره خوردهسرنوشتش ،کنندزمین زندگی میکه در ایران و تبارهایی تیره

، درمیانِ دهای خوب و بَ آدم .اندپیدا کرده  مشترکفرهنگ و تاریخ  است. همگی

 هستند.                                     هرمردم و نژادی بوده و

م و روشنفکرانه پاسخ داد، پرسیدم: آیا زن و بچه داری؟ با نگاهی آرا 

 که جنگ تا هنگامی پاسدارهم داریم؟ گفت: دانشجویِ گفتم مگر.هستمدانشجو

دیگر باید درس  چند سالکنم. کمک می به پاسدارها تمام شود، اینجا عراقکشوربا

هنوز برضّدِ  بجای مانده اند و گذشتهکه از رژیم  آنها ریکا و نوکرهایاما تا آم بخوانم

                                                  .آقا را تنها بگذاریم میتواننمی ما ،فعالیت میکنند انقالب اسالمی
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 تاریخی  حقایقازبسیاری  ،کجا و چگونهازدانستم نمی ،به پایان رسیدگفته هایش  

 آن کاخ بتواند با آگاه شُدنَش،  شاید .کنمبازگو برایش ،داشتم کهرا  تجربه هاییو

 د.نکخراب و ویران  ،بود ساخته اندیشه اشو ذهن درکه را  روغینیدُ های

شناخته اید. دشمن را خوب ، ریآ گفتم: با کنایهکردم و سرم را به او نزدیکتر 

 .مه ابود آن رژیمسیاسیِ  از زندانیانِیکی و دهورژیم گذشته ب مخالف هرچند من

در راه انقالب سنگ اندازی  مهره های آمریکا شده ام کهیکی از ناگهاناما حاال 

  میکنم.

برای آمریکا  یهاساواکرژیم گذشته و ،دیآمریکایی نیست شما نه، میدانم گفت: 

 .گول خورده ایدپس از انقالب اما ، اید های خوبی بوده آدم هاشماکارمیکردند. 

امسالی میخواهد )گنجشک( چُغُکِ  د:گویمیکه "داریم زبانزَدی" راسانگفتم، درخُ

که ما  گوییمینمیدانم برپایه یِ چه حقیقتی  .یزی یاد بدهدبه چُغُکِ پارسالی چ

که شاید  اما توهم شَک کُن ،میگول خورده باشما  داردامکان  آری،؟مگول خورده ای

گول  چه کسانیکه تاریخ نشان خواهد داد آیندهدر ؟ت گول خورده باشیخودَ

  اند؟ به میهنشان خیانت کرده آگاهانهآگاهانه یا نا چه کسانیاما  ،خورده

با انگلیس و فرانسه  آمریکاچرا  کهلی که بگذرد و برای همه روشن شودچندسا 

اورا رهبرِ انقالب تا  کش کردندمَآنهمه کُینی را از عراق به پاریس بردند ومخُ

سیاست های  چراکه نخواهد کردردی را دوا افسوس خوردن دَآن زمان دیگر ؟ندنک

خیال حاال تو کمک کردیم؟ میهنمان به دشمنانِآن زمان را نفهمیدیم، وچگونه 

به آنهمه وخمینی را ازعراق به فرانسه بُرده خودشان که  نامیکنی، آمریکائی

و آخوندها  گراناستعمار ؟شده انداسالمی انقالب ومینی خُ شمنِدُکرده اند،اوکمک 

دانند که آنها میک میکنند.مَکه به آنها کُمیشناسند ایرانیان را بهتر از مااسالم 

. ندنیست داریکشورو سازندگیوکار هلِاَو دانش هستنددشمن فرهنگ و هاآخوند

به وابسته هرچه بیشترما کشورِ ،ایراندر آخوندیحکومتِ با که دانندمیغربی ها

 دار و ندار ما به جیب آنها خواهد رفت. و شد خواهدآنها اقتصاد و سرمایه های 
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 بااسالم  کهمیدانندبه خمینی وآخوندها کمک میکنند، چون  اروپا وآمریکا  

آخوندها میدانندکه  آنها .مخالف است امروزیهرچیز مُدرن و کراسی و مُدِ

با پیاده کردن  .کنندرِما پیاده ودرکش رابَدَوی  قوانین اعرابِشده هرجور میخواهند

  .خواهد بردگوررزوی صنعتی شدن را به آ ما کشور ایران،در قوانین اسالمیآن 

زمان شاه  و در با آخوندها نشست و برخاست کردهکتاب خوانده و  که سالها من 

آن  گروههای سیاسیِوکرداررفتارزندگی و از  هایی تجربه .بوده امسیاسی  زندانیِ

 تجربهشناخت وبویژه . وخته ایدنیامها که شما آموخته ام گذشته رژیم  و زمان

 ید.دارن  ها شما که دارمگذشته  رژیم و زندانهای  "ساواک"سازمان هایی از

خمینی وآخوندها کمک کرده امام زنید که آمریکا به همَت می شما چگونه تُ گفت:

امام ما هرچه اسالم و آن است که آمریکا کمکش کند.امام خمینی بزرگتر از است؟

گوید. شما نمی توانید دروغ نمی خمینی میدانم امام انجام می دهیم،د خمینی بگوی

  . بسَنجید پاسدارها با ما را رژیم گذشته و ساواک

پِی  ،دیدرآورت های جهانی سَرسیاسازو دبخوانی چهار تا کتاب کهآینده در گفتم: 

و  خمینی را از عراق به  فرانسه بردند ،چگونه آمریکا و غربچرا و که بُرد دخواهی

خمینی حاال .انقالب شودرهبربتواندکه ددندال وپو نزدیکانش به او  ها دالرملیون

به قدرت  خودمانمردمِ مَذهبیِ  همچنین ،مریکا و اروپاکه به کمک آآخوند ها و

شعارهایی هم برضّدِ و دُرُوغ بگویند وشما هارا گول بزنند ناچارند رسیده اند،

 .بدهندو شرق و غرب آمریکا 

به آخوندها کمک آمریکا اگر. نوکرآمریکا بوده است شاه همه میدانند که گفت: 

 ؟ ما به آخوندها کمک کرده ایم ید کهنمیگو آمریکا چراپس ؟است کرده

آنها .میکنیم کمکما به آخوندها ،گویندنمیآیند بکه خودشان گفتم: استعمارگران  

نفت را شاه سرنگون شود، چون تا  کردیمکمک ماچگونه  کههرگز نخواهند گفت 

 د.کنآجُر سازد و نانِ ما راو میخواست کشورش را صنعتی و مدرن  بود گران کرده

بچاپیم. اما  شما راکشورِدیگر دسالِبتوانیم تا سَکه بیایدمک کردیم تا خُمینی کیا
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مک کرده مینی کُبه خُ ،کا و غربچگونه آمریکه چرا ومیداننداقعی و سیاستمدارانِ

 کنند. و می

آمریکا و غرب در برابر یتو روحانّآقا  نم، به نظرمنکروباانم ونمیتمن  گفت:  

  .اند ایستاده

 خواهد.می برنامه ونیست، سیاست دادن شعاربه در برابر غرب ایستادن  گفتم: 

ا کسیاستمدارانه باآمریوبا برنامه شاه  کهتوّجه شدم پس ازانقالب مُ ،من بدبختانه

 زنیم، میق برَروزنامه های آن سالها را وَو ختاریاگررده است. کمیغربیان رفتارو

 که هتالش میکرد . اماه استگفتمینزنده باد  رده باد یابه آنها مُ هیچگاهشاه بینیم 

 شماستیم. بتوانیم روی پای خود بایما ایرانیان  تا ،کندن درایران را صنعتی و مُ

آنها که نمیدانید ،شناسیدرا نمی ای غربیکشورهاستعماریِ سیاست هایِ 

آخوندها را هم مینی وخُ شما ؟دکرکرده وخواهند کمکآخوندواسالم  همیشه بهچرا

راست نگفته زندگیشان در که آنهایک روزکار نکرده و یکبارنمیدانید ،دشناسی نمی

 ،نیستایرانی  همآنها که چون دین ومذهبِ درک خواهی کردآرام آرام اند. 

 . نخواهند بودو اند نبوده ایران فرهنگایرانی و و ایران دلسوزِ هیچگاه

باشم.  سخنانم مواظب ونگاهی به من انداخت که با انگشت به فرمانده اشاره کرد  

ها را وگفتگوبحث که این میدانم ما سال ها است  ،وگفتممنم با سراشاره کردم 

  گذشته است.  ، آب از سرمند داریمخودرمیانِ 

 بینیم می مشروته بیاندازیم، دورانتاریخ  ، بویژهایران اگر نگاهی به تاریخ 

 رافاتخُهل وجَ نده یِرواج دهَها دآخون کرده بودندکهتجربه  ،دورانآن  روشنگران

فرهنگ  خواستندمی که آن روشنگرانبوده و با هرگونه نوآوری مخالف هستند.

دند. داده بوبرتری  اسالمّیت ایرانی را بر ایرانّیت و فرهنگ کنند،ایران را از نو زنده 

، توانسته اند هزار زحمت با چگونه کهندا یادآوری کرده ی تاریخچندجادرآنها

 که ،ندبود هُشدار داده همبه ما ،به بند بکشندتا اندازه ای آخوندی را  خرافاتِدیو

د، و و میدان بدستشان بیفتدُدوباره  هاآخوندو دپاره شو ی نیمه جاناین بندهااگر 

  ز شما. وای به رو
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رضا که متوجه میشویم  هفت،پنجاه وفاجعه بار حاال پس از تجربه ی این انقالبِ 

تا آنجا که آرمانهای انقالب مشروته را آرزو وهمان  ،رضا شاهمحمدپسرش و  شاه

آمد، بوجود های پیش از انقالبسالآن در ی کهبا جّو اما .نده بودکرد نبالد توانسته،

 و کشور را ترک کنددشاه مجبورشُ. دافتا آخوندهاخمینی ومیدان بدستِ  دوباره

آخوندها و پیاده  آمدنِکار رویِ بابدبختانه  .تالشهایش را به سرانجام برساند نتواند

ایران  دو پادشاه ماتِحَزَ و خواهان  مشروتهتالش  ،اسالمیو شریعتِ  قوانین دنِکر

 خواهد رفت. رپهلوی به هدَ سازِ

قبول  هم رژیم رااین  و دبوده ای زندانیِ سیاسی شاه در زمان اگر شما گفت:

 ؟دکنیدفاع می گذشته رژیمِ آنچرا از؟ دنداری

. ام زندگی کرده آن زمان گروه های سیاسیِآخوندها و با در زندان شاه من: گفتم

که  دانشِ اندکیبا تجربه و. منیزآشنا شده اایران کتاب و تاریخ با درهمان زندان

به  ما سیاسیِ گروههایِ که راهِ آگاه شدمدرسال آخرِ زندان ، آنجا بدست آوردمدر

 .راه افتاده بود انقالب کنِدنیاشده وسیل بُدیردیگر آن زماناما  رکستان است.تُ

رسانه های جهانی وشبانه روزدر رده بودندبه پاریس بُ عراقاز مینی راخُ غربیها

 می کردند.  اتبرایش تبلیغ

گاه ن شود،سازندگی آغاز کهایران و عراق  جنگِاین پس از  وگفت: ادامه داد او

شما نمی  اما .برخواهد گشت ،شده ایدمینی خُانقالب و که مخالفِ ماهاشبسیاری از 

مردم و جان برای دل وکه از بسنجید سپاه پاسداران با زمان شاه را ساواکِتوانید 

 ند.کار میک ،انقالب

اما  .کردکار می ایران و منافع مِلّی برای چه خوب بود اگر سپاه پاسداران  گفتم: 

سپاه پاسداران  نای های غربیبا راهنمائ آخوندها چون به ارتش اعتماد نداشتند،

داری پاس ، از اسالمروشن اندیش ایرانیانِدر برابرِ ،آخوندهااسالم و که ازساختندرا

 را به جانشان بیاندازند. ناآخوندها برخیزند، پاسداربامخالفت  چنانچه مردم به.کند

 زندان آخوندها دارم ،که می بینیهم  روزهااین ؛کرده امه تجرب را زندان ساواک من

گذشته  رژیم وکردار رفتار میتوانمبهتر درنتیجه .نمکتجربه میرا پاسداران شما و 
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کار آخوندها چون میخواهند حکومتِ اسالمی را برسرِبسَنجَم. این رژیمرا با 

همان ازآنها را ازمیان بردارند. یگرد مخالفانِ گروههای سیاسی و بیاورند، ناچارند

 یانِارتش بویژه کردند، میهن پرست ایرانیانِ شتنِکُآغاز به ، انقالب ستِخُروزهای نُ

را ریشه  گروه های سیاسید نبتوان تا ندخود را آماده کرد سپس .شتندرا کُبیگناه 

 ،انانوکار برای جایجادو ی تولیدانه یِ خارکتن خسابجای  .دنکن کن

کشورما  خواهندنمی. بیاندازندازکار نیز بزرگ را  های تولیدیِکارخانه خواهندمی

که داشته باشیم  هومُرَفّ جمنسَمُ طبقه ی کارگرِود وَشمُدرن وصنعتی 

پا به پای مردان  زمان شاه،در کهزنان راکنند کنند.تالش مینترل کُآنهارانتوانند

همه درخانه نشین کنند. کرده وولی چاغچُرچادُدوباره ، شده بودند زندگیکاروواردِ

مفیدی  اما هیچ کارِ ،دهندمی گویند و دروغگویی را رواجدروغ می جا و به همه کس

 ند.نمیدهانجام 

 آخوندهازاکه  هاییروغدُو، رپسَخترونِ دُنانوجوا اینهمهکُشتَنِ آمدنِ خُمینی وبا  

این با  بازترشده است.بسیار ما ، چشم وگوشِمیشنیدو میدید انشما پاسدارو

 کیهاشود شما پاسداران را با ساوانمیمیبینم  ،میدار حاالتجربه وشناختی که 

ده وبمردم  دلسوز، اماآنها داشته اند اشتباهاتین حتمَ هاساواکیکرد. مُقایسه 

 وِآن جَودرمیدانستند آنها.ندپیشرفته داشته باشمُدرن و استندکشوری خومیو

بوجود دیگران حزب توده و مانند شریعتی، آل احمد، کسانیآخوندها و که اسالمی

 تبلیغاتِ آنها را گولِد،نه آگاه شَوَکآنپیش از، ما نِاجوانبیشترِ ند.بود آورده

 ،کردهتنبیه  رادستگیر شُده  انِجوانبیشترِ یهاکساوا بدانجهت .ندخورمی

اما این رژیم  .گرداندندمیشان بر یدرس و زندگبه سَرِ آنها رادادند ومیندرزواَپندیا

  ند.کاعدام می نیز را کوچکدُختربچه های 

آدم یا ست کردهرُدُ حانهمسلّ گروه که اعدام میکرد شکنجه و را کسانی ساواک 

درهمه یِ آن تازه  ند.بودده ش وترورکردن یا آماده یِ اسلحه بدست گرفتن و کشته

 .نکرده است آخوندها شکنجه واعدامن به اندازه یِ یک روز ایساواک  ،ها سال



29 

مشهد زیر  ی درساواکِچند ماه چهار،پنجاه و سالازبهارِدر زمان شاه  من 

در دم. شُزندانی  پنجاه و هفتانقالبِ  تا روزهایِجویی م. پس از بازبازجویی بود

علیه بربه مبارزه ی مسلحانه  نمکه  دانست ساواک می با اینکه ،دورانِ بازجویی

 ،شده ی فداییها چریکهوادار من که دانستند می م، حتااآن رژیم روی آورده 

 اما شکنجه ،خوردم کتکبارچند وجودبا این  .به آنها بپیوندمکه  مبود کرده تالش

 نشدم.  ی آنچنانی

 .می بینم ،افتاده اوین به آنهاسروکارِ را که بسیاری روزها بچه هایگفت: من این 

 افسوس ،بچه های با معرفت وخوبی هستند ،شناسم می از نزدیک چند تا ازآنها را

 که یک جورهایی گول خورده اند.

 که دگوییداشته باشید، می دُرُستی از ماتِ خو شنا آگاهی اینکهبدون  شما گفتم: 

ه کی یآخوندها این که بهشما گول خورده اید ،. اما از نگاه منما گول خورده ایم

 کهرارژیمی باید  ناایرانی ما. نیدکمی کمکُشند، کُرا می کاخفرزندان این آب و

 .از میان برداریم، وَرزدنی بِشمَایران دُبا تاریخ و فرهنگِ  ما باشد و ضّدِ منافع ملّیِبر

شناختِ کمی ازتاریخ را نمیشناختیم و اقعیو اسالمِن که اما ایرانی تانهخبدب

، به وآخونداسالم که دانستیم نمی .یمدخور گولجوری دبَ ،خود داشتیم فرهنگِو

ها که بدانیم آخوندد. تجربه ای نداشتیم دیگری ندارنجُزخرابی ودروغگویی هُنرِ

 امید وآینده یکه  جوانانِ ماچرا . دکردنحم نخواهرَهم ما کودکانِن وجوانانوبه حتا 

 ؟بازندب تعزیرهای اسالمی جانها و آن کابلزیرِدر باید  هستند، ما کشورِ

. استکوت کرده سُدیدم ی؟ آنجا با بازجوها همکاری میکنت هم آیا خودَرسیدم پُ 

اگر توبه  ،باشند کسی را نکشتهکه  اما آنهایی ،گاهی اشتباه میشود گفتسپس 

 .ندی شوآزاد م ،که فعالیت سیاسی نکنندکنند

 آنها کهچرا شونت و خفقان را چه کسانی بوجود آورده اند؟خُ وِواین جَ گفتم: 

به یعنی چه، انسان ازاشتباهاتش واصال ت توبه کنند؟ باید ،کرده اند سیاسیفعالیت 

 میشوند، سیاسیما راکه تازه دارند جوانان نوکه کنند آخوندها باید توبهزد.ومیآم

 داشتیم، خردمندیدلسوز و اگر رهبران ند.میکش زیرشکنجهدرو میکنندزندانی 
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 زندگیسا و به سیاستما  دختر و پسرِ جواناننوکه می شدندو سرافراز  خوشحال

ضّدِ آنها ما بر جوانانِ این سیاست و سازندگیِکه هرچند  دهند.عالقه نشان می

و  سازنده یجامعه ئد، ننکسیاست دخالت در که جوانان آن نتوانند یجامعه ئباشد. 

جای سیاستمدارانِ  د،فاسو  دروغگو آدم های یچنین جامعه ئ. درنمی شود پویا

 گیرند. نیکوکار را میخردمند و 

 من اورا می شناختم، .دیشتد وکُیشکنجه کرد نمدرکنار رادانشجو انیکی ازدختر 

. نامش ژیال واهل ندودبدوست شده روزهای انقالب با ما  شهد ازبرادرش درم او و

به مردم  کمَبرای کُروزهای تعطیل او .مشهد دانشجو شده بود، اما درقوچان بود

کمک  به آنها ازدل وجان روستاها میآمد وما به سازندگیِ  همراه گروهِ روستا،

که  داشته باشیمهم  یهمکاریهایِ دیگر ماشاید  ،بودند زجوها فکرکردهاب .میکرد

  .شتیمندا

 و ردندبُ یشکنجه گاه را با چشمِ بسته به، ماوینی شکنجه درروزهاآن یکی از  

 .میگرفتندند. پاهایم را از زانو برگردانده، کفِ آنها را رو به باال شکم خواباندَ یرو

. که سدای داد و فریادش به آسمان می رفتدندکرشکنجه می ژیال را درآنجا   

 همزماننبود.  ،زدندم میکه به خودَ هایی تککُکمترازاو، خراشِای جانشنیدن ناله ه

که بدانگونه  هم به پای منکردند، هرچند ثانیه یک کابل که او را شکنجه می

به  و شدممیکنده  زمیناز .هایَمآمدنِ کابل به کَفِ پافرود زدند. بامی بودند، خوابانده

م به دیوار یا چیزی رَکه سَ مکردَاحساس می م هم اگرم. خودَوردَخُمیرودیواردَ

ما . اآسوده شَوَموم تا شاید زودتربمیرَ ،کوبیدمحکم به آن میمُ ،است نزدیک شده

یکی ازآنها پایش را  خواباندند.همان حالت میرا به ها دوباره با مُشت ولگد، م آن

 که نگامشاست، هِ گفت: هنوز زودمی ورم.خُکه تکان نَ گذاشت روی گردنم می

 کُشیمِت. بِرَسَد خودمان می

 بارکه او اینندفهمید  هاآنگ .ساکت شد ،خراشریادهای جانف آن از روز، ژیال  پسآن 

 به جانان سپرده است.    بیهوش نیست، بلکه جان 
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که نگران شده بودند .شد گفتند حَرُومکه میشنیدم  من آنجا افتاده بودم و می  

به چاره جویی افتاده  .کاره بودکه ندانستیم چ زَد ربرای آن یکی آنهمه غُ ج آقاحا

 انِهم زندانیاو  پیش ازکه روشن بود ؟بدهند به حاج آقا خیچه پاسُکه اینبار بودند

تهران ازچگونه سر ژیال دانستمنمی من درصورتیکه شته بودند.دیگری را بدانگونه کُ

  بود؟ آوردهو اوین در

 ؟دبوده ای اه چند سال زندانپرسید: درزمان شبه من نگاه کرد و  

 اوین بودی؟ در همین زندانانقالب. پرسید: روزهای تا  پنجاه وچهارگفتم ازسالِ 

 زندان بودم. پس از دادگاه مرا به مشهد ساواکِزندانِ  دردوران بازجویی  ،گفتم: نه 

 . مشهد بُردندوکیل آبادِ  شهربانیِ

 ؟ دیه بودزندان افتاد به که هایی کرده بودیچه فعالیّت پرسید: 

را  های آن دورانشرایط و سرگذشتچکیده ای از چگونه ازکجا ونمیدانستم  

  کنم؟بازگو

 لومتر راه می پیمود. راننده سکوتکیباالیِ سَد بنز با سرعتِ و بودیمسکوت کرده  

درسکوت دقیقه یِ دیگر  شویم. چندگفت: انگار به سِمنان نزدیک میورا شکست 

 نخستین دیگر،یِ شهر رسیدیم. راننده و سَرنشینانِ گذشت، تا به فلکه ی وُرود

باید برویم. من  خیابان دانستند ازکدام  ینمآنها  .آمدند را می جادهاین که بود بار

 ؛مسافرتمان به شب و تاریکی بخورد کهاما برای آن ،دانستم را می درست راهِ

 میرفت نشان دادم. خیابانی را که به کویر

راه افتاد.  ،ننده به همان سمترا .شَک وتَردید به راننده نگاه کرد فرمانده با  

خمی اَکویر درآوردیم. فرمانده با ر ازشد وسَکه رفتیم، جاده خاکی  لومتریکیچند

اینبار،  زد و دور آنجااز اشتباه آمده ایم. راننده شمی درسِدا، گفت:درچهره وخَ

 گرفتیم. را درپیش جادِه یِ دامغان

است که خوشبختانه چرخ جلویِ سمت ر منان دورشده بودیمچند فرسنگی ازسِ 

فرمانده د. راننده ونگه دار ،جاده راندهماشین را به کنار . راننده مجبورشدرشدپنچ
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ون رفت؛ جا آنوری هم بیرشُده ایستادند. پاسدارِکنار چرخِ پنچرو در بیرون رفتند

 کردیم.گفتگو میدانشجو درماشین نشسته ویِ دیگر و پاسداربازترشد. من با زندان

این خداوندگارِ بیابان  ،یِ کویر، خورشیدآسمانِ آبزیرِ و درکنارجاده 

نسیم مالیمی، از وَرای دشت  همراهِش رابه یزیَئپا هایپرتوِبود. اما  گذشتهازنیمروز

انداخت. از دو سویِ جاده،  نه هایِ بنزِ شیکِ ما میها، برزمین وآی وبیابان

کرد، ودند. درسمتِ راست تا چشم کار میفت وآمد بررَهایِ کامیون وسواری دَماشین

 شته کوهِه ماهورهای خاکی، رِکمی دورتر از تپّ یر بود. درسمتِ چپِ جادهوکوبیابان 

ه ای را های بُلند، جُوش و خُروشِ تازآن کوه شد. دیدنِ بُلندی دیده می وسیاه 

 کرد.، برای فرار زنده میمنَجاو لدِردَ

فرمانده ازشماها خوشش  ایِ بیشتری، گفت: میدانی چرپاسداردانشجو با مهربان 

 با کنجکاوی گوش دادم. م ونگاهش کرد آید؟نمی

برای درمان  است. ، تیری به تُخمَش خوردهگام گرفتن یک خانه ی تیمیگفت: هن 

 هنوزهم اَخته است. خوب نشدهگویند میاما  ،جاهای دیگر رفتهو تا آلمان واروپا

ودی خُرا بیگفت: شش ماه است که مد وبه سُخن درآم یِ دیگرنگام زندانآن هدر  

مجاهدین سازمان به چون برادرم اما ؛ شده ام داشته اند. درتهران دستگیر نگه

 کنند.، آزادم نمیخلق پیوسته

هستیم، چند سالی شُده اشمری کما ه مشهد می بَرَند؟ گفت:چرا شما را ب پرسیدم: 

به  و سپس شوممی آنجای هم درئیک بازجو ،گویندمی. نیمکه درمشهد زندگی میک

 .دند کرخواه مآزاد امید خدا

بیرون رفت هم سپس اوگفت. میاما چیزی ن ،داد گوش می دانشجوپاسدار  

 ده بودند، ایستاد.چرخ پنچرشُ که سرگرمِ درآوردنِآنهاودرکنارِ

 ری به بازویِ راستم زد وما دو زندانی درماشین تنها شدیم. او با بازوی چَپَش تَلَنگُ  

ی هرمشَتوهَ» خراسانی گفت: شِبه گویِ کرد،آرامی همچنانکه به بیرون نگاه میبه 

 ،بانگرانی وهیجانِ درونی که غافلگیر شده بودم .«ریبُده باید جونِتَه بِدَر بُورشُهرجُ

ل وغریزی بیشتر ازته یِ دِ ؟اب شده باشدچه بگویم؟ نکند توّ ؟موادِرَنگیدَ
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تَپِشِ قلبم شدیدتر شد و احساسِ  .کنممیخواستم به اواعتماد ؛شدم خوشحال

 .دانست خیالِ مرا خوانده بود و مییشه ویِ بیشتری کردم. انگار سراسرِاندلگرمدِ

، میبینم جورکهاین ،نه»: خواهی فرارکنی؟ گفتمیآیا تو هم  چی؟ پرسیدم: تو 

اما برایِ تو برنامه های  ،را درمشهد آزاد میکنندنیست. م کار توهم سنگمن باکارِ

هم هردو چشم وگوشمان به یکدیگربود وهوایِ بیرون را « دیگری خواهند داشت.

 گفت: اگر میخواهید هوایو رون بنزآوردا به دَسرش ر ناداشتیم. یکی ازپاسدار

که هیجان  ممن گفت، یایید. اوچیزی درموافقتتوانید بیرون ببخورید، می تازه

 ما و کرددستبندهایمان را باز ،آمدپاسدار آری گفتم.با سَرگرفت، م اوج میونگرانی

 بیرون رفتیم.                سمتِ خودهرکدام ازدرِ

 ،رآنسوی ماشیند ناآغاز به تپیدن کرده بود. پاسدار دلم بیشتر از همیشه،  

سمتِ به  آنها ایستاد.، رفت ودرکنارِهمدیگر یِ بودند. زندان پنچری گرفتن سرگرم

یِ آنها ایستادم. سپس به بهانه یِ اینکه پیشآب گامماشین رفتم ودرچند جلویِ

یِ آنها ایستاده، آزاد متر دارم، آرام آرام چندگامی ازآنها دورشدم. اکنون در چند

 می دورکجا  تا کنم وچه کارمیکه  دارندرا  مهوای اآنها ازهمانجمیدانستم  .بودم

 د.وهم در ماشین ب فرمانده زیِومُسَلسَلِ ی م.وَشَ

گامِ دیگرهم چند .که میخواهم زهرآب بریزم ود کردممرده وانَلوبُهایم را جُدست 

یختن، دوزانو پُشت به کنند. به هوای پیشآب ررَفتم. میدانستم که نگاهم می ر،دورت

، هیچ پیچ کردم. تا چندکیلومترراَنداز میهای پیرامونی را وَ بیابان م وآنها نشست

 ازتیررَس با یک خیزِ غافلگیرکننده، خواستممی .ه ای وجود نداشتوتپّکوه وخم یا

 ناپدید شوم.  شانانداز وچشم

ت قلبم به شدّ بودم. فراموش کرده م راده وشرایط جسمانیشُ اهای پانسمانپ 

آن هنگام همیشه تا .بردارم توانستم خیزاما نمی ،بودمده آماده یِ پرواز شُ،زدمی

خواهم فرار ،گریز پیش بیایدفرار و  که اگر کوچکترین شانسی برایِ اندیشیده بودم

 .کرد
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توانستم می ،میدی به آزادی و زنده بودن داشتمشاه، اُ دورانِ شاید اگرمانند زندانِ  

 نج واندوهیباشم. اما رَآنهمه رنج واندوه را به جان خریده، دراندیشه یِ گریختن ن

کنجه شِاشت. اندیشیدن به گذدرنگ کردن نمیبرای را جایی  بود،مرگ  که پایانش

دن، رهایی وآزادی شته شُکُریختن وگُپریشانم میکرد.مرگ، بیشترغمگین و و 

ترین مرگ  کشته شدن، آسودهیرخوردن ودَرجاازپُشت ت بود. زَجرج ونآنهمه رَاز

 .بود

اما  ،ازآنها دورشده بودم نزده متریاین فرصت پیش آمده ومن شاید پا  

یِ ونیروی غریزتوانستم تصمیم بگیرم. زنده بودن و زندگی کردن، اُمید نمی

 واینسبه  یکاشو، یادمهرانسان است. با این کشاکش های سنگین، برپا ایست

اما دوباره به سوی آنها براه  ،مدَآماده یِ خیزبرداشتن شُوتم خی اندانگاهوآنسو

بردارم. اماچیزی دردرونم یکی دوبار نزدیک بود، به آنسوی جاده خیز  .افتادم

. انگارکسی درگوشم درپیش شب یِه هنوز راه دراز است وتاریکک زدنهیب می

زنده ماندن  و کردنفرار شانسِ،تاریکیو درشب چون،موَرزَکه شتاب نَمزمه میکردزَ

خت بَگفت: دیگراینچنین ودم میجُوُدیگرِ د بود. همزمان بخشِخواهبیشتربسیار

 ؟آمدپیش نخواهد وامکانی، 

 م واره به آرامی به آنها نزدیک شددوب ،درونی هیجان وآتشفشانِ همهآن با  

نگاه  بود، آنها ایستاده میانکه در میَیِ زندانمشهرستادم. به هَای ماشیندرکنارِ

 کرد و سرتکانمیه من نگاه الیم، اما نِگران بکردم. اوهم با نگاهی گرم ولبخندی مُ

که ذهن واندیشه یِ مَرا  نگاه کردیم. احساس میکردمیکدیگر بار به  چند ،دادمی

یا من اینجور  ،گفتمی چیزهاییش را می شَنَوَد. با نگاهَ موانده وتَپِشِ دِلَخ

 چون شانس ،دار به آب نزنمگُران نَباشم و بینِگ میگفت .خواستم برداشت کنممی

 های بهتری درپیش خواهد بود.

آنجا از .غان بِراه افتادیمشدیم وبه سوی دامدوباره سوارند وآنها پنچری را گرفت 

که  هایی جاده را می پیمود ومن به بیابان دستبند نزدند. بنزدو زندانی به ما دیگر 

 که . میاندیشیدمرفتممیبا خودکلنجار و شدند، نگاه می کردماز ما دورمی
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ازمیان آن  بودم؟ رسیدهی سیاه ها کوهآن  خمِپیچ و اآلن به ، آیااگرگریخته

 افتادهنیمه جان مُرده یا  ه وَدِورخُتیر مه شاید  ؟بکجا میرفتم کوههای ناشناس

نهارخوردن درشاهرود یا دامغان  یِ راننده وفرمانده، درباره .جان میدادمودم وب

 کردند. می گفتگو

 کردیمی  گروه یا سازمان کار کدامرسید: درزمان شاه باپُ دانشجو، دوبارهپاسدارِ 

 به زندان افتاده بودی؟که 

دِ برضِّ ند ودر رقابت بودالمی ومارکسیستی باهم اس چند گروهشاه،  انِزمدر گفتم: 

مانند: هاشمی  ،مخالف شاه رشناسِسَ آخوندِچنددرمشهد  د.کردنشاه فعالیت می

با چند آخوند  ، شیخ علی تهرانیخامنه ای سیدعلی ،سیبَتَشیخ عباس نژاد و 

دیگرکه یِ آخوندها خالفِبرآشوری که حبیب اهللِ  آخوند دیگر، همچنین

برضًدِ شاه همه  کهآخوندها. این زندگیِ ساده ای داشت میکرد و، اوکارکارنمیکردند

. آمد بودندهم دررفت وباومینی بوده خُانِ وپیرَاز ،فعالیّت میکردند

آخوندهای چون است، داشتهسیالیستی وی یاسکزدَمَ عقایدِآشوری آخوندمیگویند

اما  اعدام کردند.را  وه به قدرت رسیدند، اکانقالب  ستِنخُ همان روزهایِدردیگر

رشناستر دیگران سَمشهد ازی شریعتی درعلی شریعتی و پدرش محمد تقدکتر

مجاهدین خلق و چریک های فعالیّت میکردند. خانه یِ آنها پاتوقِ بودند و بیشتر

    شده بود. نجکاوکُ جوانانِو لقخ یفدائ

خانواده ازیشترب هایم که همکالسیبرخی از بادرمشهد من از سال یکم دبیرستان   

خانه بهمراه آنها نجکاوی از روی کُ .شده بودم دوست، بودند یهای بازاری ومذهب

که میگفتند آخوندهاهمان های سخنرانیوقرآن خوانی  هایِ دورهیِ شریعتی و

پخش آنها رابرخی ازم و خواندمی های شریعتی راکتاب.رفتممخالف شاه هستند، می

دورانی با  .کرده بودم پخش اما نخوانده، هم هرچند اسالِه یِ خمینی ررِ کردم.می

در زندان شاه  .دا کردمسپس به مارکسیسم گرایش پی ،خلق همراه شدم مجاهدینِ

 بودم. های فدایی دوره ای با چریک
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روه های گست ازد آخوندها به دیدنم آمدند وخواستندکه ،روزهای انقالبدر  

 آنهااز آن زمانتا من  با شناختی که امابا آنها همکاری کنم.  سیاسی بردارم و

 بیشکما  ی سیاسیگروهها با پس از انقالب  نپذیرفتم.م، دست آورده بوداسالم بو

 ندیدمسَنمی پَنیز  راآنها  هیچکدامِکاربرنامه واما  .مداشتآمدآشنا بودم ورفت و

 م.دوهَموَندِ هیچ گروهی نشُ

که چه چیزهایی یدبیشترتوضیح بده ، حاالدبوده ای  ا که زندانی سیاسیشمگفت:  

 ؟دشده ای آخوندها و انقالب مخالف  کهاست  هباعث شد

شاه  اگر کهدندرانمی باوَ بهجرُتَ سواد و بیبی انانِونوج به مازمان  آنآخوندها گفتم: 

قوانین اسالم وآنها حکومت اسالمی .بهشت خواهد شدمان کشورِ ،کنیم سرنگون ار

جامعه یِ انسانی مُعّرفی میکردند. در ،را بهترین قوانین برای آزادی و دمکراسیِ

 دیم،وده برگ شُزُند بُخوآوبا مذهبِ شیعه  روستای آن زمانوایط شهردرشر کهما

ها  کشورمان را که روزانه میلیون توانیماگر انقالب کنیم، می گفتندمیکردیم. رمیباوَ

 شرود؛ دردست بگیریم وآبادَمیئیان آمریکا ت می فروشد وپولش به جیبِبشکه نف

 آمریکاوابسته به  هِشا از ماکشوری هابدبختیفقر و همه یِ  ،ندگفتمیبه ما  کنیم.

مان را نمی وشکتاریخِ ویم دانشی نداشتآگاهی وچون کرده بودیم، ما هم باور .است

 را بشناسیم. های جهانی سیاستکه تیم خشنا

 برای در جامعه یِ اسالمزده، که راشاه شبانه روزیِ های  تالشنمیتوانستیم  

نمیدانستیم  .کنیمدرک  انجام میداد، کشور صنعتی کردناقتصادی و  پیشرفتِ

یتواند به دمُکراسی باال نرود، نم شمَمردُ صنعتی و مُدرن نشود و فرهنگِ یکشورتا

 برسد.  وآزادی رفاهو 

آنها ازهمه بیشتر برضّدِ آزادی  خودِ نداشتیم که بدانیم آخوندشناختی از اسالم و  

به چرااستعمارگران شناختیم که نمیسی هستند. سیاستهای جهانی رادمکراو

صنعتی را کشورش بخواهد شاه اگر کمک میکنند؟ نمیدانستیم که هااسالم وآخوند

دارا مُهَمزیستی و  یکاربویژه آمبا کشورهای صنعتی  دبوخواهد ناچار ،ددرن کنمُو 

 تخالفبا هرگونه پیشرفتی م هکرا هافعالیت آخوندجلوی میبایست مزمان هَ کند.
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دروغ های وجب شده بودکه تبلیغات وم بودنِ ما اسالمیاما  .، بگیردمیکردند

ه رتیکوصدر آزادی نیست.شاه دیکتاتوراست و کنیم. میگفتند،ها را باورآخوند

رافات خُویی وغگودر به نبَرهاآزادانهی مَور و دهوبردار خوبر یآزاداز ندهاخوآ

 غوبه دُر اسالم را آنچنانوجامعه راآنچنان اسالمی ووِدند. جَول بوپراکنی مشغ

طالب الهام یابازعلی ابنِ  یسنده،ونوشاعر گلسُرخیِوسرخُه کمُدرن نشان میدادند

ادارخمینی وهکه  یی راآخوندها البتّه شاهد. وته بوخآموسیسم را از اکمار وگرفته 

کم و بیش محدود ،دبه اجرا درآی اسالمیقوانینِ باید که تبلیغات میکردندودند وب

 .بود کرده

ه ک«چهل ودو» ردادِهمان خُدر اگرشاه می بینیم، سالها نایتجربه یِ از پس  

 قوانین هکدوب داده آزادیدند، به آنهاورده بکدرگیری  وا تظاهرات هندخوآوخُمینی 

چون شاه دیکتاتور است وآزادی نیست.  ،نمیگفتسی ک نگاهآ،ندکنرا اجرا اسالمی

شن است وپُر راسالم است.  شریعتِو قوانین دنِبه اجرا درآورآزادی برای آخوندها 

 ،دکرمینپیشرفتی هیچگونه  کشورما،درکشاه آن قوانینِ اسالمی را اجرا می اگر که

 . ددرن کُنمُپیشرفته و کشورش راه کده است وپِی آن بدر  اما شاه

شاه  اراده ی وریته واُتمی بایست از که هم گروه های چپآن سال ها در 

، چون اندیشه و شناختِ ژرفِ سیاسی نداشتند، ندکردمیآخوندها دفاع برابردر

یک صورتی که در ند.ه بودخواستبه مخالفت با شاه بر اسالمگرایانآخوندها و همراه

ود نیروهای رسدکه به سُمیو رفاه کراسی مُبه دِخواه ناخواه  ،ندرکشور پیشرفته ومُ

 آزادیخواه است. کوالر وسِ

 درک میکنم.تربه خوانم،کتاب میاندیشم وبیشتر می، هرچه که سالها گذشته حاال 

ما برای جلوتراز شاه ،داشتیماندیشه در جواناننوه ما ک آرمانهاییمی بینم آن 

 کم سوادچون  بدبختانه کرده بود. های شبانه روزی آوردنِ آنها تالشبدست 

سپس آخوندها و .را نمی دیدیم هایِ مَدَنی ، آنهمه آزادیاسالم زده بودیمو

 بی تجربه را کم سن و انانِجوما نو توانستند به سادگی ،مجاهدین و چریکها

 ند.با شاه بسیج کن تمخالفدر
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گروههای اسالمی و آخوندهاخواستیم همراه که می اندیشیدیم دانم چگونه می نمی 

 کشوری پیشرفته و مُدرن بسازیم؟ونه آزادی و نوآوری مخالف بودند،که با هرگ

صنعتی شدن  شتابِ شگفت انگیز به سوی آنکه باراایران  روزآن یِ جامعه همزمان

   رفت، نمی دیدیم.می پیش به

 ،میگویید به آخوندها کمک کرده است که شماجهانی استکبارهمان اگر گفت: 

چند و رفتانقالب وسازندگی به پیش می ،انداخت ینم  راه را  عراق  و ایران جنگِ

 ، اماازمشکالت حل شده بود بسیاری این روزها. دستگی ایجاد نشده بود

انقالب سَرو  ،گذارندهای سیاسی درخودِ ایران نمی استکبارجهانی ازبیرون وگروه

 ،عراقکشور با  همزمان با جنگِ تحمیلیگروه های سیاسی سامان بگیرد. چرا 

م به آنها عراق ه دولتاند؟  راه انداختهکردستان وگنبد رد های داخلی را جنگ

ها پند  که اینهمه به گروهدمیکن بینی ین چیزهارا پیشا خمینی امام کند.کمک می

خواهند با زند ونمیخودش را میهرگروهی سازِدانم چرا . اما نمیدهدمی واندرز

 روحانیت همکاری کنند؟

 کهدهستنمینی و روحانیت این خُد؟ کرده اید؟ مگر نمی بینیرشماهم باوَ گفتم: 

ر را زیر وکشمی و دینیِ واقلیتهای ق وقِ مردم حّهایِ بَرآزادیو ادفرشخصیِ ا حریم

صّدام را تحریک که آغازشد مینیبه تحریک خُهم جنگ با عراق  .پا میگذارند

 صّدام ه بود،شکستن ارتش راخمینی کمَرِاگر ت است.عمَمیگویدجنگ نِحاال و میکرد

ست که به خُندرهمان روزهایِ  هاآخوند .نداشتبه ایران را تِ حمله جُرئَهرگز

ه به ک عفو عمومی و بخشیدنِ هوادارانِ رژیمِ گذشتهبه جای ، قدرت رسیدند

سپس  دند.وانه نشین نموخرده کنارکهمه را ازکاربر ،دندوب ردهکناری کدمت خجُز

را  بدونِ  وابسته به رژیم شاهستِ رَمیهن پَ سته یِوشخصیتهای برجَ سرانِ ارتش

 کردند.قتل عام  ویلَمدرسه یِ عَ پُشتِ بامِدرهیچ دادگاهی 

 برای ،ی گذشتههازندانآماده کردنِ ساختنِ زندان و خوندانمُهمِ آ ستین کارِخُنُ  

یِ آزادی وپیشرفتِ جامعه به س نهاهدفِ آن وچ. بود دیگر اعدام مخالفینِجه وشکن

 کردندارا مُو تشکیلِ دولتِ ملی جایببه قدرت رسیدند،  تا آخوندانرفاه نیست. و
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کشان وچاغ وها لُمپن چماقدارانِ حزباهلل هی،  سیاسی، یگروههاآزادی دادن به و

و زنان دانشجویان و سیاسیهای گروهجان سازماندهی و بسیج کردند وب را

  ختند.ااند واهآزادیخ

 ها را انجام داده برنامه ریزیاین از پیش  غربیان، کِمکانش به کنزدیو مینیخُ 

که در را دینهایِ دیگرپیروان  خوندهاآیند. وغ میگوبه مردم در همیشه بودند، اما

بودند، به رسمیت دار برخورحقوق شهروندی واز انه زندگی میکردندزادزمان شاه آ

گروههای  که برای این است ،یا تهدیدهای اومینی اندرزهای خُند وپشناسند. نمی 

ومتِ کخود را خانه نشین کنند، تا آنها بتوانند بدونِ دردِسَر ح سیاسی بروند

 نند.کاسالمی را بر قرار

ضّد های سیاسی برگروهاگرکه ش گفته است سخنرانیهایا دریکی ازآق گفت: 

 فعالیت نکنند، آزاد هستند. جمهوریِ اسالمی

انین ضّدِ وقوها  ییورگوانند زونت گروههای سیاسی کهمگراین آزادی است گفتم: 

 ،یمینخُایده آل  که اصلی این است لِکمُش ؟نندکریِ اسالمی را نقدوانسانیِ جُمه

 بادیگر هایپیروانِ دینگروههای سیاسی وکه نیست کراسی مُدِدرن و مُجامعه یِ 

ایده آل  .کنندفعالیت آزادانه دیگرکناریکدربتوانند  همه، دگراندیششهروندانِ 

کُلِ عربهای  ش را فرمانده یِودَخُ مدحّهمچنانکه مُ مد رسول اهلل است.حّخمینی مُ

حاکم عربستان  برمردمِ رِ شمشیروبا ز اسالم رابتواندتا روانِ خودکرده بود، پی

رکاری همیخواهد کرده و ماکشورِ قوایِ را فرمانده ی کّلِ شخودمینی هم خُند. گردا

مینی . خُبه پیش ببرد، مُخالفاناعدام وباکشتن حّتا است، اسالم که به سود 

 باشند. داشته نامسلمان بایِ مساوی و برابرأر ،گوناگون دینها و احزاب اهد،نمیخو

ازآزادی  ایرانی، شهروندانِهمه یِ که ینی می باشدانوکراسی و قمُدِ خالفِمُاو

  د.باشن برخورداربرابر  وحقوق شهروندیِ

  هند.دی میسلمان هستند و به اسالم رأمُ مردم ما یّتِگفت: اکثر

حی مسیهمه  مردم کشورهای اروپایید، اقلیت نمیشناسوثریت کاکه آزادی گفتم:  

 که فرهنگ مردماروپاوجُنبِشِ روشنگری در  پس از نوزایشِ فرهنگی اما .هستند
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 هستند،هم مسیحی ، اگرکشورشان برای پیشرفتِ آنهاازآن پس . رفته استترباال

حزبی را انتخاب نی یع .ددهنی میکراسی رأدمُبه دهند، بلکه ی نمیرأ به مسیحیت

کشورشان لِ کُّپیشرفتِ و ندانوهمه ی شهربهترین برنامه را برایِ  میکنندکه

 بجایِ ایمان به ،شنگریور و سانسباجُنبشِ رُنِ نائیاروپا البته داشته باشد.

  .  بنا کرده اند را به خِرَدشهرِمسیحّیت، 

 ایم.مانده  کوچهیک  مِدرخَهنوز ما  عشق را گشت، اما عطار هفت شهرِ گویند:می  

ه ک هایِ سیاسی برخی ازگروهاین رژیم اسالمی و که  نگران هستمن بسیارم  

دبختانه به لبه یِ ما را ب کشورِ ،ندارند یایران  دگرایِخرَ ریخ وفرهنگِتاشناختی از

دو رژیم بودن، به آن  یِها وزندان سال پس ازتجربه یِ اینکشاند. خواهند پرتگاه

ما روشک یِنیادبُ وکور هِرِگِنم: که درک کُ شناخت وآگاهی رسیده اماندازه از

 که درآینده هم دیگری ررژیم هَ ست.ا مینیخُ یِدیکتاتورشاه یا حکومتفراتراز

جلوی هرگونه پیشرفت  هکآخوندواسالم با بودنِ  عجزه کند.تواند مُنمی بیاید،

چیزی ، فراگیرِملی حزبِ کدری، هزاران رضاشاهِ دلسوز بدون .دنگیررا میآزادی و

 ینوزای نبشِجُبه یک نیاز ،بی افتخار دورانِ اینرازذَبرای گُ یعنیشود. ست نمیرُدُ

ایران را  فرهنگِ، تهخفرهی یسندگانِونونرمندهُ با هزارانبتواند . جُنبشی که داریم

و  مِلّی مندِتوان دولتِ ،یئنبشِ نوزاجُچنان  درونِاز .دنکوفا سازشُونُاز برابراسالم در

  .شد دزاده خواه دمکراسی

 خُرافات هایِفعالیت جلویِ میتوانکه است واندیشه  فرهنگبا 

، یرافات اسالمخُجای ، بآموزانبه دانش  کودکیدوران از اگر.گرفتآخوندهارارِروَپ

برای  سیاسی فعالیت رفت وخواهدم باالفرهنگ مرد ،دآموخته شوَنردانش وهُ

که مردم  در ایرانی آخوندی با تغییر رژیمِوگرنه  د.آمواهدخفراهم   گوناگون احزابِ

ما که  بیماری این تا ریشه ی ه اند،گشتاندیشه دچار فرهنگی و زوالِ یِبیمار ما به

 .دشُاهد خونست رُدُنیاد بُازچیزی د، وَخُشک نشَ ،ال اندیشه دچارکرده وز بهرا 

 است. شده خانه از پایه ویران
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دولتِ ما زندگی ودرانند به سادگی توکه بیگانگان میروزهای کشورما یِ اینبیمار  

گانه یهردُشمن و بازبدتر هم خودمان .کنندمی جنگ را برما تحمیلدخالت کرده و

یِ ها ریشه بدون دلیل نیست، ،شیمکُمی شکنجه کرده وا خود ر بچّه های ای

 و یهرآنچه ضِّدِ ایراناز تجربیات تاریخی بیاموزیم ومابجایِ آنکه هزارساله دارد. 

ه قبل میدهیم.م رهَپَ وبال ها آنداییم، از ناآگاهی به زِجامعه بِاز ،ستا ایران فرهنگ

 ی ایرانیها کمونیست گاهِستِشپرَها است.  ه یِ عربکّیِ خمینی وآخوندها، مَ

 اهِ ایرانی وگرانیگاهِکه نوروزگاما تختِ جمشید .جاهای دیگراستچین ومُسکو یا 

با  انِکدام مردم جهانی بوده، ویرانه افتاده است! یِآشتبرای  برابریِ ملت هافرهنگِ 

 یبشریت را به شگفت کهنِ فرهیخته شان نیاکا بهترین یادگارِ ،ندخردمَو فرهنگ

 ند؟نمیک ویرانه رها ،است تهواداشیی گو نفریآو

کارش نداشته باشد، گیخبه های فرهنان سیاسی و نُکه اندیشمند کشوری 

نتوانسته ایم تولید اندیشه داشته  ماایرانیان ،. پس از انقالب مشروتهشودمیزار

 رقابت سلمان بودندرمُآخوندها بااین شده که مانویسندگان گروهی ازرِنَهُباشیم. 

.گروهی رانندوَربپَ دخو اندیشه یِوهنِ درذهای راستین و دروغین اسالمکُنند و

 هایِکتاب تَرجُمه کننده یِ فرهنگ و فلسفه یِ ایرانی،هم به جای شناخت ازدیگر

 سَدِه هاتقلید است.  زایش اندیشه نیست، کردن مهرجُتَاما  .اندگشته اروپائیان 

و  نندکرا نقد اسالم کهآن جایب حاال روشنگران مایم. کردمیتقلید  هابرَعَازآخوند و

. بدینجهت ه اندگشتن ایروپائا دِلّقمُ، گردند فرهنگ ایرانتاریخ وگرِپژوهش

 شتوانه یِپُ کهرا رغیسیمُ قداستِ جان وخردگرای فرهنگِ نتوانسته ایم

 بشرّیت را به راه انسانّیت انداخته و ان بودهیهخامنشش وکورُبشرِ حقوقِمنشورِ

 شناسیم!، باست

 به خدا باوردارم؟ من  آیا ،رسیدپُ از منو  بود کنجکاو شدهاودر اینجا 

م خدا یا ه لسفه وخدایی برای خودش دارد. منگفتم: هرکسی دردلِ خود، ف 

هستی جهانِ  میگویندکه  را دینهای ابراهیمی نِاِالهامن   خودم را دارم. یِبینجهان

 .دانمنند، خدا نمیکد میوناب آن را اهندخوه بکهر زمان و، کرده اندهیچ خلق از را
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 که مردمِ آن سرزمین،رسول می فرستند و دستورمیدهنداز راه دور،  که اِالهانی

ورند، داستانِ آسانیکه به آنها ایمان نمیکبرای ترساندن  یا زندگی کنند چگونه

هیچ وجه م را به میان میآورند، به نَهّش جَزمین وآت تی نوح وکُنفَیَکون کردنِشکِ

ساخته همه ندارد،  تاریخیواقعیتِ  هاصّه قِ آن کهمیدانندهمه چون  .دا نمیدانمخُ

 بوده است.   انیمشرایط ز و سرزمین جغرافیائیآن رد ،والنسُیِ ذِهنِ آن رَ

یا « جان وخرد»ند و، خُدالِ هستیکُیاگیتی  ،ایرانو فلسفه یِ در فرهنگ اما  

بخشی یا  هستیبخشی از انیجهرخدای ایران است.  «جانان»

ی ایران نامیده داخُ "جانان" همه با هم گیتیو جمع جانها .است"جانان"خدایاز

وَحدَتِ » ر فلسفه یِ یعنی د ،این خُدا سپس درجُنبِشِ عِرفانِ ایران .است شده

هرانسانی خودش نگاه فرهنگ ایران، از بنابراین از نو زنده میگردد. عرفان،« وُجُودِ

زمین  رویِدَر یکچوک خودش خدایِ انسان یعنی گوهرخدایی دارد.وبخشی ازخدا 

   نجد.سَب خود با اندیشه و خردِ د یا زشت و زیبا رابَ خوب و تواندمیکه  است

دایِ ایرانی ت ازخُنظورَکه ببینم مَ توضیح بدهتوانی دراین باره بیشترت: اگرمیگف

 چیست؟های دیگردیندا درخُدایِ اسالم یا وخُ

به  بیشتریزاویه های  توانیم ازمی ،ه اینجوری گذارمان کنارهم افتادهکگفتم: امروز 

داشته  یهای، اشارهاست نیادی که به سرنوشتِ ما گره خوردههایِ بُ این پدیده

گفت، به سخن که گوش میکرد وچیزی نمییِ دیگرهنگام، زندان باشیم. دراین

راه  ،نیموکگفتگ یایراندینهای و درباره خداه کبرای من جالب است  ،گفتدرآمد و

 .شودترمیهم کوتاه

کمی سَرَش را . اینجاوچیزی نمیگفت دادگوش می کم وبیشهابه گفتگو که فرمانده 

خدایِ ایرانی یا  .یکیست، است یی که همه چیز را خلق کردهوگفت: خدا  برگرداند

 .بی نداریمرَخدای عَ

 مردمهر چون است. بسیار بزرگ اتِ اشتباه ی ازیک گفته یِ شما این گفتم: 

 مردُمی،هر رهنگِفَدر . بدینجهت خداخود را آفریده اندویژه یِ  انِخدایفرهنگی و

 «سوزئ »یخدا ،برای نمونه. ددار خودرا در و مردُم آن فرهنگ مناسبِ ویژگیهایِ
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بنابراین  د.ندار ستانعرب مردمِ «اهللِ»شترکی با مُهیج چیز ،اننوی مردمِ و فرهنگدر

ید.اما ایرانیان وچنان میگوچنین « سوزئ»ید وگ، نمیاندخونانی قرآن را بوی کاگری

 این پدیدهاگر نند.کمی وی ایران گفتگخُداازبه اشتباه  ،انندخومی ه قرآن راک

 ،خُدایان ی ازخُدایاهایویرتص سرزمینیهر مردم :می بینیم ،یمبررسی کن بیشتررا

 تصویرها سپس است. این گرفتهشکل  آنها ذهنِیا خیالو اندیشههن درکُازدورانِ 

زندگی  روشِبا می مردُره بنابراین.است آمدهدرداها به صورت خُآن ایهستورهاُ در

دینهای  رخالفِبَ ند.آفریده اخود را خدایانِو هاستورهاُ خود، خُویِوخُلق و

مردم این اند.  آفریدهکه جهان و هستی را نیستند ابراهیمی االهانِاین  ابراهیمی،

خدا را  ،یعنی انسان .آفریده اندرا دخو خدایانِخود یِاندیشه هن وذِهستندکه در

  آفریده است!

 گوید:وارد گفتگو شود، گفتم: فردوسی میکه فرمانده بیشتر برای این 

 .....  یت بُوَد در نَهانأبگو آنچه رَ                   د جهان     زگفتار ویران نگردَ          

فردوسی میخواسته است  ؟ گفتمدا داردچه ربطی به خُفردوسی این شعرِگفت: 

را خراب وَ آن ،کنیمجامعِه یِ اسالمی گفتگواسالم ودِ درباره یِ خوب وبَاگر :بگوید

با این که برای ما وشما گفتگوها این .شودمییِ ما بیشتربلکه آگاه ،ایم ویران نکرده

مانند  ،رده ایمودرجامعه پدیدآرا  ونا بسامانی هنجاریهمه نااینانقالب اسالمی، 

، به باید هادینه کزدوسی به ما میآموفرد الزم است. هوای تازه برای نَفَس کشیدن

داشته  رسمردم تَ دانشِازآگاهی و نبایدونددیگر، احترام بگذار مردمِدینهای  و روبا

 .دنباش

همه یِ دینها برحق  :گفت،دنکل میمُتحّدارد ل نداشت، اما وه قبکفرمانده با حالتی 

  نیستند.

 دا گفتگو کنیم. خواستیم درباره یِ خُکه میاشاره کردپاسداردانشجو  

 فرهنگدر دابا خُ یکچیز مشترهیچ که روشن شود، اهلل دراسالم گفتم: برایِ این 

را عرب ها  سرگذشتِ و ختاریو فرهنگ ایرانو تاریخویژگی های  باید .ندارد یرانا

یِ فرهنگی هارا با ویژگی خود یانِگفتم، خدا می همانگونه کهدُر. چون هرمَناسیمشب
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 «داخُ»نام چرا ما ؟است چه پیش آمدهببینیم اید ب آفریده اند.یِ خودوشِ زندگرَ و

بارفرهنگیِ جدا گانه  ،هادام ازآنکرکه هبکار می بریم  «اهلل»م نا جایاشتباهی ب را

 ؟نویسندمی را داخُنام اهلل،  نامزیر، دردُروغی کرده ترجمه یِقرآن چرا در؟ دارند

همه ، میبینید، مفاهیم قرآن برای ایرانیان یسیدوترجُمه یِ دُرُستِ آن را بنشما اگر

چرا و نندزمیاهلل  چهره یِ را بهایرانی  یِخدا نقابِ چراباید بدانیم،  د.ریزبهم می

 ما رد مردمِخوبه  دایِ ایران،خبه نام  ،دایِ ایران استخُضِّدِ بر هکاهلل را  راتِوستد

چگونه اما  نند.ک کبه قلب ایرانیان نزدی رااهلل  واهند محمد خومی نوچ ؟میدهند

  ؟ابلیس نامیده است  راهاوآناهلل  شمنِدُرا  ایرانیان خدامد حّمُچرا و

ایِ یِ جغرافیگربه نقشه ا د.بهترروشن شو م، تاکنمیاشاره  چند نمونه یِ تاریخیبه  

زمین کُره یِ درروی  گونیهای گونا سرزمین خواهیم دید، ،نگاه کنیم کره ی زمین

 یِزندگ ارای تاریخ و فرهنگ و روشِدآنها ازهرکدام  اما. اند گشتهپدیدار

 . ندا خود را آفریدهویژه یِ  دایانِخُو ، اُستورهگردیدهخود

هرکدام  ،یونان م وویا رُ وژاپُن چین و  خدایانِیا  ایران هند و نمونه: خدایانِبرای  

 که یا ابراهیمی های سامی همچنین خدایان ِدین .خود را دارندهای ویژگی 

رکدام از این هدر پیرامون  .خود هستند هایفُروزه  دارایدام کُهرآنها نیز

ساخته و پرداخته گردیده  یژه یِ آنهاوهایِ  اُستورهآیین وودین ، خدایان

مِ با مردُآنها  و شیوه یِ زندگیِ مردُهرمَ تمّدنِوچون فرهنگ  اینبنابر .است

. باشدیکی  ،انستهوهم نمیت یان آنهانتیجه خدادر ،ستده اویکی نبدیگر 

اندیشه های خود، و ار وزندگیکشیوه یِ با  هرسرزمینی مِمردُ میبینیم

فرهنگِ مُتَناسِب باانسانها یعنی  راآفریده اند.خودمناسبِ  دینهایِخدایان و

 . آفریده اندخود اندیشه یِ وهن رذِیانِ خود را دَداخُ خود،زندگیِ و

یا فرهنگ ایرانی  به بازگشت یبراما ایرانیان که کنم میاشاره  به نکته ای حاال 

 یها ستورهاُ میدانیم. به دانستن آن بسیار نیازمندیم ،یشخویشتنِ خو بازگشت به

م را آن مردُ ویِخُلق ووخُ )ذات(تترَفِ نود، چنآن مردُم هست هایِواُلگ میمردُرهَ

 کردارِبررفتارو را () تأثیربیشترین هَنایش ها، تورهجه اسنتیدر د،نخود داردر
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 میتواند خود راه کهست هایش  رهاُستویعنی انسان در د.نگذاربرجای میانسانها 

 یِ ستورهاُ اینجادربازآفرینی کند.  یا ،بیافریند وناز د راخواند وند تا بتکبازشناسی 

 کِتا در ،نجیمایران را با هم می سَ فرهنگِدینهای ابراهیمی ودرستین، خُنُ انسانِ

    ساده ترگردد.  هاآن

و فترَتِ انسان ایده آل  انسانِ نمونه یِسَرمَشق وابراهیمی  دینهایِدر «حواآدم و» 

ایده  انسانِ الگو و نمونه یِ ،جمشیدیا  «مام و جَجَ»همچنانکه د. ندرآن دینها هست

ه کنخستین  انسانِاین دو نمونه یا دوتصویرِحاال اگر. دایران می باش فرهنگِآل در

آنها ازدو  :می بینیم ،با هم مقایسه کنیم را هستندپیروانِ خود شقِرمَسَو اُلگو

 زاطاعت و بندگیبجُ «آدم وحوا»ند.گرَجهان می نِبه زندگی ومُتفاوت  دیدگاهِ

انسانهای های ابراهیمی، دردینایده آل یعنی انسان  دیگری ندارند.نرِهُ ،«اهلل»از

ش بهشت را اندیشه یِ خودَد ورَخِبا  جمشید اما هستند. ودُنباله رُوِ ،مُقّلدوئمِن ومُ

نجات گرما و بیماری حیوانات همه ازگزند سرما وکند تا انسانها ومیروی زمین بنا بر

، ایرانیره یِ واُست ایده آلِ یعنی انسانِ کنند.زندگی  فاه وآسایشرِدَربتوانند یافته،

  بهتری بسازد. جهانِ د و اندیشه یِ خودشرَخواهد با خِت که میند اسدمَخرَ انسانِ

زی وامر یِخمینی وآخوندهااندیشه یِ ایرانی از ندِخرابی و زوالِوَرَ بنابراین 

ما  اندیشه یِآغازگردیدکه ذهن و آغازنشُده است. زوال اندیشه یِ ایرانی ازآنجا

 هگرِ ،نندهدِ اطاعت کُیِ مُقلّ حوابه آدم و وه شد ریدبُ دِ جمشیدیخرَجمشید واز

ما  اندیشه یِهن و که ذِ بازگشتی داریمنیاز به تباران  ایرانیما  جهت بدینخورد. 

بندگی تقلید و  نمادِ «آدم و حّوا» چون د.رخوه بگرِمشیدیا جَ «مام و جَجَ»دوباره به 

 جمشید نمادِیا« اجم وجم»اما ند.آورمید بارلّقمُطحی وسَکه انسان راهستند

ژرف  ، انسانِجمشیدی سانِان .ندسته رویِ زمینشت بَرهساختنِ برزی ووَدخرَ

د. بنا کن بهشت را در روی زمین خودشدِخرَبا اندیشه و خواهدمی کهشودمی اندیش

 ،بدهندپدرآسمانی یا اهلل دستور وه،هرچه یهُ ابراهیمیی دینهاانسان دراما 

، بلکه ندنیست زیوی امرآخوندهاو خُمینی اصلیِ ما یعنی مشکلِدهد. بایدانجام ب
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اندیشه یِ ذهن و روان وکه  می باشد آنهاستیز فرهنگ وتقلید گرا،  دین وآیینِ

 .را فلج کرده است مردمِ ما

 که چگونه و با چه ابزاری اروپا مردم رُنسانسِتجربه یِ  بر افزون خوشبختانه 

 نسانسِرُ سرگذشتِ ما تجرُبه یِ .دستند مسیحیت را از سیاست برکنارسازنتوان

دینِ یک آنهای راب که« بودا» به دینِ «ژاپُن »مردمبرخوردِ  داریم. نیزژاپُن را مردُمِ 

 ، است برما چیره گشتهکه دین بیگانه ایرانیان هم  برای مااند ومیت بیگانه بود،

 توانستند دینِ ژاپن مردمِ  چگونهچرا و کهکنیم  بَررَسی. اگربسیارآموزنده باشد

 ؟کنند وپیشرفت بِرانندشده بود، به حاشیه  آنها دینِسال بیش ازهزار کهبودا را

ند؟ ه اانجام داد رامهم کارِچه ضرورت هایی این برپایه یِ  درک کنیم کههمچنین 

خواهد شد که چرا ما ایرانیان به  تَربرانگیز و پُرسِش تَر آموزندهبرای ما بسیار آنگاه

کاری دُچارکرده،ایرانی  فرهنگِ نابودیِدین بیگانه ای که ما را به زوال اندیشه و

 گام کشورشانسازندگیِ وپیشرفت در راهِ  خواستندکه می هانی ژاپُنداریم؟ 

 آیینِو دینه ک بودا آیینِو دین پاکسازیِ به هرچیزازپیش شدندناچاررند. بردا

اسالم که با  برخالفِ تازه .را ازنوزنده کنند خود و فرهنگِ بپردازند دوبیگانه ب

 انِکرا نیا بودا دینِ چیره کرده است، برما را، خودکُشتار و بَرده کردنِ ایرانیان

 بیگانه بود، دینِچون وجود  این با. صلح وآرامش پذیرفته بودندخود در ،یهانژاپُ

 داد.میها به ژاپُنیبیگانه  شِنِمَیت ووّهُ

 آیینهمزمان یکی از. گذاشتندکناریِ خود یِ روزانهزندگازرادین  آنآنها جهتبدان  

 وطبیعت را مُقّدَس میشمارَد که ردند ورا به میانِ مردم آ "شینتو"به نام های خود،

رواج هرچه بیشتر  آنها آیینِ شینتو را.است ژاپُن گوناگونِ به معنای راه خدایانِ

 درختکاری آیینِو های نوروز و مهرگان جشن آیینِ که بیشتر شبیهِدادند

 شهرهر، درویژه ی خود ردِشگرَیا فَ سنسابا یک رُن ها ژاپنی. است ایران فرهنگدر

کرده  ها درکآنن وچ ند.برپا ساخت ژاپُن مَعبَد هایی برای آیین شینتو یِوستا و ر

 یژاپُنهنِ کُ به تاریخ و فرهنگِ هرچه بیشتردوباره ژاپُن  مردمِ یتِوّهُ که بایدبودند

 راستایِرا درژاپُنیان  ی فرهنگیِهاآن تالشبرآیندِ که سالهاست .ورَدخُه بِرِگِ
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درس یا رین همتَاین مُمی بینیم. ژاپن دیده و مردمِ وسازندگی و اخالقِ پیشرفت

 .وزیمها بیام جربه یِ ژاپنیتوانیم از تمی ناکه ما ایرانی تجربه ایست

آگاهی از که  هاییروشکمیبینیم  ،بنگریم نجهاکشورهای اگر با نگاه ژرفتری به  

 توانسته اند میکنند،کرده و یِ آن تالش شکوفائ در راهدارند وخود  فرهنگِتاریخ و 

 گردند.نویت باالتری برخوردارعمرفاه و از

بیگانه  دینِ بینیم یکمی ،استگذشته رِماوشکبرکه  التکسی از مُشوبا اُقیان حاال 

، شَمشیر زورِ با یخشرایط تاری کیدر ده،تمّدُنی زاده نشُفرهنگ وکه ازاتگرشونَخُو

ما را  مردُمِ، هزارساله یک روندِدر سپس .است دهشیکبندجامعه و فرهنگِ ما را به 

این بجایِ اینکه حاال  ه است.اشتدنِگه  خُرافاتو یبیسواددررق ، غَهرچه بیشتر

 تالشایرانیان هی ازوگر خانه بیرون بیاندازیم،را از پروَر خرافاتآفرین وهل جَدینِ 

 .بدهندهم پَر بال و تا به آن میکنند

 مردمو بنام اسالم ،ایرانی داریمفرهنگ تاریخ وکه درخوبی رابجای اینکه هرچیز 

بوده  کههمانگونه  ،رامردم عرب  واسالم  تاریخ ستنیآیا بهتر  ،بنویسیم برَعَ

آزادیِ فردی وصی خکه حریم ش دینی کنیم، . برای مردم روشننیمک نیات، بهسو

به  معنویّتمیدهد، ازردن کو سنگسار شتنرکُودستود را برسمّیت نمیشناسَ

  .است انسان یِآزاد و انسانّیتسرسختِ  ده، دشمنِوبرود

یا به  پِی اَفکنیم. یایران و اندیشه یِ از فرهنگ ،به گفته یِ فردوسی کاخی نو   

و به فرهنگ خردگرا و استوره های قداستِ جان  طرحی نو دراندازیم گفته یِ حافظ

امیدوارم ازاینکه خودم را  .دارد، برگردیمدر خود که خُلق وخویِ ما ایرانیان را 

م، ناراحت نشوید. رزبان میآورَب ،اندیشم می همانگونه که نمیکنم وسانسور

که بدون هستند من رهایوَباو  هابرداشت هاگوییم عقیده آزاد است، اینمیاگر

 . رزبان میآورمبَسانسور 

 ه. فرماندهنه جنابِ فرماند: دراسالم عقیده آزاد است، مگرگفتپاسداردانشجو، 

 .دهدنمیبه کسی  ن رای ِتوهین کردگفت: عقیده آزاد است، اما اسالم اجازه 
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د واندیشه اماآنها را با خرَ .کنمو نمییا دینی توهین نکرده  روَگفتم: من به هیچ با 

ها، ما باید همه یِ دین .توهین به آن نیست ،انتقاد کردن ازدینیونَقد ام می سَنجَم. 

دِ آنها برایمان روشن تا خوب و بَبا هم بسَنجیم  ونیم کنقد ها و فلسفه ها را فرهنگ

ردی و یِ فبرضّدِ آزاد که اسالم و قرآن است قوانین و شریعتِمن، این  رِشود. به باوَ

کشورهایِ اسالمی، یِ فرهنگ و پیشرفتِ ئشکوفا دِسّدر نتیجه  .میباشدکراسی مُدِ

 .خواهد بود ما بوده وبویژه کشورِ 

با  نابسیاری ازجوان روزها این ،اسالم استیِ شما با خودِ شمندُ فرمانده گفت: 

. ازاسالم برگشته اند و شدهروشنفکر خودشان به اصطالحِ ،چهارتا کتاب خواندنِ

از دیدِ اسالم تعریفِ دمکراسی واما آزادی  ،کراسی استمُاسالم دینِ آزادی ودِ

 خودش را دارد.

ه ک ییتیهاخبدب من ریشه یِشمنی با کسی یا دینی ندارم. اما من دُ فتم:گ 

نه وباهرگ اسالم نود اسالم میبینم، چخودر ده، همه راشُایرانیان گریبانگیرِما 

هایِ یند فعالیتبرای عقیده  آزادیِ که درجامعه ای الف است.خم عقیده آزادیِ

 آزادیهیجگونه  ،داشته باشدنجود وُ الفخمُ گروه های سیاسیِگوناگون و

 دینیاز یا ، دینی را بپذیرندشناخترویِ آگاهی وازانِ ماجواناگر .داردنوجود

که درباره یِ اسالم و دین  هرایرانیاند.  انجام دادهخردمندانه ای کارِردند،برگ

فرهنگ ایران را بویژه اگرهرایرانی  .دکن پژوهش و بررسی هایِ دیگر، فرهنگو

 اسالم دینابتدائیِ و یوبَدَ قوانینِ گر نمیتواند خود را درچهارچوبِدیبشناسد، 

 ند. ک زندانی

 را همبشری کرده، بهترین قوانین  هستی را خلقوانسان خالقی که  : آنگفت 

 است. ش آورده خود کتابِدر

راهیمی دردینهای اب "خالق مخلوقی"یها ستورهاُ آن یاقرآن گفتم: شما به قِصَص  

ما  :دنگویمیآسمانی  یا پدرِ وهو یهُ اهللکه  ستوره هاییآنگونه اُمن به  دارید. اماباور

نابود  آن را اهیمخوه بک هرگاهم ویخلق کرده اجهان را یِ خود ده ابا اروهیچ از

مکان  تاریخ یا جایکُ هیچچیزی که دریا عجزه توانم به مُنمی ندارم.باورمیکنیم، 
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 آن االهانِگفتم، خودِ ازاین پیش همچنانکهداشته باشم. ، باورزمانی رُخ ندادهو

دینها، ساخته وپرداخته گردیده رسوالنِ آن اندیشه یِ و ذهنِدر ،دینهای ابراهیمی

ه کخارجی ندارند، اهلل  جودِهلل وُیعنی یَهُوه، پدرآسمانی و ا. واقعیت ندارند کهاست 

 رتِ اهللِ خالقوبه ص محّمد اندیشه یِو هنذِده، سپس دروپیش از اسالم بُت ب

 ساخته و پرداخته گردیده است. 

 به خودش مربوط است که هرکسی دشما می پذیریآیا  جدا از اینها، مپرسید سپس

 ؟ که دینی داشته باشد یا نداشته باشد

 نکر کند.از مُ هیِعروف و نَبه مَ مرِاَکه مسلمانی وظیفه دارد هردر اسالم، گفت:  

اَمرِ به معروف و نهیِ از ، وجود دارد کراسیقانون و دمُ ی که درکشورهای :گفتم 

 قوانین چون. دانندرم میجُو ،دانسته دیگرانشخصیِ را دخالت در زندگیِ  منکر

نباید بدون اجازه به  کهشخصیِ خودش را دارد ریمِهرفردی حَ :میگویدکراسی مُدِ

یا  دخوب و بَ ش،د و اندیشه یِ خودَرَبا خِ بالغی هرانسانِآن نزدیک شُد. یعنی 

 د واندیشه یِخرَبه حریمِ شخصی و اسالمدر امادهد. تشخیص می را زشت و زیبا

 ستقیممُ راطِصِدر را مجبور میکنند که . انسانمیشودن احترام گذاشته ،انسان

 کند. آمده زندگی قوانین اسالمیقرآن و آنگونه که در ،اهلل

قوانینِ و چوبچهار دارند،به مذهب واسالم که اعتقاد کسانی فرمانده گفت: از نظر  

که ی  هستندهایو بند قید ،. قوانین و شریعت اسالمندستکننده نیمحدود  ،اسالمی

 .ضرورت دارند یک زندگیِ سالم برای

 های یکقید و بند قانون و شان توانسته اند،اندیشه یِ خودِخرد و سانها باان گفتم:

 حقوقِمنشورِ کنند.پی ریزی مکانی و زمانی، شرایط  گرفتنِظربا در ن زندگیِ سالم را

تا کنون که انسانیترین قوانین را  آمریکاحقوقِ بشَرِ  بزرگ وسپس منشورِ کورشِبشرِ

انسانی  ن قوانینِچنی ،هیچ دینی د.ن ها هستنمحصول خرَدِ انسا د،نبه ارمغان آورده ا

 ندارد.ونداشته  خودرا در دمندانه ایوخرَ

خردگرا و سکوالر است فرهنگ ایران  دمی گوییشما اینکه  پرسید: دانشجوپاسدار

 برای اینکه زندگی و خوشبختی را درهمین دُنیا می خواهد. :گفتم یعنی چه؟
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ر د ،این دنیا در باره یِ زندگیدر ایران دیدگاه فرهنگاینجا زندانیِ دیگر پرسید: در 

 ؟چیستیا دین های ابراهیمی با اسالم  سَنجِش

ند. اما فرهنگ ایران دهیت میاهمّ ،مرگپس اززندگیِ به  های ابراهیمی دین: گفتم 

ند.گیتی را ر نمیداذَگُ لِحّیا دارِ فانی و مَ و لَعَب زندگی را لَهو چون جهانیست،این 

روی دگی و شادی دریعنی به زن و به آن اَرج می نهد. داندجای زندگی و آرامش می

  .دهدت میزمین اهمیّ

یا ندارد،  مرامی که دارددین وبا هرهرکسی جان و زندگیِ  ،فرهنگ ایرانز نگاه ا  

یا باور به هیچ  خواهد برگزیندکه می امیدین و مرهر تواندانسان می است.مقدس 

ی دین بودن، ارزشِ ویژه ای ندارد، دین داشتن یا ب نداشته باشد. یدین وآیین

یک ، گوناگون هایِعقیده ابرازمهم است.  ردنکدمت به دیگران وخ دنوانسان ب

وسا به ود و مُخُ عیسا به دینِ :.همچنانکه میگوییمفرهنگ ایران استن درهَکُ اصلِ

 ،نمایند آراییگیتی و کرده جهانبانی کهینبه کسا فرهنگ ایران زمانمه. ودخُ دینِ

 پیشرفته یِ اروپا،های  دولت د.، ارج میگذارپیشرفت بدهند مردم را وجامعه یعنی 

با جاری  کشورمادر اما .نده اگشتعقایددی ونگهبان اینگونه آزا ،سانسپس از رُنِ

 نمانده است.برجای  شُکوفائیِ فرهنگ و اندیشه، جایی برایِ شدنِ قوانینِ اسالم

و  قوانینچنگ در، ما ها و آموزش و پرورشِ حکومت که ستا هزارسالختانه بدبَ  

 نهادهایِ ، موجبِ ازمیان رفتنِهاند. این پدید دهگرفتارگردی یاسالم شریعتِ

کوالر دگرا وسِخرَ فرهنگِ شِرِستَگُ است. بجایِ هارزشمندِ فرهنگِ ایرانی گردید

رجامعه یِ ما د زاد،خُرافیقوانین ونهادهای بیهوده و سِرییک ایرانی،  دمُکرتیکِ

، جهان آرایی می باشدو خواستاری گیتی به معنایسکوالر ) کرده استرواج پیدا

 .(است ساختنخواستن و همین دنیادرزندگی و بهشت را  یعنی

داریم. بازگشتِ به  دخو نیاز به بازگشتِ به خویشتنِ نائیاروپامانند بدینجهت ما  

 ستوره هابویژه اُ ،فرهنگ وفلسفه ما، ازنو زنده کردنِ بنیادهایِ خویشتنِ

ایرانی  "رُنِسانسِ "ی یا ئایرانی به وسیله یِ جنبشِ نوزا یِ خردگرایِبینجهانو

 است.
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 ورد خشهرِ. مشکالتِ زندگی استندانه دادن به فرهنگِ ایران، درپِیِ پاسخِ خردم  

مانندِ دینهای  دنیاراه کشهر ایمان نیست گفتم، همانگونه که  است، چونسکوالر

بهشت ودمکراسی فرهنگ ایران  د.دانَب فانییا دار گذر لِمحّو  جایِ پَست ابراهیمی

اما ری میدهد. رتَبَ نانسا ایمانِربَ ،را انسان وجانِ زندگی ،خواهدرا بررویِ زمین می

بَد نیست  .استاین اندیشه های ایرانی، به راهِ زوال و نابودی افتاده  با آمدنِ اسالم

که نگ و فلسفه ی یونانِ باستان بودکیه برفرهبدانیم: دراروپا با پشتوانه وتِ

 شان را به پیروزی برسانند ومسیحیت را از ستند رُنِسانس یا نوزایشِ فرهنگیتوان

مهم بسیار این رسالتِ ،هم خاورمیانهایران وآورند. دراریکه یِ یکه تازی به زیر

دوباره میتواندکه  ایرانست دگرایِخرَ فرهنگِاین . ایران است بردوش فرهنگِ

ز به ما نیاد. گردانمون هنَسازندگی رَبه راه فرهنگ و ،رافاتخُو یروکجازرا انایرانی

 هنگ و فلسفه وتجربهتا با پشتوانه یِ فر ؛داریم یایران خردگرایِفرهنگِ  نوزایشِ

 . بگذاریمکنارانه یِ روزاسالمی را از زندگگیرِبتوانیم قوانین دست وپا، ها یِ تاریخی

سرش را نمی توانست آرام بنشیند.  و بود خشمگین شدهکمی که  رماندهف 

مگر وآیینِ آتش پیش ازاسالم به جُز شاهانِ ستَ ناوگفت: ما ایرانی برگرداند

  ستی، چه داشته ایم؟پرَ

به نام همان دروغ های آخوندها را ، دیگر هم مانند بسیاریشما  بدبختانه گفتم: 

چگونه  ،در ایران با چیرگیِ اسالمکه  بدانیم خوب است اما .دده ایتاریخ باورکر

 ییک. یمتاریخ شده ا گونهدودارای ما حاال  ؟تحریف کرده اندجعلی یارا تاریخ ما 

 تاریخ دیگری .ستا مانده ناشناختهبدبختانه برای مردم ما که  راستین تاریخ

موازی  تاریخی آنهااست. نوشته شده استعمارگران و که بدستِ مسلمانان  دروغین

هر روز و  اندنوشته  ما واقعیِرگذشتِ سَوتاریخ  برایِ تحریف ،ما راستینِ با تاریخِ

گنجینه  ،نخواهند توانست و اند نتوانسته با این وجود هنوز .برای ما تکرارمیکنند

ما  میان بردارند.از، وامیدارد آگاهان جهان را به شگفتی که را ی فرهنگیِ ما

 (جان بودنِ گزند نا پذیر)و قداستِ جان فردیکه برپایه یِ آزادیِ داریم  رهنگیف

قداست  گیاهان جانِ حتّا، انجانورو هاانسانجانِ درفرهنگ ایران . ده استگردیبنا 
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 و آییندین و نابودکردنِو فرزندانشتن ِکُیا چپاول وغارت باند. نباید آزار ببی دارد و

 شود. یِ دیگران، چیزی دُرُست نمیزندگ

 .دیگرجنگیده اند انِمردمبا  که ازهمه بیشتر نافرمانده گفت: ایرانی  

باید ما ایرانیان به ناچار  و ناخواسته پیش می آمده است جنگ همیشهگفتم  

 اما این مُهم است .جنگیم م با دولتِ عراق میداریاکنون همچنانکه  .یمجنگیدمی

بیشترِ نیاکان ِما  ند. انگیزه یِه ادانستهایِ تهاجُمی را ناپسند می جنگ ناکه ایرانی

 جلوگیری ازآن بوده است.ازجنگ، برای 

ده، امااسالم وه فرهنگ ما بهترین بکگپ ها  از اینگونه این روزهافرمانده گفت:  

 م.یبسیار شنیده ارده،  کراب خآنرا وآمده 

برای  یِ منها گفته ستیِرُی، دُتاریخ خواندنِ چهارتا کتابِوبررسی با گفتم:   

 .هرکسی روشن می شود

 ام که علی شریعتی خواندهمرحوم دکتر  کتاب هایِدریکی از ه گفت: منفرماند  

 .نداشته است ، فرهنگیکه شما میگویید نپیش از اسالم آنچنا ایرانِ

خانه ی شریعتی  به ،مشهددر گاه و بیگاه ،ودوستانم در دوران دبیرستان من گفتم:

درمیان واندیم خومی هم را اوکتاب های م.دیمی رفتیم و به سخنانش گوش می دا

اما  .کرده بودمباورگپ های او را . درآن زمان کتاب ها وردیمکیمش خستان پود

فت زده شده ام. شگبسیار، خوانده امراتاریخی  هایِ کتابتا ازکه چندحاال

ه تاریخ را نمیدانستاوآیا چرا شریعتی آنهمه دروغ به خوردِ ما میداد، که میاندیشم

انده بود؟ نخو من خوانده ام،حاال که را  ابتدایی چندکتابِهمان شریعتی  ؟ آیااست

نوشته ون گفته خَسُ نتاریخ و فرهنگ ایرا درباره یِغ ودُرو چرا آنهمه کینه ورزانه

فرهنگ ی بینیم نیم، مبخوا هم که شدهطی خ یکرا اگر تاریخِ ایران وجهان است؟

ازآن میان است.  بودهانسانی تر ،های دیگر گردن از فرهنگایران یک سرو

ش رِروَرده و پَروَچون پَ نایایران .وجود دارد« پَرهیزرَزمان» ،اصلی بنام ،مادرفرهنگِ 

 ، جنگ را برای جلوگیری ازجنگنده اودهای ایرانی ب دینیافته یِ فرهنگ و
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کتاب تاریخ فلسفه یِ  کنند.جهان آرایی و نیباجهانکه بتوانند  اند رفتهبکارمیگ

  ...باره بسیار گویاست در اینهگل 

اسیران و  خواستههارا می ملّت یِس از پیروزی درجنگ، آزادی وبرابرپ نایرانیا 

 جوانانِکرده ویران جنگی را برده میاس رُم و یونان اما آزاد میکرده اند. جنگی را

اند تا یکدیگر را بکشند.  انداخته شان به جان هم مییها استادیومدررا  اسیر

بَرده  کشته یامیاسیران جنگی را  یِ آنها ههم غولهامُعربها و ، ناتُرک ،ناچینی

 کرده اند.می

 .ندن بودرانِ جهایِ جهانی داشته وسروَنیاکانِ ما امپراتوره: هنگامیکه برای نمون  

هایِ ایرانی  دینبه ر، وبه زها را  آنبَرده نکرده و هیچ سرزمین یا مردُمی را

 اند. گذاشتهمی یِ دیگران احترامبه دین ورَوِش زندگ اما .ده انددرنیاور

اند. فرهنگِ ساخته یس را ئسا یِپزشک هایی مانند دانشگاهِ شگاهدان ،درمصر

 ودینِ احترام گذاشتن به فرهنگ ست، چون برپایه یِا جهانی این ایران

درفرهنگِ ایران به  یِ فردی بنا شده است.ین آزادگوناگون، همچن مردُمانِ

رج اَبرایِ  ،ایران فرهنگِ شود.داده می ینروموسیقی، ارزشِ فراواندانش وه

در رفتار را نمونه بوده وآنجان، درجهان  یِنهادن به زندگی وگزند ناپذیر

 بشر بوده و بُنیادگذارِ حقوقِ پیشگامِما نیاکان ه است. نشان دادخود  کردارِو

نخستین  ایرانیانگواهیِ تاریخ، ه . ببوده اندجهانی  کراسیِدمُنخستین 

به راه فرهنگی،  بشریت را ازجاده یِ بَربَریت وبیکه هستند جهاندر یمردم

 !ندافرهنگ وانسانیت کشانده 

رده یِ ، دیگران را اسیر وبَهکرده شاهنشاهی یا امپراتوری برپا میکمَردُمانِ دیگر  

 حقوقِ ایرانیغیر که مردمِ است بوده ناها درامپراتوریِ ایرانیتن رده اند.کخود می

همه  کههمچنان یایرانچون درفرهنگِ کشاورزیِ اند.  داشته نابرابر با ایرانی

ده، وم بخره های ایرانی از تُوآفرینش در اُست و میروییده است،آزاد دانه وتُخمچیزاز

برده داری ،م ارزش بوده اندهَهَمسَرو ،ردمَزن و انسان نیزآزاد زندگی میکرده است.

تاریخ جهان را به حقوق بشردرکه نخستین منشور کورش بزرگد نداشته است.وجو
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 .است بوده ایرانخنگویِ مردم وفرهنگِ ، پرورش یافته وسارمغان میآورد

 انیرویِب های ایتالیا همگی کاخا ساختمان آپولو در یونان واهرام مصر ی دیوارچین و

، او را هگردیدناتوان می زخمی یاو هر برده ای که  .ساخته شده اند بَردگان کارِ

اما تختِ  ند.ه اردِمی بُبکار ها ساختمانهمان مصالح  او را جزوِ و جسدِ میکشتند

 است. شدهبگیر ساخته  زن و مردِ مُزد نِدسانهکارِکارگران و مُجمشید با نیروی 

ن زنا است. آفرینو افتخار بی همتا یِنمونه یک جهان  تاریخدرفرهنگ ایران 

 ازکمکِ، دندشُمی آبستَن، اگراند کردهکار میتخت جمشید که درمهندس یاکارگر

همچنین . تا بتوانند درآسایش بچّه را به دُنیا بیاورند مالی برخوردار میگردیده اند

بتوانند  است تاشده ، کمک مالی میاند هآسیب میدیدکار هنگامدر کسانیکهبه 

                    برگردند! شانی دوباره به کار و زندگ

درراهِ نی ؛ فرهنگشهرِ ایرایوبد بیابانگردِ مانِمردُ تازشِچیرگیِ اسالم و بختانه با بد 

 ی باز می ماند.ئز رُشد وشکوفاکه بناچار ازوال ونابودی می افتد

ها ب رَبه عَچرا گفت: وبرگرداند  سرش راکه لبخندی برزبان داشت، راننده این بار   

 د؟ نگویبَدَوی می مردم

نشینی شهرابزار پیشرفته یِ بدون  یِ ابتداییِگفتم: بَدَوی یک شیوه یِ زندگ

 گویند.وی میبَدَ ، مردمبوده است. هنوزهم به مردم صحرا نشیندربیابان ن تمّدُو

عرب ها  که بَرسَرمان آمده، از درجوابش گفت: هرچه بدبختی وبالیییِ دیگر زندان 

 .بوده استها  تُرک و

هایِ  بدبختی آنبتوانیم ازاگر گذشته یِ ما است.گفتم: اینها سرگذشت وتاریخِ  

کرده ایم. نرسازی برایِ آینده بیاموزیم، هُ های آموزنده وسرنوشتتاریخی، درس

به  های جبران ناپذیر آنهمه فاجعهکرده وتاخت و تاز گذشتهدرها،  برَوعَ نارکاگرتُ

 .و عربهای امروزی نیست هاگناه تُرک،اند بارآورده

های  نبشبیگانگان وسرگذشتِ جُ خونین تاخت وتازهایِ بتوانیمست که مهم این 

 ی وفلجِ فرهنگی گردیدهار ناتوانچُدُ ،کنیم، تا بینیم چگونه ه را بررسییِ گذشتمِلّ
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آزاد و راهِ رهاییمانده ایم؟  روفُ گِلدَرده وشُتا این اندازه ازخود بیگانه چرا  ایم.

 ؟امکانپذیر میگردد چگونهازکجا و ما شدنِ

رق غَپیشرفت که نکرده،  ،سلمانانمبا فرمانروا شدنِ نه وچگکه  آگاه شویمما باید 

 وپا بریدن وخانه نشیندست ،سنگساربَدَویِ قوانینِ نه وچگ ؟ایم درخُرافات گشته

رواج پیدا درجامعه یِ ما و ریاکاری دروغگویی  ،به جنّ وجنگیریرباوَ یا ،کردنِ زنان

 ؟است کرده

که دروغ نمیگویند و پیمان شکنی  ردُمیتاریخ نوشته است: تنها مَهِرُودُت پدر 

می مردُما برایران، حاال  با چیره شدن اسالمچرا اما  تند.نمیکنند، ایرانیان هس

تقّیه کردن  نیاز به هر روز و هرساعت ؟ چراه ایمپیمان شکن گشتوغگو ودرُفقیر، 

  ؟یمصلحتی میگردمَغِ ویا در گفتن دروغ ربهومجبو داریم

 د،آیبه دست می آن ناسبِهوایِ مُهایِ مرغوب درزمین و آب و همچنانکه، میوه 

 اریخ وتناسب با فرهنگ و تی هم درهرجامعه ای، مُانسانهای  آل و ایده مُکراسیدِ

جامعه که آیا دربدینجهت باید بیاندیشیم  .نشیند ببار می ،یِ آن جامعهشِ زندگرَوِ

دمکراسی وجود و اندیشه جایی برای آزادیِ ،جاری شَوَدمی که قوانین اسال ای

 خواهد داشت؟

هایِ ایرانی؛ نیاکان ما  دیندردوران حاکمیتِ فرهنگ وکه  نبوده است بی دلیل 

ذهن و  ی کهدوران در .درجهان نمونه باشندو معنویت توانسته بودند ازنگاه انسانی 

به فرهنگ ایرانی گره یا دراصل هرمِ انو خدایرتُشت رَوانِ مردم ما به جمشید وزَ

 نمی را جهانبینیِ اوو، همچنین اهلل آدم وحواما  یکه. آن زمانخورده بود

بود. با آن  "راستی"و  سازندگیکارو درجامعه یِ ایرانی "ارزش".شناختیم

ما م. میکردیبهشت را برروی زمین بنا  ،گونهجمشیدکه داشتیم،  بینیجهان

 ،، از درد ورنج رهایی یافتهدارندکه  ها با هردین ومَرام یا نژادی میخواستیم انسان

 بتوانند درشادی ورفاه زندگی کنند.

ی وسپس نخستین با این فلسفه وفرهنگ، توانسته بودیم بهترین جامعه یِ انسان   

 یک سَروگَردن از مردم وتمدن ،ردهیِ جهانی را به ارمغان آومُکراسوبزرگترین دِ



56 

 کار،هنر، درجامعه یِ ما، دانشبرای زن و مرد های دیگر باالتر برویم. ارزش وخوبی 

 ها دربهشتِ زمین بود. یِ انسانیستزسازندگی برای شاد و

 جُزمردُمی پاک دینبه نبودند  _______دراین خاکِ زرینِ ایران زمین   

 بود  کشور آزاد وآباد  کزآن________همه دینشان مَردی وراد بود    

 گدایی دراین بوم وبَرنَنگ بود _______بزرگی به مَردی وفرهنگ بود   

 که مارا روان وخرد تیره گشت    ___ازآن روزدُشمن به ما چیره گشت    

  بیا تا جهان را به بَد نَسپُریم.... همچنین فردوسی سفارش می کند:  

   جهان را به کردار بَد نَسپُرد... ___هرآن کس که او شاد شد ازخرَد          

 توانا بود هرکه دانا بود...    .........    زگهواره تا گور دانش بجوی            

عطار، ام،یّخرسینا، ونی، پوبیر ریحانِواب دوسی،بزرگان فرهنگیِ ما مانند فر   

 ازآن هنگام که دین وآیینِ :درک کرده بودند ،بزرگان دیگروحافظ و مولوی

 روان وخردِ ما هم تیره برما چیره گشته است، فرهنگستیزدینی آنهم ،بیگانه

ها  هسدِ. آنها ده ایمافتافرهنگ واندیشه  درراه زوال ونابودیِ هکوتارگردیده 

 ایرانفرهنگ که دادندونشان استندبرخاسالم ربرابان در یئاروپا پیش از

روشن چکامه و داستان وکتاب دههادرزندگی پرور است.وکوالرسِچگونه 

 جانِدرهمه جا گفتند،  است.دین فروکُازباالتردگی انسان و زنکه دندکر

 واندیشه های آنها راجهانبینی اما بدبختانه  .انسان برتری دارد انسان بردینِ

از  هکآثاری هم وتابها کرده یا ازمیان برده اند، کانسته تحریف وه تکتا آنجا 

 شناسیم. نمیورده ایم کهش نوپژ برجای مانده، آنها

بنا  شیهِیا بُندَپیدایشی  بر پایه یِ فلسفه یِما  هنگفر مهم است که آگاه شویم،  

هیچ یا ازریشه ای دارد. هرپدیده ای بُن واز نگاه فرهنگ ایران است. یعنی  شده

 معلول، علتی دارد.نشی یاهرکاونش کُهر یعنیشود.ی زاده نمیهست ،ناهستی

مخلوقی مانند جهانبینیِ خالق و  رویند.می ی ازیکدیگرهست جهانِ هایِپدیده

از آسمانی و پدراهلل یا یهوه  ها به امرِ دهکه پدیمی نیست هیاابردینهای وفرهنگ در

دارایِ یک هستی فرهنگ ایران درگیتی وهیچ خلق شوند. بدینجهت خدا و انسان 
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دانه  . مجموع دانه ای از خوشه ی هستی می باشد گوهرند. هرانسانی، هم بوده و

نامیده  ایران مِهر پَروَرِ یخدازن  "سیمرغ" یا« جانان » درادبیاتِ ما  ،ها جانها یا 

خدا وجود ندارد، همه ه ای میان انسان وراهیمی فاصلبرخالف دینهای اب. است شده

  .اجزای یک پیکرند

*           *           *           * 

که  دیسُخن میگویشما آنچنان ازفرهنگ ایران  سرش را برگرداند وگفت: فرمانده  

 ؟شته استندا کاستی هیچ کم و کهایران بهشتِ برین بوده انگار

از نگاه ما  فرهنگ کاستی نداشته و ندارد. اماکم و من نمی گویم فرهنگ ماگفتم:  

میخواهم . باالتر بوده است گردندیگر، یک سرو در سنجِش با فرهنگ هایانسانی 

اسالم داشته ایم. اما حاال با آمدنِ  فرهنگِ انسانی و شرافتمندانه زندگیِ بگویم چه

سالم، تالشهای فراوانی ورود ا به چه سیَه روزی دچارگشته ایم. پدران ما ازآغازِ

بسیاری  دبختانهب .زنده نگه دارندرا یتِ ایرانی تا فرهنگ وزبان وهوّ انجام دادند

با این  میان بُرده اند. همچنانکهرا از آنهاارآثو شتهکُمسلمانان  نویسندگان ما رااز

فرهیخته انِ ایرانیجوانان و اند هرچه توانستهدوباره  آخوندها انقالبِ اسالمی،

  شت.کُخواهندو شتهمیهن پرست را کُو

 پیروزیانیت به ت روحهزار سال به همّ پس ازانقالب اسالمی فرمانده گفت:  

       د.ننداررا تجربه ی حکومت کردن آنها هنوز  است.ه رسید

رافات نگه هل وخُمردمِ ما را درجَسَد ها سال است،  کههستندآخوندهااین  گفتم: 

گرتجربه ات رسیده اند. درَبه قُ آنهاند، خودِ کدیگر خدا بخیر کهداشته اند. حاال

 بیگُناه ایرانیانِشتار و زندانی کردنِ با کُ را اسالمی تِحکومنداشتند، چرا

ی بزرگ  همه یک خانواده داریم، کهی ایده وآرمانهر ناما ایرانیند؟ آغازکرد

. استنده یِ ما هَدَ شترک و نجاتمُیا اِرثِ  مُرده ریگ ،فرهنگ ایران وهستیم 

 که داریم، ولوژییا ایدئاندیشیم یا هردین و مکتب هرکدام ازما هرگونه که می

های  دینداشتنِ دوست داریم. برخورد اندیشه وهم را ایران مانومیهن فرهنگ

یِ فردوسارزنده است.  وب خو،شودما  موجبِ پیشرفتِ ه کدرمیان ما گونگونا
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، ی گوناگونشه هاگفتمان هایِ سیاسی وبرخورد اندیکه با دانسته استخردمند می

  :است  آگاهانه گفته کهآیدپیشرفت بوجود می سازندگی و

    ...     د در نهانوَت بُرائیَرچه بگو هَ    زگفتارویران نگردَد جهان                            

 به نابُرد باران بِبایَد گِریست                ستر بُردباری سَرِ مردُم ااگ              

 فرمانده سرش را برگرداند وپرسید:باز که  ومتری رفته بودیمچند کیل  

مارگران جنگیده عکه با است تگویی؟  اینکه اسالم تنها دینی اساین راچه می   

 .جنگدومی

جهانی جلویِ استکباراآلن ما  ببری؟ گفت:توانی یک نمونه را نام درپاسخ گفتم: می 

 .ایستاده ایم

 تکنولوژیِ پیشرفتهداشتنِ وتولیدی  بزرگ کارخانه هایبا ساختنِ  گفتم:  

 می توانیم که ستانولوژیِ مُدرن کبرای آموختنِ دانش وت ودانشگاههای مُدرن

نه اینکه مرگ  .باج ندهیمجهانی استکبار وبه ،روی پای خود بایستیم

ها آالت آنتولیدات و ابزار ،مخفیانهشویم ناچاراما  ،بگوییمبرآمریکاودیگران 

 کنیم. خریداری ،دیگراناز راگرانتر

 هایِ اسالمی کمک کردهنبشبه جُمارگران استع هکمیدانید شُما آیا پُرسیدم 

 رهای اسالمی به دمُکراسیوکشن میدانندکه اسالم نمیگذُارد،وچ ؟کنندمیو

ی مِلّکه جُنبشِ  کشورهاییدرمااد. وَشَبرسندکه نانِ استعمارگران آجر

  میکنند. وهمه را سرکوب کرده  ،اند که توانستهتاآنجاده، پدیدارشُ نالیستیناسیویا

 خودمانرِوشکدر ،نفت کردنِ یجُنبش مِلّ سرگذشتِوشتِ محمد رضاشاه وسرن  

ارسی را زبان پ که نایئاروپاودیگر نانگلیسیا ستانِدا .استوروشن گویا بسیار

، را بودند آمده ی ماهابه کمکِ آخوند اسالم تبلیغ  یِ برا با عبا وعمامه آموخته و

کرده  تبلیغ اسالمدین برای  مسیحی، یانِمیدانیم که چگونه اروپائشنیده ایم. همه 

 . نده ابرپا کرد ،درگوشه وکنار ایرانهم آنها را چندین امامزاده کنند.و می

یِ گاندی را به ره رهبب نهندوستا یِسیونالیستجنبشِ نا ،نهونم تجربه و برایحاال   

دارند ، ها که دیدند . انگلیسیندتعمارانگلیس می جنگیداس که با یاد آوریم
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المیِ هند مانند:  محمد علی آنگاه به کمک رهبران اس ،ندخورشکست میگاندی از

جدا نمودند. سپس  وستانازهند راهندی  نشینِ سلمانمُ نِدواستاتند وشتاف جناح

با در ضِّدیّت  اسالمی بنامِ بنگالدش وپاکستان راازآن دواستانِ هندی، دوکشورِ

 پدید آوردند.هندوستان 

 سوء استفادهزمان آندرهم  ماکشورسامان بودن ِها از ناتوانی و بی سَر و انگلیسی 

 بخشِا آن گرفته، بایران رابلوچستانِ ی ازخشِ بزرگبَ ند. چونکرد انیوهای فرا

افغانستان جداکرده بودند، کشوری که ازرا پشتونستان ازی هندی و بخشکوچکترِ

در  آن را که ستهم یک واژه ی ایرانی "پاکستان"واژه ی  د.نبه نام پاکستان ساخت

یعنی با بخشِ کوچکی  !می برندس میدانند، بکارجِنَرا ان آنهاهندوهاکه مسلمانبرابر

ایران کشوری بنام پاکستان را ساخته  خاکِبخشِ بُزرگتری از و  وستانهند خاکِاز

د سروستان بلوچ و پَشتون یعنی ایرانی تبار هستند، که بیشتر مردمِ پاکازآنجا اند.

    است.  ملّیِ پاکستان هم به زبان ایرانی

که  کنند تا کشورماتالش نمی ، چرااند اگرآخوندها جلوی استکبار جهانی ایستاده 

صنعتی و مُدِرن  بتواند به سادگی جهان را درخود دارد،گازو بزرگترین مخازن نفت

 جلویِ میتوانیم ما است کهکشور درن شدنِو مُ کردن  با صنعتی ؟شود

باید روز به روز  ،جای ساختنِ کارخانه های تولیدیبچرا ما  .بایستیمجهانی استکبار

آخوند ها برای  باشیم؟ چرا بازارهای استکبارجهانی بیشتر مصرف کننده یِ

حزب و  یِآزاد ،ایرانی های گوناگونِ و گروهکنند و به مردم دمکراسی تالش نمی

 ؟ نیرومند گرددبا فرهنگ و تا کشورما دهندنمیاندیشه 

کراسی برپایه ی حقوق دریک سیستمِ دم ،یِ پیشرفتهتکنولوژ و ملّی همبستگیِا ب 

، نه دگردیروزاستعمارگران پبرتواند شود و میمند میتوان کشورکه  شهروندی است

 ان دینهای دیگر.وپیروسیاسی ههای وبِ گروسرکوباکشتار

چون  .که درجهان نمونه ندارد ده ایمچارآنچنان استعماری شُدُ ناما ایرانی بدبختانه 

آیینِ خود نِ فرهنگ ودُشمناکه کُشندگانِ پدران و توانیم مردمی را پیدا کنیمنمی

 .ه قهرمانانِ خود بدل کرده باشندب ،اند خرابی و ویرانی هنرِ دیگری نداشتهکه جُزرا
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خود را پلید رِروَفرهنگ پَزحمتکش و که نیاکانِ  ایم گُمراه شده اندازه تا آن

  .را رهاننده می پنداریم دوران آنغارتگرِسلمان ومُ اعرابِ اما ،دانیممی

، اُستادسیس، خُرّمدین ابومسلم و سَندباد، بِه آفرین، بابکِ ما بجای آنکه بَرمرگِ 

ر بگرییم وآنها مَردآویچ، رُستم فرخزاد، سُهرَوَردی و هزاران حالج جانباخته یِ دیگ

 زنیم!میشندگانِ آنها سینه و زنجیرکُ برایِ ،گرامی بداریمرا

 .ایم دهشُ گمراهو دُچار گشته بیگانه پرستییِ به بیمار ،اکنون که تا این اندازه 

 شِیگردیم. ما باید نوزامی نیزگوناگون های انقالب رج ورج ومَهَچارروشن است که دُ

و  ریروَپَ خُرافاتکه  راهرآنچه  اخوان ثالث، تا به گفته یِدادیم، نجام میفرهنگی ا

  از این خانه بروبیم: ،ستیسترَبیگانه پَ

 ورآمده ها رانه برانیم بزُازاین خاو         رامشده ها گُهن وییم و بیابیم کُبجُ             

 شاییم به شادیکده هاراگُه بِگررَدِ ا همه گانها       جانهماریم چوگرامی بشُ               

های عربکه با یزید ووییدام حسین چه میگ: شما درباره یِ امپاسداردیگر پرسید

ب برای بدست عر قبیله های کینه جویی درمیانگفتم: جنگ و ؟ه بودجنگیددیگر

 هایجنگ همیشه عربها همیشه وجود داشته است. و قدرت و زن،گرفتنِ پول 

آیا دارد؟  ناجنگ ها چه ربطی به ما ایرانیاما آن  داشته اند. باریتَایل و بیهوده یِ

با  کردند،می ناایرانیما به ها درهمان زمان  که عرب میستَوروجُ برای امام حسین

همراه  و ن بودهایرانیا شمنِدُاو ،دنشان میده تاریخکه صورتیدر ؟نگیده بودجَیزید 

که  . حاالاستت داشته کشر رگانگُم نیشابور ومردُشتاردرکُدیگر چپاوُلگرانِ عرب، 

 نمیدانند تانهخبدب ،میدهندگوش اراآخونده روغهایِدُو ردازیخُرافات پَ ما مردم

 ؟کسانی هستندآنهاچه یِ ختاریدوستان ودُشمنانِ 

 و فرهنگِدوباره با تاریخ داریم  است که رضاشاه آمدنِمشروته و ما از دورانِ 

دویست ساله یِ نخستِ اسالم  اگر نگاهِ کوتاهی به تاریخِشویم. آشنا میخود

توانستند غارت و تا  دند،هجوم آور که ویدَبَ اعرابِ می بینیم ،بیندازیم ایراندر

 انیاکان ماما  .برزمین ریختند ناجوانمردانهرا بیشماری  هایِتجاوزکردند وخون

یتِ ازنو زنده کردنِ فرهنگ وهوّبی امانی را برای آزادی و  پیکارند و بیکارننشست
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 .بارنشستسامانیان بدردوره یِ صفاریان و ها. آن جانفشانیندپا ساختربایرانی 

تازه  .ی نهادئشکوفا ، رو بهادبیات وعرفانگِ ایران دوباره درراستایِ هنر وفرهن

تازِشِ که  آزاد میشدیم آنها واپسگرای و قوانینِ زبان عربی و عرب جهاناز داشتیم

 ما بدبختانه کشورِ پس آناز .گردیدآغازازخراسان  سامانیانضّدِ بَر غزنوی انتُرک

ها  و سپس مُغُول تُرک گردانِبیابان گریزِجنگ وتاخت و تازو میدانِ سَدها سال

 گردید.ایران  ازشرقِ

رسیم. قاجارها می صفویان و سپس به دورانِ نیویرا جنگ وَ یها سَدِهآن  پس از 

درخُرافات بیشتراما ما روز به روز  .کرداروپا روز به روز پیشرفت می آن زماندر

خورده  ناها و انگلیسی ازروسکه ی هایِ پِی در پِ رفتیم. با شکستمی فرو اسالمی

ی ازمردم های گروه،آن زمان بزرگِ بزرگی از ایرانِ هایِدنِ بخشازدست دا باو  بودیم

 نیادگذارجُنبشِ مشروته گردیدند.بُ چندسَدساله بیدارشُدند و ازخواب ما

ده جُنبشِ تا هرجورشُ، انجام دادندفراوانی  هایِ آخوندها تالش نکهیابا وجود  

 اما ازآنجا که گوهرِ ،ندرا درچهارچوبه یِ قوانینِ اسالمی نگه دار مشروته خواهی

 ،بود آنها رافیِواندیشه هایِ خُ هاآخوند دِضِّجُنبشِ مشروته، میهن پَروَرانه و بر

فاسدِ  هایِ حکومتکه همکار نی به آخوند ها و تشکیالت آخوندیهای فراوا زیان

 وارد آورد. ،قاجارها بودند

کنونی هم به  همین ایرانِه ک جنگِ جهانی روته دردورانِ نخستینپس ازمش 

ضاشاه نادری دیگر به نامِ ر خوشبختانه.تجزیه و نابودی کشانده شده بودزِمَر

ایران ؛ توانستند بودند ش گِرد آمدهکه به دورَ اندکی رآورد. او و روشنفکرانسَربَ

تالش کردند آنها دهند. را درآن شرایط جهانی ازتجزیه و نابودی نجات  کنونی

جُنبشِ مشروته، کم و بیش دگرگون کرده  خواسته هایِ راستایِ در را کشورساختارِ

، رضاشاه ناچار شده بنیادی یِها دگرگونیرفورم و آن  و مُدرن سازند. برایِ انجامِ

بَرآمده  ،بزرگ آن کار سِاز پَاز نگاه فیزیکی  کهاز سَرِ راه برداردآخوندها را ،بود

 یِفرهنگ نبشِجای یک جُ ،نرهُیِ بیسواد و بی  دهزَامعه ی اسالمجاما دربود. 

که بتواند وُجود نَداشته  نبشیجُ .ه استدگرا خالی بودرَخِ و روشنگرانِگسترده 
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، است هکه خواهانِ پیشرفت بود دولتِ رضا شاههمراه یا درکنار، نیادپایه و بُاز

    .دامن بزنَدرا فرهنگی  "رُنسانس "یا  کند و نوزایشخرافه زدایی 

که رضاشاه  مُدرنِازیهایِ رسسپس ساختاجنبشِ مشروته وهایِ  اززیان آخوندها

جنگ جهانی در .بودند به خودآمده،  هوجودآنهارا انگلی و غیر ضروری میساخت

کشور ما را هم اِشغال می شوند و آمریکا و روسیه برآلمان پیروزدوم، انگلیس و

گرایش  دوم جهانی بیشتر به سمتِ آلمانجنگ رضا شاه را که پیش از میکنند و

که ایران را اِشغال آنودِجُاز ایران تبعید میکنند. سپس با وُر وبا ز پیدا کرده بود،

به هنگام  وبسیار تالشِخردمندی واما با  بودند. کردهورضاشاه را تبعید کرده

 که پسر رضاشاهدنمی پذیر آن میان محمدعلی فروغی، ازایرانیانِ میهن پرست

رط آنکه سیاست هایش درخدمت پدرش شاه شود. به ش بجایِ ،محمد رضایعنی 

آنها وندان نداشته خونت آمیز با آوشخمانند پدرش رفتارباشد. ازجمله  منافع آنها،

حکومتش، آنچنان   بدینجهت محمدرضاشاه درسالهای نُخُستِ ند.کرا تبعید ن

رآن قدرتی نداشته است که مانند پدرش بتواند آخوندهارا سَرِجایشان بنشاند. د

آنها ازآن  .نددمیگریِ بیشتری برخورداریهادوباره ازآزادآخوندها که شرایط است 

 را استفاده بهترین مذهبی بودنِ مردم، ازبیسوادی وآمده بودی که پیش ترصَفُ

 مذهبی و مُهندسِ دُکتر بازاریان وفرزندانِ وانسته بودند به کمکبویژه تمیکنند. 

تبلیغات اسالمی را ، دردبیرستان ها و دانشگاه ها خانه ها همچنینو مسجد، درآنها

جلوی اندیشه های مشروته خواهی و بدهندکه بتوانند  گسترشهرچه بیشتر نواز

ی انسانمُدِرن و به دروغ مُدِرن را بگیرند.آخوندها درمیانِ مردم قوانینِ اسالمی را 

 شاهانِراکه پیش از مشروته، بویژه دردوره یِ  لوه میدادند، تا بتوانند جایگاهیجِ

 ، دوباره بدست آورند.بودند ازدست دادهاما  ،داشته هاو سپس قاجار صفوی

سیاستمداران و داشتیم،  بِ فراگیرِ رضاشاهیجایِ یک رضاشاه، اگرحزما ب  

 میدان خالی نمیشد.آنگاه با رفتنِ رضاشاه یافتند.ندگان فرهیخته پرورش مینویس

 رافاتِ آخوندیخُ ،آخوندی هایِ زهوحآخوندها در کردنِا محدودب هک است شنور

چون فرهنگِ مردُم پایین بود  د.تقّدُس هم پیدا کرحتا  ،رفتن ازمیان
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مظلوم نمایی  ند.ادامه میدادنی کوخُرفاتپرا درمنبرهایشان به دروغگوییآخوندهاو

از به زور ،گرفتهپیشرفته یِ اسالمی را  وقوانینِ جلوی آنها رضا شاه گفتندمی ،کرده

 ، حتا دپیدا نشُ آینده نگرخردگرا و یک آخوند است. سَرِ زنان چادُر را برداشته

ایرانی  زنانِ یِبرایِ آزاد اهرا که رضا ش رگیبزُ آن کارِ شِارزِ اسالمزده انِشنفکرور

 .ردندک، درک نه بوددادانجام 

ما نیاز  میهنِ دست گرفته بود،را درکشور انِکّرضا شاه سُکه  شرایط تاریخی آنرد 

چنین  اما. که با او همراه شوند داشت انیستدگرا و میهن پرَخرَ گرانِبه روشن

کمونیستی  به سَراَندیشه هایِدرآن زمان  ما از روشنفکرانِی گروه میشود؟ن

شناخت چون آنها .میکنندسپس حزب توده را برپا گرایش پیدا کرده بودندکه

 ه یِ کمونیستِسیترَسادگی زیرِب ،داشتند ایرانی فرهنگِو اندکی ازتاریخ وآگاهیِ

راهِ روشنگرانِ  مانند رضاشاه و یارانش، که به ناچار نتوانستندندجهانی قرارگرفت

؛ بودند استالین شده ولنین  ،ازآنجا که هوادارمارکس. مشروته را دنبال کنند

هایِ  درهَمراهی وهَمگامی با کمونیستها  آنها گرفتارآمدند. بسادگی دردام روس

که درهمه جا منافع کشورخود را فدای منافعِ شوروی هی افتادندروسی به را

 میکردند.

 شناختِکه هرچه آگاهی ورده بودنددرک ک مشروتهدوران روشنگران میبینیم  

ی همبستگی ملّ خردگرایی و ،از فرهنگ و تاریخ ایران بیشتر شودمردم 

 برجای نخواهدآخوندها  های یراکنرافات پَخُ ایی برایج آنگاهرفت.خواهد باالتر

 ،ندایرانی داشت یِ اندکی که درفرهنگِدگرایی و ریشه هابا همان خرَ هاآنماند.

یا  نیمچه پارلمانِ مشروته و ندنکشابتوانسته بودند آخوند ها را به دنبال خود 

با  ،چرا آخوندها توانستند یم چگونه وکنند. باید ببین تحمیلها  را به آن مجلس

 دورانِ پهلویدر  که ییهانری خوردَتوسَو  خورده که ازانقالبِ مشروته ضربه هایی

گروههای سیاسی و به کمک پس از هفتاد سال  دوباره ،بودند ل کردهمُتحّها 

را به  یاسالمحکومت و راه بیاندازندرا به دنبالِ خود  مردم ،اروپائیانِ استعمارگر

 ؟کرسی بنشانند
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وُلتر یا "جان کالوین"و  "لوترمارتین "نیاز بهاروپا  مردمِ مانندِ ما که آن دوراندر 

سیاستمداران نویسندگان و  به نیاز یعنی ایرانی داشتیم. و مُنتِسکیویِ

را برای آخوندی  خُرافاتِاسالم وواقعیِ تاریخ که بتوانند  داشتیم فرهیخته

، بازرگان احمد آلِ جاللِ شریعتی،علی امثال بدبختانه  سازند.آشکارما مردمِ

هرچه توانستند و  آمدند آخوندها به کمکِ اپسگراویِ روشنفکر نماها ودیگر

 دادند.بال و پَررا  اسالمی و دُروغهای رافاتخُ

روارها خَآموزش داده و را روسیزبان  مِرجِتَنویسنده و مُ دَه ها هتودِ حزبِآنسو از 

آنها د.دنسرازیر نمو نده های رادیویی را به ایرانگوناگون و فرستَ زوه هایِجُوکتاب 

هرچه شان را یِ خودِدِ ایرانجهانبینیِ ضِّ توانستندکتابهای روسی، انتشارآن با 

دَبِ اَ توانستند کهبود هاخواندنِ آن کتاببا. هندش بدَرِستَگُمیان جوانانِ مادربیشتر

زشت جِلوه دَهَند را درنَزدِ جوانانِ ما  گراییخواهی و ایراناندیشه هایِ ایرانایرانی و

 . و ناتوان سازند

های کتاب.ندنمی اُفتشریعتی هایِ آخوندها و آنها که به دامِ کتاب جوانان ماازمیان 

آن  با خواندنِ .جوانانِ مامیشوندروشنفکر  ندکنخیال میو ندندخواها را مینای

آنها مانند دربسیاری اززمینه هاناچارب ،دندنشُ روسهاهوادار اگر ،روسی یِهاکتاب

 .ها را گرفته اندتوده اییِ دِ ایراناندیشیده وجهانبینیِ ضِّ

 آنهادختر و پسرِ هوادارانِکه  یِ کمونیستئسلمان و فدامُ پیوند مجاهدینِ 

 ، مُسلماننیستومکیعنی  ی، مجاهد، ئفدا» :دادندروزهای انقالب شعار میدر

 یِ دوگروهِ ناهَمگونِهمراهی و همگام ها بسته نشده بود.درآسمان ،«پیوندتان مبارک

 در فرهنگِ ایران، یعنی و خندانستنِ تاری واندن خونریشه در ،کمونیستمسلمان و

ردو گروه خوانده و ه کهی روس هایِ مُشترکِ کتابآن  اندنِخوفقرِفرهنگی و

 .دارد ،انندخومی

ریان ج یک رضا شاه، آمدنِبا روی کار بینیم می برمیگردیم،حاال که به تاریخ  

 دِ جهانبینیضِّبرآنها  یِ هردویِبینکه جهان کمونیستییک جریان اسالمی و

جایِ یک جُنبِشِ فرهنگی  اما .رده بودندکیت آغاز به فعالاست، ایران فرهنگِو
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چهارتا . ستخالیهنوزهم تانه خبدبه ک بوده خالی ایرانیفرهنگِ  شینوزا درراستایِ

های دبستان  کتاب بتوانندکه  وجود نداشته استتاریخدان و دانشمندنویسنده ی 

 ،تا دانشگاه کیکوداز نتوانستندفرزندان ما بناچار. بنویسند راهای ما ستانو دبیر

بیشترکتاب  .مان بماننداَدرآخوندها  رافات مَنبریِهای چاپ مسکو وخُکتابگزنداز

درس  هایِسکال بی ارزشترینبدبختانه،  مینوشتند.آخوندها درسی را هایِ

تاریخی هم که درس داده  همان ده بود.شُ تاریخ هایِ، درسایران یِها دبیرستاندَر

 بود. ایران تاریخِ دِضِّربَ شخودَ اندیم،خوما میوشُد می

خواستند درایران که می یِ توده ای که برای هرکاریهاکمونیست ها سال درآن 

آخوندها به جایِ آنکه دربَرابرِ .گرفتندها الهام می باید از روس انجام بدهند،

  .مگامِ آنها گردیدندنند، همراه وهَکفشاهایِ آنها را اِرافات و دروغخُبایستند و

به  ارتوانند ازخود ابتکشوند، نمی وابسته  بیگانه به که  روشنفکرانیروشن است  

سپس به  .دندمسو شُهَ ومراه آخوندها هَبای داشته باشند. آنها نوآورو  خرج دهند

برخاستند.  شدولتَشمنی با شاه و به دُ آنها ی و مجاهِدِئفداپیروی ازآنها، فرزندانِ 

آخوندها زا، اش های میهن برباد ده با آن آموزشتوده حزب انقالب، هنوزهم پس از

 د.کنپشتیبانی می

رف ژَ تاریخدانانِفرهنگی وتوامندِ جریانِ ، جای یک نیز شاه پیرامون دربدبختانه  

های  هوژِرُپُ و گُستَرِشِ مدارس مگام باهَکه نده ای نبودانکس.ه استخالی بود اندیش

و  را به پیش ببرند.کارخانه ها فرهنگ سازیو رافات زدایی کنندخُاقتصادی، 

هنیات ذِ اما .است دهمیشُ و مُدرن میکرده پیشرفتبدست شاه ابزارکاروتکنولوژی 

 درآن سالها .میماندبرجای  بیذهَمَزده و خُرافات همچنان ما مِمردُ ویِخُلق وخُو

رن مُدِپیشرفت میکند وجامعه  تکنولوژیبینند  که میآخوندهااسالمگرایان و

اسالمی را گسترش  تبلیغاتِدست و پا افتاده و تا آنجا که میتوانند به  میشود،

رافات خُ قوانینِ چهارچوبه یِ اسالم و همانرا در مردم تالش میکردندمیدهند. آنها 

افزوده ، شُمار مسجد وآخوند به با وجودِ آنکه روز به روز .اسالمی نگه دارندپَروَرِ

ی عمّامه دارآمدند هانویسندگان وآخوندهای کراواتی هم به کمک آخوند ،دیمیگرد
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 رونق بیشترهرچه های قرآن خوانی را  هورِخنرانیهای مذهبی ودُهمه جا سُدر و

 را ضرورتهای تاریخی کهکسانیانگشت شُماربودند، روزگار دِبَاز اما  .دندبخشی

. نددرک کنرانی را دگرایِ ایخرَ فرهنگِنابودیِ اندیشه و زوالِچگونگیِ  و بشناسند

 به پیش میبرد.رُنِسانسِ صنعتی را دارد که شاه ، حاالنخبگانِ ما درک نکردند

به  اریِ آنهاکخویش نیست، بلکه ردنِ آنکم کاسالم و حاتبلیغ برایِ آنها  وظیفه یِ

اگر در . است بازگشت به فرهنگ ایرانبرایِ  ،رُنِسانسِ فرهنگیرساندنِ  نجامراَسَ

به پیش میرفت، هرگز  فرهنگی همگام با رُشدِ صنعتیدورانِ شاهانِ پهلوی رُشدِ 

    . گردیدنمی ارپنجاه و هفت پدیدسال شومِ عقبگردِ اسالمیِ  انقالبِ

یک جریانِ  نیاز به کشوریبرای پیشرفت هرکه باشد برای ما تجربه شده باید  

 کترهاییدُن واسندِهَاز مُما  ستمدارانِاسیآنکه  نه .است فلسفی فرهنگی ریشه دارِ

 انِجوانیا  .اند نبُرده داریکشورسیاستِ  و فرهنگبویی از که ندتشکیل شو

کارها هایِ سیاسی برپا سازند و گروهگِردِ هم آیند وش، شتابزده ناآزموده و بی دان

 .را خرابترکنند

آورند تا میببار، بیشترخرابی فرهیخته بدون سیاستمدارانِ یِهایِ سیاس گروه

 ی سیاسیها گروه این کار :نیممی بی ،اسالمی سازندگی. پس ازتجربه یِ این انقالبِ

هم  شمنانهاگر دُ ؛بوده و فلسفه یِ ایرانی رهنگو ف بدونِ پشتوانه یِ تاریخکه 

 .ه بوده استرسَیِ خاله خِدوست ،ودهنب

ام امد  میبیندی کده   خن درآمدد و گفدت:   به سُ .بود دهالیمتر شُفرمانده که کمی مُ 

 همکاری نکرده است. آنهاکه با شناختهما میشازماوها را بهتر گروه اینخُمینی 

ه وآن گرازبیشتر خودشاندیشه های  اما ،آنها را شناخته باشد مینیخُ گفتم: شاید 

قوانین و شریعتِ  است که ازهزارسال. بیشتراست تاریخ و فرهنگ ایران ضّدِها بر

 خمینی حاالکرده است.به زوالِ اندیشه و نابودیِ فرهنگِ ایران دُچاراسالمی، ما را 

ست و دَرر بَدوباره مُحکمتَخواهند، همان قوانین و شریعتِ اسالمی را می آخوندهاو

 .ما ببندندمردمِ  پایِ

 بخشی از فرهنگِ ایران شده است. حاالگفت: اسالم هرچه بوده وهست،  فرمانده  
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 .فرهنگ ایران شوداست که بخشی از ده نشدهازفرهنگ ایران زااسالم  گفتم:

برما  که خود را با خشونت های وحشیانه بودههایِ بادیه نشین عرب مردمِ دینِاسالم 

درزندگی و رفاه شادی با تحمیل شُدَن بَرما،  آغازِاز این دین کرده است.تحمیل 

 خواهد بود.بوده و جهادجنگ ودر ،ایرانی دگرایِوخرَ قداستِ جان رهنگِفو

 ایشما برچه پایه  :پرسیدپاسداردانشجو دوباره که  کیلومتری رفته بودیمچند 

  ؟ایم والِ اندیشه دُچار گشتهبه زَ ایم، شدهسلمان ما مُکه  ازدورانی ،یدئگومی

آن  وانِپیرَ د،نباش بنا شده ودستوردادن کردنبرپایه یِ تقلید که ییها دین  گفتم: 

اصل  .چارمیگردندکه بناچاربه زوال اندیشه دُآیندار میب دنباله رود ومُقلِّ هادین

مردم بجای  آخوندامام و باید به این معنی است که داشتن،تقلید عِرجَمَ امامت و

مُقّلِد بارآوردنِ  برای، ننشستَ آخوندرِنبَپای مَ همچنینبیاندیشند و تصمیم بگیرند.

ی نمونه هایِ بارزخُمس و زکات دادن و غیره این، افزون بر است. اسالم دینِ پیروانِ

نند کچگونه زندگی پیروانش کهدستور بدهدهمه جا خواهد درم میاسال کههستند

همه جا گپ از اطاعت و  حریم شخصی نمیگذارد، .ندهند دهند یابچه کاری انجام و

د و بیاندیش انسانی باید خودشهر دگوینمی اسالماست.  مُسلمانان بندگیِ

آیت دام کُمُقلّدِگویند میبلکه  ،دمیان بردارش ازخود خردِرا با اندیشه و شمشکالت

 ندید. بَرا در زندگیتان بکار بِ اسالمی شریعتِو قرآن قوانینچگونه و یدوشَ اهلل

که زندگی را درچهارچوبه  است اتودستوردهنده اسالم دینِ تکلیف  براین پایه، 

 دین کههاانسانهمه یِ حقوق برایِ اهد. دینِ حق وخومی خود یِ دستورات و قوانینِ

دین اندیشه یا گوید مردم با هرنیست. نمی، داشته باشند دیگرییا اندیشه یِ دیگر

تبعیض بکارمیبرد خوردار هستند. بر برحقوق براازیا ندارند، که دارند،  ایدیولوژیو 

 .نزدِ اهلل پذیرفته نیستنددرهای دیگر دینمیگوید و 

 بَندَد.بِبکاردخو زندگیِدرآن دستورات را هک ستا بنابراین مسلمانِ خوب کسی

 بلکه جامعه ایست ،مین نیستبررویِ ز  اسالم، ساختن بهشتمدینه یِ فاضله یِ 

آن عنی همان قوانین عربهای بَدَویِ ی .اسالمی پیاده شودکه درآن شریعت و قوانین 

که  تیبدینجهت، مِلّ. بیگانه بوده اند زندگیِ شهریتمّدن و با فرهنگ و  که زمان
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منی را به پایِ  سنگِ پنجاهماند که وانین و دستورات باشد، به این میدینش این ق

و با زمان به پیش  کنیم ش زندگیوِرَ بدینخواهد شنا کند. اگرکه می کسی ببندی

داشته  ای سیاستمداران برجستهاندیشمندان و توانستنخواهیم هرگز ،نرویم

سنگ  چنین مردمیرتوانند درکابه سادگی می و اروپا یا دیگران آمریکاباشیم.

 .به سودِ خودشان باشد انجام دهند که یا هرکاری اندازی کرده

 سراید:می ،اندیشند م خود نمیاره که مردُی ِ بَلخی عارفِ بزرگِ ما دراین بمولو

ی دوسَد لعنت براین شان برباد داد               اخلق را تقلیدِ        

 تقلید باد...
ی مائودِ لنین و استالین یا که مُقلِّشودهای چَپ هم می داستان شامل گروه البته این

مکتب هرمذهب و چه از ت، چه ازدیگران شده اند. چون تقلید تقلید اسو  چینی

میان را از انسان یِآفرینندگکردن، اندیشیدن وتقلید  .دیگر دیولوژیِیاو

توانند د بیاندیشند و خود بیافرینند، میکه خو جامعه و مردمی امادارد.برمی

 سادگی میب کههستند مردمیچنین  شوند.ارباالیی برخورد دانشازفرهنگ و

 شرفتکشورشان را درراستایِ پیبشناسند وشمنانِ خود را دُتوانند دوستان و

 رند.بَباست به پیش مردم  رفاهراستی و و  معنویت که همان سازندگیو

دنیا کشورتان را آباد نسازید، چون د است ونیمی ازمر د زننگویکه نمی نائیآمریکا 

، نیمی اسالم دینِیروی ازهستیم که به پ نارفانی و محلِ گذراست. این خودماد

سازندگی موسیقی و ، هنر، به دانش ایم و جامعه ی خود را ناتوان کردهازنیرو و

 .دهیمنمییت اهمّ

ساختنِ بهشت بررویِ پیش ازاسالم، ارزش درجامعه یِ ما جشن و سازندگی و  

ها برابر با مرد ازحقوق و سهمِ درفرهنگ و جامعه یِ ایرانی نازمین بود. زن

زن داشته  و شاهنشاهِ شده اند می فرمانده یِ لشگر ما  انزن. وردار بوده اندبرخ

اما ما  ند.ده اآوربدست  را چنان جایگاهیبتازگی  پاوارزنان درکه درحالی ،ایم

ما به  در فرهنگِچرا  نمیدانیمآنچنان با فرهنگ خود بیگانه گشته ایم که ایرانیان 
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نمیدانیم چگونه با آمدنِ اسالم زن  ؟ده استشُ ارزشی دادهو آنچنان جایگاه  انزن

 مَرد گشته است؟    کاالیِ

 زن و مرد فرهنگِ ایرانکه درکجاست ریشه ی این داستان اززندانیِ دیگر پرسید:  

 ؟ برابر نیستمرد  بااسالم زن اما دردینهای ابراهیمی بویژه در ؟برابر هستندباهم 

هرمردُمی نسبت به پدیده های اجتماعی، فرهنگیِ یِ ویژگیها نی و: جهانبیگفتم 

یا زن و مرد  ،ستوره های ایرانیاُدردارد.  ستوره های آن مردماُتاریخ وریشه در

ند. میروی رمسَهم پیچیده و هَبه دورعاشقانه گیاه ریواس همچون « مشی ومشیانه»

. اما پیدایش یافته اندهم ارزش یا هم اندازه ورمسَنیاد هَاز پایه وبُ ومردزن یعنی 

که نیازهای اورا برآورده  رده یِ چپِ مرد بیرون میآیددینهای ابراهیمی زن ازگُدر

 مردساالری اینبنا براست.و بُنیاد مرد پایهزن اصالتی ندارد و ازآغاز یعنی کند. 

 دارد. هایِ ابراهیمی هایِ دینستوره اُ ریشه دردر اسالم، وکاال بودنِ زن 

 سلمان شده ایم؟ ، پس چرا مُما به این خوبی است اگر فرهنگِگفت: پاسداردانشجو 

ی کیسلمان نشده بودند. شان مُپدران ما از دلِ خوشِ کهباید بدانیم  گفتم: 

همین  ،تاریخی مِمهّ خدادِاین رُ فهمیدنِ برای ، چراها و پاسخِ آن همترینمُاز

 کهشرایطی پیش آمده بود میبینیم، نیمکتاریخ نگاه می به که. حاالپُرسِش است

 کهساختندرنبَمَپُشته و شته های آنها کواز رخاندندچَ ما آسیابها را با خونِ نیاکانِ

داستان یکی ازشهرهای سیستان که چگونه ازکشته های  .سلمان شدندبناچارمُ

 تاریخ سیستان آمده است.رساخته بودند، درکتاب نبَایرانیان مَ

آتش پرستی  دینِ نادین ما ایرانی ،میگویندآخوندها ه است که چگون اماگفت:  

پایین  مردم طبقه یِ .یمه ادرمانده بودفقیرومیگویند ما ایرانیان بسیار است؟ بوده

این  .زندگی کنندوآزاد شوند پولدار  ،اند توانستهنمی اند و ستم بودههمیشه زیرِ

همه با هم  ،که گفته بودندهاکه با آمدن عرب است نان فراگیر بودهآنچها  بدبختی

رفته  آنها به پیشوازِ میگویند حتای کرده، ها هوادار مردم ازآن هستند.برابر و برادر

 .ندا
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اسالم را به قلب  که، برای اینآخوندهاکه  سال استهزار را ها این دروغگفتم:  

گاهی به نِ اگرهمچنانکه گفتم:  اما .دمیکننرهاتِکرارنبَروی مَ کنند، ایرانیان نزدیک

گروههای تانه خبدب .بُرد خواهیمپِی  ی تاریخیهابه واقعیتآنگاه ؛ بیاندازیم کتابها

همچنین  ،نایرا واقعیِ فرهنگِتاریخ واز،فعالیت میکردندبرضّدِشاه  کهسیاسیِ ما 

آگاه  شانخود چون .آنهانستندچیزی نمیداه باید کآنچنان زندگی و تاریخ اعراب 

ده خوانتاریخ را نما ایرانیان هنوزهم  ا آگاه کنند.ر ما مردمِ نبودند، نتوانسته بودند

برادری و برابری  ند. آنهاه اقبیله ای زندگی میکردبدانیم عربها درآن زمان که ایم 

 تفردیّ قبیله ای، در زندگیِ .، بشناسنداندتوانسته  ، نمیامروزیرا به مفهوم 

زندگیِ دوران در رابری و برادری وجود داشته باشد.که بوجود ندارد وآزادیِ فردی

 .است وابسته قبیله زیانسود وبه فرد، یک  سود و زیان ،قبیله ای

درجامعه یِ  .آزادیِ فردی وجود داشت که و شهرهای ایران بود در فرهنگاین  

از نگاه قانونی آزاد و ، داشتندی که مرام دین وهربا  مردم ی بود کهایران شهرنشینِ

 میاندر گرفتیم،آنها رااسیردیم ول کرچپاوُهرچه ها گفته بودند عرببرابر بودند. 

 کنیم.تقسیم میبرابر ،وابسته هستندکه هرکدام به قبیله ای  مانتگرانِغارَ

رزگر بَمردم  .است آتش پرستی نبوده هیچکدام دین ناما ایرانی هایدین 

. نده ابودسنه نرُگُنادار و ،بیابانگرد یِها عرب اندازه یِ بههیجگاه   ماوکشاورزِ

که  امپراتوریِ رومبا  ساله بیست پس از جنگِ دورانِ ما درآنشهریِ جامعه یِ 

و ارتش  می خوردشکست  د، اما در پایانومیشپیروز  سرو پرویزدرآغاز خُ

 بحرانرج و رج و مَهَچاردُآنگاه جامعه ی ایرانی  ،ودایران از میان میر سراسریِ

 .دمیگردسیاسی 

قبیله   .نبود نایرانیاشتارِهمه جنگ وکُبه آنها رفته بودیم، نیازی اگر به پیشوازعرب 

درجندگ و  روزگارشان را نبودند، بیابان نشین بوده ودامداروکشاورزکه   عربهایِ 

 رهایبده شده   هتوانستهرگاه که میعربهاند. ا سپری میکردهیکدیگر ستیز و غارتِ 

دوم پورهزمان شدا دریکبار ،هم پیش از اسالم .نده اشبیخون میزدنیز، ایران  مرزیِ

بده   عربهدا مشغول جنگ بدوده اسدت.    غربیِ ایران  مالِشُدراوکه هنگامی ،ساسانی
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ن آ. درته و چپاوُل میکنندد شکُمردم بسیاری را و میکننداز جنوب ایران تاخت و ت

 اندازد. می ایران بیروندهد وازمی یگوشمالآنهاراو گرددزمان شاهپور ساسانی بر می

 .کرده بودندما استفاده ازبهم ریختگی و نابِسامان شدنِ کشورِ  عرب ها باراما این 

 "شهرِ تا مولشگرِ رُو ایم شکست خورده نااز رُومیبینند ما  هنگامیکه می

ه، به ایران تاخته وهرچه رصت راغنیمت شُمُردفُ. است پیش آمده "روجردبُ

 ند.رَآومی بارخرابی بل کرده وپاوُچَ ،توانسته

و تجاوز  برده کردنل وپاوُ، اسالم را هم که به آنها مشروعیّتِ چَها جنگاین  در  

این هاکه از سالآورده بودند. سپس ،است دادهرا مین ایرانیا به زن و فرزندانِ

، نمیتوانستند بگویند یا بنویسند؛ شما بود گُذشته ناایرانی کردنِرده بَ شتاروکُ

 خشونتگر بیابانی های قبیلهاما ما  .نِ باالیی بودیددُتمّزندگی ودارای  نایایران

 گردن باالترروم هم یک سَوُیونان و ریِ شما را که ازوشهریگر ندُتمّ تازش آوردیم و

 بود، به نابودی کشاندیم.

جامعه یِ  ،یک جامعه یِ طبقاتی که شیمچشم داشته با درپیشِ باید این را هم 

های  با کارگاه سِنفی اصناف ،در شهرهای ایرانِ زمانِ ساسانیان. شهری است

 بوده انبوه رسیده به تولید ای جامعه . چنانبوجودآمده بودند ،گوناگون تولیدیِ

ن نشوند، دِنشین و مُتمَّتا شهرکه فرهنگ شهرنشینی نداشته باشند،  می. مردُاست

قبیله هایِ . درتوانِ دناسند وسامان بدهنشِبِشهری را  حرانِ جامعه یِبُ توانندنمی

رنشینِ ایرانی را سَروسامان که جامعه یِ شهه است دوران نبود آن بدویِ عربِ

قبیله ودی یا عربستانِ سعُقبیله های همچنانکه درزمان ما هم برایِ نمونه:  .دهندب

را  سرمایه داری کشورهایِ یِاقتصاد توانند، بحرانِنمی شُمال آفریقا مسلمانِ های

 .برخوردارهستند، سروسامان بدهند یتریِ باالتکنولوژکه از فرهنگ و

مِنُونَه مُوئاِنَمال ".ریِ انسانی ، نه برابیِ دینی وجود داردردافزون براین، دراسالم برا 

ها باهردین و  درجایی نیامده است که انسان "با هم برادرند موئمنان" "هاِخوَ

اسالم اهلل وعربی، آنها که به  با هم برادر و برابرند. درآیینِ که داشته باشند، مرامی

برده  دراسالم دوران نخستین برده داری و، برادردینی هستند.اند آورده ایمان
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ها آنکرده وه میردِاسیر را بَ نِاایرانی ی مسلمان،ها فروشی رواج داشته است. عرب

عثمان و  اسالم محمد، علی، عمر، گذارانِنیادبُ .اند میفروختها دربازارمکه و مدینه ر

 کرده اند. میوکنیزداری  فروشی بردههمه دیگران 

یند یا هایِ تاریخی را آنگونه که رُخ داده، بگو ، نمیتوانستند واقعیتهاسپس آن 

چون درجنگ پیروز آوردیم و شتازمسلمانان که ما بگویند نمیتوانستند .بنویسند

دربازارهای ه کردیم وردِکرده، آنها را بَبه زنان و بچه های شما تجاوز .شدیم

هرچه که حکومت کردیم،  یدویست سال درآن یا بگویند .فروختیم عربستان

 .یمردرا ازمیان بُ شما یِها دانشگاه وآموزشی  کتابهایِو هنریتوانستیم آثار

های  ساختمانها و موزهکتابخانه ها و ری: مانند نَهُتاریخی وآثارِ ردنِبا ازمیان بُ 

ده تراشی هایِه پیکرندیس ها وتَوماسه ها حِازده دیوارهای نقاشی شُ فرهنگی با

 درنهایت که، همه را از میان بُردندغیره دستگاههای موسیقی وده همچنین شُ

که گذشت  ه ایدَچند سَ .وازمیان رفت کمرنگ گردید ایرانیانریخیِ ما حافظه یِ تا

 ناایرانی کهساده نبوددیگر. دیمشُگرفت و بیسواد فراو قوانین اسالمی همه جا را 

 آمده است.شان تاریخِفرهنگ وم و رِ مردُچه بالهایی بَر سَند رَپِی ببَ

 .نده ادانست، دین نمیبود شده ایرانخونریزی واردِ جنگ وبا  اسالم را که نیاکانِ ما 

انسان یا هر یعنی اندیشه یِ خودِ انسان است. راوُشِتَدین درفرهنگِ ایران، چون 

آزاری کسی به آن  نباید س است وقّدَکه مُدارد خود را دینِ ورام مَ ،اندیشه ،جانی

 .برساند

 زالسام و   ستوره یِو اُ اژدهاکِ ماردوش ستوره یِاُافزون بردر شاهنامه،  فردوسی

 می سراید:  نیز ستماز زبان رُ ،کندیرا بیان مدر فرهنگ ایران که قداستِ جان 

مین است و رَهِ  رستگاری  هَ نیکی گرای  و میازارکس         به     

 یا..سبَ

  ... ردیارد به آزار و دَندر نَسَر اَ رد         مَ  آزاد که   کس را  میازار   
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مَیازار موری که دانه کش است        که جان دارد و جانِ شیرین   

 خوش است
 "دین"با مفهومِ  های ایرانی در دین "دین"واژه ی مفهومآیا  :پرسیدیِ دیگر زندان  

اینجورکه شما میگو یید، دینهای ایرانی با دینهای  ؟یکیست ابراهیمیهای  دردین

هستند، اما دینهای ابراهیمی همخوانی ندارد. دینهای ایرانی دینهای زمینی 

 ابراهیمی ازآسمان وحی شده اند.    

میدانیم که آسمان دربارخدایان نیست که ازآنجا دستوریا  درنمُ ، در دُنیایگفتم  

واژه یِ دین یک واژه  اماوَحی نازل شود، آسمان کهکشانِ بینهایتِ خورشید هاست. 

رفته،  به عربستانسپس  ،از واژه یِ دَئِنایِ اوستایی گرفته شدهکه  بودهیِ ایرانی 

خودِ  شِ زاینده یِبه معنای بینِفرهنگ ایران در ،دینداده است. درآنجا تغییر معنا

ی وجدان که دارا زندگی به یِ هرکسی ازد و تجرُخرَدانش ویعنی بوده است.  انسان

بیایند  بیرون ازدین به این معنا نبوده است که است. شده اوشمرده می ، دینِبودههم 

چنان کاری که چنین و ودستوربدهند ددیکته کنن را قرآنییا  کتاب انسان و برای 

 نگاه فرهنگ ایران آنها که به دینهای ابراهیمی ایمان دارند،از .انجام  بدهید یا ندهید

علی پیرو دینهای جَ آنهااند. در واقع  دست دادهدرونیِ خود را ازدینِ دین واقعی یا 

 منّیتِ خود زندگی نمیکنند، بلکه یاخردبا اندیشه و ، چوناندیدین گشته شُده و ب

     اند.  هشُد دیگرانپیرو  د وقّلِمُ

 دادن، برایو دستور وَحیکه برپایه یِ  هایِ ابراهیمیازدید فرهنگ ایران، دین  

 خودِ خردِ هراندیشه یا دینی که ازعلی هستند. جَ ،اند بنا شده به آنها آوردن ایمان

 دینِ حقیقی که از با ی ابراهیمیهادین .، غیرواقعی استدش نکرده باشتراوُ هاانسان

، ی ابراهیمی هادیندرتضاد می باشند. تَراود، درخودِ انسان می  خردِاندیشه و

 ازپیش برنامه ریزیاهلل  که«یستقیممُ صراطِ»درچهارچوبه یِ انسان باید

یا  ستم. مانند هفتخوانِ رُنماید اجرا وو به مُرا مُ او حرکت کند ودستورات،دهرک

را خود  دِرَخو داندیشیب انسان خودکه  نیست کردن ستجوپژوهش و جُ وادیِفت ه
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دین وجود  ،به شمار انسانها در روی زمین فرهنگ ایراندر د. بدینجهتبکار ببندَ

در  این پدیدهرا دارد.  خود یا دین خود حقیقتِفردیّت ویعنی هرکسی  .دارد

، میداند را رُکنِ اساسیِ زندگیِ هرانسانیآزادیِ فردی وفردّیت  فرهنگِ ایران که

  است. مُدرن دمُکراسیِلیبرالیسم و  آزاد اندیشی یا نیادِپایه و بُ

های ایرانی چه نپرسید: داستان آتش پرستی، درفرهنگ و دی این باریِ دیگر زندان  

 بوده است؟

که  فرهنگ و فلسفه یِ ایرانی بوده هایِ داستانِ آتش، یکی ازداستانگفتم:   

؛ آتش سوزنده وآتش گونه آتش داشته ایمما دو نای بسیار ژرفی داشته است.مع

ما . داردوگیاهان وجود داشته ها و جانرکه د آتش ناسوز همان گرمایی بودهناسوز.

 اریم.رج میگذاَ که ارکان زندگی هستند،گیاه آب و زمین وبه 

ی آتشی می باشد که درهَرتُخم "اوروازیشت"آتش ناسوز  "ستااَوِ "درکتاب  

ایزد بانوی بوده است. « تُخم»هایِ ایرانی، از ستورهآفرینش هم دراُوجود دارد. 

خود،  و با بال زدنِخم روییده که از تُمی نشیند« هزارتُخمه» بَرروی درختِرغ سیمُ

خم دررویِ تُ شِند. رویِداگرزمین )آرمیتی( پَراکنده می و (آناهیتا)هادرآبرا ها  خمتُ

اری کردن رستگردد. پپدیدار میزناسو خم یا آتشِزمین ازهمان گرمایِ درون تُ

 و ارزش دادن به زندگیزندگی  ستیدنِپرَ، خود دارددرزندگی را  خمِکه تُ آتشاز

 .روی زمین استدر

ستورههایِ دراُ دایان می دُزدَد. اماخُئوس آتش را ازستوره هایِ یونانی، پرُمتِدر اُ  

پیدایِشِ آتش ازسنگ، . کشف میکندرانی هوشنگ پیشدادی، خودش آتش راای

فلسفه یِ ایران است. فرهنگ وکه یکی ازنمادهایِ می باشد زایِشِ روشنی ازتاریکی

ند و به کمی یا جنین رُشدد، درتاریکیِ خاک خو درونیِ خم با گرمایتُ همچنانکه

 .روشنایی می رسد

 و راهنما یاخورشید نیاز به نورِ انسان که یونانی افالتونِدربرابرِغارِ براین پایه 

ستم را هفتخوانِ رُما درفرهنگِ واقعیت را بشناسد.  که فیلسوف داردامبرویا پی
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ی کی کههفتخوان ازمیان  ،شخودَ دِخرَبا اندیشه و ناچارمیشود انسان که داریم

 .دنرکذَگُبه روشنایی  است، تاریکغارِهمان ی آن ازخوانها

که  ها پدیدارگشتیِ انساندرزندگرآوردن آتش، انقالب بزرگی دمیدانیم با به مُهار 

که پایه آتش بوداین  د.تاریخ گردیهِشِ بزرگی درزندگی وموجب دگرگونی وجَ

راسته و پِیکوی و برزنی هردرما  ل داد.صنعت گردید و زندگی را تکامُ نیادِبُو

، پیراسته و پرستاری ازآتش آن. یِنده ستَ، نه پرَبودیم آتشیا نگهدارنده یِ ستارپرَ

کردن  و شادی زندگی  به رجابزار مفید برای زندگی ساختن و اَ نآدرکناریعنی 

  .تشاست؛ نه پرستیدن و سُجده کردنِ آبوده 

 بی ارزشیا  خود دنِعَبد و عَبید کر مطیع شدن، های ابراهیمیعبادت در دین 

 خدا فرهنگ ایران. دراست خالق در برابر یهُوه یا اهللِ انسان خردِواندیشه  نِساخت

خدایی دارد. وگوهرِ داخُشی ازخبش خودَانسان .استانسان  خودِ ودِوجُدر حقیقتو

 .دومیش و زشت شمُرده وهیدهنکُبسیار ،بندگیعبادت و بدیجهت

ارزش دادن به زندگی و شادی در روی  زندگی، خمِیا تُ آتشاز پرستاری کردن 

زندگی آتش یا تخم اما و بیماری گریزان بوده،  ما از مرگ نیاکانِ . زمین است

انسان  سالمِ دُرُستی و روانِتَن نیادِپایه و بُرا  و رفاه . شادینده اکردستایش میرا

سپاس را  اهورا مزداو ":است بزرگ آمده کتیبه های داریوشِیکی ازدر .میدانستند

و شادی چُ  . و سپس فردوسی می سراید: "شادی را آفریدستی و رُندُتَ  که

 ناتوان  ،ندر میاند اَد گردَرَخَ وان      کاهد رَبِ ،اهدکبِ

 اهلل شادیهمانا  "حینرَبُ الفَال یُحِّ آید: ... اِنَّ اهللَمی "صصَقِ"اما درسوره ی 

 دوست ندارد. کنندگان را 

هر به مِ نمادِ آتشِ درون که دراَدَب و فرهنگِ ما ساخته شده و نشانه یِ گرمی و  

 .جان دارد خمِخم یا تُتُ ونِرُگرمای دَ همیندرریشه  است. ها گردیدهزندگی و انسان

که  آتشیسراید:حافظ میکه آتش است  انسان تخمِ ،ما هایِ ستورهدر اُ میبینیم

پس خدایِ زمان  آتش را می پرستیم، ناما ایرانیگر ا ردلِ ماست... د همیشه دَنمیرَ
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 ،روشسُ ا،اَرت سیمُرغ یاایزد بانوی  اهورامزدا و خدایان دیگر مانند:یا « زروان» 

ها خدایان  دهو "بگا"غبَ خدای  ،میترا هرمِ خدای ،بهرام خدای جنگآناهیتا و،رام

ند؟ درفرهنگ هستچه خدایانی  که انجمن خدایان را تشکیل میداده اند، دیگر

چون انسان  ،تا چه رسد به آتش د و بندگی کردستیرَایران خدا را هم نباید پَ

گوهرخدایی دارد. برابری درفرهنگ ایران، برابری با خدا هم ش جزئی ازخدا وخودَ

  .را نمی شناسیمخود  نش درفرهنگِآفرییِ خدا ویِ پیدایشما این فلسفههست. اما 

واه چیزهایی می شنید، اینبار دوباره ساکت شده بودیم. فرمانده که خواه ناخ  

ها  این داستان شما از آیا  دهد. به راننده گفت:بدانست چه واکنشی نشان نمی

 سواد ندارم گفت: من.با سرعت جاده را می پیمود که راننده ی؟آورمیردَرسَچیزی 

. راننده و بنز همچنان جاده را می پیمودکردم می خستگی احساسم. رَوَربیاردَکه سَ

 ه بوده ام؟انقالب طَلَبَ کرد، با لبخندی پرسید: آیا پیش ازازآینه نگاه می یکه گاه

فرهنگِ ایران چیزی تاریخ و یِه که دربارهبَلَدست شما درد نکند، طَ گفتم: 

به  ر. راننده گفت: انگاندشددیده می هایی خانه و هادرختدور از            .خواندنمی

درشاهرود م وبهتر است، اینجا نمازمان را بخوانی امغان رسیده ایم. فرمانده گفت:د

 نهار بخوریم. 

مردی ازسرش را بیرون آورد وکرد، فرمانده  ننده سرعت راکمشدیم. راوارد شهر  

کنار یک ساختمان نیمه کاره نشسته بود، پرسید:  دیواری سایه یِکه در روستایی

که با  کجاست؟ پیرمرد سرِ راهِ ما ردَ . نزدیکترین مسجددرجان خسته نباشیپد

  گفت: جلوتر بروید، کرد،اشینِ شیک و سرنشینان آن نگاه میکنجکاوی به م

آرامتر راند و کنید. راننده، خودرو را تان هست، پیدا میسَرِ راهِر دَمسجد بزرگی 

 مسجدی نگه داشت. نزدیکِ ویِپیاده رُ کنارِدر

کاپوتِ ماشین را باال زَد. فرمانده گفت: همه که راننده پایین رفت و شدیمپیاده می  

ده دیشب کم کنیم. راننمیشویم و پس ازخواندنِ نماز، کمی استراحت میپیاده 

شود با این پاهایم توی ماشین د. من گفتم: اگر مینَزَچُرتی بِ ، خوب استخوابیده

درشاهرود هنگام نهار .می مانم اینجا مبه فرمانده گفت: من دانشجوبمانم. پاسدار
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ماشین اشاره  هایِ جلویِ نگو فشَفنگ م. فرمانده همچنانکه به تُخوانَمیم را نمازَ

آنها رفتند و ما دو تا ما برگردیم. ،شیننگفت: پس بیا جلو ببه اوکرد، می

 و تنها ماندیم.  ودرُدرخُنفر

*         *         *        * 

 کنید.گروه هایِ کمونیستی کارمی جالب است، فکر میکردم شما باگفت:  

 دارم؟باوَرشت رتُدینِ زَپرسید: آیا من به 

 های ایرانی دینبویژه  ،دینهای گوناگون که ببینم هستمبوده و گفتم: من کنجکاو  

همیشه ؟دارندچه برنامه هایِ خوب یا بدی  ان هستند،ایرکه زاییده ی فرهنگ 

 ما اجتماعیِ فرهنگی هایِ نبشجُها و  دین ببینم و شوَم آگاه استه امخومی

ازدیدِ من، ایمان ؟ آمده اندتاریخی بوجود زمانی و ضرورتِ رچه شرایطِد ،ایرانیان

 (محدود)نظر انسان را یک بُعدی و تنگ مکتبی،ویا ایدیولوژییا  دینهرداشتن به 

 راکه میتواند انسانو شکاند خُمیرا  شیدنیاند ایمان ریشه یِ چون .میکند

نمیشود هم ایمان داشت  .آوردمیبار دنباله رُوو دقلِّمُ باشد، زاد اندیشآبیاندیشد و

 . هم آزاداندیش بودو

و فلسفی  حقیقیهای دینبرخالف دینهای ابراهیمی، های ایرانی دین خوشبختانه 

 اندیشه، بلکه ازاند حی نشدهوَ حقیقتییا  خدااز کههستند هایی . دینهستند

اما دا نبوده است. زاهورامَ "رسول"شترتُزَ ند.ش کرده اراوُتَ ها انساندِ خودِ خرَو

به اصطالح  آنها را،اهلل یاو آسمانییَهُوه یا پدر ی هستند کههایدینهای ابراهیمی دین

گزیده اند تا یمبر "رَسول"کسانی را به نامالهان آن اِ ."کرده اندوَحی  "آسماناز

اما  .گردانندآن اِالهان نده یِ بَپیرو و و مردم را  برای مردم بیان کنند هاراآن دینِ

 هنِساخته یِ ذِبلکه ،نیستنددرآسمان  درواقع یا پدرآسمانی یَهُوه اهلل، کهمیدانیم 

ایمان  به آنها کهرا می ترساندند مردمگونه بدین والنسُوالن هستند. آن رَسُرَ مانهَ

 آن رسوالن کههرکاری راایمان می آوردند،  به آنها  کهیمردم سپس. بیاورند

بهشت درآنها که"آدم و حوا"اُستوره یِ .میدادند انجام برای آنها ،میخواستند

دینهای  کهبهانه ای میشودبودند.  وردهم یا سیبی را خُگندُ،کردهسرپیچی 
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، دید آنهاگناه کندازده وکسی هم که گناهکارشُمرُ،ارکبرای آن  ابراهیمی آنها را

 ه شود،داددستور آنهاکه به رسول دارد به نیاز . بدینجهتنیست دِ کاملدارای خرَ

توانند درک آگاه میند ودمَهای خرَ انسان هالبّتند. کاری انجام بدهندیا ندهه چ

 یوجودگفتم  کههمچنان یاپدرآسمانی  هُوه،یَاهلل، ست. نبوده اوَحیی درکارکه کنند

رسوالن آن خودِ ذِهنِ رداخته یِه و پَها ساختآن دینندارند. انسان ذِهنخارج از

 بوده است. انیسرزمین جغرافیائی و شرایط زمآن در

فرستاده  ،هش می اندیشیدودَخُ شترتُزَ رانگیز است کهاندیشه بَ برای من  

 و ردهوآپدیدرا  «زدااهورامَ» خودبا اندیشه یِ  او .ه استدبوناهورا مزدا  "ولِرَسُ"یا

د را وخ، است ازخود پیامپیامبر و دارای خود  شترتُزَ است. دهبه مردم شناسان

که  دادهدستورزدا به من اهورامَ ،گویدنمیاو  .نمیداند یا فرستاده ی خدایی ولسُرَ

دینهای مانندِ  ن ایمان بیاورید، تا رستگار شوید.به دین مم بگویم م به مردُبروَ

 چنانوچنین ایمان نیاورید،  زدایا اهورا مَمن  به اگر نمیگوید،ابراهیمی 

 آنهاتا روزگارِسازیم می برای ایمان آورندگان ،وحنُ شتیِوکِ کنیممی"کونیَنفَکُ"یا

 در را شفیِ خودَشهایِ فلسَپُرسِشت رتُزَاما.انیمگردسیاه ،آورندنمیراکه ایمان 

 شِدانِ"از، ستم هَهَدمندخرَ یِه یِ انسانهاهم هایِ شرسِکه پُ"گاتاها" رودهایِسُ

درباره یِ  است که یاندیشمند شترتُزَصل اَدرمیپُرسد. « اهورا مزدا»یا  "رگزُبُ

و به دُنبال پاسُخ میگردد. جالب است که  باخود میاندیشد ،وآفرینش هستیراز

مانند دینهای اهورامزدا به او پاسُخ نمیدهد، اگر پاسُخ داده بود، آن پاسُخ ها 

ها آیه  آنپیروان زرتُشت باید ازکه ندآیه های مُقّدَس میشُدابراهیمی،

 را"دانش بزرگ"بزرگ یا اندیشه یِ  شترتُزَ. پیروی میکردندشرایطی هردر

بسیاری  پیشگامِ ،فلسفی ش و پاسُخِپُرسِاین روشِ  .استنامیده  «اهورامزدا»

مانند  ایران بزرگِ فانِعارِو (سقرات)یونانی ازآن میان سُکراتوسِ ،فیلسوفاناز

  .گردیده است تبریزی مسِشَ

چیزی را که اش  د و اندیشهشناخت، با خرَآگاهی و انسان ازرویِ درفرهنگ ایران

 و مکتبی به هردین مانایهمانگونه که گفتم، می پذیرد.  ،ست و منطقی باشدرُدُ
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ها  آگاهی داشتن ازدیند. اما شناخت وگردَ یِ انسان میموجب گمراه

، یممی بینگردَد. آدمی میدِیِ اندیشه و خرَئبِ شکوفا، موجِگوناگون هایوایدیولوژی

 .ش را داشته استودَخُ یِنبینیِ فلسفجهاو فیلسوف، فلسفهمانند یک رتُشت زَ

فرهنگ و  گوشه هایی ازیام آورِزرگ و پَبُ نیاکانِ ازیکی  زَرتُشت ها، اینافزون بر 

 ایرانییِ ما های مِلّ ینجهت، دین او یکی ازدینا ما بوده است. از یِزندگفلسفه و 

زدَکی، مَ ،سیمُرغی ،دینیمرّخُ :مانندِ هم، های دیگر ایرانی دین باشد.میتباران 

خود داشته را در ما وآیین یی از فرهنگ ها هرکدام گوشه آفرینی و غیرهبه  ی،ومان

نزدیک  سالهای در این  ایران رواج داشته است.بخشهایی ازبودا هم در دینِند. ودار

ببینیم تا  بودا شاهزاده یِ ایرانی بوده است؟گویند یمدارکی بدست آمده که به ما مَ

محّمد پسرعبداهلل که  اسالم دینِآورنده یِ اما   بیشتر روشن گردد...درآینده 

 بدینجهت .است عربمردمِ تبارعربستان وازاز د،رسولِ اهلل میگرد محّمد سپس

 سم وآیینرَریشه در اُستوره های سامی و ها می باشد که ملّیِ عربدینِ او دینِ

 دارد. را هاعربخویِ خُلق وو

 ؟یمردکزندگی می چگونهاآلن ، یمبودمانده رتُشتی زَمُسلمان نشُده و  اگرگفت:  

گفتم اگر زرتشتی یا پیرودینهای دیگر ایرانی بودیم، یعنی درزیرسایه یِ فرهنگ   

را  هااینهمه بدبختی و بال کهنیازی نداشتیم  خودمان زندگی میکردیم،

همسایه  نیمببی کهبجای این. وفرزندان خود را اعدام کنیم  یمخودمان بیاوررِرسَبَ

 مانند ؟یاچه مینوشندلباس میپوشند و های ما چه دینی دارند یا ندارند وچگونه

انسان را،کاروخدمت به جامعه و مردم و بدیِ خوبیِ اسالم معیارپیش از

 اینهمه سرمایه های خدادادی دارایِکشورمان راکه ، هکردکاروکوشش ،میگذاشتیم

امر  دخالت به حریم شخصیِ دیگران یا بهشت روی زمین میساختیم. بجای ،است

  :، میگفتیمکردن به معروف و نهی از منکر

که سرمایه ی جاودانی است                        بروکارمیکن مگو چیست کار             

   کار
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و درچه شرایطی چگونه  بدانم بیشترآگاه شَوَم و کهکنجکاو شُده ام  ممنَ حاالگفت: 

رُخ داده چگونه وده وی ایران بکُجاان شده ایم وآن جَنگ وکُشتارها درسلممُزمانی 

  ؟است

توانی، می همکنیم. درآینده میگفتگو  بارهدراین ، ها برگردند تا آن : حاالگفتم 

 هایِ تاریخی را پیدا کرده و بخوانی. کتابخودت 

شدن وپیروز روزها سرنوشت می بینیم این های تاریخی بیاندیشیم،دوران اگر به 

ورده است. اما ه خُرِگِررتَبَ کنولوژیِتِداشتنِ فَرهنگ و دانِش وها به  جنگدر

 مهم بوده است. جنگجویان شمارِ "مشیرشَ"دورانِ  ولوژی یاکنُدردورانِ پیش ازتِ

 از یکوچکگروهِ حتاقبیله یا یک  ه است کهآمدپیش می جاهایی همهرچند در

جهانگیری را  ،گَردَنَه ایسَرِازازیک روستا یا  توانسته بودند نیمه وَحشی راهزنانِ

 ند.ه اآوردی پهناوری را به فرمانِ خود درمیها آنها درادامه، سرزمیند.نکنازآغ

شونت به شان را با خُند، کاریگشته اچیره مدیگر انِممردُربَ مشیربا شَ کهآنها   

باج و  هکردمیحکومت کرده وقانونگذاری  هخواستآنگونه که می .ردندپیش می بُ

شکست خورده را به  ردمِتوانستند ممی ،ندکردمیاراده ها اگرآن.ندامیگرفته  وخراج

 . نمایندوادار داشتند، خود که نیآییو دینهر

ده و آوربه ایران دینی با خود  ،مانند عرب هامُغُول هم   اگرچنگیزخانِ بدینجهت  

 دینِ حَقّانیتِباره یِ در زوهجُکتاب و هزاران این سالها .کرده بود ما را پیروآن دین

دلیلِ فلسفی  ده ها ،یولغُمُ دینِ آن آخوندهایِ سپس .بودشده  نوشته یچنگیز

حضرتِ چنگیز، برایِ پیشرفتِ دینِ  هایِ عام و قتلِشتارکه کُنداشیده بودبرایش تر

 بینِ او ضروری بوده است. مُ

چگونه بَرسَرِ که رشونخواخُ گانِازسرداران و نواد برای چند تاها هم  سال این 

خون گریه  بودند. شتهرا کُهمدیگردعوایشان شده و ناایرانی شتن و چپاول کردنِکُ

سینه   ،فتهون خُبه خُ آن شهیدانِ سِ مُغُولی، برایِدَقّمُ سمِسالی چند بار به رَکرده و

 !مو زنجیر می زدی
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اصلی که ما ایرانیان ناچار شدیم شهر به شهر اسالم را یکی از دلیلهای اما   

پس از شکستِ خُسروپرویزاز امپراتریِ رُوم بوده است.  کستِبپذیریم، ش

و مَرجی که به  با هَرج ،ایران خُسروپرویز از امپراتور رُوم و نابودیِ ارتشِ سراسریِ

ان آن تاخت رمیمیگردد. د آماده زِ عربهاتاخت وتاشرایط برای  ،میآورَددُنبال 

یا  بپذیرندندکه قرآن را بخوانند و پس ازخواندن، عربی نمیدانست ما نیاکانِ ،وتازها

 مردمِ ایران که اگرنیامده بودندبه ایران عربها هم برای تبلیغ اسالم . نپذیرند

. پس میگردیمبر و ، زحمت کم میکنیممُزاحم شُدیم خشیدبَبگویند بِ، فتندنپذیرُ

 ترسِکه زنده مانده، ازبسیاری از ایرانیان  که پیش میآمده، هرجنگ و شکستیاز

آن تاخت . تا جانشان را نجات بدهند میکرده اندیرفتنِ اسالم مود به پذوان ،شانجان

زبان ما اما  ،ندکادامه پیدا می به دویست سال کنزدی تازوچپاوُل کردنِ مردمِ ماو

 قرآن رارُونمایه یِ دَ هنوز هم پس ازهزارسال جهتن. بدیمیشودعربی نختانه خوشب

هرچه  ها هم که سال این م.دارینواقعی  اسالماز ستیرُیِ دُآگاهو ایم دهفهمین

که  شویممیمتوجه  .کنیمسی رَربَ مه یِ قرآن را بخوانیم وترجُتاریخ اسالم ویشتر ب

لق و خُ های فرهنگِ ایران ورهستُاُ با نیادازپایه و بُ آن،قرهایِ  صَصقِ یا ها ستورهاُ

آگاهِ ما زنده که درناخود های ایرانی ستورهتند. زیرا اُتضاد هسدر مردم ما ویِخُو

ی دیگراحترام هاانسان آیینِدین و بهد میدانند و دیگران را بَشتارِنگ وکُهستند، جَ

ستوره های ند. اُاهمّیت میدهوی زمین رُدَرکردن زندگی  چگونه به اما .ندمیگذار

و زندگی را  دنگذاررج میاَدر روی زمین  را دیگران دنِکرزیستن وشاد شاد ایرانی

دانند دارفانی میکده و مماتَو  خانهغمنیا را دُ قرآنهای صَصقِ اما دانند.نمی دار فانی

به   که برای رسیدندهند. بهشتی را وعده مینددهوعده میمرگ را پس از بهشتِ و

 به معروف و مرِاَ ،گراندیشاندِودیگر دینهایِپیروان با  ایمان آورد و به اهلل آن باید

ایمان نیاورَند وگام که سرپیچی کنند و کسانی هم  .و غیره کردجهادجنگ و

شده و ه ناختش گناهکار نگذارند، ،اهلل ترسیم کرده است که "ستقیمیمُ طِصرا"در

شکنجه های می فرستند که  به جهنّمآنها را هم  پس از مرگشوند. مجازات می

 .آنها خواهد بود کمینِدر ریتَخسَ
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قانون  ه استسرکوب، توانستکشتارو اسالم درکشور ما پس ازآنهمه ا این وجودب  

ن نیادهایِ فرهنگِ ایرانی را ازمیاتواند بُمت برپا کند. اما نتوانسته و نمیحکوو

انسان  خودِودِجُوُاز که  حقیقی دینِفلسفه و همان ناردارد. هنوزهم برای ما ایرانیبَ

عیسا بدینِ خود و » که ی نیاکان هخامنشی در فرهنگ ایراناندیشه هاو دراوَمی تَ

 هم و بُنیادیست. مُ« موسا بدینِ خود

ی را که مِلّ تواند فرهنگِدینِ بیگانه نمی .فلسفی است فرهنگییِ ک قانونمنداین ی  

بویژه ریشه کَن کند. بسادگی فرهنگِ مردم دارد،  ژرفتری درجامعه و یِریشه ها

واردِ که  بیگانه ای هردینِاما باشد.  نی زاده نشدهدُدینی که از فرهنگ و تمّ

گیرد. آن سرزمین را کم و بیش به خود می و بویِ رنگ سرزمینِ دیگری شود، بناچار

و ناگزیر به چالِش و رُرا همرنگ و همراهِ خود سازد،  مردم زمان، برایِ آنکه آنهم

اسالم  و بدویِ خشنقوانین  همچنانکه گردد. می و فرهنگ آنها آن مردمباویی ر رُدَ

این چالش و بدانجهت  .گردیده بودباالیی روبروبسیار و تمّدُنِبا فرهنگ  ایران در

 تر بوده است. خونینبسیارازکشورهایِ دیگر ،شتنِ ایرانیانوکُ وییرُ رودَرُ

شته خوردند وهزاران هزارکُ درآن تاخت و تاز ها شکست ماکه نیاکانِ با وجودی 

 کرداررفتار ودر برابر  نتوانستندآنها  فرزندانِ سپسآنها که زنده ماندند و اما .دادند

 ستِنخُ دردرازایِ دو سَده یِ .آرام بنشینند سلمانمُ یِ هاعربن و ضّدِ  انسانیِ شِخَ

دراینجا  و اسالم، باعراضّدِ مردُمی بر جُنبِشِ چهلبیشتر ازسَد و  ،درایران اسالم

در ری نبودند، راسَسَچون ها  نبشآن جُ. امابرپا ساختندزمین آنجای ایرانِو

تا  ،انده شدندخون نشبه خاک و خون ریزخلیفه های عربدوره دیده و برابرارتشِ 

 د. نگردپیروز می ودیلمیان اینکه یعقوب لیث

هایِ عربی  کومتح شتوانه یِکه از پُ ستخُی نَ روند دویست ساله آناسالم در  

 آنها دولتی نمانده بودکه از که دیگر های ایرانیتوانست بردین .برخوردار شده بود

که الیه ی زیرین و ریشه  فرهنگِ ایرانیزبان و پُشتیبانی کند، پیروز گردد. اما 

 ه یِرَرپیکدَندتوانست .دنهایِ ایرانی دار استوره فرهنگ و ژرفنایِ ژرفتری در هایِ

مینیاتور نقاشیِ موسیقی و  ادبیات وها وشعرو شنمانند: جَ ،ورد وکالنآیین های خُ
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پایداری  ،دربرابراسالم ایرانی  مَنِشِیت و وّپشتوانه یی برای هُ نر وغیرههُرقص و و 

 د.نکن

خودِ  وجودِکه در  تسی ابرایِ خدای ماهایِ  نیایش ، اماویمما به مسجد میر  

 اشتباه که ترجُمه یِ ایرانی یِ در فرهنگ و فلسفه "نماز واژه ی ".ماست

ل و دِ ردِدَ مان،خواندَنِمازر نَدَما د.ندار با هم تفاوتِ بُنیادی، دهعربی شُ "طِصَال"آن

 اهلل بیدِو عَ بدُعَ مُطیع و خودش را مسلمان ،الطاما درصَ .یمکردمی راز و نیاز

 د.گردهلل ا و احکام دستورات از کردن اطاعت آماده یِدوباره  کند، تا بتواندمی

بید عُ  است.مُرده شده شُندگی در فرهنگ ایران نکوهیده و زشت اطاعت و بَ

 بسیار زیبا سروده است:، بارهزاکانی دراین

تا  تنار نَهان زیرِ عَبایکرده ز       م و دل به خراباتِ مُغان      تن مقیمِ حر      

 چند

یک جهت باش چومَردان، دوهوایی        یدارهَوَس می رتَت هر دونیا و آخدُ    

 تا چند

 سَرمَدِ کاشانی نیز برای نمونه شعری دراین باره گفته است:   

سویِ مسجد میرَوَم اما    م از اهلِ ایمان نیستم       بُت پرستم کافر          

 مُسلمان نیستم

 فرهنگِدن ازدورشهمین ، ازتاثیرِما هم ت شدنِویّهُسردرگمی و بی یشه یِ ر  

این  .بیگانه است خُرافه پَرَستِ آیینِدین و و پیوند خوردن به ایرانی خردگرایِ

 از خود بیگانگی یِما را به بیماربرما تحمیل گردیده و  که به زور رویی یاش و روچال

که دوباره بوسیله یِ نوزایشِ فرهنگی، به  ، تا روزیاست کردهارچُدُاندیشه  و زوالِ

 ادامه خواهد یافت. ،ایرانی برنگردد ت و مَنِشِهویّ

توانسته  ،اند که نیروی اندکی بوده آن شرایطِ تاریخیدرها  عربگفت: چگونه   

   گردند؟پیروز امپراتوریِ ایران بودند بر
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دو که  موایران و رُ جنگپس از است.دیگرازدروغهای تاریخی هم یکی این گفتم:  

هم ارتشِ سراسریِ ایران از بویژه .شده بودند ضعیف آن زمان جهانیِ امپراتوریِ

 عربلستین که مردم آنجا بیشترست به سوریه و فخُنَ ها عرب پاشیده شده بود.

 مردم عربند. آورمیتاخت وتازکردند، زندگی می نارُومی مِتَسِ در زیرِ ، اماتبار بودند

 نکرده بودند. بدینجت هم نژاد خود مُقاومت عربهایِبرابرِآن سرزمین ها در تبارِ

 بدینگونه .ندمی گردپیروز  نامیوبر رُ "رموکیَ"جنگ بویژه آن جنگها در عرب ها

 است که هاجنگ آنپس از. ندکنمیجدا م وامپراتوریِ رُلستین را از سوریه و ف

آن ارتش  کِمکُبه  کنند.سازماندهی  رای غارتگرارتش جنگ دیده و توانسته بودند

 ،ه استارتشِ سراسری نداشتکه دیگر ایران به شهرهایِ که دهوبجنگ آزموده 

کمتر بسیارها از عرب جنگ دیده یرانیانِشمار ا هاآن جنگدررده بودند. کتازتاخت و

  بوده است. 

را ایران آن زمان  یِدرهم ریختگ یِکه چگونگ اشاره میکنم خداد تاریخیِیک رُبه   

بازار "بازار جهانی ،ماه یک سالی نازمان ساسانیان ایرانیدهد. در بهتر نشان می 

پایتخت  نزدیکِ تیسپون شهرکی که زمانغدادِ آنبَ  کِشَهرََ دررا  "بدون مالیات

بدونِ  خرید و فروشِ جهان برایِبازرگانان از سراسرِ. کرده اندبرگزار می ،بوده ایران

ی عربهاگروهی ازدرآن سالهای بحرانی، اما  .جهانی میآمده اندبه آن بازار ،مالیات

 چهارتا پاسبان .کنندپاول میرا چوجواهراتِ بازار می زنندبه آنجا شبیخون  بیابانی

 را بگیرد.  چپاولگر دُزدانِ آنکه جلویِ  است نبوده درآنجا یا نگهبان

دوّم گری را به خلیفه یِ ها برگشته، داستان آن چپاول زدان به بیابانهمان دُ  

 ،شوندیمتوجه م عربها آنگاه .دهندبوده گزارش می« مَرعُ»زمان آنکه در نامسلمان

فرارسیده وچپاوُل زمان تاخت وتاز کهاست  ایران آنچنان بهم ریخته احوالو اوضاع

آن ارتش و هبه دست و پا افتاد فوری .دبگیررا  توانست جلویِ آنها کسی نخواهدو

عربستان فراهم بیله هایِ سراسرِازق هم یارتش. میآورنداز سوریه جنگ دیده را 

 به آنها پیام دادهاما عُمَر .ندنشده بود رخی ازآن قبیله ها هنوزمسلمانآورند. بمی

 خودتان باشد. ازآنِ ،رده گرفتیدل کردید و بَپاوُهرچه چَ ،کنید باما همراهی کهبود
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ل به پاوُخود را برای چَکه شرایط را مناسب میبینند،  ی تاریخیهاپس از آن ماجرا

 کنند.آماده می« است که آرزویِ دیرینه یِ آنها بوده»ایران شهرهای 

که گریبانگیرِ ایرانیان  دیگر سیاسی هایِابسامانییِ ارتش و نبا وجود ازهم پاشیدگ  

گذشتگی و  ازجان درچندین جنگو آورند میفراهم  سپاهی ناایرانی .گردیده بود

 نیمه وحشی گردانِبیابانآن یِ جلوبتوانند؛ تا میدهند هایِ فراوانی انجامتالش

 جلویتوانندنمی وسراسری، ارتشی دوره دیده با نداشتناما  .را بگیرندسنه رَگُو

 مید به پیروزیِ بیشتر، با اُ آن پسسَد کنند. ازا ر هاآنو غارتگرِ جنگ آزموده ارتشِ

   .گرددها به شهرهای ایران آغاز میعربانه یِ وحشی ورُشِیُ

عربها بخش  .درچندین جنگ؛ بویژه جنگِ نهاوند ناکشتار ایرانیپس ازشکست و 

. اسالم که به ، باج وخراج میگرفتندتهمیهنِ ما را درچنگ و دندان گرفبزرگی از

 است.  را میداده ناایرانی مال وناموسِشتار وتجاوز به دینی برای کُ تِآنها مشروعیّ

 فراهم آورده بود. ناایرانی کردنِ لپاوُچَ ی خوبی را برایِ هرگونه جنایت و زمینه

 ندی کندهوانستند ارتش نیرومند تری سازمانها ت، آننابا چپاولِ مال وجانِ ایرانی  

دریک  ،ایرانیانشتارِکُا زوروما سوارشوند. ازآن پس ب و بیشتر برگرده یِ مردمِ

 توانستند قوانینِ قبیله هایِاست.  گردیدهرناموَ "های سکوتسده "به که روندی

که تالش کردندسپس  دَربَندِ ما چیره گردانند.را هرچه بیشتر برمردمِ  بَدَوی عربِ

 لیبی لبنان، ،وریهسُ کنند، تا ایران را مانند مصر،رانی را هم نابودفرهنگ و زبان ای

رَدمند ازآن میان خبا تالش ایرانیانِ  غیره وارد جهان عرب گردانند. اماوالجزایرو

 پاس میداشتند،را زبانهای ایرانی  که اعرابضِّدِ جُنبشهای اجتماعیِ و سیوفرد

 ند. پیروز گرد نتوانستند در این زمینهخوشبختانه 

 چون زماندرآن که اینست ،که باید به آن توجه شوددیگر مهمِبسیار یک نکته ی)  

مقاومتِ  بود، گردیده دهکن رج پرامَو هَرج و ازمیان رفته ایران سراسریِ ارتشِ

 ی،شهرکوی وبرزن وهر مردمِ .(بود گشتهامکان ناپذیر برابر اعراب  سراسری هم در

 ونیرو  آنازنمیتوانسته اما  ،نده اکردگانه دربرابر اعراب ایستادگی می جدابناچار

ایستادگی  یِ آنها دهجنگ آزمو ارتشِکه بتوانند دربرابرشوندبرخوردار جنگی توانِ
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رده شدن بَو تارشکُ وآنهمه جانبازی وفداکاری به اند هخوردکست میشبناچار .کنند

 ، تانده اکرد ها را مجبور میسپس آن ه است.می انجامید شهرها آن مِمردُ

 .  بدهند اجب ها به عربو در برخی جاها بچه هایشان را  خودندارِدارو

شهرها و  مردمِشتار و سرکوبِ کُجنگ وآن  نخُستِ اسالم درایران، تاریخِ یخِتار 

زیه یا باج و فتنِ جِگرِل وپاوُچَ تاریخِ .ایرانزمین بوده است دور و نزدیکِ اهایِروست

 بَدَویِ آیینِوها  توانستند با عربنمیکه  شرکِدانشمند و سَ ایرانیانِ شتنِکُراج وخَ

 داشته باشند.سازش سرِ آنها ایِگر شونتخُ

 «نمیدانم چرا ازعرب ها بَدَم می آید! » گفت:   

چگونه حاال .ندرا بپرداز آن زمان هایِعرب نباید گناهکه  های امروزی گفتم: عرب  

    ؟کنیافتخار می ،آنها اما به دینِ ؟آیدها بَدَت میازعرباست که 

ها بیابانی بودند و اسالم را نمی  عرب ،ها یکی نیست ت: اسالم با عربگف 

 هاکه عرب هی بودایرانبستان رفته و به زبان مگر اسالم از ایران به عرگفتم: ند.فهمید

این  . رده اندوهمانها آنرا به ایران آ وده ودینِ همان عربهای بیابانی ب اسالم نفهمند؟

اینگونه . ی ازآن نداریمسترُدُ تِخشناده، ون اسالم به عربی بوکه چ ما هستیم

تا این  . چرا بایداندده کرییست که درکّله یِ ماجا وغهارُدُآگاهی ونا اندیشیدن از

میدانند ها دین خود را بهتر از ما عرب ؟ندیشیمایمنطقی بنجیده وغیرِزه نسَاندا

د های خوب و بَنند هم انسانهمه ما ناایرانیوعربها گذشته  هاایناما از میفهمند.و

  .هستند

اسالم  دارد.همسانی  ربیشت ،آن مردم ویِلق و خُخُآیین ورسم وبا  میمردُهر دینِ 

هم  مد رسولِ اهللحّدوران بوده است. مُ مردم عربستانِ آن مغزِاندیشه وده یِ یزائ

 توانستهاو است. کرده و زندگی ستان بدنیا آمدهعربو در میانِ همان مردمدر

قوانین اسالم را پایه  ،سامیقوم های  ستورهاُو قبیله های خودش آیینِسم وازرَبود

 نگسار و قصاصسَریدن و رَجم وشالق زدن وگذاری کند. این قوانینِ دست و پا بُ

پیروان دینهای دیگر، دگراندیشان و جهاد در راه اسالم یا جنگ وکُشتارِ ،کردن

عجزه مُوَحی و جنگیری یا و به جِّن باور و بودن برابرِ یک مرد زن  دو ارزشِ همچنین
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که هستندهمه اندیشه هایی  ،غیرهمصلحتی و دروغِ و و تقّیه اللحرام و ح و

 شده گرفته بَدَویِ  ربهایِع رافاتزده یِخُ قبیله های ویِخُ خُلقُرَسم وآیین وازهمان 

 است.

تاخت و ها به ایران  که چون عرب این بوده و هست نایما ایران ییکی ازاشتباها 

یا  صَصقِ چرا از خود نمی پُرسیم، اما .می آید، ازآنها بدمان اند کردهو چپاوُل  زتا

به جای آنکه  ؟آیین خود کرده ایمو آنها را دین یِقبیله ای خُرافیِ قوانینِو  ستورهاُ

 و کنیمخود دورازرا آنها  خرافیِ آیینِیعنی دین و ،واپسگرا وانینِقو آیینرسم و آن

آن ها بدمان آمده که ازخودِ .برگردیم ایرانی دگرایخرَ و فرهنگِ به دین وآیین

 .شان هستند ینِئآو ن دینهما محصولِ

اما برایم  م میدانم.کدرباره یِ اسالم بسیار، چون دهمب  جوابتوانم نمی گفت: من 

؟ ما ندبوده ا هاییپیش ازاسالم چگونه دین ناما ایرانی های که بدانم دین ستجالب

گوید: وبی هستند. پدرم میخهای مهربان و م، آدمرتُشتی دارییک همسایه یِ زَ

هنوزهم  ،آنهابرو فشار ییزورگو که با آنهمههستند ناصیل همین زرتُشتینیانِ اایرا

 را نگه داشته اند.دین وایرانیتِ خود

وجود داشته است. در ایران چند دین همزمان  ،اسالم پیش ازگفتم: همچنانکه  

 تاریخِما  .بوده اند ایرانی های دیگرِدین پیرو شتی بوده، دیگران همرتُبخشی زَ

چگونه با داشته ایم وچه دین وآیین هایی که  دانیمنمی و را نخوانده کشور خود

جُدا  ایرانی آیین و فرهنگِدین وا از ها ر، تا آناند مان آسیاب چرخاندهخونِ نیاکانِ

و  و تبلیغات ضّدِ ایران روغهای دُ تاریخ همان م،ای خواندهتاریخی هم اگر ؟سازند

  .ه که مسلمانان نوشته اندبود یفرهنگ ایران

ی ارتشخی، چگونه یدرآن شرایط تار ینیمبدُشوار نیست تا ب نکته درک این  

سرکوب ، شهر به شهرجامعه و دینِ یک مردم با فرهنگ و زحمتکش را ، گرغارت

ثروتهای مادی  دنتا بتوان اند کردهدین وآیین خود را تحمیل سپس است.  نموده

ستی رُدُ شناختِآگاهی و  چون بدبختانه .دننکُل چپاوُبرای همیشه  رامایِ مینوو

خود  ریم، اما نیاکانِبرمیدا لگرانچپاوُگردنِ ، گناه را ازی نداریمتاریخ آن دورانِاز
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جا کُبود، وجدانِ دُزد باز خانهدرِاگر)گوید: که می داریم زبانزدی .کنیمش میرا نکوهِ

کمبودهایِ آن را یند وگوساسانی بَد میرورِپَ وفرهنگ مُتمّدنازجامعه یِ  .(بود رفته

را  گارآن روز جهانِ نِتمّدُبهترین  راکه نیمه وحشی لگرانِکشند. اماچپاوُبه رُخ می

 .نجات دهندگان جلوه میدهند ،اند به نابودی کشانده

 نیمه وحشیکه چگونه اقوام  نمونه های فراوانی درتاریخ هست گفتم:همچنانکه  

موجبِ خرابی و  چگونهاند. آنها  کردهمینابودهاران و تمّدُ شهرجوم می آورده، هُ

انیکه ازفرهنگِ کسند.شته اگمیوکشاورزان  نشینشهر انِمردم یِاُفتِ فرهنگ

مردم  م وآیین و رفتارِوانین و رسقزنند، خوب است کمی به  اسالمی گپ می

 .نگاهی بیاندازند مانودِخُ دورانِهمین در ،کشورهایِ دیگرِعربیعربستان و

 ،دیگرِعربی درعربستان وبرخی کشورهایِ نازن، یکمبیست وسده یِ در هنوزهم

   نداشته، حتا شناسنامه هم ندارند!مسافرت و رانندگی را  قِحّ

. غارت تیسپون به دستِ آنها می افتد شهریِ اعراب درجنگ قادسیه، زپیروزپس ا

ایرانی را با  ردان و کودکانِکاروانی از زنان وم لِ شهر آغاز میگردد. آنگاهو چپاوُ

ها درآن  عربستند. سعدِ وقاص، سردارِفرل شده، به مدینه میچپاوُهایِ  ثروت

 خوشخَبری می فرستد و پیام می دهد: ،و رهبرشان خلیفهعُمَرجنگ، برایِ 

تیسپون پایانِ آن هنوزدرشهرِکه جلویِ آن درمدینه و فرستادم کاروانی ازغنایم 

 ردُمِ گرسنه یِ آنجا بهمَ و رعُمَ ،به مدینه با رسیدنِ کاروان  !پایتختِ ایران است

 ردهایرانیان و بَ لِپاوُشتار وچَبا کُ که کنندا سُجده میاهللِ شان رافتند وخاک می

  .ندبرسَبه نان و نوایی  سته اند، تواننآنا انِدزن و فرزن  بودنِرُ کردن و

چون  .آرزویِ دیرینه شان رسیدند زآنکه مزه یِ غارت را چشیده و بهپس ا 

آنجا که توانستند سرزمینِ ما را تا دیگری نداشتند،هنرنبودند و ورزیوکشاکارمردِ

هایِ پول و  ها کاروان پس، تا سال . ازآنمیدانِ تاخت و تاز و ویرانی قراردادند

ایِ فروش به که هر روز بر ها بودهو تاخت و تاز هاگده درجنشُاسیر ناثروت با ایرانی

 .بُرده اند عربستان می
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به مال و ثروت ها هرچه بیشترعربعباسیان  با آمدنِ گذرد،میچند دهه  براین پایه  

بغداد ساکن  میان ازآن ،یایران هایِآنها خود را درشهر و بزرگانِ سَران  .رسند می

 ،باکتابکم وبیش آنجادر .میکنندزندگی  درمیانِ ایرانیانرا  زمانی میگردانند.

، بگویند: ه استساده نبوددیگر ها آن سالپس ازاما . شوندشنا میآ شهرییِ زندگو

جِن جهادگر و دینِبا فرهنگ بودید و نیازی به  زحمتکش و مردمی ناشما ایرانی

، فرهنگ بودیم بیابان زندگی کردهما نداشتید. یا بگویند چون درباورِ

رده کردن و بَ غارت وزجُبه  م،شدیکه پیروزشناختیم. هنگامیوهنروموسیقی را نمی

 کرده لپاوُهرآنچه بدستمان آمد، چَآن جهت، از نداشتیم.دیگری رده فروشی هنرِبَ

 لِ تاالرهایِپاوُازچَ پس هارستان رافرش ببگویند،  توانستندنمی یا ازمیان بُردیم.

را  روزآن جهانِرده وآن گرانبهاترین هُنرِکاخ خُسروپرویز؛ بجای آنکه بغنیمت بُ

پاره های برابر هبدستانِمان به تکیان شمشیر درم .درمکه یا مدینه نگهداری کنیم

 شیم.آن همدیگر را نکُرِکه برسَ کردیم پوره

آنکه نمایشنامه اجرا کرده یا به موسیقی گوش فرا  یِ باربُد، بجایِدرتاالرموسیق 

 کردیم.شُتُرهایمان را نگهداری می و پاس  دهزَ دهیم، آخور

 کرده بودند. پاره، فرش بهارستان را تکه و دستور عُمَر گویند بهگفت: می 

  کار زشت که نشانِ آن ؟ها باشدکه به دستورکدام یک ازآنفرقی دارد  چه گفتم: 

انجام شده است.  سلمانی مُها عرببوده، بدست و بَربَریّت فرهنگی ی ب

خلیفه یکی بوده است. حضرت علی  ناایرانی لِآنها برایِ کشتار و چپاوُوکردارِرفتار

سته تر خود را شای ، چونثمان خلیفه شودپس ازعُ خواستهمی، مذهب  سُنّی چهارم

 عربهای دیگردانسته است. آنگاه که می نیِ مسلمانابرایِ رهبر های دیگرازعرب

 گفته است:ها میآن، به اند کردهش نمیهمراهیَ

یان( کردن ایراند به جنگ عجم ها ) واژه یِ تحقیرآیی اگر به کمک من نمی 

پارس شته اند. سپس لشگری به گدینِ ما برازکرده ولندبُرکه آنها دوباره سَبروید

ر به خاک و ستمدیده را برای چندُمین با انِفرستند و ایرانیمی و نیشابور کرمانو
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 مان این شدهرِسرگیجه گرفته و هُنَ ناشتار میکنند. حاال ما ایرانیکُخون کشیده و

 .یمکن خوب و بَد کانمان را، کُشندگانِ نیا که

کند. برخی دامه پیدا میا ها عرب چیرگی وبَربَرّیتِسالهای سیاه، روندِ  آندر 

که به خدمتِ  یخ نویس هممسلمان شده یِ نسل دوم و سومِ تار نِاازایرانی

 ، چاره ای نداشته و نمیتوانستند واقعیتبودند درآمده فتدستگاه خالو لگرانچپاوُ

بنویسند. برای آنها مانندِ را که به زیانِ خودشان هم شده بود،  های تاریخی

شتار و ما را کُ مردم دوران های آنمروزی دشوارشده بود، بنویسند عربا نِآخوندا

ند. ه اکتابخانه ها را سوزاندها را خراب و دانشگاه ،کرده شهرهای ایران را ویرانه

ند؟ از میان بُردو کرده خراب را تاریخیوآثارآتشکده جَشنکده و چگونه :ننوشتند

رنگ  و داستانهای پهلوانی راهای حماسی یقاشنکه بر روی آنها  دیوارهایی چگونه

مجسمه  وی تابلوی رنگهزاران چگونه  ؟کرده اند، تبدیل به خاک کردهگری نگارو

سیقی های مو ردند و دستگاهازمیان بُ ده شده یِ هنری را با کُلِنگ و تَبرتراشی های

 ؟را شکسته یا درآتش انداختند

آنچنان  ناما ایرانی بسته شدنِ آموزشگاهها ودانشگاهها،پس از وشتند:نن  

یی که به  عربها همان ویِخُلق وخُ که شدیم اُفتِ فرهنگی گردیده و بیسواددُچارِ

  یم. ه ابه خود گرفترده اند کتازو ایران تاخت

، اما بودند آفریدن کردهو نوشتنآغاز به پس از سالهادوباره که کسانی هم بودند 

توانستند ازمیان می را تا آنجا که می سپس آثارآنها وشدند شته میشده وکُگرفتار

که  ایرانی بزرگِ دانشمندِرازی کتاب  :ونه های فراوانی ازآنها را داریمردند. نمبُ

 کوبیده شرَسَربَ تا آن اندازه گرفته، ه استاسالم را خرافات و وحشیگری میدانست

 است، که بیشتر از سَد جِلد بودههم  را شدیگر های کتابشده بود. کور کهبودند

 را اسید سولفوریک ل ولکُاَ کاشفِزرگِ ب آن دانشمندِیک کتاب از .ندرَازمیان می بَ

 نایاروپائ ند ونهم ابوعطا میخوا ها قورباغه حاالاما  .گذاشته اندبرجای ن

معرفی  عَرَبو اسالمی ا دانشمندانِرازی ودانشمندانِ دیگرِ ایرانی ر ،استعمارگر

که کشورهای آبرو و اعتبار ببخشنداسالم به ده شُمیخواهند هرجور میکنند.
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ه اسالمی کری وشکمیدانند نوچ بمانند،عقب مانده  و همچنان مُسلماناسالمی 

 اندازد. بیرطخَپائیان را به وه منافع ارکدرسَ میراسی نکباشد، هرگز به دم

درهرخانه ای عربی را  هایِ کنترل،پاسگاهون برفزُاَ، نرزَدرهرکوی و بَها  عرب

عربی را بجا  هایِ آیین ایرانی یِ آیا آن خانواده .که گزارش دهد ه اندگذاشتمی

 ؟آورد یا نهمی

بخشهایی که بدستِ در ناو بیسواد شدنِ ایرانییِ آموزش و پرورشِ ایرانی یابودبا ن  

 ؛رده نشوندشته یا بَکه کُ بودند اسالم آورده بناچار که ایرانیانی .آنعربها افتاده بود

وزی و آمبجایِ سواد آن پس. ازردندبُ میه مکتب هایِ قرآن خوانی ب را آنها فرزندان

از و خواندندمی به عربی، قرآن را بدون آنکه معنای آن را بفهمنددانش پَروَری، 

گونه یِ مسلمانِ از انی، مسلماننزدیک به دویست سال یدریک روند .کردندمیربَ

شهر یا دهِ آنها سهمِ را که  بعَرَآن قبیله ی نام  ،بودندناچار همچنین .ایرانی شدند

 که نامهایشان چند نسل، فرزندانِ آنها ز. پس ابگذارندبرخود  ،آن قبیله شده بود

آن قوانینِ کم و بیش به اسالم وو ندزفرهنگِ خود دورشدا عربی شده بود. هم

 آن تاریخ درمیان تحریفِ دینجهت ضرورتِگردیدند. ب نزدیک قبیله های عرب

  .دم ادامه دارهکه تا کنون ه بودآمدنیزبوجود ناایرانی

اما  ،داشته هم کمبودهاییاگرتمدن ساسانی  نمی نویسند کههنوزهم نَنوشتند و  

 روز بوده، باالتر بوده است.آن که بهترین تمُدن دنیایِ موُن رروگردن ازتمدُیک سَ

لَعب و  و ؛ آن را حرامشناختهنر و موسیقی را نمی ،سفهفلچون اسالم   :ننوشتند 

 ، مانند پُتکِاسالمی یت و بی فرهنگیِوّدَ. ننوشتند این بَاست شُمُرده یا زشت  لَهو

 درجایی نگفته اندکهاست.  ایران بوده دورانِآن یِفرهنگ جهان برپیکرِ شنده ایکُ

ایران  هزاران سال مردم ،بَدَویّتِ اسالمیبا نابودیِ دولتِ ساسانی و رویِ کارآمدنِ 

 !ند ماندخواهبه دوریِ فرهنگی ئشکوفاشد واز رُ جهانو

را که و مُتمّدِن ایرانیانِ شهرنشین  و که اسالم آمد مه گفتند و نوشتندبا اینه  

ها بوده آن آیینو موسیقی و هنر و دانشگاه و دانش آموزی و دانش پَروَری، دینِ

، نجات داد! به جای است جان انسان درفرهنگشان گَزَند ناپذیر یا مُقدس بودهو
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را با تمدن و فرهنگِ آنساسانیان بنویسند وجهانسازدن و فرهنگ آنکه ازتمّ

 .نجندبسَ نیمه وحشیبیابانگرد اعراب دوران و زندگیِ جهانِ آنایِ دیگرِکشوره

و از قول روسها  کمکشان آمدنددی و بیگانه هم به های خوها کمونیست تازگی

مردم ایران ازآن  که جامعه یِ اشرافی و طبقاتی بودیک نی جامعه یِ ساسا :گفتند

آن رهایی و ثروتمند شدن، به پیشواز برای ناایرانی شنود شده بودند. بدانجهتناخ

 پُرولتاریاهای بیابانی رفته بودند! 

ه یِ هرجامعمانندِ ایرانیجامعه ی شهرنشین اگرکه  شگفت نیست ننوشتند:  

ونت و شُخُ فرهنگی،یک جامعه یِ  ای دردِاما دو است. دیگری کمبودهایی داشته

رم نوزایش و رفُجامعه یِ پیشرفته یِ فرهنگی، دوای درد یک  ست.ین یفرهنگبی 

 است. آن جامعه یِفرهنگشهردرراستایِ فرهنگ و فرهنگی

. میبریم پِی رفای آن بالهای خانمانسوزبه ژ بیشتر از هزار سال است، تازه داریم 

یِ هایِ جهان دانشگاه ردنِوازمیان بُ یِ شهرهاخراببا چپاول و که ختوآمبه ما  ختاری

 .بودندنِ آن روزگارجها دانشِ کانون بلخ کهو َ ری، نیشابور ور، استخر،گندی شاهپ

به زوال  و یموتمّدُنِ خود دور ش واز فرهنگ ، یمدمجبورشُچگونه  ناما ایرانی

 . چارگردیمدُ فرهنگ و نابودیِ اندیشه

دادگاه  ،بیمارستان ،مدرسه ، خانه سازی،عربهای مسلمان :توانستند بنویسندنمی  

ه های د با سکّکه ناچار بودننداشتند هسکّ حّتا پولِ را نمیشناختند. زندانو 

دوره یِ به تقلید از نخستین دانشگاهِ اسالمی را  .کنندساسانی خریدو فروش 

 اسالمی یِهانظامیه ن آاما  .ساختند ناد سال ایرانیپس ازسیس دوباره انساسانی

دیگر  ساخته شد، الملک توسی خواجه نظامو بلخ به دستور و نیشابورکه در بغداد 

هایِ جهانی راهِ پیشرفتِ دانشدورانِ ساسانی، دردی شاپورِهایِ گنُ مانندِ دانشگاه

 نبود.

 ایرانیانخونین میان های آن جنگ، چرابودند رفته عربهابه پیشواز مردم ایراناگر 

. زمین گردندوارد ایران نهای ایرانیا کشته شدند از رویدرگرفت؟ چرا مجبور آنهاو

و  اگر برای تبلیغ دین ؟و به بردگی گرفتند کردندشتارایرانیان راکُ به شهرِشهر چرا



93 

کردند وزتجاو بُردندگی ردِایرانی را به بَه یِ آمده بودند، چرا هزاران خانواد نویتمع

های ایرانی، گروهی بچه و  نافروختند؟ آنهمه به زندر بازار مکه و مدینه و 

که به دنیا خواهند آمد و  رگفته بود: از اینهمه بچه هاییمَعُحتّا که تجاوزکرده بودند

 پناه می بَرَم. هللپدرانشان شناخته نیست، به اَ

که  است جنگ نهاوند بوده رده شده یِبَ نهاوندی خود یکی ازآن اسیرانِ پیروزِ 

زده: جگرم فریاد می ،ایرانی رده شده یِدکان بَکوو نادرمدینه با دیدن آن زن

آن خلیفه یِ عُمَرکه خوردمه نامردی وجنایت می سوزد. آنگاه سوگند میازاینه

 همآسیاب بادی بوده و نرمندیرده یِ  هُبَ کهاوکشت. خواهدرا  عربهازمان 

که از او خواسته بود آسیاب بادی برایش عمربا  در برخوردی ،است ساختهمی

بماند. به یادگار تاریخبسازم که دربرایت  آسیابی ،گفته بوداوبه  کنایهبا  بسازد،

 کشد.را میدوم  خلیفه یِعُمَرتی رصَبه دنبال فُبه پیمانش پایبند می ماند و  سپس

پهلوان  کشد.، خلیفه یِ سوم عثمان را میکه اهل همدان بوده دیگرایرانی از اوپس 

   میکشد.را علی خلیفه یِ چهارم بهمن جازویه )ابن ملجم(  به نام دیگر ایرانی 

برابرآن در مردمِ ما یِ ایستادگیِهاکه اُلگو و پیشگامِ جُنبشبودند انو یارانش آنها 

های دویست ساله وتالش ها آن پیکارگردیدند. سرانجامِ لگرچپاوُ مسلمانِ عربهای 

ایران د. درخاورنجدا گرد و زبان عربی جهان عرباز یانایران ،وجب شدم نایِ ایرانی

 باختر ایران هم شمال و برپا گردیدند. در یِ صفاریان وسامانیانهایِ ایران تدول

 .آمدبه میدان آویچ ردِ دیلمی، مردازآن میان گیله مَ بویه، خاندان خاندان زیار و

کرده واُمید ایرانیان بزرگی از ایران را آزاد که بخشِ دانیممیاو را  یِداستان زندگ

بدبختانه  امانی را ازنو زنده گرداند! ایرا خواست دین و آیینِبود. چون می گردیده 

 ، درگرمابه کشته می شود.اند انِ خلیفه بودهجاسوسکه از بدست دو نفر تُرک

برای ها که انگارعربگفتگومیکنندتازِ عربها به ایران وت خازتا آنچنان اسالمگرایان 

از فقرو بیماری و بالهای  را ایرانیان که ن انسانی به ایران تاخت و تازکردهیک آرما

به  رعربلشگسردارِعد وقاص درشب جنگ قادسیه، سَاما  ند.هدآسمانی نجات ب

های  آن کاخ درجنگ پیروز شویم،اگر .گوید: به آنسو نگاه کنیدمی نشمُجاهدا



94 

سرسبز و رَمِه های بیشُمار و زنهای زیبای آنجا ازآن شما  های بُزرگ و باغستان

دادگری برای  گوید: مانمی .رویدکه به بهشت میشته شدیدکُ مگردد. اگرهمی

خانواده یِ اید به جان و مال ونبپس ازجنگ شدیم، پیروز اگر ،جنگیممی عدالتو

 آسیبی وارد شود.  کسی

 . بودیم شدهساکت  هردو 

چرا این  ؟ته اندهای تاریخی را درکدام کتاب ها نوش داستانسرگذشت وگفت: این 

د؟ چرا نباید مردم به دانش آموزان آموزش نمیدهن کتابها را دردبیرستان ودانشگاه

 داشته باشند؟ن آمده خبرشان فرهنگنیاکان و تاریخ و که برسرِیبالهایما از

 درآینده تاریخ را تحریف کنند. نمیتوانند مانندگذشته ،آیندهدُنیای مُدرنِ در گفتم:

آخوند و ه ازکمی ستَظلم و.آنگاه با تاریخ راستین خود آشناخواهند شُد مردم ما

ن به دورانداخته، دُبَرسرِ ما ایرانیان آمده وکشور ما را از جاّده یِ فرهنگ وتمّاسالم 

به جای آموزش و پرورش ما آینده که در تالش کنیمباید د. روشن خواهد گردی

. بیاموزدحقیقت های تاریخی را به فرزندان ما دروغهای اسالمی، خُرافات و

هایِ تاریخی، نتوانسته  نشان دادنِ سرگذشتخوشبختانه با اینهمه دروغ و وارونه 

برای  توانی را ازمیان برداشت. تاریخ را میتاریخآثارِهمه یِ نشانه ها و شودو نمی

ازمیان برای همیشه را توان آناما نمی ،واژگونه نشان داد برخی مکانهادر دوره ای 

 ها را در جنایتدِ پایِ آن تواند رَرکسی بخواهد حقیقت را بشناسد، میرد. اگبُ

 کشورهای دیگرمصر و در ایران و که باستانی های تاریخی وآثارِ تاببسیاری ازک

  کند.پیدا ،بجای مانده

 ناما ایرانی. اگرروزیهای گذشته استو پی شکستآینه ی تاریخ  می دانیم 

از تجرُبه یِ توانیم اه میآنگ.آشنا شویم ودخراستین  گ و تاریخِ کودکی با فرهناز

را  یِ کنونیراهِ درمان و بهبودیِ بیمار وزیم وبیام یخی تاریزیهاوپیر وستها کش

ناسَره  از را توانند سَرهنمی ،تاریخ راستین خود را ندانند که مردمیپیدا کنیم. 

ساختنِ آینده، به تاریخ  آگاهی و شناختِ هرمردمی برای بدینجهت .بدهندتمیز
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گذشته است که آگاهی ازودانش گذشته یِ آنها گره خورده است. نور راستینِ

 .کندو افشانی میپَرتُ ناشناختهآینده ی بر

 یِتجرُبه  بهرایِ ساختنِ آینده نیازبه گذشته برگشتن درست نیست، اما ب  

بَررویِ تاریخِ  : گذشته چراغ راه آینده است. اماگویندگذشته است. می اشتباهاتِ

 .ساخت بهتریآینده ی  انونمیتدُروغ، تحریف شده و

                                                            *       *      * 

این کیف  دررا ی شماه پروند، ازرویِ دلسوزی گفت: بود کنجکاو شدهاوکه بیشتر

 ای آیا ازمشهد فرارکردهشده اید؟پرسید:دستگیر ااما نمیدانم چر .گذاشته اند

 اعدامی هستی؟و

 انان دیگرهم که مانند منوجبسیاری ازاما  ،کاری نکرده ام که اعدامی باشم،گفتم: نه 

زندانیانِ  آخوندهاند. ته اشکُها بوده، همه را دنخورده، اما مخالفِ آفعالیّتِ سیاسی ک

 و کردهدستگیردوباره ی ازآنها من هستم، کیوده والف آنها بخه مِکرارژیم گذشته 

یِ مخفی فراری شده یا مجبور به زندگآنها از یگروه اند. را اعدام کردهآنها از ماریشُ

 .گردیده اند

بودیم. شده آش داغترکاسه ازشاه ودر بَرابرِ یمانقالب کن یمخواستنانی که میجواما  

، بیگانه بودیم تاریخو اسالمی پای منبَرها بُزُرگ شُده، اما باکتاب جامعه یِدر  چون

همان گروه همگام همراه و .را بشناسیم کشورمان انِشمندُو اندوست یمستواننت

بزرگ رُشد کرده وبا هم ی خدرآن شرایط تاریکه یم دشُنیستی وکموهای اسالمی 

 یم. بود شده

 دیگر اعدام کنند، خونِ من ازآنهاایرانیِ  نوجَوانِ مانند هزاران را هماکنون اگر م 

هایمان، خون ریختنِبازی وجان اگربا که است ازاین مینگران تر نیست. امارنگین

، جای افسوس یمبدهپایان  وحشیانههای کشتاروریت ربَبَبه اینهمه  میتوانستیم

 نبود.

که بجای این .کنیمساله را همچنان تکرارمیارهایِ هز اشتباه ،نا آگاهیاز  بدبختانه   

آبیاری آنرا شکانیم،بخُریشه ی خُرافات و بی فرهنگی راکه خود اسالم است، 
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؟ کشورش میکندخرافاتی را رهبرِ میکنیم.کدام مردم خردمند آخوندِ

 "نابخردی است آزموده را آزمودن "گویند:می

 هاددانجام ن جرمی؛ ردمکبه روستائیان می کمکرده وکفعالیّتِ سیاسی درمشهد  

وجنگ ودعوا دودستگی  ،ما میان روستائیانِدر کهندبود وردهآ اما شرایطی پیش.ام

ب که اززندان شاه آزاد دربدرشویم. روزهای انقالو فراری ،ناچارشدیم دآمدکهبوجو

ا هم شادی بکه درغم و ردم بویژه جوانانِ روستای خودماندرمیان م .شده بودم

، چند شاه آزادی اززندانِگرفته بودم. روزستایش قراروهرمِ موردِبزرگ شده بودیم، 

 نزدیک به پیشوازمروستاهای دوروروستای خودمان وو شهرهزار زن ومرد از

، مُجاهِد دادندشعارمی نایئکشتند. روستا گوسفند چندو ندزین بندی کردآآمدند.

 .مُجاهِد، به دهکده ات خوش آمدی

که بدست  با تجربه ودانشِ اندکی ،آزادی از زندانِ شاهنخُستِ روز من ازهمان اما 

یا سلمان که چرا دیگر مُ برای همه روشن کردم م،آنجا که توانست تا .بودم آورده

نستم، برای دیگران دایکه مناسب م درجاهاییو نابرای جوانجاهد نیستم. بیشترمُ

 وفرهنگ وآییندین  ،دنشچیره شُازهمان آغازِ چگونه اسالم که کردمبازگو می

رمی انقالب یا رفُاگر. بوده استیِ ما آزادوسَددِ پیشرفت و کرده را سرکوب یایران

ظُلم که ریشه یِ همه یِ باشد اسالم خودِریشه کن کردنِ باید برای  ،انجام میدادیم

ما پایین  روشنفکرانِمردم و فرهنگ و دانِشِ ازآنجا که مااست.  بدبختیهایِوسِتَم و

به قدرت  آخوندهادندکه کردند وکمک نمو. استعمارگران هم سوء استفاده بود

 برسند. 

آشنا شده بودم.  دوران دبیرستاناز مشهد،در با آخوندها و انجمن های اسالمی من 

اسالم از که درآنجا وشناختیشاه  زندانِدرکتاب تاریخی خواندنِ چند باسپس 

گروهای ون اخوندکه آ ممیدانست .بدست آوردم گروهای اسالمیوآخوند، همچنین 

آگاهی از تاریخِ اسالم . باهستندسازندگی بدور ازفرهنگ و دیگرانازبیشتراسالمی 

هرچه بیشتر کشور ما را های اسالمی گروهه روحانیت ودرایران، درک کرده بودم ک

 . به راه زوال ونابودی می اندازند
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های  کتابِ تاریخی، بویژه کتابنِ چنددرزندانِ وکیل آبادِ زمانِ شاه، پس ازخواند 

 کم و بیش به این درکِو سعید نفیسی،  روی و اندیشه های آغاخان کرمانیکس

 یِ هزارساله رافیگرایِخُ یِ میهن ما، حاکمیتِنیادبُ که مشکلِ اریخی رسیده بودمت

گروههای ها و دانِ آن دوران، جوالنگاه کمونیستاما از بَدِ روزگار زن .استاسالمی 

 کتابیِ زندان، به فرهنگ و دانش یاچریکی وکمونیستوِشده بود. درجَو اسالمی

تاریخ سراسرِ جهان و ایران را به چند  شد.داده نمی ئیبها ،کردن و پژوهش دنخوان

 ه زده بودند.رِهای روسی گِ مانفرمول ماتریالیسمِ تاریخی و رُ

اقعیِ و ازتاریخ اندکی شناختِکه  را نداشتیم یزمانِ شاه کسانِ ندانیزما درمیان  

مُجاهدینِ تازهای خونبارتاخت واز ماند. کما را آگاه اند وبته کداشته باشد ایران

چرخانده آسیاب با خونِ پدران ما چگونه  کهآنهاتَجاوُزهای بیشمارِوبه ایران  اسالم 

انستیم وتیم، نمیتخگذشته را نمی شنا خن تاریوچ .یمدانستنمی چیزی ،بودند

ی نمیتوانستیم از اشتباهات تاریخ . تجربه های تاریخی بدهیمبه  یئهاو بارزش 

سّدِ آخوندها همین که اگرجنبش مشروته به پیروزی نرسیده است،  ،یمدرس بگیر

آنچنان وانمود وخوند درآنجا با ما زندانی بودند آراه آن بوده اند. اماچندین 

مُکراسی مبارزه میکنند. هیچکس ها، برای آزادی و دِآخوندکه انگارآن  گردیدمی

آخوندهایی ؟چراهمراه مستهآزادیخواه ن مَدکه اگرخودش را به زیر پُرسش نمی بُر

 هستند؟ ودگراندیشانعقیده هرگونه آزادیِ  الفِخکه مُ ام شدهزندانی 

ا وخواندنِ چندکتاب، ، ازخواندنِ همان روزنامه هنایِ زندانیدانش وآگاه 

درستی ازریشه های  که هیچکس شناختِجَووی ساخته شده بود .رفتنمیفراتر

 نِگرانه به میهنش نداشت، تا بتواند دیدی ژرفتاریخی و مبارزات گذشته یِ مردمِ 

های  که درزندان یرصتِ مناسبکه بتواند از فشدکسی پیدا نمیآینده داشته باشد.

، بود بوجود آمده خوانی و پژوهش کتابرُشد فرهنگیِ زندانیان سیاسی وشاه برای 

 ی بکند.ررستیِ دُه استفاد

زندانیان خودشان با وجودی که همه گونه کتاب در زندان زمان شاه وجود داشت.  

کتاب دعاهای تنها ،هوادار خمینی نِامسلمان به کتاب خواندن اهمیت نمی دادند.
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مِ آنها هّکارمُ.میکردندرارتکو خواندندمی را الفَصاحَه نهجُ و البَالغَه هجُگوناگون یا نَ

که شیارباشندنند و هورا زمزمه ک عربی ودُعاهای که نمازهای گوناگوناین بود

تالش  وار کبیشترِ .دننَجِس شو کهنخورد آنها تنِبه  هانیستکموخدای ناکرده نفسِ 

یا به دنبال  دوب ، ساختنِ تشکیالت و ورزش کردنها ومجاهدین هم کمونیست

 درمیان تشکیالتِ ،ها گروه آن. هرکدام ازمیگشتندتازه وارد  یارگیری ازکسانِ

بسیارسطحی بود  ها اما آن گفتمان .داشتند های سیاسی برنامه وگفتمان خود

خواندند، کم و بیش کتاب میآنها. برخی ازفرهنگی نداشتفلسفی  یِمایه درونو

 زندانازاینجهت  وزنامه ها بودند.رخواندنِ خبرهایِ روزانه دَر لِبه دنبا دیگراناما

 ترِیِ اندیشه های ژرفئشکوفاشد وجایی برای رُکه میتوانست  شاه انِهای دور

 .ددرسطح چریک و مُجاهد باقی مان، گرددفرهنگی اریخی وت

پس ازانقالب  مشهددر کهرا آخوندهاییبیشترِ همانگونه که اشاره کردم،

گردد به رمیبا آنها بَ یَمئشناسم. آشنامی ،اند گردانندگانِ این رژیم اسالمی شدهاز

آنگاه  . در روزهای انقالب،مشهد و زندانِ وکیل آبادِ دبیرستاندوران  هایِ فعالیت

مینی بودند و دِ خُمُقلِّکه  زندانی انِهمان حزب اهلل هی د،شُرهبَمینی رَکه خُ

 همه کاره خورد،ها ن کمونیستبه  تنِ آنها شان این بودکهنرِبزرگترین هُ

را وا و بود با من زندانی مشهد زندانِیکِ  همان بندِدرکه هاشمی نژادد آخون.ندشد

شده بود.  راسانپس از انقالب همه کاره یِ خُتم، خران دبیرستان میشناواز د

پس ازآزادی من اما  ،همکاری کنم ها خواست که با آنروزی به دیدنم آمد واو

بیشتر  آخوندها راه افتاده اند.همان به دنبال  هنگامیکه دیدم مردم، اززندان شاه

و  بسیار نگران وردم ی بُپِ ،جامعه یِ اسالم زدهواسالمی  انقالبِ فاجعه بارِ به ژرفایِ

   شُدم.  افسُرده

کراهللِ پاکنژاد می شود. به یاد شُیمو بدتر ، خرابترچیزدیدم همه روز به روز می 

داد. او یکی ازافرادِ سَرشناس نِ دوران شاه به من فلسفه درس میکه درزندا افتادم

که رژیمِ شاه  روزهای انقالبآن بود. در رانوآن د نِااندیشمند، درمیان زندانیو

حاصره کرده مُن واز بیرزندان را  ،م آمدهمردُ کهی روز ،کردآزاد می را ناانیزند
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 با وآمدند زندان را شکستند درهای درونیِ، هم نزندا سیاسیِغیر زندانیانِ بودند.

و  یرهبربه که پاکنژاد درآنجا  .یمهمه در یکجا جمع شدسیاسی  زندانیانِ ما

 :گفتبرای ما سخنرانی کرد و شده بود، انتخاب راهنمای زندانیان

میخواهید جانشینِ این رژیم  چه رژیمی را ،شویدخوشحال نباشید که آزاد می 

به  نامیاگراسال ؟ببریمب را به پیش میتوانیم انقالسازنده با کدام آلترناتیو  ؟کنید

 .د شدنخواهبرابر بزرگتر هاها ده این زندان ،که می رسندقدرت برسند

دلِ  زندان انِازکمونیست اما کمونیست بوده است،دورانی هرچند خودش  پاکنژاد 

به  ، روزیزندان تنها زندگی میکرد اما در ،با هیچکس بد نبوداو  .خوشی نداشت

ایران در هردو، کمونیستاسالم و که درک کنم ها گذشت تا من گفته بود: سال

 .هستند شت و رویِ یک سکهپُ

ما، یان ئکی ازروستاایِ انقالب، گروه کوچبا قدرت گرفتن آخوندها درروزه  

ه بودند. خوشبختانه، بیشتر ها نزدیک کردنخود را به آ و شده آخوندهاهوادار

به من احترام می گذاشتند وگپ شنوی داشتند. با دوستان و نزدیکانم  نایئروستا

 کنیم. سازماندهیرا  گروهی، دور و نزدیکتوانسته بودیم؛ درمیان روستاهای 

ها آخوندها وهوادارانِ آن کهی بودمانند همان جهاد سازندگ ما هم گروهاین  

تشکیل ازجوانانِ روستایی بیشتر گروه ماماهای انقالب برپا کرده بودند. اروزدر

این  ،ندبود چپو دانشجوکه بیشتر سیاسی های گوناگونِ گروهاز یافراد .شده بود

همراه ما  بازن و مرد هم  ودندانپزشکِ . چند پزشکگروهِ ما راهمراهی میکردند

 رفتیم.میستائیان وبه ر کمکبرای روستاهای دور و نزدیک  بهشده بودند. 

 انِشُدند. شُماری ازاسالمیآشنا مینزدیک با هم و دانشجویان از  نایئروستا

 رفت و آمد پیدا کرده بودند. ما هم با این گروهِ خلق جاهدینِمُ نمازخوان وهوادارانِ

و با حکومتِ آخوندی  بیشتر ما اما ،ه ای نبودویژبرای گروه  سیاسی ما تبلیغ کارِ 

نزدیک با دانشجویان و روشنفکران شهری از  خواستیممیمخالف بودیم. اسالم 

بودکه  رفت و آمد ها همکاری و دوست شوند. در اینرفت وآمدکنند و  نایئروستا

آرام زندگی در روستاها آشنا شوند. دانشجویان هم  سختِ میتوانستند با شرایطِ
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و قوانین  که با حکومتِ آخوندی میکردندآگاه را گفتگوکرده، آنها روستائیانبا آرام 

 گندم و زیرو روکردنِ نِوکردَرُدِ. درخواهد شدروز به روزخرابترکشور ما  ،یاسالم

 و کم هم یانئروستا کردیم.میها کمک ده و غیره به آنهای میوه وساختن جاباغ

 اسالم برخوردِآنها به و کار وزندگیآنهانسبت به و رفتار وکردار دانشجویان بیش با

 . شدندمیا آشن،

 ازدانشجویان وجوانانِ نایئدیدند روستاکه می هوادارآنها نِاآخوندها واسالمی  

بیشتر روز به روز آنها  دوستیِکنند. همچنین میدختر و پسرِ شهری استقبال 

از  یرین شده بودند. آنها برای جلوگنگرا ،گرددمارشان افزوده میشُرمیشود و بَ

دارانِ خود . به زودی هوانداره جویی افتاد، به چکوچک فعالیتِ این گروه

، سازماندهی کرده و آنها را روستای دور و نزدیکچند در  "بسیجسازمان "دررا

که برایِ کمک  هرروستاییازآن پس به  کرده بودند.اده یِ درگیری با ماآم

یا شعارهایی برضِددِ ما  ،تا جلویِ ما را بگیرند فرستادند، گروهی رامی،رفتیممی

بر ضّدِ من بنامه ای زمان شَ. همما اسالمی نیستیم روستائیان بدانند، که میدادند

ش نیز جواب سالم دادنَکمونیست شده، شاه نوشتند که فالنی فرزندِ فالن درزندان 

 .جایز نیست نابرای مسلمان

 ه بودند؟کار را کردگفت: براستی این  

اینجا که گفتگوها به  حاالرا نگه داشته بودیم. هابنامه گفتم: آری، چند تا ازآن شَ 

که به شما گفته چنانآن،شود بهتر روشنتا  گویممیرا  یدیگر کشیده شد، داستان

 آنهاهستیم.بوده ومیهنمان  ، بلکه ما عاشقانِیند، ماگول نخورده ایمگوومی

ایران  برای آنها یند.وغ میگوس درکبه همه  و ه درهمه جاکدروغگوهستندیبکاروفر

قوانینِ  ،شدهخواهند هرجورمیومهم نیست، اسالم مهم است  انایرانیزندگیِ  و

 . را درایران زنده نگه دارند یاسالم

رباالیِ یکی د .هرت دارددرمیان کوهنوردان شُ که غارمُغانروستای ما، به نام مُغان  

 که کوهستانی است آنده یِ جاّ جای گرفته است.کوه بینالود ازرودخانه های رشته

 گردد.می شوارآمدِ ماشین به آنجا دُبا ریزش برف، رفت و
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رای روستایِ که ب بخشِ تُرغَبه همیشه مُشکل داشت درزمان شاه، آموزش و پرورشِ

 یِ ما آموزگار بفرستد.دورافتاده و کوهستان

پیش بسته شده بود. دبستان دِهو آموزگاری به آنجا نیامده،مدیپلم گرفت که سالی  

دیپلم  گفتم:بود، رفتم.که نامش قاضی تربتی  پرورش بخشِ تُرغبهس آموزش و ئیر

که ک بدهیدستَدَاگرشما اجازه و دفتر آماده یِ خدمتِ سربازی هستم.ام و گرفته

نفرستاده امسال آموزگاری که وم دبستان دهِمان را خواهم برمی .کارم قانونی باشد

 خواندنِ شان ادامه بدهند.به درس بچه ها کهکنم  . تالشندازماراه بیخودم ، اید

سپس .شد خوشحالو شگفت زده ،بود ندیدهکسی ازاوکه چنین برخوردی را  

خود روستا وازکدام  گفتم: اهلگرفته ام؟  چگونه دیپلمو کنجکاوی پرسید: کجابا

یِ مشهد دیپلم گرفته ام و غیره ... پس ازآن تبارهستم. ازدبیرستان فردوساک ونی

است با مهربانی گفت: آنجا بنشینم تا برگردد. با یکی وخمیبرهمچنانکه گفتگوها، 

 کهگفت و سفارش کردباغیان برگشت. داستان را برای اوبه نام د کارمندانشاز

 م بگذارند.م دراختیارَرَداهرچیزی برایِ دبستان نیاز

 نجوانا شما که ارزشِبودندبیرون رفت، گفت: کاشکی کسانی  غدباغیان که ازاتا  

پسرم، نیازی به گفت: برو یرون آمدن ازآنجا، روبه من کرد ودانستند. هنگام ب را می

واهی داد. همانگونه که ت را به خوبی انجام خدانم که کارَمی .سفارش کردن ندارم

 را بفرست تا برایت فراهم کنیم.کم داشتی بنویس، یا کسی  که یزیهرچ :گفتم

 .را راه انداختم مُغانتان دبسو رفتمدهمان ی را برداشته، به دستکِ نامنویسودفتر

 دند،شُشاگرد می سدُوبیستبیشترازکه  تا ششم مازکالس یک بچه های روستا را

 اداره اینکه حقوقی بگیرم،بدونِ  ،مششُم وکالس پنجُ کمک شاگردانِرا به  همه

 کردم.

های کالسچُختِ جره و نوبراه کردنِ دروپیِ ساختن و ربا سرمایِ زمستان و چگونگ 

که  یِ ساختنِ چند تا میز و نیمکتچگونگ .کردک )آبچک ( میکه اوچی دبستان

وجود  که یدیگر سختیهایِو دادبوی کافور می و خته بودیمازتابوتِ کهنه یِ دِه سا

یِ های غیر بهداشت همچنین رو براه کردنِ توالت .دیمآن سال را گذران داشت،
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( خود  دادیمانجام  مپدر و مادرهای شاگردان که به کمک وهمکاریِدبستان )

 به شمار شاگردانسهمیه ای که هر روز این را هم یادم نرود .دارد یهای داستان

کالس طرف دولت برای ما می فرستادند.از شک و بیسکویت و میوه خُشیر دبستان،

 ودمخُآمدند. پدرِمیکه نزدیک به پنجاه نفر داختمشبانه هم برای بزرگساالن راه ان

این را هم گفته باشم که درکنارکتابهای  یکی ازشاگردان کالس شبانه ام شده بود.

 را حسنک کجاییکتاب ماهی سیاه کوچولو وهای صمد بهرنگی بویژه ، کتاب درسی

درپایان آن سال یاد میدادم.  شاگردانمبه  زوه یِ دیگرکه سیاسی بودند،با چند جُ

 که ساواک مرا دستگیرکرد.بود

 کردند. ما دبستانِ ده را به نام من نامگذاری روزهایِ نخستِ انقالب، مردم روستای 

شریف واقفی را به جایِ مجید یِ آخوندها تابلوی ئکه به راهنما چند روزی نگذشت

 نامِ من، درباالیِ سَردرِ دبستان نسب کردند.

زمانش او را ریف واقفی چه بوده است؟ چرا هَمرَیِ این شپرسید: داستانِ واقع  

 دِ، برضّآمده بودبوجوددرزمان شاه که  کُشته بودند؟ گفتم: سازمان مجاهدین خلق

سازمان پس از مدتی  آن رهبرانِ بیشترِ .کردرژیم شاه مبارزه ی مسلحانه می

خود را در روزهای انقالب ها، سپس آنازاسالم برگشته، مارکسیست شده بودند. 

هی مسلمان مانده گروسازمانِ مجاهدین هنوز ند. دردرونِسازمان پیکار نامید

میان آنها انجامیده بود. شریف در ، به درگیرییهای درون سازمان کِشمَکِشبودند.

که  مارکسیست شده  به دست همرزمانِ گذشته اش ،بود واقفی که مسلمان مانده

 .شودبودند، کشته می

ا خوب خود ر رده،ها سود بُ ازآن جنایتخواستند، آخوندها پس ازانقالب می 

 د جلوه دهند.یِ دیگر را بَمجاهدین و گروه های سیاسو

کرده بودم. پس  ان شاه یکسال، به تنهایی ادارهکه من درزم همان دبستانی  

آن بیشترِفرستاده بودند.بیست آموزگاراز ازانقالب برایِ اداره ی آن، بیش

 ،یت بدهندشاگردان اهمّجای آنکه به ب موزگاران آ حزب اهلل هی بودند. آموزگارها

همراه شده  روستا با بسیجبیشتر  کردند.میدرکارهای بیرون ازدبستان دخالت 
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رمسجدِ روستا، هرهفته دوردند ورزیده میآونرانِ خندِ سخواز مشهد آ و بودند

های سیاسی را به میان  وگروه ها پای منسخنرانیآن در. گذاشتندسخنرانی می

که پس از انقالب  کسانی مانندِ منبه مردم میگفتند که من و و ندکشیدمی

 .گمراه شده ایموچگونه گول خورده  نیم،کالفت میخآخوندها مُبا

نها با اما آ، رفتندها نمی که گروه ما به آن سخنرانی یسالی گذشت، با وجودیک  

خود را به دور ز مردم روستابیشتری ا ، توانستند شمارِندکه دراختیارداشت امکاناتی

خودمان، به  نایئآخوندها و چند نفر ازروستاه گفتم، ک راآن شبنامه گِرد آورند.

به را  آنها آن .نوشته بودندشده بود،  که دیگر با من دُشمن هاشمی نژاد یِامضا

که هرجا ما  گروهزدند. اما می ،یستگاه اتوبوس درمشهد و تُرغبهروستا وادیوارِدرو

 آنها دوباره می زدند .کندند ومی دیدند،را می بنامه شَ آن

 موجب شُعله وَرشدنِه در مسجد برضِّدِ ما میدادند، کی دیگر هارشعاوشبنامه  آن 

. های ژرفتری ازدوران گذشته داشت که ریشهگردید های روستایی دودستگی

انقالب و  دستگیِدو گرفتاریِ هم به ایننزدیک که روستاهای دورو زمانی نگذشت

 گردیدند.دُچار انقالبضّدِ 

کارها  کاری هم به اینما همراه نبودند، با یشترِ مردم اگرب درآغاز 

هی کردند. پایگاهی هم خود را همراهِ بسیج، سازماند انِهوادار آخوندها،نداشتند.

، در دِهِ ما برای آنها ساختند. افزون براین، یک پاسگاهِ ژاندارمری مُهمّاتبا اسلحه و

 درکنار بسیج برپا کردند.برای روز مبادا هم 

آتشه ریش گذاشته وخود را دو ه بودند،آخوندها را گرفتکه دور و برِ آنهایی 

آنها اما بیشترِ ،داشتندباور اسالمبه کم و بیش دادند. برخی ازآنها اسالمی نشان می

 ارتش و ژاندارمری و دولت اسالمی اجراجو بودند. آنگاه کهست و مپول پرَ مردمِاز

. ازآن پس، ه بوداُفتاد آنها دستِبه دو و میدان  شانبه قول خودِ ،گرفتهرا شانپُشتِ

درگیری روز به دنبال بهانه و گروهِ ما گذاشته بودند وهریی وآزارِبنا را به زورگو

 گشتند.می
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 ها را دالجاین جنگ و . میگفتمدادموهِ خودمان پند واَندَرز میبه جوانانِ گر من  

 خواهند جلویِآنها میرا بجان هم بیندازند. نایئخواهند، تا ما روستا ها می آخوند

ها خوندآدانشجویان آغازکرده ایم، بگیرند.به همراهِ  را که ما کارهای سازندگی

 هایِ وگروه دهدآگاهی و شناخت می مردمبه که ی و همبستگی کارهماینگونه از

ای دانشجویان شهری یههمکار گونهاینترسند. را به هم نزدیک میکند، می گوناگون

کاره را غیرِ ضروری بی بی هنر و آخوندهایِ رهبرییِ درآینده ی،ئو مردم روستا

 ،و دوستیِ دانشجویان با روستائیان همبستگی نای کهندترس میآخوندها سازد.می

 . درمان گردشوکسراسرِبرای سازندگیِ آینده یِ  ای و نمونه لگوا

مردم آگاه و توانند برنمیه ککارپَروَر و ریا رافاتخُ یآخوندهامیگفتم: 

مردم  آگاهیِوکه فرهنگ کردنِ کشورآبادی وجای سازندگب .حکومت کنندروشنگر

های بیهوده  دالجِدرجنگ وما مردم سازندگیِ وارک نیرویِاهند خو، میبردرا باال می

و  تریاکی ناجوانو اتیرافخُو بر مردم مذهبی هکساده است  هانآ براید. وَرشَهَدَ

 حکومت کنند. ،عتادمُ

روز به روز فزونی های آن دسته  به تحریکِ آخوندها، پرخاشگری و بهانه گیری   

کنند لح مسّرا خود  ندشدناچار دند،ور بوپُر ش وان وه جک همگروه ما افرادگرفت. می

د وخورد، چندین درگیری و زبا آنها درگیر میشدند. پیش می آمد که  جاهاییدرو

 و دهها نفر زخمی کشته شُددو نفر ازگروهِ ما و یکنفرازآنها رُخ داد.گروه میان دو

بویژه به  ،ازآن پس فشار برگروه ما بیشترشد .گردیداعضای بدنشان ناقص شدند و

 به یناچار از ،د خانوارچن .کردندبیشتری میهای  یخانواده یِ ما سختگیرفامیل و

 .دکوچ کردنمشهد

به دادگاه  ها به جُرم این درگیری دستگیرکرد و مرا پاسگاه که باری درواپسین  

 .یکی ازدانشجویانِ اسالمی بود ،دادگاه آوردم. دادستانِ شانسوت یارَم شُد خبَ، ردبُ

آخوندها شریعتی و علی با هم پیشِ دکترکه  ازدوران شاهو خانواده ام را  نم اواما 

وبرو ر درآن دادگاه ،ها شناخت. پس ازسالمی کوهنوردی کرده بودیم،رفته و

بازپرسی  ازمناینکه بجایِ کرد. یِ فراوان با من رفتاراو بامهربانی و دلسوز شدیم.
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 برخوردآنها به انقالب، گفتگوکردیم. های سیاسی و گروهدرباره یِ آخوندها و کند؛

همیشه برای پیشرفتِ کشورَم تالش که  مانند من چرا با کسانیکه ناراحت شده بود

کرد،  کنند؟ درپایان اشاره، اینگونه رفتارمیام یِ زمانِ شاه بودهزندانیِ سیاسکرده و

جلو آمد . ت پیدا کنیمناچاریم راهی برایِ آزادیَ که کرده اند، سازیبا این پرونده 

 ..؟.رفتی خود دانی درگوشم گفت، از پله ها که پایینو

گروهِ ازهردوتمان دادگاه خیِ ساوجلخیابانِ جَم، دره های دادگاه پایین آمدم. ازپلّ  

و شاخ و کرده  لشگر صَف آراییدومانندهردوگروه  بودند. آمده ما شُماری یِروستا

کمک آخوندها پرونده سازی کرده راهنمایی وکه به آنها گروهِ.کشیدندشانه می

 که گروه خودمان.کردندلی می، خوشحاکنندیا اعدام  زندانی دوبارهمرا بودندتا 

آماده یِ درگیری خشمگین و ؛، برایشان سرافکندگی داشتته شُدنَمشکُیا  زندانی

 که درفعالیتهای دیگر گروه چند تا ازهوادارانِودانشجوآنها گردیده بودند. چندبا 

 به جلویِ دادگاه آمده بودند. ،کردندما همکاری میهای سازندگی با 

که شانس  برویمترزودهرچه ا ت ،ها را سوار شوید گفتم ماشینو مبه سمتِ آنها رفت 

بسیارخوشحال  که نمی دانستند داستان از چه قرار است،ها . خودییمه اآورد

 سپاهبسیج و از تنچند ،آخوندها گروهِهمراه نجیدند. گُ ستِ خود نمیدرپوو ندشد

دیگر  کرده بودندفکر که آنها.، آمده بودندشانهایِلباس با همان پاسداران

  خود را درپیش گروهِ دادگاه بیرون آمدم،از میکه دیده بودندهنگا امام، برنمیگرد

 . دندودیده بفکنده راَما خراب و سَ

مان جدا خود اه افتاد. من ازگروهِکرنا، بربا شادی و بوغ واز جلوی دادگاه کاروانِ ما  

، به خانه یِ بودند همراهِ هَمسَر و پدرزنم که آنها هم به جلوی دادگاه آمده م وشد

تا و درگیرشدهزجدا شدنِ ما، دوگروه با یکدیگررفتم. پس اخیابان سناباد درآنها 

 گریز کرده بودند.های مشهد جنگ و شب درخیابان

ن امکادیگر روستاها، یِ ما درگروهِ پزشککارِهای سازندگی و فعالیت روزهاپس ازآن  

به  دوباره  پیش بیاید وکارم خواستم درگیرییِ دیگریم نمیبود. منده شُپذیر ان
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درروستاهای دورونزدیک،  دیگرم انِبه خانواده و فامیل و دوست.گاهی دادگاه بکشد

 گردید. میارتردشووز به روز سَختر واما جَو ر ،سَرمیزدم

 دررفت وآمد بودند و نایئچون روستا ،توانستیم زندگی کنیمدرمشهد نیز نمی 

 مرا بارهو، دشُدهروهرج هکمیگشتند د. آنها به دُنبالِ بهانهوب درگیریها بیشتر شُده

به تهران  یم وکردهامان را رَ، خانمان و زندگیمن وهمسرم. بناچارنندکدستگیر

تا  کردیمخفی زندگی میکه درتهران دربدر و مازیکسال شده بودآمدیم. بیشتر

هایِ  ستمردند. داستانِ اِوین و رنج ورا دستگیرکمَ و دمدرتهران شناسایی شُ اینکه

من  سرگذشتِی ازها گوشه هایچند ماهه را هم که خودت بهتر میدانی. این این

 کرده ام. پاره بیشتراز تو پیراهن تاچندها، راه که دراین می بینی ،بوده است

های سیاسی  بداند ازکی و چگونه به این راه خواستشده بود، می برایش جالب 

 افتاده بودم؟

هرکسی  یِکه آگاه شدم، زندگ ازهنگامی تان وهای دبیرس گفتم: ازهمان سال 

گره خورده است. پس ازآن دیگر  و تاریخش به سرنوشتِ میهن درجامعه

با خانواده ام باشم. ی ِخود وتنها دراندیشه ی ِ نجات و خوشبختتوانستم، نمی

 تباران و ایرانی ایرانبشرّیت بویژه  همه ی شده بود،ترباز هنمذِ کتابخواندن چند

یِ آرزوی پیشرفت و سربلندآن درپس از. دیدمی ِ بزرگ می را مانند یک خانواده

  گردیده بودم.تبار ایرانیدیگرِ  کشورهایِوایران 

 شاهمحمد رضا نیادِ دوران که در دِهِمان به دبستانِ تازه بُ ازنخستین کسانی بودم

توانستند ما  نیائان سدوپنجاه شاگرد دبستان، روستارفتم. سپس ازمی ،پهلوی

بودم. دردوره ی ِ  من ی ازآنهایک کهازفرزندانشان را به شهر بفرستندهفت نفر

 شاگردِ نخستینِ کالس شده بودم.چند بارستان بدَ

داشتند آرزو ادامه بدهم. پدرومادرمم رسَکه به دَدادندآموزگارانم  دِلگَرمی می 

به نان و برای خودم روزی  یک ،اگر به درس خواندنم ادامه بدهمکه بودند وباورکرده

 و زندگی درشهر ئیانروستا زندگیِ ازهایی که  تجربهاما  .نوایی خواهم رسید

 .بُردمی و به اندیشه فرو  کردمیبیشتر باز رام گوشچشم و ،ه بودمبدست آورد
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جهان و وگاز کشورما دارای بزرگترین انبار نفتدانستم، هنگامیکه آگاه شدم و 

با داشتن آنهمه  اما دنیا وگرانیگاهِ سرمایه هایِ جهانی است.ترین کشورثروتمند

بویژه آنگاه که کمی هنوزیکی از کشورهای جهان سوم هستیم.  ثروت و پول، 

پیشگام  نادیدم روزگاری ما ایرانی م وکشورمان آشنا شد هنِبا تاریخِ کُبیشتر 

یِ جهانی را نیاکان ما برپا ساخته اند. ایرانزمین کراسمُدِنخستین و بشریت بوده ایم

ه آگاه کاز هنگامیآمده است. مینِ جهان و الگوی دیگران به شُمارگهواره یِ تمد

انسانی هان آزادتر و درج ها ها و دین یِ ما ازدیگر فرهنگدین و فرهنگِ ایرانشدم 

یکی ازکشورهای جهان سوم یا  که نمیتوانستم بپذیرم ازآن پس ،تر بوده است

 چهارم به شُمار آییم.

 شُده سیاسیگروه هایِ ها ودوران، همراهِ آخوند آن سیاسیِ وِدرجَّاما از بَدِ روزگار   

 .جود نداردوُی زیِ دلسورهبَورَ سترُدُ درمیهن ما سیستمِمیگفتند؛ که  بودم

م، نداشت سرمایه داری جهانِ سیاستهایِاز دُرُستیمن که شناختِ 

اسالمی را تاریخی ببینم  عقب مانده یِکشورِیک  نمیتوانستم پیشرفتِ

نایشِ اسالمیان و گروههای هزیرِ دور ازحقیقتوبررسی کنم. ساده انگارانه و

 .شودمیکند و باید سرنگون یان کاربرای آمریکائشاه  کهدم ورده بکروَباچپ، 

تالشی ند، ازهیچ کوشش ورکه دا نمیریما برای زندگی بخورو نِایئدیدم، روستامی  

یِ ساده، هنه وقدیمی برای یک زندگکُابزارِ شبانه روز با آنها .نیستندرویگردان 

همه یِ  ،ندهستیِ مُدرن بی بهره وژبرنامه و از تکنول بیاما چون ، ندکنجان می

آسایشی بدست دن، رفاه وکن انجتالش و ازآنهمه  .ودرهَدَر مییِ آنها بِوانرژکار

برای هایی که باید برنامه گردانندگان کشورهستنداین  کهدریافتم آمد.آرام آرام نمی

 داشته باشند. شور و رُشد نیروهای تولیدی، کِ کردنِ مُدرن و صنعتی

 توانستمنمی امابه دنبالِ بهشتِ برین میگشتم،  ودم واهان پیشرفتِ سَریع بخو 

و  شرایط زمانیخی واز نگاه تاریاجتماعی را  اقتصادی و های پدیده گسترشِرُشد و

رده کتانه تالش میخسَرسَ شاه کهدم پس از انقالب متوجه شُ .ررسی کنمب مکانی
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بَر بَرنامه های انقالب سفید، ن وافز .ندکایران را بهشتِ برین است، استه خومیو

 به پیش میرفته است.  پیروزمندانه، وااقتصادی و پروژه های صنعتیِ برنامه های 

گرایشِ که موجب گردید ی دوران نوجوانی،ها وجستجوگری این کنجکاوی 

خوبی  خوب وکتابهایی اما راهنما ،به کتاب خواندن و سیاست پیدا کنمسرشاری 

 مآوردمیرا که کمیاب بودند، فراهم  هایی یِ فراوان، کتابدِلگرمنداشتم. با تالش و 

 های کتاباگر ،دهمه شُی ترجُها آن کتاب ،ممیفهمَپس ازسالها حاال  خواندم.میو

عقب مانده یِ اسالمیِ ما نداشته  ربطی به مُشکالت جامعه یِ هیچ خوبی هم بودند، 

تاریخ و فرهنگ  پیشرفتِ درراستایِکه  پژوهشیکتاب ارزشمند  . حتّا یکندارند و

 اما ، وجود نداشت یا من پیدا نکرده بودم.نوشته شده باشد ایِ کشورمازندگیا س

در  چاپ مسکوکتابهای یا نایاسالمگراتبلیغی برای های  کتابرُمانهای اروپایی و

 بودند.فراوان  همه جا

یا  ازما بیشتر سرگردانها،  آن کتابانِ مترجِنویسندگان و مُ می بینیم،  اکنون  

ود سیاه خُدُنبال نُرمان به یِ کشوسازندگ ها ما را ازراهِسال هکاند  بوده مُغرِض

های روسی و شاه، یک سری ازکتابها برای مخالفت با  کمونیست .فرستاده بودند

همکاری های اسالمی همراهی و گروهآخوندها وبا اما بودند، مه کردهچینی راترجُ

های گوناگونِ  گروهانجمن وبا  ،درمشهد اولِ دبیرستان سال میکردند. ازهمان

آشنایی و رفت وآمد به آن  . پس ازچند سالیِ مخالف شاه آشنا شده بودماسالم

عمل فرا رسیده  روزها دورانِ ن، به گفته یِ آهاکتاباسالمی و خواندنِ آن  محافلِ

 .بود

 که به شمارماها بود کتابزوه ها وجُهمان  دست به دست کردنِخواندن وبا   

سجد که درم ییها سخنرانیهای قرآن خوانی و ه دورهب .گردیدافزوده مینوباوگان 

مکانها آنچنان به ما آن ررفتیم. دگردید، میبرگزارمی نای بازاریانجمن یا خانه هاو

 دهه که اسالمی شُچهارسد سالهزار و این دورانِدر ،تلقین میکردندکه انگارکشورما

حاال با  بهره مندگردد. اسالم واقعی را بشناسد و از نعماتِ آن ،نتوانسته زوهن ،است

بخش را  یدیگران داریم اسالم رهائبازرگان ومینی و علی شریعتی و پیدا شدن خُ
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 پیوندهایِ ده و گانِ آنها آشنا شُردِروَستپَها با دیگر دَ درآن نشست کشف میکنیم!

گروههای رهبران سپس از کهها بودند همان .میآمد بوجود ما،میانِ در تریدوستانه 

ما هم روز . گردیدند جمهوریِ اسالمیگردانندگانِ مجاهدین خلق شده، یا ازو چپ

ی بخش رهائ اسالمِ نامِبه را  اسالمی ینِدروغتبلیغاتِ  و این شده رتَستاخگُبه روز

 آخوندهای) کردیم.فعالیت می آخوندهای سُنتیبرضّدِ شاه و می بُردیم وروستاها به 

  .(، تنها اسالم را تبلیغ میکردندندکاری به سیاست نداشت سنتی

ش رورِما پَ ، تبلیغاتِ دروغین و جعلی که شستشوی مغزی شده بودیمندِ وَدرآن رَ 

 بدبختانهیم. افتادشریعتی هم جلوترازخودِآخوندها و ها یافتگانِ آن جریان

ها  دانش و فلسفه نبود. با آن آموزش فرهنگ و تاریخ، یا درراستای  افتادنِمانجلو

های تبلیغی آن کتاب خواندنِ گمراه شدیم.بیشتر ،بودیم که خواندهی هایوکتاب

پِی  ،اسالمی بود که جهل وخُرافه پرستیِ یِ بدبختیها به ریشه نتوانیم ،موجب شد

دش خودُزدی که ":دیگرمیگوید زبانزدیضربُالمَثَل یاهمچنانکه  حاالمیبینم ریم.بَبِ

اهد خومیوید وآی دُزد میگ، ته استخدی انداوناب وال وو فرهنگ ما را به زخانه 

  ."دزد را پیدا کندُ بروَد

 بزرگیبسیار  کمکِ سفیدِ شاه پس از انقالب با آمدنِ آخوندها متوجه شدم، انقالبِ 

انقالب شاه آن خالفین مُ ختانهدبَبَ فرهنگی شُدنِ جامعه یِ ما بوده است. راستایِدر

جامعه یِ  یِفرهنگ رُشدِبرای  برنامه یِ بهتریبجایش  اما کردند،سفید را رَد می

 یان حکومت اسالمی میخواستند و چپگرایان برایامگراسالمزده نداشتند. اسال

  .دکردنتالش می دیکتاتوریِ پرولتاریا

مبارزه  .انه یِ فدایی و مجاهد گره خوردیمبیشترِ ما به مبارزه یِ مسلح بدانجهت 

یِ کشورما گ و سازندگکه ازپایه و بنیاد، با دانش واندیشه یا فرهن یِ مسلحانه ای

 .بیگانه بوددرتضاد و 

 مجاهدین درمشهد برایازدرهمکاری با هسته ای  سالهای پایانیِ دبیرستانرد 

آوردیم. مات فراهم میهّفنگ و مُالش کرده، تُآماده کردنِ مبارزه یِ مسلحانه ت

دوران دبیرستان  نِاها بود، که با چندتن از همکالسی کارورزی آندرروندِ
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دانستند، میی و هوادار چریکهای فدائروزها خود را چپ که آن قرآن هایدورهو

 ،درکوههای بینالود کوهنوردی کردنو گوگفتبرخوردکردم. پس ازچند نشست و

تا انقالب افتادم وکه به زندان بودبیشتر به آنها گرایش پیداکردم. درهمراهی با آنها 

 درآورده ام. زندانِ اوین بینی، بازسراز هم که می روزهادرزندان بودم. این

برایم  .گذرانده ایسرتجربه های فراوانی را از ،میبینمها  ناین داستا باگفت:  

اینهمه برای انقالب اسالمی فعالّیت میکرده اند. مشهد در جالب است نمیدانستم

  بیشتربه این کارها تشویق میکردند؟ شما راکسانی چه 

که پس بود متادبیا شریعتی یکسال آموزگارعلی پدر محمد تغی شریعتی،گفتم:  

و ها  که پاتوغ ِسیاسی آنهاازآن بیشتر به این افراد گره خوردم. به خانه ی 

 باال خیابان کردیم. چند سالی هم به مسجد کرامتِآمد میمخالفین شاه بود، رفت و

داد که قرآن درس می خامنه ایعلی  ان فردوسی پیشِدرخیاب امام حسنمسجد و

هایِ گروهِ اسالمی به نامدوران، چند انجمن ورفتیم. درآنمی ،کردسخنرانی میو

 یِبه سرپرستو که همه درپیوند با یکدیگر بودند گوناگون درمشهد بوجودآمده

گروهِ بزرگی توانسته بودندهاآنشدند.سرشناس اداره میآخوندهایِ مان ه

را به دنبالِ خود  نیائنگیان، همچنین بازاریان و روستاازدانشجویان و فره

 تیه هم در مشهد بسیار فعال بود.جَحُ بهاییِ  دِزمان انجمن ضِّآندر بکشانند.

 شریعتیو هاوندآخ همانرِبَور دواز خلق،ومجاهدین  فدایی چریکهای 

بِ ترجمه شده یِ کتاآخوندها، چندهایِ شریعتی ودرآوردند.آنها افزون برکتابسر

کمونیستی را بهتر که همین اندیشه هایِ اسالمی و را ئیانروسی یا اروپا

ی که به ناجوانمیان گروه ازدو خواندند. رهبرانِ این، میبودند فرمولبندی کرده

 میکردند.یارگیری  آنجاها در رفت وآمد بودند،

به سمت ماشین  ،بیرون آمدههمراهانش ازمسجد فرمانده و دراین هنگام  

گفت: کنند.د میوه خریدخواستنمی بودند و درجلوی مغازه ای ایستادهها آنمیآمدند.

را که بیاید، م بَدَشاما  ،زنمکه من با شما گپ می دفرمانده دوست ندار ،آینددارند می
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این تجربه ها را دارید  کهبرایم مهمتر است  با شما ردنکگفتگو نخریده اند.

 .دیِ سیاسی بوده ایشاه زندان درزمانو

دانی چگونه مانندِ من بیشترآگاه شدی، بهترمیکه درباره یِ کسانی امروز گفتم: از 

امثالِ من، درسهایی ی ها ازتجربه بخواهیشاید  و کردارهایی داشته باشی. رفتار

باشم. اما ما و شما  ضّدِ ایرانی ژیماین ر نِراز سَم می توانستم یکی ابیاموزی؟ من

 .ن بیاندیشیمآآینده ی و مان را دوست داریم، بهتر است به سرنوشتناگر میه

جوانمرد و اهزاران بمدین و یعقوب لیث بابک خُرّ فردوسی،ش ویاد و نامِ کورُچرا  

، روز به اند مان فداکاری کردهیِ میهنزکه برای سَرفَرای دیگر فرهیخته یِ

 . گرددمی تر غرورآفرینتر و گرامیروز

مردم  برای سرفرازیِمانندآنها توانیم می .شما هم فرزندان آنها هستیممن و   

 دُشمنِ کهدروغگو وریاکار دانِنه برای آخون ،یمکشورمان جوانمردی و فداکاری کنو

آمده، که پیش  دراین فرصتی ،برای من مهم است .هستند فرهنگ ایرانو  یایران

اشتباه ما را  ما هاچون نباید ش ،بگذارمدرمیان کسانی مانند توبتوانم تجربه ام را با

  .کنیدتکرار

 با این اعدام .کشوری آباد وسربُلند داشته باشیمکه  ین استم ای منگفت: آرزو 

اندیشم وزها با خود میراین .پیدا شده است مهای فراوانی درذهن ها، پُرسش

اما اعدامشان  ،تنبیه کنند ،اند ی را که اشتباه کردهناجوان کاشکنم، میوآرزو

برای  نازم بیشتر آنها .شناختمازنزدیک میرا  ده گاناعدام شُ چند تا ازآن .نکنند

 کرده بودند. آمدنِ امام و جمهوریِ اسالمی مبارزه

گول خورده و بازهم گول  ،نا آگاهی و نداشتنِ تجربه یِ تاریخیاز  یِ ما همه گفتم: 

دردی را ه دیگرک، هرچندخوب است اندیشی،یچیزها م که به ایناین. خورد یمخواه

ما به جوانانِ  کشورِاما ،ایرانی بوده وهست انِشترِ جواناین مشکل بی .دوا نمیکند

، داشته باشند انایر وفرهنگِ تاریخاز یآگاهو سیاسی شِکه دانی دمندخرَوفداکار

 سیاستمدارانِ ،رباد دِهمیهن بَ رافاتیِخُانِ آخوند این بجایاگر نیازمند است.
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 کهیدرسبه اینجاها نمیایرانیان  کارماداشتیم، یخردمند رهیختگانِفَ سته ورجَبَ

  .باشم مودَهم میهنِ خُایرانی زندانیِ  منِحاال 
 دستِپاسدارِ که چندکیلومتری رفته بودیمآنها از مسجد برگشتند و راه افتادیم. 

نده فرما رسیم؟کی به شاهرود میرسید: شماهاگرسنه نشده اید؟راستی ازراننده پُ

پیدا کردیم، می ایستیم و نهار ا بیابوناین ای در خانه قهوه: اگررستوران یا گفت

 خوریم.می

اگرخدا بخواهد تا یک ساعت ، است کیلومتری به شاهرود ماندهراننده گفت: سد  

 هارمان را خواهیم خورد.دیگر ن

م آمدند. منینان سکوت کرده و خسته به نظر میسرنش ،بنز جاده را می پیمود  

که رستوران  زمانیخستگی بردار نبود. ی ِ فرار اما اندیشه ،بودم خسته شده

م افزایش درونیَ کردم، نگرانی وهیجانِم میجّسَهای شاهرود را درذِهنم مُ خیابانو

د. روآدست خواهم ب بهتری فرصتِ که اینبار دادممیمی یافت. خودم را دلداری 

د و م شوَبخت یارَاگر  .دستشویی و توالت هستندها دارای  دانستم که رستورانمی

یا  شوییدست د. شاید بشود از پنجره یِداشته باشوجودساختمان  شتِپُدر ریدَ

 پیدا کنم؟ یفرار راهِ ،یازجایِ دیگر

درتَه یِ باز  ؟چه پیش خواهد آمد که اندیشیدممی با خود نگران بودم و همچنان  

 .خواهم کردراهی پیدا  هرجور شده ،ل میگفتمدِ

ازآن جلوترخیالِ من ذهن واما رفت. مِ جاده را میشکافت و به پیش میبنز پیچ و خ  

که هرآن هایِ سیاهِ شاهرود کوه ده بود. بهدرآسمانِ شاهرود به پرواز درآم

 کردم. میشدند، نگاه مییکترنزد

 که یک اتوبوس مسافربری ستورانیدرجلوی رو هایِ شاهرود شدیم انخیاب دِوارِ  

رفتن به نده گفت: بهتراست پیش ازده بود، ایستادیم. فرماشُدرآنجا پارک 

مپایی به پا ودَتَنَم بود  شلوارپیراهن و ، جامه هایمان را مرتب کنیم. منرستوران

 در شان رایآنها تُفنگچه هاران رفتیم، ونِ رستورُبه دَ .پیاده شدیمبنزاز که داشتم

 .نددوده بآوربه همراه  و پیراهنِ خود  کُتزیرِ
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*          *          * 

هایِ وبوسات انِمسافرازاما بیشترِ آنها  ،نِ رستوران ازمردمِ شاهرودبرخی ازمهمانا  

درمیان رستوران  ها بودند. برخی هم رانند ه یِ کامیون وجاده ی تهران مشهد 

نشستیم و یک پای من از میز بیرون بود.  که خالی بود میزیدُور ،ودیرُرِ وُدَکنارِ

 پاهای پانسمان شده یِبه  ،ددنما رَد میش میزِکنارکه از مسافرانچند تا ازچشمان 

 به نزدیک میزِدم یکی دونفرسپس متوجّه شند.هایِ دمپایی بودکه درکفشافتاد نم

ذشت، که گ دقیقه ای چند رفتند.کردند و آمدند و یواشکی به پاهایم نگاهما 

ازچه چند نفر که داستان ماده بودندفهمیهمه ی رستوران احساس میکردم 

آنها به بودند.رگرم گفتگو وسفارش دادنِ نهارقراراست. فرمانده وهمراهانِ دیگر، سَ

 کردند.مود میی نداشتند، یا اینجوری وانَمردم توجه جنب و جوشِ کنجکاوی و این

م بلند شُد. باید به دستشویی بروم کهم اشاره کرد قلبم دوباره به تپش افتاده بود؛  

به  ،بود کمتراهل گفتگو کردن کهپاسداردیگرآن ، دیدم راه افتادم به ازمیان میزهاو

نگاه  به ما نجکاوانهکُ ردمماحساس میکردم  ،رفتیمکه میآمد. همچنانمی دُنبالم

 .به اندرون رفتم منو رسیدیم به جلوی توالت تا کردندمی

سمتِ راستِ شیشه یِ  که رون داشتبه بی رو دستشویی پنجره ایکوچک تاغ ِاُ  

 . برایبجای مانده بودند ،یشهش تکه پاره هایِاما چند تا از بود، شکستهآن پایینی 

 شیشه هایِ کردم وآوردی. شیر ِآب را بازمیررا دآن چوبِچهارنجره بایدپَ ازرذَگُ

 را یِ پنجره چهارچوبه .ساختمکمی جابجا کرده و دستگیره مانندی، شکسته را

خواستم می .نددغ شُلَکمی پنجره چهارچوبه ی ِزیرِ هایِگجتکان دادم تابارچند

ش افتاده رد و سوزِبه دَم هایَنناخُو انگشت ، امادرآورمرا  آنهازیرِ ی ردیفِآجُرها

 از روی میزباخود تیزی چنگال یا چیزِقاشق و چرا م کهخورد افسوس .بودند

 ؟کوبید و پرسید: چکارمیکنمبه دَر پاسدارهمچنان تالش میکردم که  م.دنَیاوَر

 آجرهارِب و های دورخاکو گردبناچار رسد.جایی نمیکارم ب دیدمو ل شدمآنگاه دودِ

 بیرون آمدم. دم ویشهایم را آب کدست م ورا مرتب کرد
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نبال او به دُ انهیدمگفت: زودباش که آنها نهارشان را خوردند. چیزی نگفتم: نا اُ 

م چلوکباب آورده برای من ،و روی سندلی نشستم. آنها آغاز به خوردن کرده مرفت

ن که چیزی ازآن پاییبود گلویم را خشک کرده هیجان، آنچنانبودند. نگرانی و

بی اشتها بودم و توانائیِ برداشتنِ ، اما منشست هاآندرکنار ،نگرانو ینغمگ رفت.نمی

 نداشتم. چلوکباب را  ردنِخو وچنگال  وقاشُق 

سرش را تالشم بجایی نرسیده است. دانست و می بود نم که نِگرانِی ِدیگرزندان  

هَمچی که دیگه خوربُخور، بُخور هَمشَهری، بُ» گونه تکان داد وگفت: پُرسِش

برای آنکه بهانه ای آورده باشم، کمی  .«آمد دخواهت نکبابِ مجانی گیرَچلو

 سپس وانمودم کردم. گلویم پایین دادماز برنج  چنگالیکی دوم و وکاکوال نوشیدک

 ده،آنها سیرشُ.نوشیدمباید این نوشابه را شکمِ خالی مین و م خوب نیستکه حال

خوراک من بجای مانده واستکانِ چای هم تا  .برای چای نوشیدن نشسته بودند

 که آماده ی رفتن شدیم. بود نیمه خالی شده

بیرون  نامسافراز چند تا ، دیدمرفتیمبه سوی ماشین می ه،یرون آمدازرستوران ب 

نتوانستم  اما ،مانداخت به آنها م نگاهیبرگشت ند.نرا تماشا میک ماو رفتنِ  اند آمده

 م.نک ابراز چیزی

بردشت و بیابان پرتو  هنوزاما  ،بود های باختر نزدیکتر شده خورشید به کوه 

همان  آنجااز یم،شد. سوارمیوَزید ی ازسوی ِکویربادِ مالیم و کردافشانی می

 ؟نشست سمتِ چپَمدرهمراهم آمده بود،  که تا دستشوییدیگرپاسدار

ش نکرده بود. ازاینکه بازهم شانس ِدیگری را ازدست فروکِم هنوزهیجان و نگرانی  

ونا  دردنیای خیال رفته بود.نا اُمیدی واندوهِ بیشتری وجودم را فرا گ ؛بودم داده

، گفت: بود چَپَم نشسته سمتِکه حاال در دیگرکردم. پاسدارمی راذگ، گشت واُمیدی

زد، هنوزهم حالم خوب گفتم: آن نوشابه حالم را به هم  ؟نهار نخوردیچرا شما 

بیشتر از آن توان  ،ندو سنگ شده بود چسبیدهم، به هم تنَوان ورَنیست. انگار

 گفتگو را درخود نمی دیدم.
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 بانان وبازجویانیزندانومشهد  به زندانِ ، امامنبه پیش میرفت خستگی ناپذیرنزبِ 

 وکیل آبادِ از زندانِرا  آنها .میدمیاندیش ،برگردانند به آنجا مرا بودند خواستهکه 

دند. س میشُجِشان به ما میخورد، نَنِهمانها بودند که اگر تَ ،میشناختمزمان شاه  

 کرده بودم. شان مسخرهتنم را به آنها زده و  بارها سربه سرشان گذاشته و درآنجا

نمی  شوم.بود که با آنها رو برو سختبرایم  شده بودم،که اسیردراین شرایط حاالاما

کمتراز شکنجه  شان هملبخند زمندانه به من میخندند،وببینم که آنها پیرتوانستم 

اینجا راه خواهیم بود. در انه روزشب گاهی خیال میکردم که چندد.ونب

ه ماهورها تپّکرد، بیابان ودرسمت راست تا چشم کارمی ،شددیده می هاییکوهوآنجا

 هیکه نشان ازدِ ینادرختلی وگِ خانه یِچندازکنارِ جاّده گاهیدند.شُدیده می

 کیلومترها ازشاهرود دورشده بودیم..میگذشتکوچک داشت، 

ردند. فرمانده گفت: به کبه تهران گفتگو و برنامه ریزی میپاسدارها برای برگشتن  

من باید چندتا سوغاتی، برای  ،رویممی امام رضافردا، نخست به زیارت  امید خدا 

، اگرخدا خریدزیارت وپس از ،م بگیریمرَحَ تلی نزدیکِخانواده ام بخرم. میتوانیم هُ

 گردیم.بخواهد فردا زودتر برمی

، یک چرخی بدهیدرضا بازارو ورحرم دُ را، اگرمایم ر شدهفَگفتم: حاال که همسَ 

ما چرا : گفتمگفت: شما که آقا را قبول ندارید.شوم. پاسدار پهلویی خوشحال می

 ،دانمناپسند می وزشت  بسیار من م؟یقبول داشته باش عربها را بایدایرانیان 

 ییبه آقا اند بودهو فرهنگ ایرانی  انکه دشمنِ ایرانی را ی بَدَویِ آن زمانهاعرب

به ی دیگرهاعربامام رضا و  :رسدبپُ کسی نیست از ما.بروم انشتَرَزیابه  بپذیرم و

کردنِ ما ایرانیان، چه خدمتی کرده  چپاول یعنی  جزیهخراج وباج وجُزگرفتنِ 

 از پول باج و خراج  اید به زیارت عربی بروم کهچرا من بگرامی بداریم؟ ها راآن کهاند

حاال  است؟ را زشت می شمرده ایرانفرهنگ  و یانکرده، اما ایرزندگی می انیایران

 ی خوبیها خاطرهچون  ،خوشحال میشومآنجاحرم و بازارِدورِکوچه هایِ از اگر من

 .دارم اکوچه هکوچه پس آندبیرستان در ازدورانِ
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زمان هم امام رضا را زهر دادید بودید که آن نافرمانده گفت: همین شما خراسانی  

گتر دیگر زرن انِازایرانی هادرجوابش گفتم: پدران ما خراسانی کشتید. به شوخیو

چرا  .ل کرده بودندچپاوُشتار وکُکه آنهمه ما را ها  دیدند عربمی نو، چبوده اند

ایِ کربال و مکه، بر برای زیارتِ ناروارها پولِ ما ایرانیهم هرسال خَهنوزباید 

ی هم ای اندیشیده، گفتند: نادانآنگاه چاره ؟دشوَسرازیر چپاوُلگران فرزندانِ همان

که تا بخشی از سرمایه های میهن و مردم را  ،چاره ای بیاندیشیمباید  ،اندازه دارد

حج به که هرساله برای رفتنِ  هاییلهمان پو .به خراسان برگردانیمبَرباد میرود، 

دربانک یا صنعتی  اگرآنها راآری پولهایی که  .می ریزیم هاعربوکربال به جیبِ 

 هایِ نفتِمان کمتر نبود! هازچا این سال ها سرمایه گذاری کرده بودیم، درآمد آن

 .نمانده است اسفهانِ به آن خوبیدررضا  که امام س نقشه بودهگفت: پ نندهرا 

های دیگر به ایران  اگرعرب .نده اآوردخراسان زور به او را به  ست است،رُگفتم: دُ

کَلَک ازکوفه به را به زور و یکی این ،بودندرده جاخوش کتاز کرده و و  تتاخ

  . خراسان آوردند

 آورده بودند؟با زوراو را پاسدار پهلویی با کنجکاوی پرسید: برایِ چه   

 عرب و امامانِخلیفه  گفتم:.ست چیزی بگویدفرمانده سرش را برگرداند و میخوا

 .گرفتندمیبخت برگشته  نِادیگری که ازایرانی هایِ یهخراج و جزبا ج و ازپولِ 

 .میرسیده است، بوده هایِ قریشی امام رضا که ازعربهمین به هم سهمی 

کرده بود. برپادرکوفه  برای خودشی دستگاهدم و ،ی بادآوردهها پولهمان با  او 

. پس ازمرگِ است بی دردسری داشتهغالمان وکنیزانش زندگی با زنها و درآنجا

 ددَرمیگآغازمون أجنگ میان دو پسرش امین وم، خلیفه یِ عباسیالرشید هارون

 د.شومی آن دو برادر جنگِ قدرتِ ربانیِضا قُرو

میدانید داستان آمدنِ امام رضا به مشهد برای چه  شماراننده ازفرمانده پرسید،  

 بوده است؟

ا ایشان دانم چراما نمی ،ش را شنیده امدادنَانگور و زهر : داستانِفرمانده پاسخ داد

 خراسان آورده اند؟را به 
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ت. پاسدارها و آوردن امام رضا ازکوفه به توس داستان جالبی اس من گفتم: داستانِ

 .کنمبازگوکه من آن داستان را راننده می خواستند

کوفه به از چگونگیِ به زورآوردن امام رضایش از بازگوکردنِ پبهتر است  گفتم:  

 دهم. دوران توضیح بشرایط تاریخیِ آن کمی در باره ی  خراسان،

که همچنان ،برایران چیره شدنپس از ها عرب گفتم:غاز نمودم وآسپس 

 ایل و تباریی هاجدالجنگ و آنجنگ و جدال بودند.همیشه باهم در درعربستان

 و بی فرهنگیِ شونتو خُ جنگکه از نا. ایرانیبودندکشانده هم  زمینایرانبه را 

به  ،هآمدمیکه پیش شرایطی هراز ای نداشتند.، اما چاره بودند به ستوه آمده عربها

 بیرون بیاندازند. ا شاید بتوانند آنها را ازایران، تنده اکردمیود استفاده سودِ خ

پیروز  )بهزادان(خراسانی یِ ابومسلم رسیاهجامگان به رهب خراسان جُنبشدر

و  خُشونَتکه با  عربهای اموی راتوانستند با مبارزه یِ بی امان  آنها.گرددمی

آن زمان در ندازند.اایران بیرون بی کردند، ازما حکومت میبر یبیشتر گیریِباج

با این نند. کاستفاده  از اسپ ایرانیان کهرده بودندکممنوع عربها 

می ش عربکُ آنها ررویِبَکه هایی چوبپنهانی و سازماندهیِبا سیاهجامگانجودوُ

پیمان  رزمان خودبا همکه  نگاهزَهنگام بِدرآنها .کرده بودندده آمارا،خوداند نوشته

یِ ( درنزدیکبهزاداننگ )زادگاه پیدَازروستای س شورش را بسته بودند،

 .ندمیکنآغاز آن زمانراسانِ خُمَروِ

 تارومارکرده،را راسان شکست داده وآنها خُسیاهجامگان سپاه بنی اُمیه را در 

پایتختِ اُمویان  به سمت دمشق راهشان درسرِهای دیگر ایران را که شهر سپس

و  جا خوش کردهکه درایران  همی دیگرهاعرب. درآن گیرودار می سازندبود،آزاد 

گویند . میشوندمی  یجانشان به سمتِ عربستان فرار، ازترسِ فتخواری میکردندمُ

غرق وکارون افتاده،  رودندروَاَ دراند  که داشته شتابیترس و از ازآنها شُماری

ه، انتقام قادسیه و نهاوند پیش رفت پایتخت بنی امیه تا دمشق ایران سپاه. میگردند

 د.نسپار بنی امیه را به گورستان تاریخ مید و نگیررا می
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شکست  و لشگرِ عرب مردمِ بدست ایرانیان، وییِ خاندانِ اُمَپس ازشکست و نابود 

آن از پیشها  سال عباسیانان گرد می آیند. عباسیبه دور   امویانخورده یِ 

مسلم  واب به ه اند. آنهافعالیت میکرداُمویان پسرعموهای خود، برضّدِ  پنهانی

ابومسلم درخراسان  کرده بودند.هایی  کمک نابا اُمَوی جنگ کِتدارُبرای  یارانشو

 میگردد. سیاهجامگانرهبرو پیشوایِ  ،شده اُمید مردم

ها رهایی  میخواستند ایران را ازچنگ و اسارتِ همه یِ عرب ابومسلم و یارانش  

پیروزیِ پس ازنداشتند.  یتوانمند یرو و ارتش سراسریِاما هنوز ن، ببخشند

چاره را  ایرانیان .در بغداد عباسیان ر اُمَویان وبه قدرت رسیدنِسیاهجامگان بَ

ی بوجود آورند، تا ترنیرومند سپاهِه درخراسان مرکزیت وکبودند درآن دیده

  پیروزی برسانند. گام به گام بهی را لّاین خواسته ی مِبتوانند 

اهمّیتِ بیشتری پیدا کرده روز به روزایرانیان  می بینندکه عباسیان  آن شرایطدر 

ناچار  ،ایرانیان از ترس به قدرت رسیدنِ .می شوندکانون قدرت نزدیک به و دوباره 

بوده،  یانایرهایِ شهریکی ازکه بغداد به دمشق پایتخت اسالم را ازمیشوند 

 کانون قدرتیک  هایِ اموی را برانداخته بودند. ، عربناخراسانیازآنجا که  ند.ورَبیا

به رهبریِ خلیفه یِ عباسی برپا  دیگری دربغدادو به فرماندهیِ ابومسلم  راساندرخُ

سرزمینهای  درجهانِ اسالم  قدرتِ هردوکانونِازآن تاریخ، بینیم  می .می شود

قدرت  کانون ،دمشقکوفه بامدینه وعربیِ رسه شه ،آنپیش از برپا میگردد. یایران

 .بودندها عرب

 ،انکه پس از شکستِ اُمَویبودندبرآمده این اندیشه خراسان به در ایرانیان  

 .شکست بدهند ،ندا آمدهگرددر بغداد به دورعباسیانعربهای دیگر را که همه 

خراسان،  درتِده قُد، باید هرجورشُبرایِ آنکه سرنگون نشوَهم عباسی  یِیفه خلاما

ییها ورگوز شوندناچارمیدربغداد  نداشت. همزماابومسلم را ازمیان برمی ییِبه رهبر

رنگ و بویِ هرچه بیشترو ،نندسهیم کوزیرو را دردولتِ خود ناایرانی رده،کم کرا

 بدهند. عباسیتِ حکومبه خود و دولتِ گذشته یِ ساسانیان را
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 ،آمدهبر ینیرومند تر لشگرِ کِدرتدارُ مابومسلبه رهبریِ  ناراسانیخُسوازآن  

 خلیفه یِ عباسی که این برنامهها و ا درخراسان نگه داشته بودند. عربها ر مالیات

که کنند. باوجودیبه بغداد دعوت میبا نیرنگ  ابومسلم را، دندوب کردهپیش بینی را 

 که زرتشتیازسردارانش به نامِ سَندبادازآن میان یکی  ،ابومسلم سرانِ سپاهِ

ها  ها باعرب یِ او سالازکشته شدنِ ابومسلم به خونخواه پسو بوده خرمدینییا

 د. وَها نرَ که بدون سپاه پیش عربداده بودندشدارجنگد، به او هُمی

نامردی ؛ جرئتِ اند نگرفته یسروسامان آنچنانهنوز عباسیان ه بود:ابومسلم گفت  

با این اندیشه به بغداد کرد. ک خواهندر شَم بیشتَوَآنها نرَ اگر پیشِ،ندارندرا کردن 

چند عرب باکارد  ،رودبه اندرون کاخ می هنگامیکه پیشِ خلیفه، امارفته بود

جلوی چشمان خلیفه در او را ناجوانمردانه ریزند وش میرَرسَازپُشتِ پَرده بَشمشیرو

 شند.کُمیکه برنامه ریزی کرده بود، 

 نمیان ایرانیا ،ربغدادکِش و تَنِشِ دابومسلم، کِشمَناجوانمردانه یِ شتنِ پس ازکُ  

جنگ را و رآوردهدوباره سربَرانیان بویژه یارانِ ابومسلم، رسد. ایها به اوج می وعرب

هایِ عباسی شورشهایِ فراوانی برضّدِ عرب ابومسلمیِ به خونخواه هاآنآغاز میکنند.

 کنونیایرانِ  آغاز میگردد و تا مرزهای باخترِ ازخراسان دوباره . شورشنددام داانج

 جلوی ایرانیان را بگیرند. آنجا عربها توانسته بودنددر .پیش میرَوَد به سمتِ بغداد

که هارون الرشید شودازآنجا آغاز میسالها پس از ابومسلم، امام رضا  استانِداما   

دو پسر به نام امین و مأمون داشت. مأمون ازمادرخراسانی عباسی پنجم خلیفه ی 

 ، اماته اند مأمون را خلیفه کنندخواسمی نایرانیا ،بوده است. هنگام مرگِ هارون

 ،میگرددآغاز برادردو  ند. جنگ وجدال میانها جانب امین را گرفته بود عرب

کمک  درآنجا به .آوردمیمأمون بغداد را گذاشته، با همراهانش به خراسان روی 

 بغداد امین در ند.میکنپا سَرَخسی، حکومتی بر سَهلِ و به وزارتِ ناخراسانی

 تدارُکِ جنگ با مأمون وایرانیان برآمده بود.در

هرچه  است، خواستهمی انوهمراهیِ ایرانی کمکدرخراسان با  مونأم 

ه برایِ آوردنِ کوف هپیکی ببدینجهت . سازدبا خود همراه را هواداران امین بیشتر
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از گفتم  کهامام رضااما د. فرسترسیده بوده، می اوشیعیان به  یِکه رهبرامام رضا

همی سَ ،اند زور میگرفته بامدیده ستَ از ایرانیانِعربها جزیه که پولهای باج وخراج و

 یِزندگش غالمانَون اوکنیز نازن درکوفه با پولهاآن بااو . ده استدریافت میکر

آورده را به باد ندگی و رفاهِآن ز ،استخواسته نمی کهه سری داشتردِدَ بیتجّمُل و پُر

 مأمون ،گویندمی به او سوییازو کردهش هدیدَتَ مأمون ستادگانِفرِ. بیاندازدخطر

 .خواهد تو را جانشینِ خودکندمی

ر سَرِشان داستانهای جالبی بَ ،برای این کار میرود خراساناز که پیکِ مأمون 

آورند. خراسان می به ،سربازان امیندیدِبه زور و پنهانی ازاو را  که چگونهآیدمی

را به سوی  یعه اشش پیروانِو  فامیلروزهای ِنخست درخراسان به هوای آنکه او 

لشگری به  نازمان، ایرانیند. همبودش داشته ا یگراما بخواند، بسیارمأمون فر

مانند ابومسلم  فرستند. طاهرها می به جنگِ امین وعرب خراسانی یِ طاهرِسردار

اده، آنها لشگرش را شکستِ سختی دو ی اُمَوی را برانداخته بود، امینها که عرب

و  ش امینرادربه این سادگی ازدستِ ب ،که می بیندمأمون آنگاه کند.مار می و ررا تا

کوفه را ازرضا کاش شود که شیمان میپَ است.  آسوده گشته ،های مخالفعرب

 .بودداده نبه او  و قراریقول ونیاورده 

گرفتاری رهایی  این تواند خود را ازکه چگونه می چاره جویی می اُفتدبه  درآنجا   

 ببخشد؟

رضا  رهایی برایِ مأمون شده بود. امامجهت، بودنِ رضا درآنجا موجِبِ دردسَبدین  

هرچند به  .استمینوشیده  انگور شرابِشاید و میخُورده انگور بسیارکه 

یک روز پس  .بریزندسَم درشرابِ انگورامکان دارد دشمنان،  کهبودند دادههُشداراو

او  .خیزد خواب برنمیاز دیگر کهرودگور، یا نوشیدنِ شراب به خواب میازخوردن ان

آنجا و در کشیدهبه خراسان لشگر که پدرهمان مأمون الرشید را هم مانندِ هارون

 سپارند.توس به خاک میوستای سنابادِ شهردرر بود، مُرده

وجود بابودند. یک ایل وتباروازکه هردوعرب ن وپدرِ مأم شیدالرَ هارونو رضا

به ن وکنارِهاررارضا  ،هابه خواسته یِ خودِ عرب هردادنِ یکدیگر،و زَ شتنکُشمنی ودُ
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ل میکرده اند، ما را چپاوُ که کشورِ گورآنهاباید  سپارند. اما نمیدانم چرا  گورمی

آن دارند ونام را برمیکُهن  "توسِ"نام شهر چرا سپس د؟گرد ما ایرانیان زیارتگاه

 هن کهوسِ کُتُ شهرِ میدهند؟ نام تغییر "مشهد"شهر به را  ایرانتاریخیِ شهرِ

 شاهنامه و زادگاه خودِ پهلوانانِ زادگاهدورانِ تاریخ استوره ایِ ما بنا شده و از

یِ تگاه رضاشهادمشهد. یعنی شهر شهرِ میشودبوده است، بدبختانه  نیز فردوسی

 ؟ریشیقُ عربِ

هم  نیی بوده است. ایرانیاهایِ سُنّ دردستِ عرب اسالم یِائفرمانروکه  درآن زمان 

بر روی  بدانجهت؛ بودند. شده نِ سُنینامُسلما ده،شُ زمان مسلمان آنتا که

 .سازندمیبارگاه  بوده سُنیکه هارون گور

دوباره بارگاهِ .اند شیعه کردهفوی که ایرانیانِ سُنی را به زورص ازدوره یِ سپس 

هرسال بزرگترو با و ساخته ر رضاروی ِگو ی بر، زریه وبارگاهکرده ویران را هارون

 مأمونِو به زیارت میروند، درآنجا به هارون ناحاال که ایرانی. میکنندشکوهترش 

همزمان  .فرستنددُرود می یِ عربِ شیعهاده، اما به رضادشنام د سُنّیعربِ 

دهنده و رهبرِ بزرگِ سازمانست که هیچ ایرانی، نمی داندگور ابومسلم نی کردنیباور

فرزندان ابومسلم که به زیارتِ عربها میروند، کجاست؟  سیاهجامگان ِخراسان

کجاست؟آیا شگفت دربزرگ مردِ تاریخشان گورِنمیدانندابومسلم را نمی شناسند و

با فداکاری توانست که  بزرگمردینمیدانندگور ایرانیان نیست که انگیز

 ماکه دُشمنِ خونیِ را  اُموی لگرِچپاوُ عربهایِدندان مسلحِ به تا لشگرِیش جوانمرَدو

  د، کجاست؟رَاسپُببه گورستان تاریخ  شکست بدهد و بودند،ایرانیان 

نیشابوری طاهر ایرانی، قهرمان دیگر گورنمیدانیم  انایرانیما  چرا 

تار و مار ضّدِ ایرانی را شکست میدهد و امینِو لشگر رودمی لشگرخراسان کهسردار

زریه و بارگاه می ایرانی،  قهرمانانِهمان  شندگانِبرای کُچرا اما  کجاست؟  میکند،

 ایرانی ته یِجان باخ نِقهرمااین دو یِنقش تاریخی و شخصیتِ واقعما  چرا؟ سازیم

 ؟دشته شده انکُبه نامردی  هابه دست همان عربهردو که را نمیدانیم و نمیشناسیم 
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 وحماقت فرهنگی بدترین بیماریِ ،وخُرافات پیشهآیاپرستیدنِ بیگانگانِ چپاوُلگر

 نیست؟

خواهم به شما می ، برای درس گرفتن از تاریخ،تاریخی رُخدادهایِپس از این  

مردمی که قهرِمانانِ تاریخیِ خودشان را نشناسند، نمیتوانند درسی از  : بگویم

تاخته  اسپانیا که بهنبودندقهرمانانِ مردمِ اسپانیا اعرابِ مسلمانی تاریخ بیاموزند. 

مسلمان کرده بودند. قهرمانانِ مردم اسپانیا آنهایی به زورشته یا را کُ آنهاو

 . بدینجهت مردُمِ اسپانیااند را ازاسپانیا بیرون انداخته اعراب واسالم که هستند

را ز وتنِ اسالم از اسپانیا یک رخن انداوآن قهرمانان، برایِ بیرارِخهرسال به افت

ه کوها هستندهرُگاندی و نَهم  وستانهند مردمِ قهرمانانِ  جشن میگیرند.

 ژنرال ها و شاهزادگانِ احترامی به  مردم هند .اند کردهانگلیسی ها را از هند بیرون 

هندیان به  .گذارندنمی گرفتارکرده بودند،گلیسی که هندوستان را در چنگ خودان

 و نقشِ احترام میگذارندرد، انگلیسیان را از هندوستان کوتاه ککه دست  گاندی

 تاریخیِ او را بزرگ جلوه می دهند. 

. خوب شده است کهن ابرایِ شُما خُراسانیاما حاال  ،هرچه بودِه »راننده گفت:

گفتم: آن زمان که مردم ایران .«دآیمی به زیارت شهرتانتوریست مه اینهَ هرسالهَ

جای بیایند، ن راساو دیگر بزرگان ایرانی  به خُ برای زیارتِ فردوسی، خیام، عّطار

 ست. واریمیداُ

ی گفت: شما چون اسالم را قبول نداری، ازهرچیزفرمانده به سخن درآمد و 

زمان مسلمان شده، درآنما . مردم بر ضّدآن افشاگری کنیمیخواهی استفاده کنی تا

 . اندشان بوده  دینرگانِ ا هم بزُآنه

مردم ما اگر اسالم را خود انتخاب کرده بودند، باید به انتخاب آنها احترام گفتم:  

م ما تحمیل کرده مرداسالم خودش را با زور و ارعاب برگذاشت. اما میدانیم که 

را تحمیل کند،  خودشهردین یا ایده ای به زوردُنیایِ مُدرن اگر درو است

، حاالکه اند زور مسلمان کرده بهما را  ومادرانایران که پدرمشروعیّت ندارد. در

ما هم خواسته یا نا خواسته   ،مسلمان شدهما پدران ، چون گذشته  چندنسل
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تخاب نکرده ایم که مُسلمان باشیم اهانه اناما خودمان آگیم. ه ابه دنیا آمد مسلمان

آنگاه از روی شناخت اسالم را بپذیریم، و  دوباره آگاهانهحاال اگریا نباشیم، 

است،  کردهکه خود را با زور چیره  در ایران اسالم ،هستیم. اگرنهمسلمان 

  مشروعیت ندارد.

اسالم  ،دیده بودندکه  زمان درگذرِاما  ،پانیا هم به زورمسلمان شده بودندمردم اس  

 اسالم ،یک مبارزه یِ هماهنگرده است.آنگاه درنیاوبدبختی برایشان  زچیزی به جُ

 زند.ارا از اسپانیا بیرون می اند عرَبگرایانو

 اینگونه ناایرانیما که دارد هایی شما چه دلیلپاسداردانشجو پرسید: ازدید  

  ؟میکنیمرفتار

 کهدین وآیین بیگانه،آنهم دینی  که هایِ فراوانی وجود دارد. مَردُمی گفتم: دلیل 

و  تاریخاز ستند.رَ،  بپَاست بازوروتجاوُز و بَرده کردنِ آنها خودرا تحمیل کرده

. چنین دهنددست میرا از حافظه یِ تاریخیِ خود وَند ومیشَدور خودفرهنگ 

قهرمانانِ تاریخیِ خود را  نمیتوانند میگردندکه بدونِ تجرُبه یِ تاریخی یمَردُم

  .نده تربیت کنآیندشناسند. درنتیجه نمیتوانند قهرمانانی برای ب

را نمی  خود نِنیاکا شندگانِکُو نندگانغارتکُدمند، خرَ وبا فرهنگ  مردمانِ 

توهین میکنیم، اما  نیاکانِ خود به که ما  است دهچه ش اما حاال باید ببینیم خشند.بَ

 ما پدرانجالب است که  اریم؟احترام میگذ آنهان شندگاکُوندگان کنتجاوز به

ارتِشِ بدونِ ننگ را بپذیرند. اینهمه  ،بودند نتوانسته ین،آغاز سالهای هماندر

با سپس  میشَوَند. بدبختانهز، تا پیرومیجنگند عربهابادویست سال  سراسری

 مُبارزاتِ راستینِ تاریخِ زمان، ورِرُبه مُآخوندها پیروزیِ تُرکانِ غزنوی بَرسامانیان،

شتند ونتاریخ دروغ بویژه اززمان صفوی  ،تا توانستند امادند. راز میان بُرا ما  مردُمِ

 غرقرافات، خُجهانی ازدررا،مردم ماداده دوست ایرانیان نشانعربهای شیعه راو

خُرافات این ریم وببَپِی  تاریخ شناختِ دُرُستِبه  بدینجهت ساده نیست که .کردند

داشته وخرَدمَندانه دُرست  ردارِکوانیم رفتاروبت تاذهنِمان پاک کنیم از را غهادروو

 ؟باشیم
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 . شودروده آغاز می مثنویِ مولوی با این سُ  

                     از جدایی ها شکایت میکند              بشنو این نی، چون حکایت میکند        

فیرم مرد و زن نالیده از نَ                  بریده اند کز نیستان تا مرا بُ              

 ...اند

                       باز جوید روزگار وصل خویش             هرکسی کو دورماند از اصل خویش    

آن اصل ما چیست که از که ما را از آنجا بریده اند؟ کجاستچیست و نیستان 

 ایرانی فرهنگ و اَدَب ازنیستانِ ناایرانی ما هن و روانِذازآن زمان که شده ایم؟ دور

روزگار وصل خویش را نمی حتا  ه ایم،از اصل خود دورگشت است. ریده شدهبُ

که  ایم بیگانه گشته ی خودها یا رگ و ریشه ،و بُنِ خویش فرهنگ باتا آنجا  یم.جوئ

 برای امانمی دانیم آنها چه جانفشانیهایی کرده اند.  ،شناسیمنیاکانِ فداکارمان را نمی

 های انسان آنما دیگر .سازیمزیارتگاه می سینه و زنجیر میزنیم و هاآن شندگانِ کُ

اندیشه و دخرَشاهنامه درکه ایرانیانی نیستیم آن نیستیم. ایرانی خردمندِوسرفراز

 گذرکنند.ی زندگی سّد و بندهااز ، تااندازندشان را بکارمی 

 ید:سرا فردوسی می 

 رکلیدراسَند ها را سَد همه بَدید                     شُم آمد پَچوزین بگذری مردُ...         

 د کار بند                                  به کردار نیک و خرَ         لند             بُ روِسرش راست بَرشُد چو سَ ...        

خود در اندیشه یِ شکلی را هرمُ لیدِکه کِ خردگرا بجای انسانهای سرفرازِما  

اندیشه های  لیدِایم که کِ گشته بدوی بیگانگانِ طیعِمُ و قلّدمُ انسانهای . میجویند

ازدوران صفوی که دیگر   !... ..عِنداهلل  اَلمفاتیحُ است.افتاده  آنها نزد اهللِما در

شناسنامه  نبرای گروهی ازایرانیا انشده ایم. دردربار صفویتر عرب ها هم ازعرب

عرب بوده  بیخ خودمان از که هرجورشده بپذیریمساختندو شجره نامه یِ عربی می

 .ایم

. کرده استها را هم شگفت زده عربخود ،دن ِماپرستی ازآش داغترعرباین کاسه  

. حاال ایموتجاوزمسلمان شده تبروشمشیرزوربه که  ما ایرانیان هنگامیکه می بینند
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، یممیکوب خودکلّه یِ تَبَر به با ومیزنیم  و زنجیر سینه ،عربی وآیینِ دینمان هَ برای

  میخندند. ما  به ریشِ

ی داردکه خرافاتخروارها مردم ما ریشه در حماقتهایِ این همانگونه که گفتم، البته  

 هزارها کتابِآخوندها  کرده اند.فرو آنهایِ  کلهدرسال دها درازای سَ در اآخونده

 مردم ما راو  شیعه نوشتند عرَبتبار امامانِ پیرامونِدر ،جعلیهای  حدیث و روایت

 . ندرافات نگه داشتخُدروغ وارها ورخدر

که آیا  میخواستم بدانم حاال آخوندها را وِل کنیم، من: گفت پاسداردانشجو    

 .«نیستند؟ هستند یا هایِ قریشیعربو رسول اهللسّیدهای ایرانی ازخاندان 

واژه  .نیستند و ایل قریش اهلل رسولِمحّمدخانواده یِ ازکه آنها  است گفتم: روشن  

ا واژه ی ه . عرببکار می روَدواژه یِ )آقا( درایران  این)سّید( درعربستان به معی 

یش. درایران نه برای ِخاندان ِ قر ،برندبکار می ،عربهاوغیرها سید را برای همه ی ِعرب

ها  سیّد سازیگذشته بود، ازاین سّید و و عربها اسالم نِآمد که از تا هزارسال

 خبری نبوده است. 

ساخته و یا عرب سازی، ایِ سّیدسازی ه که این داستان دورانِ صفوی بودهاز  

بیشترِ سّیدهای ایرانی چشم  میبینیم ،مگردد. اگرخوب بنگریپرداخته می

 توانند ازنگاهِ نژادی، فرزند عربپوست هستند. ازاینجهت، آنها نمی سبزوسفید

خود محمّد هم  د،باشن، کالسیک عربی دارند چهره هایِکه  هایِ مکه و مدینه

، استدرآمد به همراه داشته پول وکه سیّد شدن ازآنجانداشته است. فرزند پسر

، ستنده چینیاز نژاد چشم بادامی و کههم  ها نوتُرکمَ مردمِ هَزاره میانِحتا در

 . ن وجود داردمَکرزاره و تُهزاران سیدِ هَ اندکه د سازی کردهسیّ

همراهِ سماعیل اما ا اند. بوده شافعی بِهمذ سُنّی پدران شاه اسماعیل همه سوفیِ 

مادرِشاه اسماعیل  می شود.بزرگ  مذهب شیعه و سوفیان هاآخوند درمیانِ مادرش

 اسماعیلآن شرایط درشوهرش راکشته بودند، بَدَش میآمده است.  کهاز سنّی ها

 . دنآیدرمیبه مذهبِ شیعه  ومادرش
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 دستگاهکه این شجره نامه ها را درمی رسددردورانِ صفوی کار به جایی سپس   

 که اگر ندختند. درجاهایِ دیگرهم کسانی بودفرومی وای دولتی درست میکردند ه

برایِ آنکه مالیات  .کردندکوچ میایی به روستای دیگرروست ازشهری به شهر یا از

و خود را  ندگذاشتمی ررسَبز بَدمِ ساده بگیرند، کالهِ سَنپردازند و خُمس هم ازمر

بیاد دارم  شدند.ها خود به خود، سّید می رزندان آنکردند. سپس فسّید وانمود می

می  کهود، از اورده بکالهِ سبز سیّد کُد را با خوسی ک کستای ما یوه در رک

 است.  سیّد که اب دیدهخوگفت می ؟نه سیّد شُدهوچگ ،ندپُرسید

شود شجره نامه یِ دروغی درست گفت: مگر میه سرش را برگرداند وفرماند    

 کرد؟

این سّیدهای چشم سبز ایرانی نژاد  صفویدوران  ، پیش ازچرا نمی شودگفتم   

 کجا بودند؟

رنگِ آن چیزی برجای  ارغوانی وِپنهان شده، ازپرتُ ها خورشید درپشتِ کوه  

. گذشتی کتاریوت سکودر کیلومتریبنز جاده را می پیمود وچند ود.نمانده ب

 شدند.اپدید میزدند و نمیو وسُهایی سُ آنجا چراغاینجا و، تاریک بیابان میانرد

ردَم هنگام سَرنوشت فرا کاحساس می کهمانده بودبه سبزوار چند کیلومتری هنوز

 رسیده است. 

جلوی درمی توانستیم  اگر ده ام.سنه شُرد جوری گُبَمن  به پاسدارپهلویی گفتم:  

 سَر ِراه می ایستادیم.  ه هایِاین قهوه خان یکی از

د. فوری م مزه میدهَستی، چایی هَسنه هَگرُوردی وخُما نهار نَشُدانم که می گفت:   

ه فرماند  قهوه خانه ای رسیدیم، بایستیم؟ به فرمانده گفت: برادر بهتر نیست اگر به

داد تا  که شام هم بخوریم. راننده پاسخ تا نیشابور برویم باشدبهترشاید گفت: 

آبی هم به و ادیماگر می ایست. بَد نبَود در پیش داریم نیشابورهنوز راهِ درازی

شد. ده نمایان قهوه خانه ای درسمتِ چپِ جاّ  زدیم. ازدور چراغِتِمان میصورَروسَ

دانست نمی بود و ل کردهدِل بود. راننده گاز را وِفرمانده هنوز تصمیم نگرفته ودو
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آنگاه فرمانده گفت: اگر .د شویمکه ازجلوی قهوه خانه رَبود دهچیزی نمان ،دکنچکار

 توانیم اینجا بایستیم.ید میخواهمی
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 ؟دستگیر نَشَوَم  که دوباره ه راهی را برگزینم و به کجا برومچ، فرارنخستین 

 

 ،تاریکی بخوردمسافرتمان به شب و ، تابودم کردههمه یِ راه را آرزو که نم   

، تا دل به دموآماده شده ببیشترازهمیشه د. درتاریکی وشب فرا رسیده باکنون 

 ، آمدهرچه پیش می ،را از دست بدهم ها فرصت ،نتوانستم بیش ازایبزنم. نمیدریا 

 رنگی نبود.دیگر  باالی سیاهی

درحال نان دیگرایستاد. سرنشیماشین  رِدَکنارِردَبیرون رفت و مپاسدار سمتِ چپَ 

، پاسدار رِپشتِ سَ بیرون رفتم.به دنبالِ او من زودتر  کهبودندآمدن  بیرون

 یکبا .تَل اَنبارکرده بودند درلبه ی آن را تازه گاری خاکِچندکنده وگودالی انگار

به  باالیِ خاکهااز به زمین خورد و کههُلَش دادم  روی خاکهاه ب ناگهانی پالِنگیِ

چند متریِ در که کامیونیشتِ به سمتِ پُ با هرچه در توان داشتم،منم  پایین خزید.

مردی با سبیل های دُرشت، درسایه دیدم  .، خیز برداشتمددنده بوپارک کر آنجا

 کرد.و به سویِ ما نگاه می بود آن ایستاده جلوینور روشنِ

چند متریِ پُشتِ در. کامیون را دور زدممرد را داشتم،آن هوای همچنان که  

به  سمتِ راستاز گارنا .میرسید متر یک بُلندیِ آن به ی رسیدم کهبه دیوار کامیون

که  پریدمدیوار ازروی رسید.میجاده درکنارکی اُتاغَیک به  سمتِ چپازقهوه خانه و

همان پُناهِ از ،به راست پیچیدم وردم وسَرَم را پایین آشد. می شنیده گلوله شلیکِ

به تاخت  های بلندکوه ویِازآنجا به س .مرساندقهوه خانه  پُشتِ خودم را بهدیوار

 درتاریکی ناپدید شدم.و رفتم

را  متنَجهتِ رفآیا که  دانستماما نمی .ام افتادهرَسِشان به دورکه ازتیر  دانستم می 

خودم م وگذشتکم ارتفاع  یه ماهورهاآمدند؟ ازمیانِ تپّبه دنبالم می یا اند کرده گم

 های بلند، رساندم. را به دامنه یِ کوه

می خواستم خودم را اما  ،بود م کمترشدهترس و هیجانافتاده بودند. هایم  دمپایی  

و دوربود و هکی عادت کردچشمَم به تاری .ناشناخته برسانمبُلندِ های  کوهبه باالیِ 
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فرار  کار،رگ شدنزُبُ های بینالودکوهستاندر و بودن روستافرزند دیدم. بَرَم را می

 .ساده ترکرده بود تاریک، آن شبِدر را کوه پیماییو

، و درّه کوه ازچندین گذارم.نخاردار هایِبوته تالش میکردم پاهایم را روی    

و  روی سنگی نشستم  کوهستان رساندم. های بُلندیبه   خودم رارفتم ووپایین باال

های دور  یِ خود را بر رویِ کوهستان و دشتشب، سیاهنگاه میکردم. م بَربه دور و 

ها درآسمان  ستارهخوابِ آرامی فرو برده بود. آنها را به سترده وو نزدیک گُ

انگار کردم. قهوه خانه نگاه می های روشن جلویِ به چراغآن باال ازمیدرخشیدند. 

 .بودند داشته نگهجاده را دوسوی هرخودروهای  بسته و   راراه 

هایم را به کفِ پاها  دستکفِ پاهایم احساس میکردم. سوزش شدیدی در 

حاال با . کردممی سک را حِنمنا های شکسته و زخمهای خار دم.کشی وانگشتانم

تا کجا میتوانم  پیدا کنم؟ یکفش اگر میتوانستم  کنم؟چکار ی برهنهاین پاها

بیشتر  و ببینم خواب دیده ام. اگر بیدارشوم ؟خواب می بینم شاید ؟اینجوری بروم

 .ازگذشته، غمگین خواهم شد

م.گاهی ا هایی ازآنجا فرارکرده که به شکل بودم هایی دیدهبارخواب اِوین، چند در 

ها  آن شب رهستم.اگذگشت ومسافرت ودرو ام که آزاد شده بودم هایی دیدهخواب

انگار به ی وجودم را فرا گرفته بود. اما امشب، نفراواپس ازبیداری، غم واندوهِ 

 .رداهایِ ناشناخته شباهت دایئرو به همه چیز جهانی دیگر وارد شده ام.

واقعا آیا  م؟شده ا آزادکرده وفرار آیاد.نمی زنم شعله جان و تَنَبه  ،یجان و اُمیده 

رفتم.دیدنِ دیارَم میخیال به دیدنِ شهروویا ئرو یک ساعت پیش، در ؟مهست آزاد

پیشِ  متوانستمی اگر چه میشد م، آرزوهایی امکان ناپذیر بودند.دوستانخانواده و

خواهم درپیش را چه هفتخوانی خدایا . دممیآمبه پرواز در بستگانمخانواده و

 کدام راه را ؟به کُجا بروَمِناشناس  های هرّازمیانِ این کوهستان و دَ داشت؟

انگار با خودم گپ دوباره دستگیرشوم؟اگربروم؟ پیش توانم کجا میتا برگُزینم؟

 ؟زنممی
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چگونه  ها نبودند کوه اگراینمیان کوهستان میرفتم و می اندیشیدم. از    

 گاهپناههای ایرانی، کوهِستان همیشه واستورهانستم فرارکنم؟ درفرهنگ تومی

 و سَرکِش بوده است.ه آزاد ناایرانی

 بزرگ کرده است.رز دایگی و البُ درکوهزالِ به دورافکنده را  ،رغسیمُزَن خدایِ   

زرگ میشود که البرز بُ کوهبا شیرگاو برمایون درهم فریدون فرزند زنخدای فرانک 

ها اگراین کوهماردوش میگردد.  اکِزهّاژدهاک یا برضّدِ ما رهبر مبارزات مردم 

های تُرک و  توانستند براردوگاهتند؛ چگونه جوانمردانِ خراسان میوجود نداش

آواره زنده مانده و اند سال گندم و خوراکی برای ایرانیمُغُول شبیخون زده، تا چن

 ها و بیابان ها بدست آورند؟ درهمین کوه

 کوه این . اگربوده است ِتاریخ به کوه زدن و سرکشی کردن، چاره یِ ستمدیدگان  

ارزم و را هم مانند خو ها سرزمین بیگانگان توانسته بودند، این، ندوجود نداشتها 

 توانستند  که نسربدارا جدا کنند. ایران از ،روو بخارا و مَ فرغانه و سُغد و سمرقند

که درمیانِ بودند باشتینروستای همین از  بیاندازند بیرون از ایران  ها را مُغول

 .سبزواراست هایکوهستان همین

 ؟می فرستندآیا بسیجِ سبزوار را به دُنبالم  .شومدوباره دستگیرنه نباید 

نده گردم. پرگرفتاردوباره اسیرو میگذارمجور شده، ن... نه نه هرکنند مردستگیگرا

راسی پُرنَهیب هَ گاهیاست. نم پُشت و پناه ،های بُلند هیِ آزادی هستم و این کو

 ممبادا گروهی را به دُنبالم فرستاده باشند. اگردر سَرِ راه کشید،میازدَرونم زبانه 

ازکدام راه و  اما  .شَوَم هرچه بیشتر ازآنجا دورتا  مرفتمیچکارکنم؟  کَمین بگذارند،

 ن نیفتم؟دوباره به چنگشا تابه کجا بروم، 

جاده ازدامنه  آندانستم که بور را بارها با ماشین رفته و مینیشا سبزوارجاده یِ   

ها، به موازی  ازباالیِ همین رشته کوه بهتر استابورادامه دارد. ها تا نیش یِ کوه

آن  بینالود وروستاهایِ هایِ خودم را به کوه ور بروم. ازآنجاجاده تا نزدیکِ نیشاب

 برسانم...آشنا دیارِ
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 اید تا آنجا که درتوان دارم، اینم است. باز این کوی و بَرزَن مُهّ امشب، دورشدن 

 نایبا روشن شدن هوا، سَراسَرِو دور شوم. ها را پُشتِ سربگذارم هها و دَرّ کوه

 بلند را گشت بزنند. های کوه این  باالی درشت. شاید با بالگَگراخواهند کوهستان

یا ها  روزها خودم را درشکاف کوه ییِروشنا درو ها برومدرتاریکیِ شب بهتر است

 راه پنهان سازم. درمیان بوته زارهایِ سرِ

امید . اما میشدردیدتَش پاهایم شَسوزِده و رسنه شُهرچه بیشتر میرفتم، بیشترگُ 

 ساخت.یمو امیدوار دوستانم مرا دلگرموخانواده دیدن وو  زنده ماندنزندگی وبه 

دانستم سرازکجا درخواهم آورد؛ برنامه ریزی های ناشناخته یِ کوهستان که نمیراه

وَسانِ خیالم درنَهرچند ذِهن و. کردرتاریکی را دُشوارمیرفتن دمیانبُر از راه کردن و

 کردم.حساس میاما نیرویِ شِگفت انگیزی درخود ا .کردمیشَک وناباوری سیر

 ن سردیِ بادهاایستاد هنگام .شدهوا سرد شده و بازهم سردتر می 

 ،توانستمسر داشتم، ایستادن نمی که از پُشتِ . با هراسیمیگردیدشدیدتر

 رفتم.هرجورشده باید می

از که  یهایباغها و زمینبه خراسان در).شُدم های دیمه ی کالته ای وارد زمین  

جداگانه دارند، کالته  کاریزِو آباستخرو هستندجُدا  ی روستاها و باغ رودخانه

خانه یک  رفتم، میان کالتهجلوتر به  فتاد.فانوسی ام به روشنایی چشمَ گویند(می

 آنکه آیا سَری به م دودل شد .آمدبه چشم می استخر کوچکی( )آبیباغ و تلخ ِ

به راهم ادامه نان و آب بزنم، یا راهم را کج کنم و کفش و خانه باغ برای جستجوی 

 کالته خوابیده اند؟ آنچه کسانی درآیا که  مکردمی نگاه  بودم و ایستاده ؟بدهم

ی ئرهگذرها نان وآب میدهند و پذیرا ن نوازخُراسان، بهیان مهربان و مهمائروستا  

کردیم. ازروزگارانِ ی میئپذیرا را رَهگذرانکنند. بیاد کالته یِ خودمان افتادم که می

های آن  ، تا رَهگذرها ازمیوهاند کاشته می ها را درسَرِ راه انیکهن، ایرانیان درخت

راه کالته مان نهالِ زرد آلویی را درسَرِ های کودکی  درسالها بچینند. خودم هم 

که  اما من شده است، . این سالها درختیرود، یادگاری کاشته امکه به غارمُغان می
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چه اندیشیده و چه  ،ببیند با این شکل و غیافهرا اگرکسی م. رهگذر نیستم

 ؟کردخواهد  بَرخوردی

به پاییزی  درشبِچرا آید؟ می کجااز ؟سیاهی کیستآن خواهد گفت،  به خودَش 

 که سوی کوهستاناین رود؟ ازکجا مییِ شب به درتاریک است؟کوهستان پناه آورده 

که خواباننداالی کوه نمیدراین فصلِ سال گله ها را هم ب .درَبَنمی جاییراه به 

رای بتاریکی ازکالته ها گذرکنند. در پاییز و زمستان، غریبه ها هم در ناچوپان

های روستایی  ی و راهاز میان آبادمان باشند. اَاینکه از گزند جانوران گرسنه، دَر

 .کنندگذر می

 روم؟ سیاهی، کالته، تاریکی واینجا کجاست؟ به کجا می ن کیستم؟اما م  

اده ؟ ایستمکنکوهستان، به کجا گذرمی یکی و شبِفانوس. سیاهی در دامنِ تارنورِ

های کوهشب و نوس وآسایش شب درکالته.یِ فائشِ کوه، آرامش و روشنارکِدرکمَ

 ،یز و بوته های درهم تنیده یِ آمادهتهای  ها و سنگالخ کوهیِ خارپُشتی.فروخُفته 

 یِ بیکرانه یِدرتاریک ،یِ دل انگیزِ فانوسئی خواب زمستانی. چه زیباست روشنابرا

تاریک؛ چراغ و روشنایی همیشه مایه یِ هایِ دورافتاده و شب. درکوهستان

 کممَشاید بتوانند کُ .کسی شَوَم توانستم مهمانِاُمید بوده است. کاش می دلگرمی و

. به هیچکس جان پناه ا بِبیندرو و سیمنه نه ، نباید کسی مرا با این سَ نند؟ کُ

 ؟ باشد ناشوم. شاید این کالته ازبسیجینمی

من نباشد و  کسی درخانه باغ شاید گوشی آب بدهم.میخواستم سرو با اینهمه 

ستان شدم. دا وارد تاکِسِبی آرام و پیدا کنم؟  خوراک کمیکفش ولباس یا 

 سنگ تا برخواهد داشت. چندبه سویم خیز ،باشد وآزاد یَلِه گیاگرسَ دانستممی

خودم را به نزدیک خانه باغ و برداشتم. ازمیان بوته های انگور برایِ پرتاب کردن

 که چند متریداردرپُشتِ بوته هایِ خار گی درآنجا نبود.روشن رساندم. سَ فانوسِ

آن کردم. می و تَلخِ آب را وَرَندازخانه ایستادم. ازآنجا دور و برِ فانوس دوربود، از

 بِآه باغ آویزان بود. آهنگِ ریزشِ ازچَفتِ انگور باالیِ ایوانِ خان روشن فانوسِ

، پَرتُوِ کمرنگِ فانوس رِزی در شد. کمی آنورترشنیده می کاریز به درون تَلخِدهانه یِ 
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راه  م وانجا میخکوب شدم. با شتاب برگشتهم .چشمَم به بستری پَهن شده افتاد

خودم را م وباره خستگی وسرما را فراموش کردرا درپیش گرفتم. دو گردنه یِ دیگر

 آنجا درستیغ کوه، روی سنگی نشستم.کالته رساندم. شتِگردنه ی ِپُبه آسمانگذارِ

هایِ پایینِ  ماه خبری نبود. دردوردست از ، امادرخشیدندمیدرآسمان ستاره ها   

زوار خم جاده یِ سبها درپیچ و ریک، چراغ ماشینتا و دشتهای دامنه یِ کوهستان

کالته ای با  یِه یِ روبرویی، سیاهرّشدند. درمیان دَو نیشابور، خاموش و روشن می

 ه به سوی بیشه براه افتادم.چند درخت و چشمه یِ آبی به چشم می آمد. ازبَغلِ کو

پایین لغزید. ایستاده به پَرش ب اما سنگ  گذاشتم که رَد شوم، سنگیرا روی پایم 

مردی در تاریکی از  سِدایِ دادم.ه پرتاب میشد، گوش میرّسنگ که به ته یِ دَ

 رسید.ه بگوش می آنسوی دَرّ

 روم؟و به کجا میستم یککه بداندبود انگار ترسیده یا کنجکاو شده های... ،هایآ 

باالی باره خودم را به م و سرباال از پُشت بیشه دوردراهم را کج ک اما ،جواب ندادم

ها، راهها هموارتر کوهدرباالیِ رشته کوه یا آسمانگذارِ م.درسانبلند  هاییالِ کوه

 شد.سرما بیشتر می شِوزید و سوزِ تر می، باد تندرفتممیاما هرچه باالتر .شودمی

شتر خودم را . باید هرچه بیهای هموار نبودم یِ گذشتن از راهرفتم و دراندیشه می  

که  بروم هاییکوه از البالیبکشانم.  ،که دورازجاده هستند های بلندی ی کوهباالبه 

ما سر سازد. اما با خستگی وامکان ناپذیر میها را  ر و ماشینآمدِ موتورفت و

وهستان ک را اینتوانم خودم را بکشانم؟ خدایا چچه کنم؟ تاکجا می وگرسنگی

ده و میلرزم. پاهایم می روی سینه ام چنبر شُبر یمها دست؟است سرد اینهمه

. چگونه خودم ندهُجُوم میآورَ گرسنگی باهمسوزش و سرما و و تیر میکشد. زدسو

 به چه کسی دیار آشنا،کدام سو باید بروم؟ اینهمه شهر ورا گرم کنم؟ براستی به 

کوههای این چگونه از میان رخواهم آورد؟ دَرکجا سَو از ستکجااینجا پناه آورم؟ 

 گم نکنم.را  ه ی سبزوار نیشابورجادباال و پایین بروم که  ،پُرپیچ وخَم

م و نشان، چشمه یِ آب نا های بی کوه درمیان اینآیا کنم تا گرم شوم؟ چکار 

 خورشیداین آری  .که آب گرم، منشاء زندگی بوده است؟ براستی نیستگرمی 
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زندگی و جان  روی زمینمین را گرم کرده، به موجودات آب و هوای زکه  است

 .بخشیده است

گرما  خورشیدِایرانی ریشه درانگارآیین مهرِ .اگرخورشید نبود، زندگی هم نبود  

 .گرمای خورشید.است گیشمه یِ زندخورشید سرچآری . داشته است افشان

  ؟آمد یگرمابخشِ مهربان، کی بیرون خواه خورشیدِای  خورشید پرستی.

روم تا بامداد چیزی نمانده است. رسد؟ باید بروم، میی بپایان میکِ ،این شبِ سرد   

وجانفشانی بوده ای مهرخد ،خورشید .روم تا گرم شوممی .گرم خواهم شددوباره 

به سوی  ،خورشید دراندیشه یِ میرد.نمینه نه خورشید خورشید بمیرد؟ است. اگر

 رفتم.می خاور

یِ به هست ،آنچنان که باید شبآنتا رگذاشتم.سَ را پشتِ چند گردنه یِ دیگر  

آمدنِ  رده بودم. خودم را برای بامداد و بیرونپی نبُ ورشید و ضرورتِ گرمایِ آنخ

اما به خورشید  ،رفتمداری میدادم. می لرزیدم ومیپَرتُوهای گرمِ آن دل خورشید و

رسنگی، بازهم گهمه سوز و سرما وایناندیشیدم. با آن می بخشِ وگرمای زندگی

 د.می شتر  کنندهامیدوارو  خوش آیند ،شبامخواب پُرماجرایِ 

درد می آورد.  جایی از پایم را به ،سنگی، خار یا میرفتمکه هرچند گامی   

 باید بروم، هستهرجور ،های آن بیاندیشم زخم خواستم به خراشِ پاها ونمیاما

 میروم.

آیا شب از نیمه گذشته  .رفتمرامی ندارد؟ می لرزیدم و میزشِ بادها آوَ امشب چرا 

 است؟

کننده یِ من. ، ای خداوندِ تاریکی و پنهان موهستان مهربان، ای نگهبان خوبای ک   

ت را بر من خواهی شوی؟ کی پرتُوهایِ گرمَی خورشیدِ مهربان، کِی نمایان میاِ

 افشاند؟

یا این رفتم. امشب چه شب سرد ودرازی است. خداکردم و میبه سوی خاورنگاه می 

 رسد؟شبِ سرد، کِی به پایان می
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از آن باال که  مگردنه ای رسیدرفتم. به سَرِمیدرآرزویِ برآمدن خورشید، همچنان   

 افتاد.آنسوی جلگه ها درهایِ خاور ها به کوه در دور دستنگاهم 

گشته  نیارغوا سُرخِخاور،  رزده! آسمانِنگاه کن، نگاه کن، خدایِ من، سپیده سَ  

 تابِشِ گرمچیزی به  شوم.گرم میزنده می مانم، ،بزودی گرم خواهم شد .است

 .خورشید نمانده است

 های سمتِ چپ باید کوه وار دور شُده بودَم. آنجا آن کوهازسبزچند فَرسنگی شاید 

فام و رخهای سُ یشوند. رنگمر و روشنترها دارند سُرخت باشند. رنگ رکلیدَ ایه

خورشید  کهجایی) گاهِتوبِ خبر میدهند. خودم را به ارغوانی از برآمدن خورشید

وجودم نشینم. همه یِ می رسانم و روبروی خورشیدمی بلند کوهِآن  (تابدبیشترمی

وزیدنِ این همه  .استه دست هایم ازسرما چنبر شد .رزد، خدایا کُنجُل شدملَ می

گفته بودند، ، آری آری زَد و خستگی ندارد.وَادهایِ سرد برای چیست؟ پیوسته میب

خورند و به رما میخودِ بادها هم س، انگار .یِ بادها هم در وزیدن آنها استهست

که نگذارند تندآسمان هسابرها درنگرانِ  بادها گردند. شایددنبالِ سرپناه می

به زودی گرم  به دوردست ها میبردند.می وزیدند و ابرهارا  بادها آفتابی شود.هوا

   . زنده می مانم گرم می شوم، ،خواهم شد

ده است. همه جا دارد آمگِردخورشیدبه دور های سُرخ وآتشینی چه رنگ خدایا 

کوهستان روشن تر شده است. ابرها آن فرشته شود.روشنتر میگیرد و می رنگ

پوشاکِ  ابرها .وشُکوهرفّّ خورشیدوآنهمههای باران به پیشواز خورشید رفته اند. 

 رفته اند. خورشیدبه پیشواز ه تَن کرده،ارغوانی ب سُرخ

چهره  .دمآو باالتر میبود ین ابرها نشسته تِ زرّفرمانروای گرمابخشِ گیتی، بر تخ  

 شبهای سرمازدگانِوازِنَ چشمهمیشه خورشید،  برآمدنِن است. روشو  آتشیناش 

سرفرازی ندیده بودم. چه زیبا وهیچگاه خورشید را با آن غرور  .بوده استسَرد 

نگار ا .ه احترام او ایستاده، نمی لرزندها هم ب کوه.ل انگیز است برآمدنِ خورشیددو

 خورشید بروند.به پیشواز و باد و مه درکارند، تاابر
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ها به ، درسرمای کوهستانزمان آخوندهای آن دستِ از آیا سُهرَوَردی، هنگام فرار 

است؟ برپایه ی فلسفه یِ اشراق، بنیاد  اقعیت فلسفه یِ نور پی بُردهو

ات رّهستی را ذَ نیادِروردی بُیا ذراتِ  نوراست. سُه "شیدانِ شید"هستی

 .نیستان مولوی .قانونِ اَشا .چرخشِ هستی .کهکشان .خورشید. دانسته استمینور

 ا، ریشه در نیرویِ گرمابخشِهی آن رغ؟ آیا فلسفهدرختِ هزارتخمه ی سیمُ

 ؟ستخورشید داشته ا

باال آمدنِ خورشید نشستم. درسینه یِ کوه، به انتظار  م واز راهِ مالرو دور شد  

خود پنهان  دِلِردَخورشید را دیشب انگار هکم به همان کوهی بودلرزیدم و چشمَمی

هایِ سیاه و اریکیشب، تنهاده است. همچون تاجی برسرآنرا اکنون  اما .است کرده

 ه ها پنهان میکرد.رّه ها و تَه یِ دَپراکنده یِ خود را آهسته در پُشت تپّ

گرفت. پرندگان با خود، همه جا را فرا می رنگِ یِ سبکبال و سپیدئبامداد با روشنا  

نوای پاییزیِ خود، سکوتِ شب را شکسته و پروازشان را ازفراز دشت، به  آواز و

خاست. ازمیان دشت، دودی به آسمان برمی. ودندسوی کوهستان آغاز کرده ب

گله ی گوسفندانش درپیرامونِ و بوده ای آتش روشن کرده چوپانی دردامنه یِ تپّ

 پراکنده شده بودند.  ،آتش اُجاغِ

گرمِ آفتاب  تابشِ بیتابِ م وخورشید نشسترو ب میوزید.همچنان باد سرد  

ما و حرارتی گر درخشید، اما می های دور دستباالی کوه درخورشید بودم.

 گرمایش را از دست داده باشد؟ نکند انرژی و .نداشت

ل لرزیدم و دردِردم و همراه با نسیمِ سردی که میوزید، میکورشید نگاه میبه خ 

 .بتاباند کوهستان و گرمایش را بر منو  باالتر بیایدکه خورشید  مکردمی خُدا خُدا

و دستهایم را بهم گره زده بودم  بهم فشُردهید نشستم و خودم را رو به خورش

می نمایان  خود را آمد وبه آرامی باال می ورشید شتابی نداشت وخاما  .گرم شَوَمتا

گرما و ازشارم سرتَن و جانو حس میکردم  گرمای خورشید را آرام آرام  .ساخت.

   .شُدزندگی مینیروی 
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رو به خورشید  م وهای ریز آماده کرد ن بوته ها، بستری ازخاک نرم و شندرمیا  

خالی گرم  بادهای سرد ناپدید شده و جارا برایِ آفتابِ گرم میشدم. ه ودرازکشید

خواب رفته وشاید به خواب ورکردن و سوزشِ پاهایم، ور مُبا وجود مُ د.کرده بودن

به  ها که با چوب و چُماغ بیداری با نگرانی و ترس ازبسیجی میدیدم. درخواب و

 هراسان نشستم. م ودویدند، بلند شُددُنبالم می

و  ها هزید. ازآن باال به دَرّالیمی می وَنسیم م بود و شدهآفتابی گرم و ،کوهستان 

شد. یکسی دیده نمبود و به روالِ خودشهمه چیز  .جُلگه های پیرامونی نگاه کردم

. هنگام ایستادن، هراس خودم را درجایی پنهان کنمتوانم شب بروم و روزنمی دیدم

توانستم درجایی نشسته، یا شد و حِسِ ایستادن نداشتم. نمیمیم بیشترو نگرانیَ

 کشیدند.تیر می وکوبیده شده  یمهای کفِ پاها اما زخم ،رفتماید میب .بخوابم

نگان به راه لَ لَنگ ؟کدام راه و از باالیِ کُدام گردنه برومتا ببینم، از مبلند شد 

آسمان و زمین را هایِ مالرو و وایِ دور و نزدیک و راهمیرفتم، ه افتادم. همچنانکه

 کردم.دور و نزدیک را نگاه میرسیدم، که می ای ه و پیچ گردنهداشتم. به هرتَپّ

درجایی پنهان  ؛گذشتمی سَرِ راهَمهای  وتوری ازجادهم هنگامیکه ماشین یا 

ی مالرو  که ازجاده دیدمرا میی یروستایک د شَوَد. اگر چوپان یا تا رَشدم، می

 ها رو در ا آنب نمیخواستم. نم، یا راهم را کج کوَمشدم پنهان شَناچار می .گذشتمی

افتادم که شاید به دنبالِ  بیشتر به هراس می ؛دیدمرهگذری را تنها می گردم. اگررو

 گردد.من می

 مچنانکه به دنبال خوراکهای پالیزی، ه رفتن ازمیان کالته و زمین درمسیر  

یک سیبِ درختی با چند تا بودم.دنبال کبریت به  بیشتر .گشتممی وپوشاک وکفش

یا وسیله یِ گرما  وکفش کرده بودم. اما ازکبریت و پوشاکلغم پیداشَچند  و غندرچُ

بدست  یبتوانم کبریت ،تا شب نشده خواستممی ،کردمروز تالش بسیارآننبود.خبری 

 م. آور

یا مَترسکی پیدا « چوله غُزک » که های باختر نزدیک شده بود خورشید به کوه 

تته لَ تا چند .بودند ش کردهبه تنَ با چند لَتته)پارچه( ک آستینهکردم. یک کُتِ ی
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و تکه پارههایِ  مکُتش را تنم کردآن بسته بودند.و برهم به دوررا های پاره پوره 

 دم.انپاها و جاهایی ازبدنم پیچ کفِوبه دور ،به جای کفش را تته هالَ

 سرپناه یا که شاید شب، همچنان میرفتم. اُمید داشتم نگران ازسرمای دوباره یِ  

 دمامیدوار می شرفتم، که باال می کوهی یاه کنم. ازهرتپّجایی برای آرَمیدن پیدا

چشم به باالی کوه که میرسیدم، تا آنجا که . اما دیده خواهد شدازآن باال نیشابور

ی  ردنه. ازچندین گدیده میشدند های تازه کوه، دشت و بیابان وکار میکرد

های باختر پنهان  رسید وخورشید درپُشتِ کوهگذشتم؟ اکنون روز به پایان میدیگر

 رفت.یِ جاده به پیش میوازمُکمی ه یِ شیبداری شدم که واردِ درّشده بود. 

در سرِ چاه های آن چند درختِ  .شیبدار، کاریز کهنه ای بود ه یِدرمیان آن درّ 

کهنه نشان ازکالته گر روییده بودند. و بوته های دی با چند درخت توت و بیدچنار

که نیمی ازچُختِ )سقفِ ( آن فرو ریخته بود. آنجا بودخرابه ای   یک خانهای میداد. 

 درگوشه ای ازآن، پالونی کُهنه و پاره پُوره افتاده بود.

چون  م،آنجا نماند.کنمتا شایدکبریتی پیدا مسوراخ سُنبه های خانه باغ را گشت 

 خرابهدورتراز سری به خانه خرابه بزند. ،کندکسی ازآنجا گذراگر میترسیدم

را جایی  ؛ندبودنبار شده ا تَل آندر ها درخت های خُشکِبرگگودالی که درمیانِ 

 کردم.هموار

ها ن و برگپالوکه زیر بدنم از ییجاها .زیدوَ باد آرامتر می ،شبسَرِ 

د و ر. اما پُشتم یا جاهایی از تنم که پوشیده نبود، سَشدمی گرم فت،کمیگرمیقرار

شبِ دوم را  آن که دادممیبه خود دلداری  و مکرد د. بسیارتالشگردیمیردترسَ

 داد. م نمیاما باد سرد امانَ ،رسانمبمداد جا به باناهم

ها، به سوی افتادم. آن شب ازدامنه هایِ کوه به راه م وبناچار برخاست 

( ه یِبه بازه یِ)دَرّ ،که درآنسویش ودم. به گردنه ای نزدیک شده برفتمنیشابور

سوی که سدای غُرزنگِ گله ای ازآن گردنه نرسیده بودمخودِرسید. هنوز به پهنی می

 ه به گوشم رسید.دَرّ
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بود،  مانند ) خوابگاهِ گله ("پیلو "کهدرآن سمتِ بازه، جایی .مسیدبه باالیِ گردنه ر 

که  ا کج کنمخواستم راهم ر. ایستاده میآمدگله ای درتاریکی به چشم می رتُوِپَ

 که به سویم خیز برداشته بودند. را شنیدمها  سگکُوو و ناگهان سدای اُوو

ها را درآن هنگامه ها ازدوران  کند. رفتار با سگمیبدتر دانستم که فرارکار رامی

 روی سنگی نشستم. دو سگِ بزرگِ گله رترآنو دکی آموخته بودم. چندگامیکو

آشنا، چه اما سِوِر گفتم: آشنا، . یواشتررساندند با شتاب خود را به نزدیکمکه  بودند

 مرگتان است.

ند. من از ترسِ غُرولَندکُنان نزدیکترآمداما ، ندها سِدایشان را پایین آورد سگ 

ویی گفتگو ممده باشند، سِدایم را پایین آوردها به دنبالشان آ اینکه شاید چوپان

ستم و خطری رَهگذر هَ که خواستم به آنها حالی کنمها راه انداختم. می را با سگ

 کند.تهدید نمی گله شان را

چوب دستیَم را کمی آنوَر ترگذاشته بودم.  و هنشست« ، آشنا، آشنا ... کُچو کُچو »  

 که تهدیدی احساس نکنند و به جانم بیفتند. گذاشته یمرا رویِ زانوها ها دست

 های دور چرخید، برمیگشت به تاریکیرَم میهمزمان که به دور و بَ ها یکی ازسگ  

نشسته و مرا که  و آمد جلو داد. سگ دیگرسَر می "دوله"کرد و نزدیک نگاه می و

 کشید.پوز پوز میکرد و بو می، دمرخوتکان نمی

که  وکشیدش را جلو آورد، الیِ پاهایم را ازمیانِ دو زانو تا زیرِ نافم بُبارهم پوزَیک  

انگار دلش به  ،ردکنگاه می مراکشید و ودیگر پاهایم را بُچند بار .سیدمبسیار تر

سرم رو چه بالیی ب ازکجا میآیمپرسید: با نگاه و رفتارش می شاید .حالم سوخته بود

 آمده است؟

هایِشان کنجکاو  که به خیزِ سگ شدن سو شنیده میها از آ های و هویِ چوپان  

. ازهمانجا با داد بوده استگله درکمینِ ، شاید گرگی بودند خیال کردهشده و

را پُشتیبانی  یشانها سَرایَند، سگکه درآن هنگامه ها می یئوبیداد وآواها

 کردند.می
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 .بودند ایستادهغرور با کنارم و دیگری در چند متریدر ، یکیها آرام گرفته سگ  

ی به من کاردانستم که دیگر. میمی پاییدندهایِ دور و نزدیک را  تاریکی نوزاما ه

را به همان راه  داز پایینِ بازه خو و راهم را کج کردمم و نخواهند داشت. بُلند شُد

بادِ شدیدتری  بود و ، رساندم. هوا دوباره سرد شدهبود درآنسویِ گَلهکه مالرُو

 پاهایمدور امروزبه کههاییه لَتتَبود.سنگالخ و بدون خارو وزید. راه مالرُو، هموارمی

های دیگر ه تتَو لَ وزکچوله غُ کُتِ.می کردندآسانتربرداشتن را ،گامبودم دهپیچان

 .کرده بودندم را گرمتر ازدیشب نَ، بدَهم

ها را هه باشم. رامانند دیشب شتاب داشت رفتم. ناچار نبودمگردِشکُنان میآرام و 

شب را هم تا سپیده آن .ایستادم میاندکی  برای خستگی  گاهیبررسی میکردم و

روشنایی و بست برمی رخت سیاهی .امداد با خستگی و سرما سپری کردمی ب

 کوه خودم را به رویم وشددورهای هموار راهدامنه و ازگردید. دوباره پدیدار می

کوه،  رساندم. آنجا درکمَرکِشِ ،دیدرَسِ رهگذرها بودکه دورازجلگه و بُلندتریهای 

 روبروی خورشید نشستم.

سترد. گُود را برزمین میپرتُوهای گرم خ و ورشیدِ جهان تاب سرازکوه درآوردخ  

 ،رآفتاب دراز کشیدمغ دمَگرسنه و بی رَ م.هموارکرد ها سنگالخیان درمجایی 

که  بود ها گذاشته بودم؛ آنچنان عرق کردهروی شن را که  مرَسَ بود. بدنم داغ شده

 کرده بودم. تَرس و هَراسِ بتَ شاید ،بودند ر شدهکمی تَم، هایِ زیرِ سرَ خاک و شن

 هم به آنها افزوده شده بود.که شاید سرماخوردگی  میِ مُداوِگرسنگوهمیشگی 

توانستم آرام که نمییا ازعُفونتِ پاهایم بوددوباره  یِرینمیدانم ازهراسِ دستگ 

نگاه کرده، دیدم م. درحالتِ خواب و بیداری بودم که به آسمان بگیرم وبه خواب روَ

 یک .اما نمی توانستم با شتاب راه بروممیرفتم  گذشته است. بایدخورشید ازنیمروز

 غندر را خوردم.چُمانده یِ لغم و شَ

گرفتم تا هوا روشن  تصمیمنیاورم، امشب ازسرما خواهم مرد. کبریت بدستاگر 

 که آتشی روشن بود،ا بروم وهرجاه گوشه هایِ زمینن کالته وکنار واست، ازمیا
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خودم را به کسی  چگونهو سیما این سَربا به چنگ آورم. کبریتی شایدکمین کنم 

 ؟نشان بدهم

شد، هنوز درجستجوی ها پنهان میاز شبِ سوم که خورشید درپشتِ کوهآغ 

به  ،دیده میشد دور روستایِ کوچکی کبریت ازاین سو به آن سو سرگردان بودم. از

شد، آنجا که دیده میآمد روستا را تاهای رفت و ازآن باال راه م.ه ای رفتباالی تپّ

 کشیدم تا هوانرم داشت، درازیِ گودالی که خاک همانجا درگوشه  بررسی کردم.

  تاریک شود.

هایِ نرم را  مشتی ازخاک ه بودم.گذاشت های نرمخاکسرم را روی  کشیده ودراز  

ها را که با آب خاکچندبار .کردمبا آبِ دهانم مزه میآن را کمی از م وداشتمیبر

اما  ،راه بیفتمبه سمت ده که  مدادم. برخاستمی آرامی پایینبه کرده بودم، دهانم تر

 هنه یِ دیگره و کُتتلَشوم. امروز چند  وبِر وکسی رُبا ترسیدممی بودم،دودل شده 

ای را که  "جودانه"بدستِ بلند بودم. چو ه زدهرروی لباسهایم گِ رب پیدا کرده و

  هپّتَ که ازتاریک شده بودهوا به همراه داشتم.  ،بودم کالته ای درسرِ راه برداشتهاز

 به سوی ده پایین رفتم.

 ،ها بود خانهکنارِدیوارِ درنزدیکِ که وسِ روشنیآهسته به سوی فانبا نگرانی و 

به سویم خیز  هاسگ که ناگهانبود دویست متری به فانوس ماندهرفتم. هنوزمی

ها میچرخاندم.  سگ وزِویان، چوب را به دورخودم و پُبرداشتند. ایستاده، چِخَه گ

ریدند. به سویم می پ بودند و را میان دودست گرفته هایشانها گردن سگ

شد، پَس چوب که به پوزشان نزدیک می ،کشندخواستند پاهایم را به کَلَفِشان بمی

. به کنان پس پرید که نا لِشها خورد چوبم به پوز یکی از سگیکبارد. می پریدن

 .برگشتندرسیده، به سمتِ فانوس تهای دیگر هم  سگ دنبالِ او

کنجکاو انگارکه درمیان گوسفندها ایستاده است. شدفانوس زنی دیده میدرنور 

اَلماس کرد. اما درتاریکی چیزی نمی دید و ها نگاه می شده، به سوی من و سگ

که درنورفانوس  دمرسیده بو یِ اورا سِدا می زد. به چند متریشان ها  سگاَلماس 

که بتواند دورتر را بود آوردهش شد. فانوس را برداشته باالی سرَبیشتر دیده می
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» ازهمانجا با سدای بلندتری پرسیدم: دید.می مرا اید سیاهی یا پَرتُوِش .ببیند

 .) آیا مردتان درخانه است؟( «مَردِتان به خَنَه یَه ؟

به  ،کوتاهِ پُشتِ سرشبا شتاب ازروی دیوار .است ترسیدهکه جواب نداد، پیدا بود  

ترسیدم  .کنمدانستم چکارنمی بودم و بام خانه های گلی دوید. ایستاده روی پُشتِ

شدم ازهمان ناچار گیرند.را با این سر وکله میمیریزند و مدِه که همه یِ  اآلنست

 ، برگردم و ناپدید شوم.بودم که آمده راهی

های الم نیامدند. راهم را به سوی کوه، اما به دنببلند شدها دوباره  سگسدایِ  

که ه ماهورها میدویدم. همچنانیِ تپّرده، میانبُر ازمیان پستی و بلندکج کبلند

رفتم، گاهی برگشته به پُشتِ سرم نگاه میکردم. زمانی نگذشت که دیدم می

. روشن بودکه اهالیِ استبه چند چراغ شده ، یک چراغ تبدیل شتِ بام خانه هادرپُ

دِه یِ  آن امیدوار بودم که  .کردندگفتگو می رویداد اره ی ایندربو آمدهروستا گرد

 پایگاهِ بسیج نداشته باشد. کوچک

کنم. به پشتِ شتابِ بیشتر، خودم را ازآنجا دورکه با ترس و هیجان موجب شد  

ترسیدم: شاید های دهِکده، دیده نمیشدند. می ه ای رسیدم که دیگر چراغتپّ

گذرکرد، به بسیج یا پاسگاه ژاندارمری خبر  آنجاناشناسی از که اگررده باشندسپُ

 بدهند.

تا سرزدنِ خورشید به  رساندم. ازآنجا ،های بلنددوباره خودم را به دامنه ی کوه 

کمرنگ و  ها رفت و انبوهِ ستارهبه سپیدی می رفتم. رنگ آسمان رو سویِ خاور

به چشم روبرو،  درهنوز یا خواهران های هفت برادران شدند. ستارهناپدید می

زنده  دلم میدِ تازه ای را درگرمای دوباره یِ خورشید، شادی و اُخوردند. بامداد ومی

 کرد.می

زده، آسمانِ رگذاشته بودم. اکنون سپیده سَرسَ شتِازدیشب چند روستا را پُ 

های وهشدند. خورشید از پشت کها ناپدید می وستاره بود سُرخفام گشتهخاور

های بلند رسیده  ه ای در بتوگاهِ یکی ازکوهبه باالی تپّ که ر برآورده بودخاورسَ

 شد و من همچنان آرمیده و به خواب رفته بودم. درآفتاب نیمروزبودم. هوا گرم می
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که داد و فریاد  بیداری بودم درخواب و . شاید همخواب میدیدمپاییزی، خوابیده و

 کردند:می

 .بگیر ببینم میشناسی .را بگیر این .دستاتو بیار جلو .یرون ازدستشوییبیا ب -  

 با چشمبند که نمی بینم.

نافقید که شما مُ .قنافِ... این چیه مُ، اینجاخفه شو... دَستِ نَجِسَت را بیار، اینجا    

 شده.  نافِقِ فالنگوییم، مُنی ...؟ ما دُروغ میچرا میزَ .ییدگوبه مردم دروغ می

دانی اینجا یاری؟ هنوز نمی درمیبازی  چریک .وغ گفتن استتان درُنرِهُ   

 .کردی زندانِ زمانِ شاه استکجاست؟ فکر

 شید ... نَزَن بی.. ؟ خودتان آدم کُ. را کشته ای، ا حزب اهلل هیا میزنی؟ چند تچر 

 آمریکایی؟زدورِگم مُ... نَزَن ... این چیه میمادرپدر و 

 ...پدر ونید؟ نَزَن بی کُمیفنگ انبارتُ  ...فنگچه، ت45ُلتِ کُ .ه دیگهکُلت، کلتَ

 شمیت.کُسته را می زنید ... ؟ مثل سگ میآدمِ چشم ب    

یِ ه . . . حزب اهلل .بزَن روزی باید پاسخگو باشید. پاسخگو باشیم؟ ... آخ .. یک   

 ...کثیف

بده  به پایش بزن، فوشِ آخرته .رگ کمتَرادر، آن خشاب را بده یک سَب - 

 ... گلوله ندارد ...ومزاده، تیک تاک، دینگ حرُ

 بِه خورشید . دربِتوگاهِ کوهی، روی بسترِی ازخاک رومشددم یا بیداربویدار ب  

کسی  توانم پیشِچرا نمی ، خدایا اینجاکجاست؟ب داشتمانگار تَ. بودم درازکشیده

ها  شود به زندهیپس ازمرگ نم ؟کند؟ نکند مرده امنمی مکمَکُ هیچکسبروم؟ چرا 

کوهستان همچنان بیایند.زنده ها  پیش خوابدر میتوانند ،ها ردهمُ .نزدیک شد

م، رَبرفراز سَ آبیِ کوهستان و سمانِوزید. درآاکت وآرام بودونسیمِ مالیمی میس

 کرد. پرواز می پرنده ای دایره وار

سفید و  انِگوسفنداز گله ای ،دامنه ی کوهستانزمینهای دیمه یِ دِرُو شُده یِ  در 

چوپانَش به  اُجاغتشِ آ، پخش و پال شده  بودند. ازگوشه ای دودِ بُزهای سیاه
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، دودهایی به آسمان پراکنده دورتراز فراز چند روستای خاست. میآسمان بر

 شدند.می

یِ خواب  ودم. درادامههای اندیشه ام به پرواز درآمده ب اما با بال درآنجا آرمیده، 

اوین به زندان یَم،  ردستگی یشه و خیالم به نخستین شبِترسناک امروز، اند

 برگشته بود.

وین را آژیرکشان به اِمها را بسته و که خیابان اندیشیدممی میَ رآن شبِ دستگی به  

. به آن چند ثانیه بندی به من زدند، چشم زندان یِورودند. در پُشتِ دَر دده بوبُر

شناسم. چیزی زَنَت را نمی کهگفته بود،به من  اووبودیم شده تنها نادرکه من وای

بودند. به  بُردهکرده وجُدامُشت ولگد ا باما ر بودند و که آمدهنگذشته بود

ما را به شکنجه  آدرسِ.بیاوردتاب نتوانسته بود شکنجه اندیشیدم که درزیرمینادر

 آورده بود. اآنها را به خانه یِ مَشموسن داده وگرانِ اوی

ازنگرانی  .دیگرهم روی زمین نشسته بودند انِکه زندانی ا مرا به سالنی بردندازآنج 

شب نسته بودم آرام بگیرم. آن، نتوابود که به سراغم آمدهشنده ایدلهره یِ کُو

به را چه چیزهایی  دستگیر شُده، دانستم، تا چه اندازه لو رفته و مجاهدینِنمی

 بازجوها گفته بودند؟

دانند؟ چیزهای دیگری هم درباره یِ ما میکه آیا بازجوها  مرآنجا نگران بودد  

یِ پایِ زندگاما  بناچار خودم را برای کتک خوردن و شکنجه شدن آماده کرده بودم.

واهد آمد؟ هنوزهم که به نمی دانستم چه بگویم و چه پیش خ .دیگران درمیان بود

 شوم.شب میاندیشم، نگرانیم اوج میگیرد وغمگین میآن

را باال بودندکه اگرکمی سر بود. چشم بندها آنگونه پیرمردی، نگهبانِ آنجا  

 یِ پیرمردِکم و بیش ببینی. چکمه های گالِش گرفتی می توانستی دور و بر رامی

خواهد به گفت: اگرکسی میی میدیدم. او با مهربان، میمچشمبندَنگهبان را از زیر

بندهایم را  . برای اینکه چشمدستشویی برود یا نماز بخواند، دستش را باال بگیرد

 ،مکه با باال بُردنِ دست یاشاید ازفشار اعصابم بودصورَتَم بزنم، کنم وآبی به سَروباز

 ازاو خواسته بودم به دستشویی بروم.
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ر جیغ و داد میزدند، بیا درپُشتِ دَبازجوها هنوزدردستشویی ایستاده بودم که 

 بیرون ... بیا بیرون منافقِ ...

به  مرا های نخست و شلیک بدون گلوله، دنخور شب، پس ازآن کتکآن  

اله و کنار سِدای ن، ازگوشه وم وارد شدنه ها هنگادیگری بردند. درپلّ ساختمان

رسید. آنجا، همان ساختمان شکنجه و بازجویی یا فریادهای جانخَراش بگوش می

به بَند آمدم  کهبود. سپس، هنگامی نکشتارگاهِ فرزندانِ میهنِ ماشاید بزرگترین 

یِ شکنجه و بازجویی ساختمانهای بهم پیوسته همان که آنجا  ازبچه ها شنیدم

بخش هفت  را بهشده است. مبخش گوناگون تشکیل می "بیست و یک"که از  بوده

 .د.رده بودنبُ هایِ مسلحانه بود که کارش رسیدگی به گروه

 ی خورشیدگرمااز کمیخواستم شدم. انگار میهمچنان، درآفتاب آرمیده وگرم می 

را  مخودوزید. چند بار، راه آفتابِ پاییزی باد مالیمی میکنم. همبرای شب انبار را

 کنم. یِ آفتاب را بیشتر حِستا گرم مازاین رو به آنرو گرداند

رده و ش خواهم رفت، آزُدانستم تا کجا پیآنکه نمیاشناخته وهایِ ن هراسِ راه 

وجودم را  نواز، همچون نسیمی دلمدوستان دیدارخانواده ونگرانم میکرد. اما هوای 

 داشت.نیرو و اُمید نگه می سرشاراز

که آنها چه سرنوشتی پیدا کرده  اندیشیدمدرتهران می به همسرم و دوستانمان  

ای دور پارچه ه ،سیده، همه جا آفتابی بود. نشستماند؟ خورشید به نیمروز ر

انه باغ خیکی ازدر مشخص کردم.رفتنم را از دامنه  سیرِمَ م وه زدَگرِوپاهایم را ازنُ

 م.می روغن داشت، باخودم برداشتکه ته یِ آن کیک حلبیِ روغن نباتی دیدم  ها

برای  کهرا  ای هندوانهیک . مه بودچیدکمی  کوهی () زالزالک اَلَفشُرون ازدرختِ

 هندوانهها و زالزالک از چندتا .، پیداکردمبودند کردهپنهان  زیرخاکدر شب چله 

گرما تش ومیدانستم که ناخوش شده و بدون آ ،خوردم. بدنم داغ شده بودرا 

 مُردن درکوه و بیابان بیاندیشم.خواستم به خواهم شد. نمیناخوشتر

 ازمیان ها و تادم. روز سوم هم ازدامنه یِ کوهبه امیدِ پیداکردنِ کبریت، راه اف 

 تم.یرفالته ها مدور و بَرِک یکالجرهاهای دیمه و کال و زمین
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من نگرانِ سرمای شب، همچنان هایِ باختر نزدیک شده و خورشید به کوه 

راه کردم. د، برای زنده ماندن باید ریسک میدرجستجویِ کبریت بودم. چاره ای نبو

و روستاهای آشنای  هنوز ازنیشابور ی بیشماری را از اینسو به آنسو رفته بودم.ها

  .دیدمآن، نشانی نمی

ه ی دِهکَده یِ کوچکِ دیگری را برای بدست آوردنِ کبریت نشان کردم. به روی تپّ 

یک به سی . نزددیده میشد مردمآمد رفت وروستا وفضای ، رفتم. ازآن باال خاکی

 دیدم.ازمسجد و بسیج آثاری نمی ،کردندخانوار درآنجا زندگی می

که  درختِ توتیکناره خودم را ب آرامآرام  آنگاهد. شتاریک  خوب هواایستادم تا  

 یِ ده بود، رساندم.کوچه یِ میان سرِدر

ازجلوی پنجره ای، آنها یک آشیانه بودند. روستا ازگِل بود و بیشترِآن  خانه های  

موشی درجلویِ اجاغِ درونِ خانه روشن بود. یواشکی سرم را به  گذشتم. یک چراغ

 و پیکر نداشت، فرو بردم. بود و درمتری ازکفِ کوچه باالتر درون پنجره که یک 

شد. دیده نمی ،بخورد مکه به دَردَیکبریت یا چیز (اجاقاُجاغ )گوشه یِ درکنار و  

 شددر فضایِ خانه پخش می اجاغ، ا بارگذاشته بودند. دودِهَرکَرَه ی)دیگ( سیاهی ر

ه کردجدای دیگر را از خانه «خانهجاغاُ» یکوتاه. دیوارو از پنجره بیرون می آمد

گفتگو نشسته و کوتاه پُشتِ آن دیوارِ درر زن و مردی بود. انگا

و  مفوری سرم را بیرون آورد ترسیدم.  شم خورد،میکردند.گفتگوهایشان که به گو

 تُندتَر به راهم ادامه دادم.

بودم  ایستادهبا نگرانی بزرگی داشت.  یِچوبکه درِخانه یِ پهلویی کمی جلوتر بود 

وانِ یهمزمان سِدایِ زنی ازباالیِ ا ، چکارکنم؟باز استآیا در بِبینمخواستم می و

آنها ) .((ازونا؟ ییستینا اِمشو بِخَه نَه نِیَن، چی مِاو)گفت:)که می آمد مپشتِ سرَ

ماشینم، دِهَمی پُشتِ تَپپَه، گفتم: )) .آنها(امشب خانه نیستند، چه میخواستی از

 ،ه خراب شدهپشتِ آن تپّ) ماشینم در .(( مِییستُومتهَ، یَک دَنَه کبریتِ خُراب رف

 .(خواستمکبریت می
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که شوهر یا  ازدرون خانه کبریت بیاورد. مردی خانه یِ آنها دوآشیانه بود، رفت که 

کنجکاوانه به سیاهیِ پایینِ کوچه نگاه خانه آمد. او برادرش بود، به پیش ایوانِ

؟ شناسدرا می؟ آیا  مو از کجا می آیم ی هستمسکچه یند، خواست ببکرد ومیمی

 ه، ازکدام آبادی هستی؟یارَتمان  گفت بیا باال بنده ی خدا، چایی

، تا کبریت ه بودمکردهمچنانکه دستم را دراز .بود زن با کبریت به کنار اوبرگشته  

مُورُم،بیارُم(. پرسید ازکجا  ،مه یُریدَندخَپ: )ازنِیشابورهَستُم،گوسرا بیاندازد، گفتم

را برداشتم جواب دادن، فوری آنکبریت به زمین افتاد، بجای  یاری؟بند پگوس مِری

 د (.گفتم : )دَستِ تان درد نکنَو

من اما  ت چیزهای دیگری بپرسد.خواسکنجکاو شده و میی ایوان، بیشترمردِ باال  

ازکدام جاده آمده ))گفت: به رفتن کرده بودم. شنیدم که می هایِ بلند آغاز با گام

 (کجادِکاجِه )؟ ماشینت ، چرا شتاب داری(است شبسرِ شُوَه )هنوز که سرِ ؟ای

 .گفتم: باید زود سرِ ماشین برگردمدویدم، همچنانکه میرفتم یا می .((؟رُفتهخراب 

 خدانگهدار ....

شد، یآمده بودم. باورم نمپرواز دربه گامِ نخست، گویی پس از برداشتنِ چند 

چی ، کبریت بدست آورم. مداده بودند. به این سادگی توانستدنیا را به من انگار

 در دِلردم و کبریت را دردستم می فشُ.از این بهتر نمی شود شانسی آوردم،

نه یِ ، به سویِ دامزندهرو سَ شاد سرما نمی میرَم.دیگراز ،زنده می مانمگفتم: می

 شدم. ناپدید ،های دیمهدرتاریکیِ زمینمیدویدم و کوهستان

های بلند، چند پُشته یِ هیزم را برای زمستان، دسته  های دامنه یِ کوه درنزدیکی 

ها افتاد، دراندیشه یِ  م، تا خشک شوند. چشمَم که به هیزُبودند گذاشتهدسته 

 بودند. شدهاما انگشتانم ازسرما به هم چنبر گرم شدن و شُعله های آتش افتادم.

چوبِ کبریت را با  هایِ کبریت را یکی یکی بیرون بیاورم. چند تاتوانستم چوبنمی

را  کبریت هایچوبهای هیزم نشستم. دسته کنار یکی ازهمان م وهم بیرون آورد

که آتش  گذشتانیه چند ثهیزم گرفتم.  یسته دَآن زیرِ که باهم  روشن کردم،

 .بخشی چه گرمای لذت زدم،میو گرما خودم را به آتش  .کشیدزبانه می
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، نگران ازاینکه پُشته های دیگرهم آتش بگیرند؛ به سوی دهکده مگرم که شد 

به جُنب و جوش  و ها پیدا بود که آتش را دیده چراغنگاه کردم. ازرفت و آمدِ 

 .بودنددرآمده 

جان بویژه که گرم شده و .یِ شب خیالم آسوده بودا درتاریکام .راس وَرَم داشتهَ 

بدونِ چراغ  ،که سِدای موتورسیکلتی درتاریکی مشد گرفته بودم. آماده یِ رفتن

وخودم را به  مبرداشت ورشد. دست پاچه و نگران، به سوی کوهستان دُشنیده می

 هایِ بُلند رساندم. دامنه یِ کوه

یِ تازه ای درمن  دلهره و به دنبالم آمده بودند، آتش را دیده روستائیانازاینکه 

 جان گرفته بود.

و  پاسداران روستاهای کوچک، درشبکه و پیوند با سپاه آنکه  امیدوار بودم

روستای دیگر را پُشتِ  وجود چندین . با ایندنباش ،آخوندها بسیجسازمان 

ها  اینکه به جایی رسیدم که رشته کوهرفتم تا تا خیالم آسوده شود. می مگذاشتسَر

ها ناپدید  ارم سَرزده و ستارهشدند. سپیده یِ روز چهپراکنده میازهم جدا و 

 سمتِ بلندِ هایِ کوه دیدم آسمانِ .بود شدند. چیزی به برآمدن خورشید نماندهمی

راهم به سمتِ شمال کج شده  ،متوجه شدمآنجا در. ارغوانی گشته اند راستم سُرخِ

 است.

آوردم. پیچیدم و شاید سرازقوچان یا اسفراین درمی ،رفتمکه می ازمسیری

یِ دیگر گذشتم. هنوزهم ه ماهور و جاده یِ خاکدرسیاهی روشنِ بامدادی، ازچند تپّ

 ،گرسنهشد و من سرگردان ونیشابور نشانی نبود. هوا روشن میازجاده یِ سبزوار 

شاید چیزی  م. امیدوار بودم،رفت شُد،آن دیده میکه خانه باغی در به درون کالی

 برای خوردن پیدا کنم.

درسمتِ خانه باغ را پیدا شد.  یخانه باغوکه کالته  ستین پیچِ کال گذشتمازنخ

رویِ سنگی پیچ،  سرِدر همانجا . ساخته بودندگوری راستِ کالته، باالی باغ ان

خواستم بِبینَم آیا کسی درکالته یا خانه باغ گوشی آب بدهم. میتا سر و منشست



149 

آمد. مانند یک ازآنجا بیرون نمی دَرَش بَسته بود و سر و سدایی خانه باغهست؟ 

 .بروم کالتهباالیِ جلویِ تلخ آبِ  به ه یِ کالازت انداختم تاسرم را پایین  ذرهگُرَ

به هراسان از میان بوته ها کبک،  که یک گله یِبود چندمتری به تلخِ آب مانده

 به ازهردوسو وگروهی با شتاب هدسته ای به پرواز درآمد جست خیز درآمدند.

 و باال میرفتند. دندکرمیست وخیزجَ ها کوه یِبلند سویِ

به سمتِ  همچنان ها کاما کب ،آرام بودهمه چیزم. تلخ آب ایستادکناربا التر رفتم و

به ا خود را ه کبکیامد.غ هم کسی بیرون نها باال می رفتند و ازخانه با قله یِ کوه

آب . ازکاریزندخواندمیآوازورکَکُورکُوکَ آنجا آرام گرفتنددر کمرکِش کوه رسانده،

خوان آواز های کبکستم.نش رو به خانه باغ، روی سنگی ،هانه یِ آندردُم ونوشید

ر انگا کردند.می ود خوانیرُسُ هردو بَغَلِ کوه آرام گرفته ودر م کهرا تماشا میکرد

که ، آواز میخواندندسرزندهشاد و که خورده و فرارکرده بودند. دوباره ترسیپس از

 .هستم یرَهگذرغریبه یِ و شکارچی نیستم

 کوهی ِبلندش را برفامَسُرخ و پَرتُوِ باال آمدخورشید  دادم.ها گوش می کبکبه آواز 

اکی شاید خور .ه نیامده، سری به خانه باغ بزنمدِ کسی از. بایستی تا می افشاند ها

و به پنجره یِ خانه باغ نگاه  کمی دیگر نشستمیاچیزی برای خوردن پیدا کنم.

 مطمئن نبودم که کسی درخانه باغ نباشد.کردم. هنوزمی

بیاندازم. چند   به درون خانه م و نگاهیرسانبخودم را به کنار پنجره میخواستم  

 شد. ازلبه یِ پنجرهمی شنیده ،وجهجُرغ وغُدغُدِ مُبودکه  متری به خانه باغ مانده

 شدند.رغ و جوجه دیده میمُ تا نگاهی به درون خانه انداختم. چند

 کردهرا زنجیر کالته دار، درخانه باغ رفتم.به جلوی درِ م ودیوار را دور زددویدم و 

غُدغُدِ خیز وجست و ،داده بود. به درونِ خانه رفتم یجا درآن را ()چوبی سیخیو

م جا داد ،ز دیوار خانه آویزان بودکه ا را درفرشِ توتی آنها تا ازمُرغ ها بلند شد. دو

 ازخانه باغ بیرون آمدم. و

در آن را ،مرفتمیکه  گامیزده بودم. ناخودآگاه هرچند گره مکبریت را به خود 

 باشد. نیُفتادهدم تا رمیفشُدستم 
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شدند. با شتاب ازکوهِ آرام میکردند ودرمیان پارچه، گاهی جُل و پُل میها  مرغ  

 میآفتاب  جایی کهکوه  یِرا به باالیِ آن رساندم. دربلندپشتِ خانه باغ خودم 

، تا مت را کنارهم چیدشد، چند تا سنگ ریز و درشو تا دوردستها دیده می تابید

 آتشی روشن کنم.

چند تا سنگ  شته بودم.ها را درآورده، دیگری را در زیر فرش نگه دا یکی از مرغ 

سنگ لبه تیزی پیدا  که نتواند بیرون بیاید. گذاشتمفرش  های در کنارهو کلوخ 

کشیدم، گردن مرغ گردن مرغ میررَم. سنگِ تیز را ببُر، تا سرِ مرغ را با آن بِمکرد

رید و اما سنگ نمی بُ ،زدال و پر می. مرغِ زبان بسته بزخمی شد، اما نمی بُرید

گردنش را جدا گرفتم وهایم گاز  را کج کرده، با دندانگردنش  شد.سرش جدا نمی

 نگونه کَندَم.او سرش را بد مغ دیگر راهم درآوردکردم. چاره ای نبود، مر

 .دیگر آوردم« ره یِ خیا» و « دُرمنه » ها چند تا بوته ی  سنگبرِ وبرخاسته، ازدور  

 کهبود شدهخوشمزه بسیارکردم. کباب هاها را رویِ آتش و سنگ یکی از مرغ

  بودم.انگار جانی تازه گرفته  خوردم .و  مهایش را هم جویدناستخوابیشترِ

نیشابور پیدا  و آمدِ سبزوارکه جاده یِ پُر رفت و گذشتمگردنه ازچند م وراه افتاد 

 ه هوا سرد میشدک شبداشتم، تا  برمیهای خشک را با خودم  مرفتم و هیزُشد. می

 آتش روشن کنم. بتوانم

های  یِ روبرویم، چراغدرچند فرسنگاز باالی تّپه ای رفت که یکی میرو به تارهوا  

. بهتر شومنزدیک میبه نیشابور که دارم مراوانی روشن شده بودند. دلگرم شدف

باال  های شُمال، به سمتِ کوه ایکه رودخانه ازمیان ،ام نزدیک شده هدیدم، حاال ک

 برسانم. شهرهای بینالود درآنسوی  به کوهخودم را نیشابور سَرِازباالو میرفت بروم

شدند. ها دیده می دستلگه یِ نیشابورتا دورهای جُ چراغ ها، یِ آن کوهازبلند  

های  دیده بودم، چراغهایی را که سَرِ شب، هنگام آمدن ازدامنه  م چراغمتوجه شد

 .بَغیشَن یا جای دیگری بوده است کِشهرَ یها شاید چراغ اند. نیشابور نبوده

 را ای« خیاره کوَسَه » شدند. های شهر نیشابور به خوبی دیده می راغازآنجا، چ  

 سیب خاکیچندتا د بود، آتشی روشن کردم. و درجایی که پیلو مانن ماززمین کندَ
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درآورده  نزدیکِ گردنه های پای درختان بیدِ شن زیر که ازرا  )قارچ(ییهااَغاچو

کلالری  هایِدادم، تا کبابی شوند. سنگ یجا خاکسترهادرگودالِ زیرِهمه را  بودم.

» ها را با بوته ها ی  روی خاکسترها گذاشتم. رویِ سنگ م وآوردی را وهموار

 یدم. پاهایم را ازدو پهلو یِ سنگکشها درازپوشاندم و رویِ آن« وَز چَ» و « دُرمَنَه 

خودم ها و  کرسی، روی سنگ ت را مانند لحاففرشِ تو بودم و درازکرده ،ها

 کشیدم. گرمای لذت بخشی ازمیانِ بوته ها به بدنم می رسید.

های هفت برارُون یا  که بیدارشدم. ستاره وزیدردی میسپیده سرزده و بادس  

می کجایگاه برآمدن خورشید، ها  دور دستدرشدند. میخواهَرُون، هنوز دیده 

را به دِهکده یِ بوژان  بود. امروز باید هرجور شده خودم گشتهنی اسُرخرنگ و ارغو

 نیشابوراست، برسانم. آنسویکه در

یِ خاورنیشابور قرارگرفته کیلومتربینالود و درچند بوژان درمیان رشته کوه 

دهکده یِ زیبا، یکی ازروستاهای آباد و پُرمیوه یِ نزدیک به نیشابوراست.  آناست.

 باالیِ بینالود راه است.یِ های کوهستان ن سی کیلومتری ازراهازروستای ما تا بوژا

یِ خراسان، مردم شهرهایِ ها به شهرها نول و تُرکمَران تازشِ تُرک و مُغُدردو 

یا  ها کوهستان ا زنده می مانده، به اینکه گریخته ی ، آنهاییمشهد() توسنیشابورو

یِ دور و نزدیک یا لگه هاازجُ برخیمردم ده اند. میآورپناه  کوهستانهای دیگر

ها آورده اند. آنمیستانِ بینالود روی کوه دیگرِخراسانِ بزرگ، به اینشهرهایِ 

این  گزیده اند.دخانه های بینالود است، اسکان میکه درمیان رو هاییدرروستا

شده، یِ هم سرازیرزدو سوی رشته کوهِ بینالود، موازرودخانه های پُر باغ و درخت، ا

 گردند.لگه یِ نیشابور و توس روان میو جُبه د

 که به اندازه ی نیست  جهانشهری درهیچ  بدانیم. ناتبار بَد نیست که ما ایرانی 

ر بدستِ ها با شهر، دَه ند. اینباشساخته آنرا  دوباره اما ؛ویران شده باشدنیشابور 

 آنساخته اند. ازنوآن را  نااما ایرانی ،ها ویران گردیده تُرک و مُغُول یا تُرکمن

و  میان نیشابور آناز شهرهایِ خراساندر ی کهو تازهایِ بیشمار تاخت کشتارها و

رشته  ویدو سُ روستاهایِمردم را درمیان  یِ ژرفیهمبستگ ه است.روی داد توس
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 گذشتههایِ غم انگیزدوران ها ازآن سَدِه سالها این .آورده استبینالود پدیدکوه 

ی ها این آبادیمیان  پیوندهای خویشاوندی در آمد ورفت و هنوزاما است. 

ما، در  ، کم و بیش برجای مانده است. چند خانواده ازآشنایانِ دور و درازِکوهستانی

نستم درکجاست و ازکدام داهای آنها را می خانه باغکالته وکنند.بوژان زندگی می

 توانم خودم را به آنجا برسانم.ها میراه

های  که با جغرافیا و راه ام هایی رسیدهو گذرگاه های بینالود اینَک به کوه   

بروم،  دانستم درکجا هستم وازکدام راه ها باید. ازاینکه میمهستروستاهایش آشنا 

هایِ  ها و راه های نوجوانی بارها ازمیان آن کوه بیشتر شده بود. درسال ی امدلگرم

شناختم. دربیشتر می هموار را های سخت وراه . بودم آمد کردهروستایی رفت و

آمدها کم و بیش ادامه هنوزهم رفت و .ریمدوستان یا خویشاوندانی داها، روستا

 دارد.

راه ها ویان درختازم رد شدم.که به رودخانه یِ بوژان وا بود هوا کمی تاریک شده 

نخستین باغ میوه که به  .پایین رفتمبه سمت  ،رویِ پیچ درپیچِ ته یِ رودخانهمال

ه ها به ایوانِ خانه باغ ازپلّ ،آنجا نبود ه ای داشت، رسیدم.کسیآشیانخانه باغِ دو

آنجا در سربازی، با دوجفت کفش کهنهیک پالتوی کُهنه و های نیمتنه تارفتم. چند 

 رکُرُم پاهایم را مِرکو را برداشته، جایِ خار و خَراشِ "مرُمِرکورکُ"بودند. شیشه یِ 

 به پا کردم. ها را شگالِو م م. پالتو را تَنَم کردزدَ

یگری با کمی چای خشک و آب نبات وگردو وجُوزغند برداشتم وازخانه دکبریت   

رفت، نروم. ایین میپکه به سمتِ بوژان  دیدم ازمیانِ رودخانهبیرون آمدم. بهتر

 گرفته، یا به بسیج آنجا سپرده باشند.ایدآنجا را زیر نظرکه ش کردمپیش بینی می

ستاهای که درروگفته بودندی زندانِ اوین به بازجوها ،تهراندر مورفتنهنگام لُ 

 نگ و مهمات پنهان کرده ایم.فبینالود، بویژه دربوژان تُ

را "وددَررُ"کوههای بخشرفتم و باالی بینالود ز راه مالرو وهموارِروز، افردایِ آن  

 رسیدم. "رینهگِ"ودخانه یِ تا به سَر ربه راهم ادامه دادم  .مپشتِ سرگذاشت

که بودند شک و اَزغَد و تُرغبه نمایان شدههایِ روستاها ی کَنگ و زُرودخانه درآنجا
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 د. رشته کوهِ بینالود، مانندِ دیواری مشهد )نشولگه ی توس سَرازیر میسمتِ جُبه 

شناختم و را می کند. خَم و چَمِ گردنه های آنجاتوس ( را از نیشابور جدا می

و  ها گشت. اما ازاینکه به کوهخواهند که درآنجاها بیشتر به دنبالم دانستممی

 بود شدهکمتر نِگرانیم بازهم شناختم،ها را می و راه بودم آشنا وارد شدهروستاهایِ 

 و روحیه ی بهتری پیدا کرده بودم.  

جانداری رو به سوی خانه و النه اش دارد. دلخوشی و انسان و  همانگونه که هر 

خودم  توانسته بودمکه بود ریزه و نیروم، برگشتن به خانه بود. با همین غه من امیدِ

که  دیدممی ،م، بیشتر به خود آمدهدهرچه نزدیکتر میش اما. رسانمب نجاتا آ را

روی مادرم را ببینم. حتا نمیتوانم پدر و م.رگردب مفامیلخانواده و پیشِ توانمنمی

 کنم.خدایا چکار کهاما به اندیشه فرو رفته بودم  تا خستگی بگیرم،سنگی نشستم 

به اما  ،م زندگی کنمدیارَو یارو فامیلدرمیان نمیتوانم که دیگر  خواستم بپذیرمنمی

را ببینم.  مفامیلَو خانوادهنه، نه، هرچه پیش آید، یکبارهم که شده باید  م؟کجا برو

 .ها هم تنگ شده بودبرایِ این کوهدلم 

نِگران و دو  آنجاگرفت.ایل وتبارمارا بیشترزیرنظرخواهند آمدِرفت و میدانستم 

دانستم به کدام سو بروم؟ آهنگِ یکی ازکالته هایی را که در رودخانه ی ، نمیدل

 و موانستم خوراک و پوشاک فراهم آورَتکردم. درآنجا میتایِ گرینه بود،روس

ه بوده است؟ ازبیراهه یِ همان گونچفرارم  نِشِگوشی آب بدهم تا ببینم واکُسرو

پایین رفتم. درمیان  "هرینَگِ"روستای یِ گردنه یِ باالیِ بینالود به سوی رودخانه 

با ریشه یِ پونه وکاکوتی  آنجادر ها، به چشمه یِ آب و درخت بیدی رسیدم. کوه

 کردم.چایی تیار

افتادم. دخانه به راه یِ روکه دوباره درسراشیببود گذشتهخورشید از نیمروز 

که دربخشِ باالی  هایمان خویشنشده، خودم را به باغ قوم وخواستم تا شب می

 رودخانه بود، برسانم.

شد. پیش ازترکِ ره ام بیشتر میدلهُرای روبرو شدن با آنها، دودلی وب  

آنجا، یک ماشینِ چاپ  هایِ دورافتاده یِ به تهران، دریکی از خانه باغفرارمشهدو
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دانستم، ین خانه باغ هم لو رفته بود. نمیدرتهران، ا م... با لو رفتَنکرده بودیم  پنهان

 کرده اند؟آن دستگاهِ چاپ چکار؟ با آنها واست چه پیش آمده «هرینَگِ» درروستایِ

خانه رساندم که  تپّه ایرا به باالی  خودم کنارگوشه یِ باغهام و ازپایین رفتازکوه  

ها دیده  آنجا کسانی درمیان باغاینجا و. آن بودزیرِ خان در مستَباغِ رُ

کردن بودند؛ درمیان کنار رودخانه مشغول کار خورد وکالن درباغاز انیکسمیشدند.

 خان را شناختم. آنها رُستم

 بَرووربه دُ اختم.اند به سویش گینس ،به سوی خانه باغ باال آمد کهنیانشستم تا   

با  ،بشناسدمرا توانست ازآنجا نمی د.ش به من افتاآنگاه چشمَ ،نگاه کرد ی کوهباالو

ست رُدُمرا  مم بیاید. چند گامی مانده، هنوزبه سوی باال  که کردم دست اشاره

 !رآوَرَدکه نزدیک بود شاخ دَ که آمد؛ آنچنان شگفت زده شدجلوتر .نشناخته بود

 . «له ایست که برای خودت جورکرده ایکمَت پهلوان، این چی سروشناختَنَ»  گفت: 

و احوال پرسی  دست دادمن  هب فت زدهگِهای کنجکاو و شِ ا نگاهبرخاستم، ب

 کردیم.

 .تاده بودایس هایِ پُرسِشانه درکنارم ا نگاهبوا .خان گفتم: روزگاراست دیگررُستم 

که مادیده  اییه؟ انگارخواباست برنامه هایی پیش آمده هچزمزمه کنان گفت: باز

 رخُاینجاها چَ از چنگشان گریخته ای کهپس تو  .آیدیست ازآب درمرُدُ دبودیم، دار

خیالمان به ما هم ذهن وگپ ازشماها به میان آمده، دوباره چند روزه که  .نزنَو مِتُو

حاال تو با این ریخت  ؟اما نمی دانستیم چه پیش آمده استکشیده شده،  هزار راه

کسی که روبرو نشده با   ،پرسیدناباوری و دو دلی با  ه است.پیدایت شد و غیافه،

که  دبویی نبرَ م. گفت: بهتراست هیچکسوَای؟ گفتم: نه چگونه باکسی روبرو شَ

 اگرنه خبر همه جا تُخُس ) پخش ( می شود. ؛ها آمد ه ایینوَرا

 گردند؟دنبالم می یدم: چه کسانیپرس  

بسیج اینجا را آیند. می «هرینَگِ»به گفت: چند روز است که ازسپاه و بسیج نیشابور  

که اند سپرده به مردم. گردندرا می ها و بیراهه راه اند و درجریان گذاشتههم 

که کجا اند باید به آنها خبر بدهد. به کسی نگفته ،دید و شنید ازتو هرچی اگرکسی
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 از زندانِ شماراکرده ای، به ما که چیزی نگفته اند. ما همگی خَبَر هستی و چکار

ه و زندانی هستید، پس این که اگر شما راگرفت روزها نگران بودیمم. اینداشتی اوین

 ها برای چیست؟ داستان

 ،این نامردهاکه نتوانیم جلویِ یده اگفت: برای ما هم کاری کردسَرَش را تکان داد و 

ای فراوانی برای ما و قوم و با آن دستگاهِ کتاب، دردسره .بلند کنیم مان راسر

، بگیرخستگی کمی حاال  است. گذشتهکردید. تا اآلن که به خیر ها درست خویش

های فراوانی پیش آمده است.  اینجا هم داستان ؛روزها که شما رفته بودیدازآن

، همه اند پایین که رفتیم باید برایت وَرگویَم، به چناران و روستاهای دیگرهم رفته

 ند.میکنجا را پُرس و جُو 

بچه ها را روانه  بهتر نیستکه پیش آمده،  ییها با این داستان :خان ستمرُ گفتم 

پیشِ از ،م بودهخت یارَ؟ حاال که بَاینجا آمده ام ،دبرَنپِی  کسی ؟وندرببه دِه کنی 

 ؟کجا برومو میکنچکار ا باشیم تا ببینیمدرآورده ام؛ اگرکمی تنهسَر هاشما

را ببیند، کسی ماگر ؟بروم ه کسی مراندیده،تا هنوز ک استدانم، شاید بهترنمی  

 لهخان، داستانِ یک کالغ و چِ ستمخودت بهترمیدانی رُ. همه خبردار می شوند

ا هم درجریان نگذاریم. شما چه ها ر خودیکنیم. به کسی چیزی نگوییم وکالغ ن

 گویی؟می

تا نشکسته دُرُست  کاسه را.که نباید گفت کسیبه هر ،رگ استگفت: خدا بز 

خود ها که از خودیاما . است شکسته که دیگر اگرافتاد و شکستگیرند، می

به آنها نگوییم به که بگوییم؟ حاال هرکاری شده  .داری هستند، به کمکشان نیاز

توانیم ه مانده ای. باید ببینیم چکار میوهرچه پیش آمده، مهم اینست که زند

 نیفتی؟ به چنگشانبکنیم، تا دوباره 

 ریآنوَخدا بخواهد وبه دُنبالت خواهندگشت. اما اگر ها دُهاتروزها، دراین دَرواین 

ی ازدستشان برنمیآید. باید ببینیم چه راه وچاره ای دِ پایی پیدا نکنند، کارها رَ

 ؟کنیم میتوانیم درست
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خودم را اینجوری تا اینجا رسانده ام. سبزوار رِآنوَکه از  هشدانه روزبش چند گفتم: 

رد و دَ اما هنوز .است کمتر شده پاهایم کوفتگیِو خستگیکه وز است یکی دو ر

 کند.کفِ پاهایم مُور مُور میدارند وسوزش 

خودی تو را نبیند، آفریده است. اگرکسی غیر ها د را برایِ سختیرگفت: خدا مَ  

بروند تا  که زودتر فرستمداریم، همه را می شود. امروز مهمانه چی درست میهم

 بنشینیم و ببینیم چکار باید بکنیم؟

 رو( و )زیرهپَپهایِ آلوزارمان را که چِ سنگتا برف نیامده خواهیم میاین روزها   

 . اند آمده نمامکِبه کُهم لچِهره خاله هایِ گُدخترامروز ، بیرون بریزیم. ایم کرده

ده خود را رسانکه خاترجم باش تا اینجا . گفت:است آسودهحاال دیگر خیالم گفتم:  

 یِ دِه  را رَوانه آنهاو رومخدا بخواهد درست میشود؟ حاال میای، ازاینجا هم اگر

 کنم.می

هایشان، پایین رفتم و هردو به خانه  خان و مهمان ستمپس از رفتنِ خانواده ی رُ 

 باغ رفتیم.

دَرب و داغان  است؟ آمدهخان دوباره به من نگاه کرد وگفت: چی به سرت  ستمرُ    

 .شده ای

تجربه  ،رمان آورده اندسَد روزگاری به بَخان، می بینی،  چی بگویم رُستمگفتم:   

تند؟ که رف به بچه ها و گلچهره چی گفتیحاال  های تلخی را از سر میگذرانیم.

 ی ) شاخه هایِ سه ساله بروم پروازهاخواسته ام پاسخ داد: چند روزاست که می

رودخانه بیارم. به آنها  و خُشک شده، ازبیشه یِ باالیِ بریده ایمرا که  (بید نادرخت

 م.رَوبروم پروازها را بیاتا من د، نامروز زودتر به دهِ برگرد گفتم:

 پروازها رامُو ) بپوشانم ( بِزَنیم، )سقف( اینجا را ازنو زُ ن آینده، باید چُختِوتابست ))

نگران د وترسمی روزها بسیاراین گلچهرهاما چیک مِکِنه.ها اونازمستالزم داریم. 

و می گپ می زند. اآلن هم، اگر بُ شیَپسرعموهاراراش و بُ همیشه ازشده است. 

 کرد؟ ، نمیدانم چکار میاست پیدایت شدهاینجا بُردکه تو
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برادرهایش را هم اعدام می ترسد م کرده اند؛ را اعدا شکه پسرعموی ازروزی  

های پریشان می بیند. این چند روزه هم که مَردُم کنجکاو  هرشب خواب .کنند

ها و پاسدارها  ی بسیجیها این چرخ و تُو زَدَن ؟ است خ دادهچه رُ ببینند باز تا شده

گی پُرس و جُو به میان روزها دوباره از تو و آن گروهِ سازندبرایِ چیست؟ چرا این

 ؟آمده است

ما که  ؟ریخته ایبینم چگونه ازچنگ اینا گُبگو ب ،ده خوش استپهلوان را زن حاال 

خانه  را که درآن دستگاه این .را گرفته و سر بزیر شده ایمروزها دستِ پایین این

چه نیم، پایان کارداهنوزهم نمی ود ما را بیچاره کند.بودید، نزدیک ب گذاشته باغ 

که با یک اید و این دستگاهه چی بودکرده چکاردانیم، شماها خواهد شد؟ نمی

 ها بردند؟ ازمیان باغ و لشکر آمدند

بد ، ای انقالب به آخوندها، هموکه روزهشنیده ایحاجی شهرستانی را که داستان   

روزا همه کاره یِ شورا شده، ریش و پشمی گذاشته که بیا و  گفت. اینو بیراه می

ت فوریَ که پدرم کارِ فرستاده بود پسرش راشب  یک ،این ببین. دوماهی پیش از

 چی وَرگُمکاری با من دارد؟ ه دارد. دلم به هزار راه کشیده شد. با خودم گفتم: چ

کسی  که آوردیدپیش  را روزگار ید، این که راه انداخت یبا این انقالبشماها  دیگر.

 .((نجاها نرسیده بودیبه افکرش 

گفت: برویم به فوری بیرون آمد و رفتم. ی شهرستانی نهجلوی خا با نگرانی گفت: 

آنجا را ویال خواهدباشیم. به همان باغی رفتیم که میباغِ پیشِ سَرایشان که تنها 

قوم  ما و شما  خان ستمرُ  :آهسته به من گفت ،ازد. تویِ تاریکی ایستاده بودیمبس

هاتان اسلحه و  که شماها توی باغ ماغدستور آمده از نیشابور و خویش هستیم.

 ات پنهان کرده اید.همّمُ

جنگ گفتم م نیاوردم.م، اما برویِ خُودازتَه یِ دل تکان خُوردُ خان گفت: ستمرُ  

و  نجوانا کار، کارِاما  ،مِدَنُمرا که این گفت: شهرستانی خورد؟ به چه دردِ ما می ابزار

فردا  .نیست کار شوخی بردارکه این یدبدان خواستم هایتان است.  قوم و خویش
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امشب  دند. حاالها را بگر خانه باغکه همه ی دِه ودنآی یم سپاه و بسیج ازنیشابور

 ؟می دانیدتان د، خود کنیمی یکارهر

و چنان  چنین نکه جوانات اسگفتم: ما خودمان هزارگرفتاری داریم؛ به ما چه کار  

را به سپاه  ها بوژانی از تاآیم، چند  امروز ازنیشابور می گفت:کارهایی کرده اند. او

 گردند.دنبال اسلحه می ؛اند کردهزیر و رو همه را  ،بوژانآورده بودند. خانه های 

نام تو  درآنجا. استهایی را شنیده  ، توی سپاه نیشابورداستانگفتمی شهرستانی  

 گروهِ وهمانتو سرِ کارها زیرِ: همه یِ اینگویندمیرا بر زبان آورده بودند. به او 

که تو را  بودند سازندگی است. کسانی درسپاه به او گفته یانِو دانشجو ناپزشک

ی ها اده بودی. با این گپدرتهران گرفته اند. تو خودت نام و آدرسِ آنها را د

 .است تان گذشتهکارِکه شماها را گرفته وکار از رفت ، شَستُم خبردارشهرستانی

 .گویدم راست میشنیدم، دیدها را  که این گپ داد: هنگامیخان ادامه  ستمرُ  

م ازشما گفتهم کرده باشد. آنگاه به او ها را سَرِتواند ازپیشِ خودش این داستاننمی

اما  است. یِ باال پیدا شدهه درخانه باغِ باز یچی پنهان حاج دایی، یک کارتنِ بزرگ

 اغذکه آنها میدانند، دستگاه چاپِ ک آن هست. او گفت: آن راردانیم چی دنمی

و  نایدانشجوجُو بیشتر درباره یِ  گردند. پُرس واست. اما آنها دنبال اسلحه می

 .است انجوان

یِ پیاز، دانی، ما نَه سَرِ پیازیم و نه تَه خودت میکه به شهرستانی گفتم: شما  

 د؟خوراسلحه به چه دردِ ما می

» هستیم خواهیم همدیگر را گول بزنیم. ما همه قوم خویش گفت: ما و شما که نمی 

داری، بدان که فردا همه جارا  اگرهم جایی سراغ« چاغو دَسته یِ خودشَه نمی بُررَه 

 گردند.می

را با گلچهره درمیان گذاشتم.  داستانبا هزارنگرانی به خانه برگشتم و شب، آن  

را همه گفت: دیدی چجوری گران شد.د، ازآنشب بیشتر نِنَه جوشِ بُرارا شَه میزکاو

حاال با بُرارام چنین و چنان و خودشان را هم  به کشتن دادند.  کردندبدبخت 
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که ده را دروزها خبری نداشتیم. چند ماهی بوکرد. ازشیردل و پرویزهم آنواهندخ

 دانستیم کجا رفته بودند.ل کرده و رفته، نمیوِ

تا ببینیم چکار  ،بزرگ یِرفتیم خانه ی کدخدا ،خبرکردمشب فک و فامیل راهمان  

ای پسرهایش که اگرخطری باشد بیشتر بر نِدا را دادم  به سُهراب خان بکنیم؟باید 

که ه شان را با وانت به مشهد فرستادپِسرهمسای شبخان، همان هست. سُهراب

 روزها اینجاها آفتابی نشوند.هایش پیغام بدهد، هرجا هستند اینبرود به پسر

چکارکنیم. تصمیم که  یمروی هم ریختیم واندیشه هامان راشب دوره نشت  

پنهان  باغ خانهشه وکناربرویم دستگاه را درگو ؛است گرفتیم، تا خورشید درنیامده

کسی به ما چیزی  ،گفت، همه بگویند آمد وهرچی که هرکس پس کنیم. ازآن

خان همچنان  خبر نداریم. رُستمو ه ایمندید ین چیزی هست، مانچاگر .است نگفته

 دادم. دوباره هَراس وَرَم داشتهگوش میداده وزد و من به رختخواب تکیه گپ می

هیچ  بود. ها رفته کوهکردم. آفتاب به سَرِدم ازپنجره به بیرون نگاه بُلند شُ .بود

که ما  گفته بودم به بازجوهای اِوین م. گفتم: منشددیده نمینشانی ازکسی یا چیزی 

 بازه یِ باال درخانه باغ خودمان بدونِ اینکه به شماها گفته باشیم، آن دستگاه را

 دانند که شما ها درجریان نبوده اید.آنها میگذاشته ایم.

ها ی خودمان، خانه های ما و ایل و  ایش به دِه ریختند، با کمک بسیجیگفت: فرد 

آمدند، آن دستگاه را فرستادند راهم ناازبسیجی تبارمان را گشتند. یک گروه

که دمِ ما ازفک و فامیل باغ ها بُردند. هرکسند و ازمیان ری گذاشتازآنجا باالی خَ

 سپاه ساختمانکردند و به نیشابور بردند. جلویِ ماشین دستشان آمد، سوار

لِشان کردند. چند نفر را هم و نِشانِ بیشترِ آنها را نوشتند و سپس وِ ، نامپاسداران

 تا شب نگه داشته بودند.

چند تا از  .سپاه درون ساختمانِردند به ل را بُهراب خان و نوروز سبیمن و سُ  

کله یِ روز سروکه یک یزی خبر نداشتیمگفتند: ما ازچمیو بودند نجاآ هم بوژانی ها

 خواستهها اسلحه میگردند. ازآنرا میان بوژ یِ شود وهمهپیدا میپاسداران سپاه 
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زده ندار را کُتک و داده است. بُخودی لُکه کسی آنها را بیاند دانسته، آنها هم نمیاند

 آمد.ش در نمیبودند، کارد میزدی خونَ

د؟ یداده الو شما ا که اسلحه ای ندارند،آنها ر دانند، چراگفتند: نمیمی ها بوژانی  

ه آمدیم آنها را هم پس کنند. ما کآخوندِ بوژان، ضمانتِ آنها را میو یِ دِهشورا

ازپسرهایش دند، بیشترکرده بودند. به سُهراب خان بی احترامی نکرآزادازچند روز

ه، ما : شما برگردید به دِمیگویندبود. به او پسرهایشپیرمرد نگرانِ  .ندرسیدَمی پُ

 بوده است.جویی بکنیم، تا ببینیم داستان ازچه قرار پُرس و انتانخویشوم وباید ازقُ

 شت دادندبه من و نوروز پتو وبالِ شبوژانی ها سیوا ) جدا ( کردند. آنب ما را از  

. ازخواب بیدارمان کردند کهبود یگرخوابیدیم. هنوزآفتاب نیش نزدهد دریک اُتاغِو

کارها این که ازبیل، توده سبِهِش گفتم چی شُ .روز ازتَرسَش نمازخواندهم آننوروز

 کرد. د شوخیشوَا نمیه وسیّگفت: با این دَ ؟کردینمی

چایی آورده بودند. دوتا ازپاسدارهایِ  بایر نپ و برای ناشتایی هم کمی نان  

ه ریش . دونفر دیگرهم که تَ"دَررودی"بردند پیش آخوند  آمدند، ما را "خوری"

روستای گذاشته، آنجا پهلویش نشسته بودند. یکی ازآنها را که پیش ازانقالب در

ریش  روزهااین .شناختیممیازدورومیگفتندکمونیست است،  آموزگار بودچناران 

، خَیرسَرشان بازپُرس بیا وببین کهاند آخوندها چسبانده بهآنچنان خود را و گذاشته

 !نداده شُ

 ،گفت: میدانستیدکرد وبه مارو آخوند دَررودی، چند تا آیه از قرآن خواند و  

ارد؟ آخوند نمک نشناس، ش دربیفتد، چی سزا و مکافاتی دبا اهلل و رسولَ سهرک

نخورده بود. خودش را آنچنان باال گرفته و بادی به نمک ما را ها نان و انگارکه سال

آقا  ا آمدم بگویم؛ حاجکه بیا و ببین، چارکالم با ما گپ نزد. تبود غَبغَبَش انداخته

 نداریم.کارها خبراین شما که میدانید ما از

مِییستُم وَ رگُم) »کنی. رگوییگفت: بنشین، الزم نیست پُ ته ریشی سهمان بازپر  

که میگفتی شوروی بهشتِ رویِ زمین است.  میبگویم ( تو را میشناسخواستم می

  .« گفتمم و چیزی نردما نِگاهش کده ای، اشُ بازپُرس و برای ما ریش گذاشتی حاال
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خودش با فرمایید و، شما کارتان را آغاز بنابرادر ررودی، به آنها گفت: بلهآخوند دَ 

 جریان :به ما کرد وگفت: پسرهای فالنیرو ازآنجا رفتند. هنگام رفتن دو پاسدارآن 

بازگوکنید. امیدواریم  ناازسیرتا پیاز برای برادر همه را ها را هرچه بوده،

که دیگر بازپرسِ بشود. روشن تباهی شده یا خطایی ازشما سرزده،اگراش

هم را از این یتانکارهامیخواهید گفت: اگرت با بچه هاگپ بزند،خواسمیانگار

اهیم آزمایش کنیم، ببینم خورست جواب بدهید. میرسیدم دُپُ هرچهنکنید، ترخراب

که دانیم. باید روشن شود گویید یا دروغ، وَگَرنه ما خودمان همه چیزرا میراست می

 اید؟کارها را انجام داده  این چه کسانی به دستور

 که چها را بداننده خواستند نام و نشانِ آنمی .پرسیدندیشتر ازگروهِ سازندگی میب 

 همراه گروه ؟شده بودندهمراه آنها  با چه کسانی ی ما؟ ازروستاهابودندکسانی 

ها، ازدستگاهِ  این پرسش رفته بودیم؟ پس از به کدام روستاهایِ دیگر سازندگی

 ،یِ ما که این دستگاه را بدونِ اجازه باغ پرسیدند. ما هم جواب دادیم کتاب و خانه

 شناسیم.که ما تورا ازکی وکجا میبداننداستند خوپنهان کرده اند. می خانه باغآن رد

آمد داشته . پدران ما هزارسال است که رفت وخویش هستیمگفتم: ما قوم وما هم 

این  مردم ، همه یِاست ها هم که او در زندان شاه بوده سال اند، ما هم داریم. این

زندانِ شاه آزاد او از  که روزهای انقالب رس گفتم:زپُبابه  روستاها او را می شناسند.

رفته  سَرِ راه به پیشوازشیها گرینه ئما گرینه آمد.ستای ورروزی به  شده بود،

و  "گرینه"آمدند. فردایِ آنروز، از مردم هم با خوشحالی به دیدنش می .بودیم

 ،مان دهاتی های پوشنو تَکُلِنگ بیل و ، همه بانزدیکو روستاهای دور و  "دَررود"

به نیشابورآمدیم. درهمان راهپیمایی هم، مردم دودسته شده  راهپیمایی برای

به ما  انهمین جوان ؛دند. ما که ازروستاها آمده بودیمدامیشعار بودند و دوجور

 «کنیم، میهن خود را رها میکنیمارتشِ خلقی بپا می»  :شعار بدهیمگفتند، 

گرفته دست دررا  ییبلندگو  آخوندی، کیدر میان آنها که ها نیشابوریهم آنوراز

ما که نمیدانیم چرا  .«حزب فقط حزب اهلل، رهبر فقط روح اهلل»دادند شعار می .بود

 به میان آمد؟ انقالب ی نخستِازهمان روزها ،ها دالو جنگ و ج این دو دستگی
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گفت: تو چرا باآنها همکاری و، رو به نوروزکردبود که ساکت نشستهبازپرسِ دیگر  

دانست چی جواب که نمیرا جاروب میکند؟ نوروز هایت زمین که سبیل کردیمی

 چیزی سردر نمیآورد. ها  از این گپ  ،کردوانمود می ؛بدهد

مِگَه وَرهرچه پسرخالَم  ،رکارنمیارُم سَها چیزی سَردَرگپ مو از این » سخ داد: پا  

خواست خودش را اسالمی نشان بدهد، ازشنیدن بازپرس که می .«ونَههَمُ

بلند کرده ای؟  آنجوریبیل هایت را به نوروز گفت: چرا سِ .آمدش نمیرکارخوشَسَ

ه مردیکه، برو آبادتَد ورکار جّرکار!  بازپرس گفت: سَنوروز دوباره گفت: خدا داده سَ

 از تَه بتراش، تا نَگُفتم از ریشه بکنند.

ی هِ، بازپُرس ریشیآن  گشتیم، به نوروزگفتم: چرا بهور برمیتویِ راه که از نیشاب  

گفتی. ها، برادر می دانی که حاال باید به این ریشییگفتی، مگر نمسرکار می ،سرکار

م، شناسُها را می گفتیم. حاال این پدرسگمی ررکاگفت: تو پاسگاه همیشه سَ

ته  که دیگر م، یک برادری نشانشان بدهمرها گیرشان بیارُکمَتوی این کوه واگر

 .ه ریش برایِ ما نگذارندریش مَ

ی کمک به روستاها را که برا گروه پزشکی و دانشجویانی آدرسِها نام و رسبازپُ 

آمد داریم یا نه؟ که آیا هنوز هم ما با آنها رفت وخواستند. پرسیدند آمده بودند، می

 دیگر ازآنها خبری نداریم.آدرسی کهشودهم جواب دادیم بیشتر ازیکسالی میما 

کِرَت )  . اما یکفراموش کرده ایمکه هم  و نشان آنها را نام ؛که به ما نداده بودند

ها رفته بودیم. برای که ما پیشِ آندانستندگُفتُم، چون همه می( را باید وَرمی بارکی

رفتیم.  آنها ناخوش شده بود، به مشهد پیش مابچّه یِ گفتم: پارسال که  ها بازپرس

دکتر  آنها هردویکه ش را مخانُونجات  بزواریسَ رکتُهمه دُوستاها، این ر مردم

، به برای کمک به بیماران روستا شناسند. آنها چند بار با دارو و دَرمانمی، هستند

ما هم آدرس آنها را برای روز مبادا گرفته بودیم. چند خانواده ی  اینجا آمده بودند.

 که پیش آنها رفته اند. دیگرهم ازهمین روستای خودمان، ناخوش داشته

 گرفتند؟ازشماپول هم پرسیدند:      
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 گفتیم همه را روی کاغذخودمان پرداخت کردیم. هرچه ما میگفتم: پول داروها را   

 که دیگر چیزی ازما نپرسیدند .. چند برگ کاغذ را پُرکرده بودندمی نوشتند

که  پاسداریآن هم گفتند، سپس بلند شدند ورفتند.یی به ها چیزها رسبازپُ  

: همینجا بنشینید، تا گفتساختمان و یِحول، ما را آورد توی ازبچه هایِ مهرآباد بود

 خواهند شما را کجا ببرند؟بِبینیم می

ما که نه سَرِ  ،ا ما دارندب نِی انداخت. گفتم: چکار برَنوروزگفت: رفتیم جایی که عَ  

دلمان به هزار راه کشیده و  بودیم ه یِ پیاز. چند ساعتی آنجا نشستهیم و نه تَپیاز

که دید  . نوروزخواهند ببرندمیکجا مارا نگه داشته اند و برای چیدانستیم نمیشد. 

خانه باغ درن را آن کارتُشب که رفته وآنرسند، جاخورده بود. ازحه می پُاسل از

پرسید:  می بیشتر نگران شده بود، با کنایهجا پنهان کرده بودیم، نگران بود. آن

 نداریم؟که ما خبر  نکند چیزهای دیگری هم هست

. نیانداخته اندآسمان که ازرادانم، اما این دستگاهِ کتاب به او گفتم منم چیزی نمی  

 کشیده هاکار به اینجاکه  کنیمچکارحاال  ،گذاردانه که آن را درخانه باغِ ما نمیبیگ

وسا به یّفت: دَگهِی می ،دزَورمیش شُدِلَد ووب ر رَفته؟ چاره ای نداریم. پَکاست شده

 .آدم هم کار دارند سبیل

ها، دوباره پیش ما برگشتند. یکی ازآنها گفت: این داستان سَرِ دراز دارد.  رسبازپُ  

 شناسد. برگردید سرِخانه زندگییکه حاج آقا  ایل و تبارتان را مده ایدشانس آور

د یکبار اینجا بیایی هر یک ماه کهببینم چه پیش میآید. یادتان نرودتان، تا 

و  هیک کِرَتِ دیگرهم به نیشابور رفت ،که برگشتیمآنروزنشان بدهید. ازخودتان را و

 یم.ه ادفترشان را انگشت زد

روزها ده،کِی ایننیایی شُادامه داد: چه دُدادم. اوخان گوش می ستمبه گفتگو های رُ 

دانی ، نمیاند ها بسیجی شده چنارانیها و کوهستانیبینی کرده بودیم. پیش را

ور وآنور میروند و هرجا این تُفنگوَرداشته اند. هرروزبا  دور (ایشتو) چگونه

دا را ببین، چند . اما کار خدننَادِ انقالب مِخماها را ضِّ ،کنایهند، با گوشه ومیرسَ

دادند، وخودشان را اسالمی نشان می بودند آش داغتر شدهاز تاشان که کاسه
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ازاین بابت  ؟یمویم یا نروبر جبههبه دانیم باید نمیتوجبهه کشته شده اند. ما که 

نوبتِ ما و  دگردتا ببینیم کِی روزگار برمی ؛ا دستِ پایین را بگیریمهروزاریم اینناچ

  ؟دوشمی

 ستمکه رُهمچنان نوشیدیم. دیم وچایی میخور خان را ستمرُ « ی مالرِاِشکنه »   

ها پیش داستانم، چرا این وَرگو ببینُتو اال گفت: حرو به من کرد و ،زدگپ می خان

 چه بالهایی بَر سَرِ شماها آورده اند؟ است؟ آمده

 گویم.ستانِ این دستگاه را میگفتم: پیش ازهمه دا

 نِداستا که ما به تهران رفته بودیم. اآلن نزدیک به یکسال و نیم شده روزهااین 

به بچه  ،آن شرایطخواستیم درمی ماکه  پیش آمداینجوری  ،این دستگاهورفتنِ لُ

که روزهای انقالب جمع کرده وپنهان یی را ها اسلحهنیم. های مجاهدین کمک ک

که  دریک درگیرییِ مسلحانه ایاما . بدهیمرا به آنها  چاپ دستگاه وآنکرده بودیم 

که را  نامجاهد تا ازدو .آمده بودپیش  خمینی انِو پاسدار خلق نِ مجاهدینمیا

شکنجه درزیرهم او زنده میگیرند.، بود ی ماها جریان این داستاندرآنها یکی از

مرا دستگیرکردند. پاسدارها  کهاین بود .را لُو میدهدچاپ  دستگاهِاین و  سلحهاَ

کنم. ، اقراربود گفتهیش به بازجوهااوکه دستگاه چاپ رااین داستانِ دم،م ناچارشمن

 هابرای شما را واین دردِسرهاد که کار به اینجا ها بکشَ ندیشی نکرده بودیمدوراَ

 .یمکنست رُدُ

با هم سَرِ خوب و بَدِ اسالم همیشه اینجا  م.آوَرنمی رمن سَر دَ خان گفت: ستمرُ  

 آنجا با هم همکاری کرده اید؟اما جدال دارید، جنگ و

 دیدند کهحاال .بودند بارزه کردهکه با رژیمِ شاه مُ هاییگفتم: پس ازانقالب گروه 

راه و اگر هرچندخرابتر شد. همه چیزند وقدرت رسیدآخوندها به اماشاه رفت، 

کارهایِ تدارکاتی قبول نداشتند، اما درراهپیمایی ورا  وسازمانهای یکدیگررَوِش 

بهترازآخوندها  راها  گروه این زهاوآن ر مکردند. منکمک میکم و بیش به یکدیگر

 دادم.، برایشان  انجام میدستم برمیآمد کا ری ازاگر ،دانستممی
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 جاآخوندها یکهم اسالمی هستند، چرا با  خلق جاهدینخان پرسید: اگر مُ ستمرُ  

  شوند؟نمی

آخوندها گویندمی مجاهدینبرای به قدرت رسیدن باهم رقابت میکنند. گفتم:  

 مجاهدینِ: گویندهم میآخوندهاهستیم.واقعی نیستند،اسالم راستین ما مسلمانِ

اسالمی گروه هردومدی ما هستیم. محّ اسالم نابِ هستند، وغگوو درُق نافِمُ خلق

یک  همه میدانیم که اگرنه .کنندبا یکدیگر رقابت می سیاسی گرفتنِ قدرتِ برای

که یکدیگر را  درتهران هموجود ندارد.  ضّدِ هم دو اسالمِاسالم وجود دارد، 

 ریشه یِ من میگفتم .کردیمدَل ها میجَوگفتگو اینازهمیشه  دیدیم،می

است.آنها  اسالم شریعتِاسالم واز همه کشورما دگیِعقب مانو زدگیرافاتخُ

 اسالمجاهدین بگویی دوهرچه به مُآخوندها اسالم را خراب کرده اند. میگویند

  گوش نمیکنند.، دنمتفاوت وجود دار مسلمانانِوجود ندارد،  متضاد

با  جوریهمین، م. روزی دریکی ازخیابانهارفته بودیپس ازچند ماهی که به تهران   

ذرانده گُزمان شاه  آبادِدرزندان وکیل باهم دوسالی راکه  جاهدینیکی ازبچه های مُ

همراه واکه شاید  ترسیدممی من ،ازهم رو پنهان کنیمم. خواستیم یدشُروبور ،بودیم

اما نتوانستیم  ،ین اندیشه را درمورد من کرده بوداوهم هم .شده باشد آخوند ها

کنجکاوی احوال پرسی به سوی هم کشیده شدیم و بازنیم. خودمان را به ندیدن ب

، گفتگو بود آمدهنُوی که پس ازانقالب بوجود نی و روزگارِخَری سُردَکردیم. ازهَ

 کردیم.

قهوه خانه یِ  که هردو فراری هستیم. به یکست روشن شدنخُ درهمان برخوردِ  

بتوانیم گاهی  که گذاشتیم مداریوخوردیم و قرارنهار آنجا. دریمآمد رفترفت وپُر

 همدیگر را ببینیم.

گاهی گفتیم.میهم به شنیدیم، را که می ااعدام بچه هها و زندان اخبار ،هنگام دیدار

خام ما چه ساده اندیش و دوران شاه و اینکه هم درباره یِ زندانِ

نِ زندانِ یِ دوراازساده انگاری و ساده اندیش کردیم.ل میدردِ دِ،گفتگوویمبودمغز
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که اگر  کردیمخیال میگردن آن رژیم انداخته و ها را به ختیدبَیِ بَکه همه  شاه

 خوردیم.واهد شد، افسوس میایران بهشت خ ،رژیمِ شاه سرنگون شود

 آنها رادوباره انقالب  از شناختیم و پس که هردو می زمان شاه انیداندرباره یِ زن 

 کردند،ی زندگی میفرارشرایط  در ودمانمانند خُو یا  بودند شتهیا کُزندانی کرده 

 کردیم.گفتگو می

شته بودند. کُبود، زندانی با ما که در زندان وکیل آبادا شکراهلل پاکنژاد ر آن هفته  

یِ که با پیروزه بودروز برایِ ما گفتآزادی اززندانِ شاه، یک پاکنژاد درروزهایِ

آن به هرگاه که  روز آناز رگتر خواهد شد.ه برابر بزُآخوندها این زندانهای شاه دَ

را  خودش این روزهامیاندیشم، میبینم واقعیت پیدا کرده است.  پاکنژاد بینیِپیش 

پاکنژاد و پس از انقالب او یکی ازافرادِ سرشناسِ زندانِ زمانِ شاه بود.  .شتندهم کُ

آن جبهه توانسته بودند. ی را پایه گذاری کردهلّ، جبهه یِ دمکراتیکِ مِدوستانش

حجابِ اسالمی برضّدِ پس از انقالب،  یِ بزرگِ زنان رائهماردِگِنخستین بود، 

همراه حزب  ،برخی ازکمونیستهای دیگرتوده و حزبِ افرادِ اما د.کنذاربرگُ درتهران

فرهنگِ دوباره ند خواهمیآنهاتوهین کرده که وتکاری کُرفته بودند زنها را ،ناهیاهلل 

 را برگردانند! شاه بورژوازیِ زمانِ

حاال گناه را به گردن آخوندها دوستِ مجاهدم که به اسالم مجاهدینی باورداشت،   

آخوندها را درانقالبِ خواند. نقش خمینی وخت و آنها را میوه چین انقالب میاندامی

ینجوری ا آمدند خوندهاآاما گفت: ما کشته و زندانی دادیم، د میکرد. میالمی رَاس

 د.سوار انقالب شدنمردم راگول زدند و

 کمک کردند کهآخوندهارا خوب میشناسندغربیهای استعمارگر گفتم:میمن 

سالها ها دارند، میتوانند آنبا شناختی که ازچون  .خُمینی وآخوندها به قدرت برسند

آمدید و نقش  خوندهاآحزب توده به کمک اما شما و ما را بچاپند.کشورمنابع 

.آنچنان او را بزرگ جلوه دادیدرگترازاستعمارگران هم بزُ خوندهاراآمینی وخُ

م که مردُمید داریداُ حاال .دیدنده یِ ماه رِکُردَمینی را خُ کسِعَهَمَگان کردیدکه 

 یمردممیتوانند  خوندهاآنبالِ شما راه بیفتند؟ دُول کنند را وِ مینیخُآخوندها و
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 رااین  .به سادگی فریب بدهند ،باشدپایین  آنها فرهنگیِو سیاسی یِکه آگاهرا

به  راتا آنها آخوندها کمک کردندمینی وکه آنهمه به خُدانستندمی وودجُیان سُاروپائ

 . ندانقدرت برس

جاهدینِ ما مُبه شُاستعمارگر انِغربیاُمیدِ  پس ازآخوندها گفتیمیهرگاه البته  

یِ خوب و بَدِ اسالم بامن  خواست دربارهنمیاو  .ناراحت میشُد سلمان است،مُ

 گفت: اینکرد ومیرهیز میرباره یِ اسالم پَدکردن، ازاینگونه گفتگوکند. گفتگو

یِ ها را پس ازسرنگون است. این بحث برانداختنِ آخوندهاروزها، روزهایِ پیکارو

یاد جاهدبچه های مُبه  .کراتیک باید انجام دادمعه یِ دمُدریک جا یآخوند رژیمِ

 ندنمیخواست بگویند. مُجاهدینوندی آخرژیمِ  ،جمهوری اسالمیبه  کهداده بودند

 است. اسالمی اسالم و قوانین و شریعتِ همان حکومتِ رژیمِ آخوندی، دکهنبپذیر

کراتیک جامعه یِ دمُکراسی یاکه به دمُمُسلمانان ما شگفتم، من درجوابش می

 سلمانمُو همه را ازنو اسالمی بسازید کراتیکِخواهید جمهوریِ دمُمیندارید. باور

اما .یدخواهی میاسالم کراتیکِدمُشماو ی میخواهنداسالمآخوندهاحکومتِ .کنید

باوردارید. این سه سُتونِ اساسیِ اسالم اهلل هردوگروهِ شما به قرآن ومحمد و

کنند.  حاکمرا "طبقه ی کارگر " یِمیخواهند دیکتاتورکه  هایِ چپ همگروه

 حکومتِبرای گرفتنِ قدرتِ سیاسی و د وسَش به قدرت برَخواهد خودَگروهی میهر

 کهسازمان وگروهی را نداریم اما بدبختانه  .دنجنگمیو کنندرقابت می دِلخواهِ خود

 سیاسی فردی و وآزادیهایِ پارلمانی کراسیِبرای دمُشالوده یِ فرهنگ ایران، بر

 .دنکمبارزه 

در این هزار و چهارسد  ازاسالمکه  الهاییاینهمه بپس از ،خان ستمرُ بدبختانه  

 اسالم تاریخاز آگاهی و شناختِ دُرُستی مردم ماهم هنوز ده است.بَرسَرِمان آم سال

دکی از ان گروهِتنهاندارند. آن ودیگر بُنیادگذاران  زندگیِ مُحّمد یا و قرآن درایران

گروههای حتا. آشنایی دارند، و تاریخ آن اسالمبا  فرهنگیانِ مانویسندگان و

قوانینِ ضّدِ انسانیِ و  اسالماز ستیرُدُ شناختِ ،نامندکه خود را پیشگام می سیاسی

 فرهنگِتاریخ و از ما رایران،بَ اسالم چیره شدنِبا چگونه دانندکهمین ندارند. آن
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که خود را گروههای سیاسی کار دراین ایم. افتادهبه دورایرانی  و زندگیسازِدگرا خرَ

 هلاَچون  اما .کردندرا آگاه می مردمشدند و میباید پیشگام  د،دادنمی نشان پیشرو

هرچه  و ندتادبه سمتِ آخوندها فرس بیشتر را مردم ،نبودند اندیشهو فرهنگ

 .کردندشناورگمراهی ت ودرخرافاآنها رابیشتر

دمکراسی جهت آزادی ودرپایه و بنیاد اسالم اگرگفتم: می به این دوست مجاهدم، 

را  مجاهدین شمادلیلِ مبارزه یِ  شدیم .آنگاهخراب کرده بودندآنرا آخوندها بود و

 همان قوانین خواهندمی آخوند هااما حاال که . یدفهم که با آخوندها میجنگید،

 به آنکه به مردم آگاهی بدهید ورسی بنشانند. شما به جای به کُ را اسالم واقعیِ

 تواند، نمیبَدَویِ هزار و چهارسد سال پیشِ عربهای بگویید: آن قوانینِ آنها

آخوندها  کهگوییدمیدروغ مردم به بجایش  .دگرد آینده ایرانِ شکالتِجوابگوی مُ

خُشونتگرایِ ضّدِ اسالم همان خواهید ازمی مجاهدین شماواند اسالم را خراب کرده 

  .بسازید مُدرن انسانی و مِاسال ،انسانی

سازد. اسالم  خراب خانه نمیدیوارِ دمندی رویِخرَگفتی، هیچ انسانِ اگرمی 

 .کراتیک وجود ندارده مارکسیسمِ دمُکراتیک دیگراسالم نیست، همچنانکدمُ

 خود را دارد.  و قوانینیدیولوژی یا دینی، چهار چوب اهر

ش یک جُنبش فرهنگی به کمک پانسد سال پی در نایئاروپا :خان ستمدانی رُمی 

آنها هرچه اآلن که نامش را رُنِسانس گذاشته اند.اند هاشان انجام داده فردوسی

دُنِ وانستند فرهنگ و تَمّتآنها بود که  جُنبش دارند. پس از آن جُنبش آندارند از

دانشگاهِ افالتون آنها یت پایمال کرده بود، از نو زنده کنند. و رُم را که مسیحّ یونان

سا و مسیحیت برپا ساختند. کلیبرابرگفتند، دوباره در دُوّم میشتِ را که به او زرتُ

نیا درهمین دُزمین و ها در رویِنیِ انساخوشبختخواستند به زندگی وچون می

 اهمیت بدهند.

هایشان دانش و فرهنگ و فلسفه، همچنین  دردانشگاهاست که  دوران ازآن  

یت را بکناری تا آنجا که توانستند، مسیحّ . آنهاتاریخ را به جوانانشان آموزش دادند
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. با اینگونه ندآرام آرام بوجود آوردرا ) چند حزبی(  هایِ پارلمانی دولتو رانده

 د.ننپیشرفت کو  به دمکراسی برسند توانستند کارهای فرهنگی بود که

 میدهناهم افالتون را که زرتُشتِ دوم  همان نایئاروپا :خان ستمجالب است رُ 

به  ناما ایرانیکارِحاال .شناسانده اندرُنسانس همان جُنبش  پدرِبه عنوان او را ، بودند

انِ ما چه کسانی بوده م پدردانینمی زرتُشت را نمی شناسیم، که است رسیده ییجا

ادامه داد . سپس شنیده ایم پیامبر شتِرتُخان گفت: ما تنها، نامی از زَ ستمرُ ؟اند

اما  .دشمن اسالم هستند ،مسیحی انیکه اروپائ شنیده بودیمهمیشه گفت: و

از دارند  انگارآخوندها کمک کرده اند، که به خمینی وگوییدشما میکه اینجور

 خورند. اسالم نان می ویِهلُپَ

رده تالش ک نایاروپائ چرا کهزمینه  ایندر ،خان ستمرُی ه است حَدس زدرُدُگفتم  

فراوانی  یِداستانهاو ها کتابکشورهای اسالمی را مُسلمان نگه دارند، که میکنندو

 کمکن امُسلمانو نبشهای اسالمیجُ که آنها بهسدها سال است وجود دارد. 

 آزادیخواهو تانهیا میهن پرسنبشهای ناسیونالیستی جُ هرجا اما ؟میکنند

مردم  ،یاسالم هایشورکدرچون  ؟کرده اندسرکوب را همه ،گشتهپدیدار

 ثروتِ آنها برای اروپائیان خواهد رفت.  پول ورد، اما کرافات زندگی خواهنددرفقروخُ

اما  .از میان برداریدآخوندها را  مِت شما رژیکه هنر نیساین به مجاهدین میگفتم:

دوشِ بر ده، ازآنها بهترگردیمیهنِ ما  بدبختیِ آخوندها را که موجبِ  دین وشریعتِ

 تهداش ی باوردینبه خواهد میکه  سهرک ،یک جامعه یِ آزاددر .یدکنسوارمردم 

 خدمت ممردُ کسانیکه به جامعه وهمزمان  داند.یا نداشته باشد، خودش می باشد

ند، اما کار نکد و عبادت نکه نمازبخوان نهاآ نهمورِدِ ستایش قراربگیرند،  باید ،کنند

ایمان و  به جای شهرِما  د.نانجام ندهو پیشرفتِ کشورشان  یمفیدی برایِ سازندگ

مانند پیش از درآینده  راو سازندگی د رَخِشهرباید  ،عبادت و بندگی وخُرافات

   بنا کنیم.  اسالم

 خواندم:میاین شعر رودکی را برایش  همیشه     

 زهیچ آموزگار  موزدآن نیز              روزگار  هرکه ناموخت ازگزند           
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، ازآن میان ازتجربه یِ جنبشِ ما از تجربیات تاریخیمی خواستم بگویم اگر   

در جهت رفورمهای  بلکهکردیم. م، رژیم شاه را سرنگون نمیآموخته بودیمشروته 

می هم ازمیان این رژیم اسالاگرحاال  دادیم.میبال و پر، به آن اجتماعی سیاسی

 ؛بهتر نشودی وفرهنگِ مردم ما یِ گروههایِ سیاسجهانبیناندیشه واما  .برود

 ست ویران است.بَ خانه از پای ،نخواهد شد دُرُست چیزیکه باید آنچنان

هنگ بهتری ازتاریخ و فر شناختِآنگاه فرهنگ و دانشِ مردم باال برود،  که زمانی 

ها و  توانند ازاینهمه شکستمیدرچنان آینده ای  .آورندو جهان بدست می ایران

که زیبنده یِ برپایه یِ تاریخ و فرهنگ ایران  تاریخی، قوانین و دولتی تجربه هایِ

 .سَرِکار بیاورندبَر ،باشد آنها

آگاهی گذاشتم که مردم ما با شناخت وآمد، درمیان میگاه فرصتی پیش میهر 

 که میتوانند درراهِ پیشرفت و دمکراسی است هنگِ خردگرایِ ایرانازتاریخ و فر

نیاز به رُنسانس و نوزایشِ  ،ما مانند اروپا .بهتری بسازندگام بردارند و دنیای 

 ،تا فرهنگ خردگرای ایرانی به جای شریعتِ اسالمیداریم،  یِ خودمان رافرهنگ

، چاره اش گردیدهدچار یِ فرهنگیبیماررافاتی که به خُ یِ . جامعهگُستَرِش پیداکند

 ت.سفرهنگی یکوفائو شیِش ازنوبلکه  انقالب نیست

که یک جریانِ فرهنگی، ازفرهیختگان و دانشمندانِ تا روزیخان  حاال هم رُستم 

یک سیستمِ آموزش و  ،زیکه بتوانیم پیش ازهرچیبوجود نیامده باشد ماخردگرای 

 ،ایرانی پایه گزاری کنیم خردگرایِدرنی را برپایه یِ تاریخ و فرهنگِ مُ پرورشِ

نِ بِتَوانند، ازدورا زمان که فرزندانِ مانخواهد شد. ازآنباید چیزی بهتر کهآنچنان

نارشوند، اما علم کدبستان ودبیرستان وسپس دانشگاه، ازخُرافاتِ اسالمی بر

توانیم به آینده ایرانی آشنا شوند، می )سکوالر( دُنیاگرای ودانش بیاموزندوبافرهنگِ

 امیدوار باشیم.

ایم؟ که ما نکرده اند کردههایی کاره خان گفت: من نمیدانم دراروپا چ ستمرُ 

ما که شهم  ها ییپگ ازاین یم.نکمیاینجوری زندگی  مردمما ست که ا هزارسال

به دارم  ،پیش آمده یزگارورچه  آوریم.نمیدَررکه چیزی سَستائیان ور ما ،زنییم
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خوندها آمیشَوَدچگونه  .میجنگند خوندهاآباکه جاهد میاندیشم مُ این بچه هایِ

داستانِ داستان، همان ؟ انگارناسندبشناپُخته  انِجوان ایناما ،اسالم را نشناسند

 .خواهد به چُغُکِ پارسالی چیزی یاد بدَهَدست که میچُغُکِ امسالی

 ،میمیزد هاگپ از این مجاهد انِدوست امیکه باگویی رستمخان: هنگست میرُدُ 

شان جدا ازهم های عملیاتی که تیمداده بودن دستورازمانشاد. سدنشناراحت می

 کارهای خود را داشتهابتکار خودش دبتوان تیمی  هسته یاهرخواستند . میکاربکنند

 .شوندکمتر ضربه پذیر تا  ،باشد

برای را  یم نیروهای فراوانیکه رژ گذاشت درمیانبا من  روز ازچند ماه یکس پ

شان بهم پیوندهای تشکیالتیشرایط  آندر است. بسیج کردهسرکوب مجاهدین 

 بنامه دارد.چاپ، برای پخش کردَنِ شَ دستگاهِیاز به اسلحه وآنها ن تیم ریخته است.

 خراساندر چاپ و اسلحه دستگاهِاما  ،کنیمک مَکُبه شما توانیمگفتم ما میبه او

 د.آورده شوکه باید ستا

باپاسدارها  مِ آنهاکه تی به تهران بودیم اناتکامردن نبال راهی برای بُبه دُ 

پاسدارها  چنگِزآنها که به . یکی اکننددستگیر مینفر ازآنها را زنده ود، شدهدرگیر

 ،بودند که ازمن گرفته کُلتیو یِ دستگاهِ چاپدرزیرشکنجه درباره  ،فتدمی اُ

گفته  به بازجوهایش ،زدهدانسته یا حدس میمیما  که درباره یِ دیگریچیزهای ِو

 بود.

شما را  تانمجاهدِ همان دوستانِپس گفت: خان، سرش را تکان داد و رُستم  

 .بودند دادهولُ

. پرسید: با این اند ودادهزیرشکنجه لُدرناچاری آنها هم از :نخارُستم   گفتم  

گرفته  کردید؟آیا خانُمت راهمدرتهران زندگی می جوریها چ تانداس

 .شُما بودیم ویِجُبه پُرس و ناویشخما ازقوم و ،گفت کجاست؟دانم اونمیگفتم:اند؟

این گفتند زندان هستید و تا اینکهکنید، میچکاراماکسی نمیدانست کجا هستید و

 پیش آمد.  هاداستان
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سادگی که ب رگذراندیمهایِ فراوانی را ازسَ ربدریدَتم: درتهران ترس و لرز وگف 

ی ازداستانهای آن خبر و اهلِ شاهنامه هستی کهشما خان ستمنمیشود بیان کرد. رُ

 کردهپیش بینی آگاهانه چه پیش  هزارسالِدرفردوسی  که میبینی ،انیخورا از بَرمی

روز وهره دایرانیان سیاه شُما روزگارِ ،عربی پیروزیِ دین وآیینِباکه دوب

  خواهد شد.سیاهتر

ایرانیان تیره  همه روزِم چیره گشت            جَرعَب بَرَچودینِ عَ  

 گشت 

هر و گر مِد دِتوگویی نتابَ سم و راه            د رَجهان را دگرگونه شُ 

 ماه

فرهنگ ز و طرزگل عَ  رفت             بنگ چَغمه ازنشئه و نَزمِی   

 رفتبمعنا 

ندیشه اَند ستَبَبِ  د و بال              شُرنُهُشت وخوارگب دَاَ   

 که ازآنروزی                                        ل                          باروراپَ

ن درای ندارد. های ما هم تمامی، بدبختیگشته استما چیره عرب ها برآیینِ ودین 

کی .یما افتادهدوربه خود فرهنگیِ یِ ریشه هاو که ازفرهنگ هزارساله یِ گذشته

  ؟سالها داشته باشیم که این ته ایمروزگار خوشی داش
 ،یا شهرهای بزرگ جنگلو درکوه اند شدهناچار بسیاری ازجوانان هم که حاال 

 ،نداشته اندکارها نکاری به ای که دیگرهمجوانان کنند.دربدر و پنهانی زندگی 

 کنند ومیمیهن  رکِتَ یناچاراز  ،دنداریی نآینده  ،اسالم و آخوند حکومتدرچون 

 به کشورهایِ بیگانه پناهنده می شوند.

و نهی  به معروفامر"زرگ و نا آشنای تهران، با سیاستِروزها درشهر ب این 

 آخوند ها .بدبین کرده اندبه هم  را ، همهاسالمی یا تفتیشِ عقایِدِ "منکراز
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 یِو به کار و زندگیِ شخصاند  را زیر ذره بین گذاشتهآنچنان مردم ان هوادارانشو

برای ما که از شهرستانها به آنجا که خانه پیدا کردن کننددخالت میدیگران 

به یک ماه هم  که کردیمخانه ای پیدا می زحمت ساده ای نیست. با هزارکارمیرویم، 

شرایط ما را درک حزب اهلل هی نبودند و که  ییصاحبخانه هاالبتّه  .یدرسنمی

یا کسانِ دیگری  . اما گاهی همسایهدمی ش پدر و مادر مانندِ کردند، رفتارشان می

را نوبتی ازپُشتِ پنجره  شبهابرخی شدیم. نگران می آنگاه ؛شدند ما کنجکاو میبه 

زهمان یکی ا یِ فرار بودیم. زندگی و سرنوشتمان به تلفُنِآماده دادیم وشیک میکِ

د، گره خورده بود. گاهی ناچار حزب اهلل هی بودنهمسایه های کُنجکاوکه اگر

نگردیم. گاهی رو دیگر به آنجا بَ نیمشدیم، خانه را با هرچه درآن داشتیم رها کمی

نبال خانه ، درجاهای دیگر به دُکرده کشی اسباب یهای دیگر بهانه هم با

 گشتیم. می

 شب را دربیابانم من .رفتمیی دیگرفسانه پیش فامیل یا آشناهاا شبهایی بود که 

نِ تهران خانه کردم. درآن زمانِ کوتاه، چندبار درمحله هایِ گوناگوها سپری می

کشتنِ یکی ازدوستان دورانِ دَربِدَری، هرروز خبردستگیری یا  کرایه کردیم. درآن

گذشت، افسرده تر که می به گوشمان می رسید. هرروزیدوران شاه  انیا هم زندانی

 شدیم.یو نا اُمیدتر م

تهران با بچه ینکه درخواهند کرد. تا استیم که به زودی ما را هم دستگیردانمی 

نند، کل سازماندهی مُهای آ سربداران را درجنگل گروهواستند خ که می هایی

که اگر یک نیروی مسلح، بتواند  رسیده بودیمروزها به این اندیشه  آنآشنا شدیم.

بسیج و ر تواند دربرابنی را دردستِ خود داشته باشد، میمنطقه ای کوهستا

تواند پشتوانه یِ مبارزه نیرو و پایگاهی می انایستادگی کند. چن آخوندها پاسدارانِ

 گردد. و اُمیدِ مردم

خوشحال نیرویی امیدوار شده بودیم. باورکرده و انچنضرورتِ  آنها، بهدرگفتگو با  

هایِ شمال، در  جنگلدرکوه و پارتیزانی پایگاه و نیروی انشود با چنه میک بودیم

اندیشیدیم با کرد. می رژیم اسالمی ایستادگی کشِبرابر نیروهای سرکوبگر وآدم
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جوانا نِمان شتارِکُتوان جلوی آنهمه کُشت وکه می ستوی رزمنده یِ آنچنانییک نیر

یِ آنها را پذیرفته باشیم؛ آنها را خوب شناخته یا ایدیولوژ را بگیریم. بدون آنکه

 بار به آنها کمک کردیم.کاتی، یکی دوکارهای تدارُدر

ریکا بودند کرده یِ آموستان که با هَمسَرَش هردو تحصیلبا یکی ازهمان د  

یِ آنها درمحله یِ قلعه مُرغبه کمک کردند، آشنا شده بودیم. روزها کارگری میآنو

فِ آنجا را کرایه ککردیم. آنها پیش ازما طبقه یِ همتهران، خانه ای سه آشیانه پیدا 

خالی شده وکرایه آنجا یِ دوم طبقه ما را هم درجریان گذاشتند، که  کرده بودند.

( پیشِ خانه پوشیده بوددرتهران حجاب اسالمی افسانه )که بناچاردهند. من ومی

کرایه کنندگانِ موسا بود، رفتیم. بدون آنکه بگوییم ازدوستانِ  نامَش مَش کهدار

گر طبقه یِ دوم با طبقه یِ آنجا را اجاره کردیم. نیمه یِ دی،خانه ی شما هستیم

که با زن و دختر وخانواده یِ پسرش زندگی موسا بود شمَ دستِ خودِ سوم

 کردند.می

دید ما همان چند که میایجان بود. اون و اهل آذربموسا مردی خوب و مهربا مش  

هم شام با ها شتَر ِشببی و روز نخست با مُستاجر پایینی دوستِ نزدیک شده ایم

 که کرایه نشینوشنود بودکنجکاو شده بود. اما ازما خکمی شگفت زده و ؛خوریممی

 بی دردِ سری هستیم.  وتمیزهای 

پوشید  مُرّتب میجامه ی ِشانه میکرد وه، موهای رنگ کرده اش راگاه و بیگا  

گفتگو ازسیاست و دانست، دوست داشت پیش ما بیاید ومیمترآنکه ازسیاست کوبا

 که . باوجودیتعریف میکرد و رضاشاه شاهو از شتر شاه دوست بودانقالب بکند. بی

با گذشته ها درباره ی بارچند  واد مدرسه ای نداشت و کتاب و تاریخ نخوانده بود.سَ

جوانی دیده  یِ دورانِکه ما در زندگرا فقر و بدبختیهاییگفت: شما کرد ول دردِ دِما 

انجام داده کشوربرای این  ایم، ندیده اید. رضاشاه و پسرش کارهای بسیار بزرگی

 .خراب خواهند کرددوباره آنها را ما آخوندها ا .دانیدشما نمیکه اند
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درمانده بود. ما هم با اوگرم کشورما بیشتر ازآنکه شما فکرکنید، فقیرومیگفت:  

که ما کرده بودکردیم. بنده یِ خدا باوراما ازسیاست کمترگفتگو می ،گرفتیمِمی

 یم.اکردن به تهران آمده ازمشهد برای کار

یجان برای کاربه تهران آمده و آذربا گفت: درجوانی ازیک روستایِمیخودش  

 ،بود با زحمت ازآنکه توانستهها خوابیده است.  خیابانکنارهای بی شماری را درشب

بسازد، سرفراز  ای دریک زمینِ سد متری خانه ی سه آشیانه د وخانواده ای شوَپدر

دوست داشتم و به  راآشنایی، او م پس از چند روزمن بالید. می خودبود و بسیار به 

 گذاشتم.او احترام می

کفش دمپایی میفروخت.  ،گاری دستی سرِ همان کوچه، رویردَ موسا پسرِ مَش 

س از آن ما هم مجبور شب ما وهمسایه یِ پایینی را به شام دعوت کردند. پ یک

شتر به هم نزدیک خواستیم بیانواده یِ پسرش را دعوت کنیم. میخشدیم آنها و

سَری  یِ ما سَر دَرآورَند و دَردِکه اززندگ دیمترسیچون می ،ودمانی نشویمخُو

وستی و رفت و آمدهای ما مهربان بودند و روز به روز دبسیاردرست شود. اما آنها 

م به سوی مرکز بارَ که با وانتِ هاروزشدیم.  شد و به هم نزدیکتر می بیشتر می

سوار  ،سَرِ راه ایستاده بودندموسا و همسایه های کوچه را که درمَش .رفتمتهران می

، کردندزندگی میکوچه آن دیگر هم که در همسایه هایچند خانواده ازکردم. با می

 دوست و آشنا شده بودیم.

اند. آگاه شدم، دوستان مجاهد را گرفته روز یک که دیمزندگی کرچند ماهی آنجا  

چاره جویی به  جریان گذاشتم ودر را دوستانِ دیگرم و با شتاب به خانه برگشت

که و دیده بود شناخت می را ماشینمکه دستگیر شده بود،  نشستیم. یکی ازآنها

باید خانه را فوری ترک  ،جای درنگ کردن نبودردیگ ،آن کوچه پارک کرده بودمدر

خانواده اش بهانه ای وهمین امروزهرچه زودتر، باید برای مَشموسا  گفتیم:کردیم.می

کوچه را داشته توانیم از بیرون هوای این خانه ومی سپسازاینجا برویم. بیاوریم و

 باشیم.
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خانه  که آنها هم درسَرِهمان کوچه تواند بوسیله یِ دوستان دیگرمانکار میاین  

بسیجی  پاسدار و ،اگر پس ازچند هفته .یا از راه های دیگر انجام گردد ،اند گرفته

  آنگاه.ایمو نرفته لُ کهارخواهد شدآشکنیامد، خانه به سراغ این یدیگر یا کس

 گردیم.ربتوانیم دوباره می

کسانیکه برخی از :کردیمپیش بینی میداشتیم،  هایی که تجربه با 

توانند نمی است که روزهایِ نخستساعت ها و درهمان  ،شوندمیدستگیر

که  را هاییچیز ،بناچار هاآنم بیاورند.، دَواتوان فرساسخت و های شکنجهزیردر

 . گفتندمیبه بازجوها و شکنجه گران دانستند، می

آنها را .پُردیم، سِبودند خانه گرفته که نزدیکِ ما درهمان کوچه به دوستانی 

ندکسانی ازبسیج دیدخانه ی ما را داشته باشند. اگر درجریان گذاشتیم که هوایِ

 جریان بگذارند.سدارها به آنجا سرزدند، ما را درپایا

شده خودمان را باید هرجورکه اند کرده گفتیم: ازمشهد تلفنموسا به مَش روزهمان 

بدی رُخ نداده  موسا با دلسوزی گفت: امیدواراست، پیش آمدِ شآنجا برسانیم. مَ به

ما، خانم  . پس از بیرون رفتنِدیبرگرد تانو زندگی سَرکارتر به زود دباشد، تا بتوانی

ده مادرش در اراک که خبر رسیدهدوستمان هم خودش را غمگین نشان مید

 آنها هم باید خود را با شتاب به آنجا برسانند.درحال مرگ است.

آنها هم به  استکه امیدواردلداری داده بودهم ناراحت شده وموسا برای آنها  شمَ 

از مشهد  گفتیم: خانُمَشو موسا شبرگردند. به مَ خانه و زندگی شانبه سرِ دیزو

 گذاریم.لفن میزنیم و شما را درجریان میت

 ،که تلفن داشتند یِ آنها کوچهگذشت، به همسایه یِ که می زیهرهفته یا چند رو 

ما ازآنها احوالی و آوردندیا هَمسَرش را پُشتِ تلفن میوسام زدیم. آنها مَش زنگ می

، یا که اگرچیز تازه ای رُخ دادهخواستیم ببینیم و می رسیدیم. حَواسِمان بودپُمی

موسا و  شهای تلفنی دستگیرمان شود. مَ با گپ ،بود کسی به خانه ی ما سَر زَده

ازمشهد  داریم کردیم کهما هم وانمود می .شده بود تنگ برای ما دلشانهمسایه ها 

فراموش  کرد، آن پیمانی را که با هم بسته بودیمموسا اشاره می شزنگ می زنیم. مَ
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به  مبار ه تابستانِ آینده با وانتک ها گفته بودیم نکنم. دریکی از شب نشینی

 مسافرت خواهیم کرد. ،خراسانیاآذربایجان 

دوستانمان هم به همین روش از اراک، به آنها زنگ می زدند. هردو خانواده، بهانه  

که امیدواریم  م مشکالتی برای خانواده پیش آمدهگفتیی می تراشیدیم. ما میهای

. یادآوری به سَرِ خانه و زندگیمان برگردیمست شود و بتوانیم رُبه زودی دُ

بهتر  هادر تهران برای ما از شهرستانو بار کارگردیم چون مجبوریم بر  ،کردیممی

 ت.اس

های دیگری کشیدیم تا خاترجم  ران، دربدریچند هفته ای درجاهایِ گوناگونِ ته 

و رفتن خانه ندیدیم. ه ای از لُنشان ،چند هفتهیم که خانه لُو نرفته است. پس ازشو

 بهکه  پیشنهاد دادم. من میمشورت کرد و دوستانمان افسانه همسرمروز با یک

انه را می خ چنانچه اگر که ما برگشته ایم. کنموانمود ورگردم تنهایی به خانه ب

به آنها ما  که هنگام آمدنِپُرده بودندسُ هیی حزب اهلل هاهمسایه به  پاییدند یا 

 د.ند کرخواهدستگیر راآنگاه تنها م خبر بدهند،

ه کد می اندیشیدم خوبا بودم. پذیرفتهرا  شدندستگیر ریسکِاین  که من 

 هکراهِ  پُشتِ بام خانه یِ همسایه  از انمو؛ آنگاه میتبری شُدخدَر زَدَند یاو آمدنداگر

م گوش به زنگ بِمانتویِ خانه آنشب را  خواستممی کنم.فرار ، رابه ای راه داشتخبه 

 آماده یِ فرار باشم.و

درجلوی خانه وانت رادم. ن بست شُکوچه یِ بُ که با وانتم وارد همانب شده بودش 

لوی پنجره یِ جباال ازکه موسا پارک کردم. مَشهمان جای همیشگی موسا  یِ مَش

 شپُرسی با مَاحوال از . پسدآمپایین به پیشوازم  ، دیده بود راموانِت  شخانه ا

دند، به کرمی گفتگوو ایستاده میان کوچهردکه دیگر گانِموسا و برخی ازهمسای

 م.یاندرون رفت

م نگرانی ،زدمیشور بیشتر مدلَسِ بدی پیداکردم و حِس که شدم، حیاطواردِ   

از رویِ  آماده یِ فرارخواستم به اُتاغِ خودمان بروم و می ؟و بیشتر میشدبیشتر

تنها آمده اید و  شما امشب :گفتو آمدجلوموسا  باشم. اما مَش شتِ بام همسایهپُ
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تعارُف هرچه  ،خوریممیبا هم شام  داریم، آبگوشت گفت،باشید.  مهمانِ ما باید

اما  .دَم کرده ام تازه یِیچاخسته هستی، گفت میموسا  مَش .فایده نداشت کردم

را روشن  ی خانههاچراغ و مبُرد خانهبه را  مچمدانوداشتم  همراهه کی وسایلمن 

شک که برای آنها خُ یِخارائبُکمی آلو کوچه انداختم وگاهی به از پنجره ن .مگذاشت

م، از بازار تهران خریده، اما میخواستم وانمودکنم که از مشهد با خودم آورده ا

 ، به طبقه یِ سوم رفتیم.بود ایستادهکه پُشتِ درموسا سپس همراه مَشرداشتم. بَ

با دروغهایی . زدیموگپ می نوشیدیم می ، چایجلوی سماورنشستهموسا  شبا مَ 

بودم ازمشهد و  شده ناچار حاال خانواده اش گفته بودیم.موسا و  شکه به مَ

دلم فُرو  .ناگهان در زدند کهداستانهایی سَرِ هم کنم  ،میبود که نرفته مسافرتی

 خرّیتی کرده ای وچه که چه وآن حِسسِ بَدم میگفت انگار میدانستمریخت، 

شاید برای ما مهمان آمده  ،موسا گفتم فوری برخاستم و به مَش. در میزنندکسانی 

 باشد.

ه ها پایین به پشتِ پنجره یِ طبقه یِ دومِ پلّ با شتاب به پا کردم ورا یم ها  کفش 

زنِ  نفر پُشتِ در ایستاده بودند. چند ؛آنجا کوچه را نگاه کردمپنجره یِ  از دویدم.

خواستم ازهمان می ،ویدمه ها پایین دَازپلّ .میخواست پایین برود ،آمدههم مَشموسا 

 نردبانِ کوچکی فرارکنم. از، مبود شناسایی کردهکه  ی همسایه خانه راهِ پُشتِ بامِ

سَرَم همینکه اما رفت، باال رفتم. پُشتِ بامِ همسایه میآن به موسا  شمَ ازحیاط که

پُشتِ آن یِ ؛ دیدم یک نفر با تفنگ درگوشه رسیدهمسایه  به پُشتِ بامِاز نَردبان 

 آببر نقشه هایم نقشِ ،ازنردبان پایین آمدمم وبرگشتفوری بام ایستاده است. 

 خوددورِبه درحیاط ، نمیدانستم چکارکنم بودم و دهدستپاچه شُ شده بود.

دیدم . به دام افتاده بودم از سادگی بد جوری، دیگر فایده ای نداشتچرخیدم. می

بیرونی  به نزدیک در کنار دیواراز رود.میبه جلویِ درآمده موسا هم پایین  شمَ

 گویند؟که ببینم چه می آمدم

ایم؛  کرده : چند نفر هستند؟ خانه را محاصرهندپرسیدمی چیزهایی موسا  شازمَ  

 راهِ فراری ندارند، بهتراست فوری بیرون بیایند.
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ازآنجا و شاید بتوانم  برَوَمکه به جلوی در  دمبیرون خزیموسا  شمَبناچارازکنار  

 هردو بازوکه  نگذاشته بودمبیرون به دُرُستی خانه  از را پایمهنوز . کنمفرار

 الی دندانو م کردندیَبدن بازرسیِم ریختند و رََبه سَ  چندتایی .دگرفتنرا دستهایمو

ا بود، بپاسدارهم خودش که پسَرِزن همسایه یِ روبرو کردند.هم نگاه هایم را 

ه در سرِ راه کهم آنها را رفتم،میشهرزِ کمرکه به زهاوآن رروسری بیرون دویده بود.

دم. اوجلوآمد رده بورا با وانِتَم به بیمارستان بُ ششب شوهرم. یککردَمیسواردندوب

است،  مخود مانند پسرِشناسم، گفت: من این بنده ی خدا را میو به پاسدارها می

ندیده ایم. از آنها چیز بدی ی هستند؛ ما که بهمسایه های خو .الب نیستدِ انقضِّ

 که لباس شخصیرا ناپاسدارِ ربَ و وردُ ،بیرون آمده هم یگرهمسایه های دچندتا از 

 چه قرار استازداستان  ،رسیدندمی پُ هاآنکنجکاوانه از گرفته بودند.،به تن داشتند

 اند؟کرده من را دستگیرچرا و

 مسجدِهمین گفتند: ما ایشان را به ،کنند ها را آرامهمسایه برای آنکه  ناپاسدار 

 به خانهاو را  ،است اگراشتباهی پیش آمدهتا ببینیم  بریم میته یِ کوچه 

موسا هم با  ش. مَآمدند ما همراهِمسجد تا پُشتِ درِ چند تا ازهمسایه ها .دانیمبرگر

شگفت زده یِ پیرمرد را هنوزهم می نگران و آمد. چهره یِیمما نگرانی، همراهِ 

 بینم.

که به کوچه یِ یِ مسجدازمیان آن به سوی درِ پُشت ند ورا به درون مسجد بردم 

لگدی شت وشد، اما هنوز مُشد،کشاندند. رفتارشان خَشِن تَردیگری باز می

 ، پارک کرده بودند. بهمسجد کوچه یِ پُشتِمیان هایشان را در نبود. ماشیندرکار

جریانِ درکه افتاد جاهدیمُ همان بهآن چشمَم میان  کنار بنزی رسیدیم که در

و غمگین های باز و نگران، اما شرمنده  . با چشمخراسان بوداز ما امکاناتِ آوردنِ

آن ازده بود. انگارشُ ژمُردهپَ و تهشکسدرهم  وانَشجَ سیمایو کرد. چهرهمی مگاهن

 .استچهارتا استخوان بجای مانده ورزشکار،  خندانِ جوانِ
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یِ پشتِ سرِ راننده نشسته بود. درسندلاو ،جلویِ ماشین نشاندند یِرا درسندلم 

داستان توانستید هزارجورگفتم: میو مگشتم و سرم را با افسوس تکان دادبر

 که اینگونه با زندگی و جانِ دیگران بازی نکنید.بسازید

به جلو  اما ،ریزد. دلم سوخت گفت، دیدم درسکوت اشکهایش میچیزی نمی 

گفتم: غم م ودوباره سَرَم را برگرداند، شدندسوارمی هاپاسدار .برگشتم

چشمان غمگین آن با  بِنشیند.ش هم پایِ لَرزَباید  ،کسیکه خربُزه خورده،مخور

در را  داریریش پاسدار .گفتمیاما چیزی ن ،کردمی منگاه افسرده اش دوبارهشده و

 برگردان و به جلوخمت را گفت: سربه من  با خشونت ،پهلوی او نشست کرد وباز

 دند.روین بُبه سوی اِما را ، آژیرکشان وشن کردماشین را رهم آمد وراننده  .کن

 گفتم: آری رُستَمداد.وگوش می بود خان، فنجان چایی را دردستش گرفته رُستَم  

اِوین سَردَرآوردم. امشب که برگشتی، زندان خان، اینجوری شد که ازشکنجه گاهِ 

م، همه را برایت و داستان فرارَ مکه درآنجا شدرا  اوین و شکنجه هایی دورانِ

ما تدارک دیده اند.  فرزندانِچه آینده یِ تیره و تاری را برای  خواهم گفت. نمیدانی

د. ننکل ما را نابودنسمیخواهند  اما ،ها، گروهِ اندکی بودیم ین بدبختیایکاش درا

نزدیک به بیست هزاردختر و پسر را  ،اِوینگذارند، تنها درزندانِ آینده ای نمی

شود، آنهمه زجرو دل دارم، اما چه بگویم؟ چگونه میگرفتارکرده اند. یک دنیا دردِ 

سادگی ب دهند،می کاوخبه فرزندانِ این آب خراب شده  را که درآن جه هاییشکن

 که آخوندها چه جهنمی ، باید بدانندروزی مردم ما باید آگاه شوندبر زبان آورد؟ یک

 .دهندانجام می ما با فرزندانِ هاییوچه جنایت اند کردهها برپا درزندان را

اما همی  .چی وَرگُم ؟وردیدا افسوس گفت: چی روزگاری پیش آخان ب رُستم  

 .کردندشان را میزمانِ شاه مردم زندگی خَررا وَربام کردید.این شماها بودید که 

که دید کسی این چیزها را به خواب هم نمی.نشده بود جدال وَرپاینهمه جنگ وا

گوشه هایِ کدام مردم جگرشتارکنیم.کُ بدستِ خودمان را اینجوری مانانجوان

ان کشورشآخوند را رهبرِ کجایِ دنیا ؟کشندوشکنجه میبا زجر خودشان را

 ؟کنندمی
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 بوده تیا رَ باز بَخت ، ، هرچه شده و هربالیی سَرت آمدهاند کردهگورپدردنیا حاال 

گذشته،  ده خوش است. تا اینجاکه به خوبیپهلوان را زن ،که زنده مانده ای است

 کجا بروی و به مبریزیبازهم خدا بزرگ است. ازاآلن مهم است که چه برنامه هایی 

 ؟فتینیُ برهاخدا بی خُازاین گیرِتا دوباره 

 شانبه چنگِکه دوباره  وم و چه برنامه هایی داشته باشمکجا بر دانمگفتم: نمی   

  م؟نیُفتَ

 خان؟ گویی رستمشما چه می   

م، دنیا را پیشِ ازجهتی ه ،ازجَهَتی، راهی برایت نمانده استگفت: میکرد و منگاه  

که رهاکوه وکمَ درمیان این .ه بتوانی زنده بمانیباید جایی بروی ک .رو داری

ها  گورکنی، تا آبم ودرجایی گُد سالی باید خودت را ری. چنوام بیاوَتوانی دَنمی

ما قوم نجاها پیدا شده، روزگاره ات ایلّکَر ود. اگر بویی ببرند که سَفتَازآسیاب بیُ

ها ) انی چند روزی دراین پنهان پَسکالتونند. حاال میکسیاه میهم  ها را خویشو

 خواهد.( پنهان شوی تا ببینیم خدا چه میها پشتِ کوه

م تا من بروَشب خیالت آسوده باشد، خستگی بگیرام شود. حاالراهی پیدا می یک 

باالیِ توانی ه کُهنه ها که نمیتَپوشاک نرم و گرمی برایت دست و پا کنم. با این لت

 ن و سرما را در پیش داری.اها دوام بیاوری. زمست کوه

م. خاترجم برُبا خود نمی ه )اسب را(شود، اَسپت: هوا دارد تاریک میخان گف ستمرُ  

 ر را داریم.هوای دور و بَباش، 

 کنیم، خدانگهدار.می ها برگشتم، نگران نباش راهی پیدا شاید با چندتا از خودی    

ترس و دیواری خستگی بِگیرَم، رفت. من ازاینکه درمیان چهار به دِه ان،خ ستمرُ  

که تنها به خان را ببینند ستمرُ های دِه نگران بودم که اگر بسیجیواهمه داشتم. 

کوچکترین نشانه ای، شَستِشان  روزها بابویی خواهند برد. این ،دبرمیگردخانه 

خان را برداشته،  ستمِرُ یِنَمَدِ چوپانایم را بِپا کردم وه کفش.خواهد شدداررخب

 ازخانه باغ بیرون آمدم.
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برایِ خواب جایی  ،سُماغمیان چند بوته یِ در و رفتم ترانگور باال ی میانِ بوته هااز 

رودخانه به سمتِ  که ازمیانِ راهی آنجا به خانه باغ وموارکردم. ازهَو استراحت 

 آمد، دید داشتم.باال می خانه باغ

گردد، چُرتی خان بَرمی ستمستم تا رُخواو نَمَد هم گَرم و نَرم بود. می خسته بودم  

و هَراس وَرَم داشته  ماما خیاالتی شد ،وخستگی گرفتم مخوابید باشم. کمی زده

از ته یِ  سِدای پایِ کسی که شدری، دلم به هزار راه کشیده میبود. درخواب و بیدا

 .رودمیباال یک سیاهی به سوی خانه باغ دیدم  رودخانه به گوشم خورد.

او برگشته بود.  ،خان شیهه کشید ستماسپِ رُ بودکه ماندهبه خانه باغ چند متری  

م ازآن باال جواب دادم که ن درجلوی خانه سُرفه ای کرد، منخا ستمچیزی نگفتم: رُ

 اینجا هستم.

، شب کسی باش آسودهخان با خنده گفت:  ستمرُ .مخانه باغ برگشتبپایین   

 وَرها نمی آید.این

 واهمه دارم. ترس و های بسته روزها ازچهار دیواری گفتم: این    

 آسودهماه هم کسی را نبینی، خیالت  یکگفت: همه چی برایت آورده ام که اگر   

گرسنه نمانی.  ،رها افتادوَت اینگذارَکه اگر ریمگذاآب میباشد. توخانه باغ هم نون و

جاهدین رفته بود، کشته ه با مُرا ک "سَربُلند"پسرِیا نه؟  یه اشددانم خبر دارنمی

 .اند

ی با مجاهدین ازکِ .دبروَبه سربازی  میخواهد گفتم: نه نمیدانستم، شنیده بودم که  

مجاهدین.  مراهِهَهمراه شده بود؟ گفت: ازسربازی با تُفنگش فرارکرده، رفته 

 هیکی ازآنها هم او بود .گیرندمی ،گویند: پاسدارها چند نفر را که اسلحه داشتهمی

گذشته ها نیست، ندِآن سَربُلگفت: سربُلند دیگرکه همه شان را اعدام میکنند.

که  استجوری داغ دیده شده اند. چند روز. زن و شوهر بداست پَژمُرده شده بسیار

 دلداریول دِدیگر اما.ندنَهایشان بِز باغ ماغتا سری به  ازنیشابورآمده اند

ر و پایش ها به پَ یند. سَربُلند می ترسد اگر بسیجیآکمتر ازخانه بیرون می،ندارند

باوَرکند که تنها پسرش را  تواندخودش را بگیرد. نمی بپیچند، نتواند جلویِ



183 

بودند.  نامزدش دادهورفته به سربازی تازه که اینجوری از دست داده است. پسری 

اما حاال  ادَش کُنند،دام ،برگردد ازسربازی  کههنگامیمیخواستند با چه اُمیدی 

  .ندجوانمرگش کرده ااینجوری 

میپُرسید سَربُلند  بودم، رفتهدیدنِ آنها برای سوگواری به به نیشابور  کهآن روزها  

آخوند و مُجاهد مگر ؟ندمیگویچه دیگرچه کسانی هستند و این مُجاهدین

شتن کُبیهوده به جوانان مردم را  کهآخوند و مجاهدگور پدر ؟ ی نیستندکهردوی

فتم: اِمشو با گده بود. به اوآمبه خانه یِ ما به ده رفتم، سربُلند ه کمیدهند. امروز

تو  کهآنها هم درجریان باشند استرکه خبرهایی دارم. بهتبیایند سبیل اینجانُورُوز

 شکاری  با دوربینِ که اینجاگذاشته بودی رشکن را همکمَتُفنگِ اینجا آمده ای. 

ی یا کبک ، بتوانیها به دَردَت بخورَدباالی کوه شاید. مه ایک بسته فشنگ آوردو

بچه هاکه  .خورشت هم آورده ام ،کنیممیرتیا. حاال چای کنیبُزکوهی شکار

 خوریم.میهمه با هم شام  داریم، کنیم و برنج هَمگرم میآمدند

تا  ش درست کند،ورِخُبرای چند نفر :گفتمبه گلچهره  همینکهخان گفت  ستمرُ 

آنگاه .فرستادیبه دِه  ترزود امروزما را که ی این بودگفت: پس برا ببرم. مخودبا

 .است پیدا شدهبُراراش کله ی سروکرد فکر بگویی؟ خواهی، چیزی نمیپرسید: 

که شاید دوباره نگران شداما او. آورمخبرهایی برایت می هنگام برگشتن :گفتمبهِش 

 بویی ببرند.   های دِه بسیجی

هرچه گفتم برادرات آنجا  .«مو باید بُرارامو ببینُم، اگر نه دِغمرگ می شُم»گفت:  

نمیخواستم از تو چیزی  ؟سانی آنجا آمده اندکنیامده اند، هِی میپُرسید پس چه 

گفتم امشب هنگام  ؟شدَه است هاییچه خبر کهبیشتر نگران شُداو هم بگویم، 

 ردِ زبانشوِچه خبرهایی شده است. این روزها  کهم تو را درجریان میگذار برگشتن

ت اگفتم: نِگرانِ بُراراوبه  دوباره رارامُو از مُو مَگیر.که خدایا خداوندا بُ این شده

چند شب  .درست بوده است ،که دیده بودی اییهمَباش، انگار یکی دوتا ازخواب

 اشم باش هایرداربَ ،است سرعمویش بودهیِ پکه جشنِ عروس پیش خواب دیده بود

 آنجا آمده بودید. همه گروه سازندگیو
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م زد خان اُجاغ را روشن کرد، تا چایی دُرُست کند. من به پاهایم مِرکُرکُروم ستمرُ 

بود، به  هایِ سربازی را که آورده پوتین . سپسستمرا بَبا دستمال رویِ آنها  و

تا آن سَرِ می شود ها  این کفش با .رومبیرون به سرِ راهِ بچه ها میگفتم: و پاکردم

به میانِ پایین سرازیرییِ جلوی خانه باغ، خانه باغ بیرون آمدم و از دوید. از دُنیا

آمدند، پشتِ درختی انه رفتم. چند سیاهی درتاریکی میدرختهایِ کنار رودخ

جا کُدست ها باال، :وگفتم مپرید آنها جلوی(ناگهانی)وکهُا نزدیک شدند. یِایستادم ت

 شتاب دارید؟

و روبوسی  یمآمدند، دست دادآشنا. جلو: آشنا نوروزسبیل با خوشحالی گفت  

،اما آمدیم باال خانه باغ متِنان به سَگفتوکُها آمده بود. سَربُلند هم همراه آن .کردیم

 سربُلند چیزی نمیگفت.

خودت را تو، انگارگفت:  ،شکسته و غمگین لند با سِدایربُوارد خانه که شدیم، سَ 

به این بگیرو.خودتان آورده ایدما وسرِرکه بَ ستاین چه روزگاریاما  ،نجات داده ای

به  مگرشاهچه بدبختی بود؟این انقالب دیگرکُشتارها برای چیست؟ کُشت وو بند

چکارکرده بودکه شما این آخوندها را آوردید؟ خاک برای این آب وآبادانی غیراز

 ردیم.کاره نمیکرا همه  انآخونداین  کهداشتیم گفتم اگرما مردم عقل وشعور

م را از ما گرفتند. یِکه پسرُ ،دکشتن راپِسَر ما » گفت:یش را پاک کرد وها اشک  

 .«تجاسکُرا هم نمیگویند پسرم خاکِ ،ن کرده انددارماکه داغ شُده چند ماه

 ند؛ به جایِ گریه گفت:خواست، بیش ازاین گالیه کُنمی

 این ماآوردید. ازخان و ستمرُ سَرِبردستگاهِ چاپ  دکه با ایناین چی کاری بو  

به  پِی تازه ،کرده ایدهمه کاره را  که آخوندهاحاال یم. آورسردر نمیکه کارهای شما

اینها رحم و  آخوند جماعت  طرف هستید؟با کهنمیدانید ؟رده ایدبُ تاناشتباهِ

که با او  بود آمدهخان جلو ستم. رُکه دِغمَرگ شده ایمما ،شودمُرُوَت سَرشان نمی

 گپ بزند.

هیچکدام ازما ایرانیان  .بنشینید من نارِکاینجا، ییدبفرما اینجا سربلند خانگفتم: 

حاال یم. انداختبه این روزرا کشور که  یمی شناختنمباید  کهآنجور را اسالمآخوند و
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دلم سنگ که دیگر من اند.کرده همه یِ مردم را داغدار که دیگردیر شده است،

گالیه  به چه کسی ؟بگرییم ی از عزیزانمانبه جوانمرگیِ کدام یک ،شده است

که بیاید روی تُشک م رفتجلو ،نتوانستم چیزی بگویَم ازاین بیشتر ؟وشکایت کنیم

بی من هم اشکهای کندکه یدم با دستمال اشکهایش را پاک میدبنشیند. 

  .به گریه افتادیم وهردو اختیارمیآمد

سرنوشتِ ما مردم این  ،گفت: بنشینید تا چایی بخوریمد وخان، دوباره آم ستمرُ 

آی خدا مگر نمی بینی که این بی پیرا » گفت: چکارکنیم دیگر. نوروز است. بوده

 گویند وهرنامردیمیچپ و راست زور است. میدان دستشان افتادهو دو بدجوری

 کی تا ،دور، دستِ ما بیفتَروزی دُ ند که یک. خدانکُدهندنجام میتوانند امیکه 

 «بُگذاریم.دندان روی جگر 

اینجاکنارِمن بیایید لند خان حاال ربُسَ :گفتم،کردممیهایم را پاک  اشک همچنانکه

 شماها آرزویم دیدن .ستمههاشما پیش امشب کهبرایم غنیمت است . بنشینید

 نتوانستم چیزی بگویم. و گریه افتادم به  دوبارهاما  ، دوباره زنده شده ام.بود

که به هم  ت: پسردایی اگربا این ریش و پشمیگفنوروزنشسته بودیم که ساکت  

 گفتم:آمیز کنایهمنم  شناسد. وی کسی تو را نمیرَهم بِ ناپایگاه بسیجی بهزده ای، 

  .نشناختم  ،تشُده ا کوتاه هایِ با این سبیلم تورا من

شده زیرسربها روزنکه ایچی وَرگم  ،دانی دیگر، چی وَرگُم )چه بگویَم(نمی ))گفت:  

دم حسابشان آکه مااند برداشتهکالشینکوف و کسانی بسیجی شُده یکایم. 

این ج شُده است. اوهمه کاره یِ بسی ،شناسیرا که می خربُزهکردیم. جواد کله نمی

 به سبیلِ کهاند گی حزب اهلل هی شدههم اند و جلو انداخته الت و لوت ها راروزها 

چپ و راست به ما کنایه  اند و ریش گذاشته ،وسایّکاردارند. دَآدم هم دیگر

ست، توی سپاهِ خان شاهد ا اسالمی نیست. رُستم ،که سبیل مکروههزنندمی

، تا زنده هستُم، رگهزُخدا ب اماکار دَستُم بده. ،بیالیِ مُوهَمی س نیشابور نزدیک بود

ت تشَس ی، دستِ مَریزاد، نازِه اه بنازُم که زنده کرد. حاال خُودتَو نمیتراشُمسبیالمُ

تَه، مو به مو برای ماها وَرگُو، تا اِمشو داستانِ فَرارِ .که ازچنگ اینا گریخته ای
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گفت: خان کرد و ستمسپس رو به رُ« گریزی؟ببینیم چجوری تَنِستی ازچنگشان ب

 برای چی بوده است آنها از این دور و برها،  باال رفتَنِحاال می بینی که کَلِه پا و سر

)). 

 برایم گفته است.  را  ها بازپُرس آن داستان سبیل شما وخان  فتم: رُستمگ  

همه جا  گرازها ه بیرون سروگوشی آب بده،گفت: یکی تان بِرَوزسربُلند به نور 

 ،ه آمدیمکشند. این دوروبرها پیداشان نشود. نوروز گفت: کسی ما را ندیده کبومی

روم و دور و بیرون مییِ خیال شما، حاال برایِ آسودگ .شب کسی اینورها نمی آید

 وَرها را می پایم.

م. برادرانِ ه اندا را داد ،گفت: هنگام آمدن به یارانِ دیرینه ات که رفتمیبیرون  

که ازشهر اَلَخون مَلَخون برگشته اند. به  چند هفته ای شده .گویمیمیش مَست را م

شده بودند، اکثریتی فدایی پرسیدم: آنها که  نها گفتم: سری به اینجا بزنند.آ

کنند؟ آیا آخوندها هنوز آنها را یستی هوادار شوروی( حاال چکار می)سازمان کمون

 آزاد گذاشته اند؟

 هواداران شوروی هایکمونیست دانی،آنها همراه همانکه بهتر میتو گفت: 

گویند: . میمیکنندهایشان همکاری  که با آخوندها و همین بسیجیهستند

که یکی شان را  ادهدوها لُ نهماکه مجاهد بوده اند آبادی را درچناران پسرهای مهر

 اعدام کرده اند.

 اوسوگند خورده که ، آنجا ها رفته پیش مهرآبادی فرهادِ میش مَست  

انمردانه ای هرگز چنین کار ناجوده، اما کمونیستهای هوادار آخوندها همکاری کربا

را خورده ایم.  دیگرنان و نمکِ هم بوده و هم گفته: ما دوستِرا انجام نداده است.

چه کسانی بوده است. حاال رها کا که این نامردی شکارخواهد شدروزی آیک

که خمینی گفته، اینها  روزی اند. از دادهرگی به سازمانِ خودشان هم آخوندها

آنها برگشته اند. جلویِ ها هم از جاسوس شوروی هستند، پاسدارها و بسیجی

 گپی برای گفتن ندارند.و اند های دیگرهم که شرمنده شده گروه هوادارانمردم و 
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ها بوده و ازآنها شان، با روسنارهبر هکاست برایشان روشن شده  ها تازگی 

 بودند کردهکه سازمانشان را وادار است ها بوده گرفته اند. به دستور روسمیدستور

سَرخورده ، گوشه گیرواند با آخوندها همکاری کنند. حاال که می بینند گول خورده

ازمشهد  بود، ها را به آن سازمان کشانده که این. بهرام پسردایی شان هم هستند

بگیر و به بند راه مشهد  که دردانشگاهِ شدهکرده رفته شوروی. چند ماهی فرار

از ترسِ دستگیر  همها اینو کنندمیگیرتدانشجویانِ مشکوک را دس انداخته و

 ه برگشته اند.به دِ شُدهپا درازتردست از شُدن،

نی خازهردری سُ، کرده یلدِ دردِ و شدیممیجمع  باغها یِ گوشهکناردرچند شبی  

 حاال.کندیاد میتوفرهاد همیشه از میآمد،گاهی هم گپ از شما ها به میان . میگفتیم

 هکزوچند ر .یِ ما همراهی نکرده بودندسازندگروزها با گروهِ که آنپشیمان شده اند

که  وزُشک چند تا ازبچه های روستای کَنگتنها با ما و ،دیگرخانه نشین شده اند

نیشابورآمده، هرشب  از آمد دارند. این آخوندی هم کهرفت و ،اند همکالسی بوده

مردم میگویدبشناسد.  خود را و دشمنِکه اسالم باید دوست  کشدنبرجارمیروی مَ

خورند و نمکدان را دانشگاه خوانده ها را که نمک میباید هوای این به شهررفته ها و

 شکنند، داشته باشند.می

یده پسرهایش وارد این مه فه، ازهنگامیکمَست حاجی میشبنده یِ خدا   

ه یِ کنارجاد. باغ انگوراست واپس شدهلدِبسیار ،اند های کمونیستی شدهسازمان

اروپا یا آمریکا  بهخواهد هرجورشده پسرهایش را می ،گذاشته شان را به فروش

گفتم: کنند.رانند چکادنمیاند و ماندهآنها هم هنوزا دور باشند.که ازاینجا هبفرستد

کردیم. نوروز آمدند ودیداری میامشب اینجا می شد، اگر فرهاد و فرشاد،خوب می

 گفت: به زودی پیدایشان می شود.

کله یِ بچه ها پیدا سروآیا وشی آب بدهد و ببیند،گورفت، تا سربیرون مینوروز  

خان  ستممی نوشیدیم. سربُلند به رُ و چای بودیم نشسته نه باغ شود؟ ما درخامی

» یک م. پارسال یُنریخته ای؟ گفت: چندتایی ریخته  گفت: مگرامسال چیزمیزی

 پنهان لکاهگِزیرِ ،یِ دیوارها ها گوشهکنارآلبالو درهمین را ازشرابِ انگور و« و پُرخُ
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یم. سَربُلَند گفت: ما که ر باشخوره؛ بهترَه کمی هوشیارتَاِمشو نمی ردِکرده یُم. اما بدَ

می  ازته یِوز ازبیرون گفت: انگار بچه ها کنیم. نور خواهیم خودمان را پاتیلنمی

 آیند.

زیر زمین به ) شراب بیاورد.کمی زیر خانه باغ  ن بیرون رفت، تا ازسُمِخا ستمرُ  

سُم هایی در پشت  .گویندمی "سُم "،است کنده شدهکوه درخاک یاکه  مانندی

چند  آن سراشیبیاز دهانه ی  کهاز قدیم وجود دارد بینالود وههای چنگ کالغک

گوسفند ی گاو وتویله وآشپزخانه چند خانه و درزیرخاک .پایین می رویمتری 

 (به بیرون دارد کشیک هواکش و دودتنها که اندکنده ،برای زمستانهای سرد

وارد شدند. بلند شدم،  دوستانتا ازکه با پنج گفتگویی شنیده شد: نوروز بود

 خوش آمد گویی واحوال پرسی کردیم و دورخانه نشستیم.

رآورده باشی. پاهایت را چرا ردَکه دوباره ازاینجاها  سَشد گفت: باوَرمان نمیفرهاد  

شما پاسدار انِرادرخواستم بگویم پاهایم را بپیچ کرده ای. میه تتاینهمه لَ

ای به فرهاد و برادرش  کنایه کههنگامی بود .اند اسالمی کردهها، تعزیر کمونیست

. اما گفتم: چه میشودکرد؟ کرده بود یهمکار آخوندهاباسازمانشان که  زده باشم

 .دنِ شماها آورده استیِ برهنه ازسبزوارتا اینجا برای دیهارا با پام ،سرنوشت

پیاله » ) کوزه یِ شراب ( به خانه آمد. سربُلند گفت: یِ مِیان با یک تونگلخ ستمرُ 

« داشته باشُم. رابرکُنُم وهوای دورودودوَر ورکُن، میخوام بُرُوم بیرون تبناکورَه پُیِ مُ

پیشِ ما ش فتیم، با چوب دستیَرها می که هرگاه باالیِ کوهرعموی نوروزدایار، پسخُ

روی کسی  نَهستییِ مو، گُرزِ رُستَمَه، خدا نکُهَمی چوبدَ» آمد وهمیشه، میگفت: می

آمده بود. درآن هنگام به سربلند گفت: سَربُلَند همراهِ نوروز امشب« کُنم  بُلَندُش

 ر را دارم.روم وهوای دور و بَ، شما راحت بنشینید، من بیرون میخان

کُن. همزمان رو به اشکان م پُررا هن اله ی مخان گفت: پی هاد به رُستمفر  

خی به با خنده و شو . سپسمی نوشیدن کهها گفت: شما نُو مُسلمانکرد وردادمهو

شده، مشروب را  تی و مجاهدکه هوادار شریع ازروزیگفت: اینها دیگر من
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پیاله  گفت، چایی تازه براشان دَم مُکُنم. مهرداد گفت: یککنارگذاشته اند. نوروز

 چیزی به اندازه اش خوب است.گفته اند هرنوشیم،می

شما، ریشه غزِنَگفتار اما این ،سلمان مُدرنی هم شده ایمُ گفتم مهرداد جان: 

، با اند ادبِ ایرانی دارد. مردمِ ایران که فرهنگِ مِی و مِیخانه داشتهدرفرهنگ و

 خوب است. "اندازه اش"و به  "به هنگام" که مِی نوشیدنِ تجربه دریافته بودند

 حتا بوکردنِ آن را هم حرام کرده .خواری را نمی شناسد مِی م فرهنگِاسال اما

 .، تا چه رَسَد به اندازه نوشیدناست

 یا در اسالم حَرام بوده است؟ اند پرسید: آخوندها حَرام کرده 

 . این قانوناست نبوده ی ایرانیگفتم: اسالم که ساخته شده یِ دستِ آخوندها 

اجرا کننده یِ آن  ،آخوندها. است عربستان آمده، همراه اسالم ازاسالمیی ها

 .شده اندها عربوآیینِ  قوانین

لَعب و "اسالم آنرا  وهست. جشن و موسیقی دراسالم حرام بودههمچنانکه  

های تالش ،یِ عِرفاننبِش فرهنگنیاکانِ ما درجُ نامیده است.یعنی زشت "لَهو

آنها با هزار زحمت توانستند خانگاه را دربرابر دادند.خستگی ناپذیری انجام 

ده زن ایرانو پایکوبی و موزیکِ حرام شده را دوباره در خسرَمَسجد بنا کرده، 

زیستن  شادخواری وشاد اب درباره یِ مِی نوشیدن وکتآنها ازنو هزاران شعر وکنند.

 ،رنجسَراسَرغم و روی تازه ای به زندگی کهنوشتند، تا مردم بتوانند هرجورشده نی

انجام دادند، تاشاید  هایِ بسیاری ری و خشونت شده بود، بدهند. تالشیا سوگوا

 زنده نگه دارند. از نو نگونه گوشه هایی ازفرهنگِ شادزیستی شان راابتوانند بد

 خودشان مُسلمان بوده اند؟ اد پرسید: پس چرا عُرَفای مامهرد   

وَحدَتِ  "توانستند مسلمان باشند. چون فلسفه یِگفتم: عُرَفای بزرگ ما نمی  

. پیدایشِ خوانی نداردیِ اسالم و قرآن همجهانبین بانیاد عِرفان، ازپایه و بُ "وُجودِ

 بارخشونت گِ ایران، دربرابر قوانینِمرام و فلسفه یِ عِرفان درایران، واکُنِشِ فرهن

ناختِ فرهنگ و است. ما نمی توانیم بدون ش بوده اسالمیخرافات پَروَرِشریعتِ و

یِ عرفانِ ایران فرهنگ شِدرباره یِ جنب ،قوانیِن اسالمی ماهیتِ فلسفه یِ ایرانی و
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 رکوبِ فرهنگِسچگونگیِ تاریخی و دورانِی ازآنا نیم. اگردورنَمایِ زندهداوری ک

عرفانِ ایرانی را دَرپوسته یِ شِ وگسترِ پیدایِشتوانیم نمی. ایرانی نداشته باشیم

عرفان بدون اسالم چرا  کهو بیاندیشیم  ببینیمباید  بفهمیم. اسالمیشریعتِ 

  ؟ستبیش نی توحشی ،ایران اما اسالم بدون عرفانِ باشد.زندگی ساز  میتواند

 ناچگونگیِ مبارزه یِ ایرانیرگردیم وبَها ستِ چیرگیِ عرببه آن دوسده یِ نخُاگر   

 .را بررسی کنیمگردید های ایرانی  روی کارآمدنِ دوباره یِ دولت که منجر به

 ناشود. ازآنجا که ایرانیمیی روشن کته های مُبهم و تاریکِ تاریخبسیاری ازنُ

بخشی  و اچار رخنه ای دراسالم ایجادکردندبن .دمرگ داشتندیگری به زندگی ودیدِ

نِ اسالمی رتَبَ ،عرفان به نامِ را ایرانی خشونتِ ضدِ و زندگیساز فرهنگوازفلسفه 

 .پوشاندند ،که به ایران تحمیل گردیده بود

که با  دوباره ی آنشدنِ یِ ناتوان رَوَندِ پیدایش و بالندگیِ عِرفانِ ایرانی و چگونگ  

ختِ عرفانِ برای شنا .گردیده بودهایِ تُرک درخراسان آغاز دولت مدنِآروی کار

  آموزنده است.ایرانی بسیار ضروری و

دانم که هرچیزی با اندیشه و خرد آدمی جورنباشد، نباید آن را مهرداد گفت: می  

نگونه ای ،خردگرا هایِ و انسان ن، بیشتَرِ ایرانیادگوییپذیرفت. گفتم: درست می

تِ کشیدنِ قوانین و شریعَ شرسِاما دراسالم شک کردن و به پُ .کنندرفتار می

، باید به همه یِ آنها نباید شک کند . مسلمانِ خوباستگناه و دارد جُرم، اسالمی

 .دبَندَبِزندگیش بکار  و درباشد ایمان داشته 

درک دیگری  خاه نا خاه، بودند مسلمان شدهو از ترس به زور  اما ایرانیان که  

لباس  بتوانند تا دندبو کرده آنها تالشاز یگروهو زندگی داشته اند. آیینازدین و

که هرچند کارشان به اند ها بوده همان ند.نبپوشااسالم عربی  نِتَبرفرهنگ ایران را 

و  های راسیتن اسالم» که اینروزها دَم از ای آنهاییاما راه را بر .است جایی نرسیده

اسالم کشورهای عربی نامی ازاسالم راستین یا گذاشته اند. درخودزنند، بازمی« ناب

چون دو اسالم وجود ندارد، یک اسالم آمد. نیامده و نخواهدبوجود  محمدی ناب

 وجود دارد.
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 شریعتیعلی انند: جالل آل احمد بویژه م دردورانِ خودمانرا نمونه هایی ازآنها    

. کرده اندوانموداسالم حقیقی  خبر ازکه به آخوندها تاخته وآنان را بی داریمرا 

 کنند.وبازگرا همانگونه که هست برای مردم  جای آنکه اسالمبه  شریعتی و یارانش

 وی عربِ بَدَ قبیله هایِ پیشِ سالِچهارسد و زارهقوانینِ که  میکنند کرده و تالش

  .دهندبجلوه  مُدرن انسانی و را

نبش عرفان، خودش یک جنبش اسالمی نبوده است؟ مهرداد پرسید: مگر جُ   

پس  شاست. این جنب ایرانی بوده عِرفانِ ایران، یک جنبش فرهنگِ گفتم:

با کمی  .پدید آمده است آنو شریعتِ  ، در برابر قوانینبرایران یِ اسالمازچیرگ

ایران  کهنِ ایِ آن ازفرهنگِه دیدگاهفلسفه و یی به عرفانِ ایرانی می بینیم،آشنا

م هارچوبه ی اسالدرچ "همه خدایی" "وحدتِ وجودِ"است. فلسفه یِ  گرفته شده

 گنجد.نمی اسالمی شریعتِو

عِرفانِ  شُد.سرکوب نمیا ه یِ عربیرگبا چ ،ایرانی و فرهنگ اگر راه و روش زندگی  

 .شد خانگاهی دربرابرمسجد ساخته نمیوگردید نمی شکوفانگونه ابد ،ایرانی

درعربستان، تا کنون خانگاهی ساخته نشده است. ما باید علت و ضرورتِ پِیدایِشِ 

برایمان روشن  آنواقعیِ بررسی کنیم، تا حقیقت و فلسفه ی  درایرانرا عِرفان 

 شود.

که بخواهد مردمِ ما را عارف ان با خود نیاورده بودعِرفانِ ایرانی را اسالم ازعربست  

ازخراسان نیادگذارانِ آن بیشتربزرگان و بُ کهرفانِ ایرانی درایران بوجود آمدکند. عِ

، همان فلسفه و "وحدتِ وجود"فلسفه یِ با کمی آگاهی می بینیم  بوده اند.

های ابراهیمی  برخالف دینکه  فلسفه و جهانبینی .رغی استهنِ سیمُیِ کُجهانبین

 داند. انسان را از یک گوهر میدا وخُ

این ند. همگوهران با خدا و هستی، ، انس"ودجُتِ وُوحدَ"درفلسفه یِ یعنی   

 آفرینش در فرهنگ و دین با فلسفه یِیِ ایرانی، ازپایه درتضاد فلسفه و جهان بین

الق خمیگویند،اهلل پدرآسمانی وهای ابراهیمی یَهُوه، دیندرهای ابراهیمی است. 
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آفریننده هستند.جدا  ازیکدیگر   خالق ومخلوق یعنی . هستندهستی وانسان 

  درکار نیست. "ودیجُحدتِ وُوَ" و نیستندازیک گوهر  دهآفریده شُو

 هستییِ اسالمی جهانبین. درد داردوجو جهانبینیودا در این دخُنه وگدو می بینیم 

اهللِ با  شده آفریده انسانِ های خود آفریده است.خواسته برای هدف و اهلل را

خالق دست آفریننده یاانسان در. اختیارندنیست هَروگوآفریننده ازیک جنس 

 جهانبینیِفرهنگ واما در .خلق کرده استهای خود برای هدفمیباشد که او را 

انسان  هستند.هم ارزش  و همگوهر و انسان دارایِ یک هستی بودهخدا و یایران

یا خوشه یِ هستی یا جزئی از خدا  میباشد، خداهم خوشه یِ هستی دانه ای از

انه های هستی پیدایش یافته است. در دلِ کُاز کهاست  "جانان"یاجمع جانها 

 خودِ ونِدرُاز هم زندگی ،یندازیکدیگر میرو هستی پدیده هایِ فرهنگ ایران

، دایی داردخُهرِوگو داجزئی از خُ خود بدینجهت انسان .یافته استهستی پیدایش 

 شدردستِ خود سرنوشتش که در روی زمین استوآزاد  ،خدایِ خودخودش  یعنی

 ریشه در این فلسفه دارد.  "ناالحقاَ"ید،وکه میگمن خُدا هستم حالج  می باشد.

ها  کدام یک ازاین فلسفه وجهانبینیما پیرو فرهنگیِ زرگانِبُنیم عُرَفا و باید ببی  

یِ حالج، عطار، پیرمیهَنَه )ابوسعید ابوالخیر(، ه و جهانبینآیا فلسفبوده اند.

یِ خالق ، فلسفه و جهانبینایرانین عِرفانِ بستامی، خَرَغانی و مولوی یا دیگر بزرگا

یِ گسترش دهنده یِ فرهنگ و جهانبینیا آنها افشاننده و است؟ مخلوقی بوده

نِ زرگِ هخامنشی، عیسا به دیکه مانندِ کورشِ بُبوده اند "ودجُتِ وُحدَوَ" رغیِسیمُ

 نامه ی آنها بوده استخود و موسا به دینِ خود، بانگ

ازدورانِ رفانِ ایران که بزرگانِ عِ پیش چشم داشته باشیمدر این نکته را هم باید  

جهانبینیِ ایرانی و شناخت درستی ازفرهنگ وتوانسته اند آگاهی کودکی نمی

گرفته است. شان شکل مینها در رَوَندِ زندگییِ شخصیتِ آداشته باشند. مُنحَن

که  دورانی اززندگیشده بودند. آنها تا خانواده و محیط اسالمی بزرگ بیشترِآنها در

چهار همان در ند؛ه ابود سیدهفلسفه یِ ایرانی نرهنوز به شناخت کامل ازفرهنگ و 

که آنها  ستاین . اما مهمکرده اندو فعالیت میی می اندیشیده چوبه یِ اسالم
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فلسفه و فرهنگِ  سرارِدن دردانش و زندگی، اَخته شُدرپایانِ راه وهنگام پُ

مانند حالج، رفته اند. میکرده و فریاد کشان برسرِدارویدا میخردگرایِ ایرانی را، هُ

آن دوران  انکه به دستِ مسلماناخته یِ دیگرردی  و هزاران جان بوَهرَنسیمی، سُ

 های آنها را نابود کرده اند. کتابو دهشُ کُشته

 :حافظ می گوید

ش این بود که اَسرار هُویدا لند        جُرمَگفت آن یار کزو گشت سَرِ دار بُ     

 می کرد

 یا نسیمی می سَراید:   

عَیار دالور که کُند تَرکِ سَرِ خویش        ازخَنجرِخون ریز و سَر ِدار       

 نَتَرسَد

، برای اسالم دوران دبیرستاندر دیگر بسیاری از نوجوانانمانند  هم ما و شما 

زآنکه چهارتا کتابِ تاریخی پس ااما م. یکردمی وآخوندها تبلیغات و فعالیت

پِی  آنگاه.یمدآشنا شتاریخ کشورمان فرهنگ وو اوستا  ،شاهنامهبا کمی  و میخواند

بجای اینکه قید و  بنابراینر است. سِکوال خردگرا و مافرهنگ چگونه که م یبُرد

 هتر استبهیم. ش بدَرِروَبیگانه را پَدین دروغینِ  رِروَخشونت پَورافی خُ بندهایِ

  کوفا سازیم. و شُفرهنگ خردگرای خود را از نُ فلسفه و

نجانیم و را برَ مردُم نِ مردم ما شده است. درست نیست، حاال دیفرهاد گفت: اسالم 

 گفتگو کنیم. آنها دینِ دِخوب وبَ یِ درباره

چگونه  ،استدین ی ما ازاین یهاهنگامیکه میدانیم ریشه یِ همه یِ بدبختگفتم:  

 این دینِاست. زاده نشده  تمّدُنیوفرهنگ از اسالممیدانیم ه کما چیزی نگوییم.

است.  گردیدهمردم ما تحمیل بر ،انِ ماکردنِ نیاکبَرده  و ،شتاربا جنگ وکُ عربی

 کهتا آنجارزیده ووی دُشمنی دُنتمّوفلسفه  فرهنگ،نه وهرگازآغاز با  هکی دین

 وهمچنان درحال نابودکردن ،ردهکنابود زبانِ ایرانی را و خفرهنگ، تاری، توانسته

 می چیره شود،ر مردُشونت بَخُو زورکه با  آیینیودین در دُنیای مُدرن  است.
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 .استتوهین به مردم  و مردم را آگاه نکردن، یقت را نگفتنحق .ت نداردمشروعیت

آگاهانه دینی را آنها و رودبباالآگاهیِ مردم که شناخت وکشورِما آینده یِ آزادِدر

 زینش آنها احترام گذاشت. ،آنگاه باید به گُنار بگذارندکیا دینی را  برگزینند

خواهند آمد  به خودمانندِ جهان مسیحیت هان اسالم و اعراب هم روزی ج 

ران و گبوجود خواهند آورد. روشن اسالمو شریعتِ ین د دررا  نیادیهایِ بُدگرگونیو

دوباره یِ افالتون را آن، آکادمودر برابر ندردگانِ اروپا، مسیحیت را خوار شمُنُخب

خود ها هم برای آنکه به  که کشیشآنها کاری کردندبنا نهادند. پس ازهزارسال

 اد شده می رفتند. برای ما ایرانیهایِ تازه بنی شخصیتی بدهند، به آن دانشگاه

اروپا  رُنِسانسکه افالتون را پدر اندیشه بَراَنگیز وجالب باشدباید بیشتر ناتبار

 .شتِ دوم می نامندرتُمیدانند، همزمان او را زَ

 هاکهعرب برایتا  ،ایرانی داریم وجهانبینیِ که فرهنگ نرااتب ایرانی برای ما اسالم 

جهان عرب هیجگاه بخشی از زمینایرانتفاوت دارد. بسیار یِ آنها می باشد،دین مِلّ

اصالح دینِ تنها ازراه نقدو ن های دیگرعربیعربستان و سرزمینگردیده است. 

ان، مشکالتِ کمتری . ما درایردمکراسی برسندبه و  کنند پیشرفتتوانند می اسالم

 ردهبَتجاوزو که با کشتن و ک دینِ بیگانه روبرو هستیم. دینیی داریم، چون با

و واپسگرایی گردیده  خُرافاتموجبِ اینهمه ایرانزمین شده و واردِ ما کردنِ نیاکانِ

آیین های شترازآگاه شوند، بیمردم ما هرچه بیشتربدینجهت  است.

خود روی خواهند ردگرایِ خهایِ آیین ودوری خواهندکرد و به فرهنگ فرهنگستیز

  آورد. 

بوته ها را به آن ،اش میوه انبرایِ مَرغوب ساختنِ درختمیدانیم یک کشاورز خوب  

زن  یِربراب"فرهنگ که چگونه ازمردم ما بایدآگاه شوند .دزننمیپیوند جنگلی هایِ

خواهد، بهشت را بر روی زمین میداند و نمی"دارفانی"دنیا رافرهنگی که و"و مرد

ا ازخُمینی بدبختیِ م همه باید آگاه شویم: ازمهمتر ؟ندها به دورافتاده ا فرسنگ

یا  "جم و جما"از ماهن و روان که ذآغاز شده  وزیر ازبلکه  است. آغاز نشده

نخستین  "آدم و حوا"و به هشد بریده انسان ایرانیجفت نخستین این ، جمشید
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 فرهنگ یِنابود زوال ویعنی روندِ  است. هردوگره خفرهنگِ سامی در ،جفتِ انسان

 «آدم وحّواآیینِ »را  «جَم و جماآیینِ »که جای شُد آغازازآن روزی ایراناندیشه ی و

  گرفت.

های  گپ دانم، ازاینگفت: نمید.سَربُلند برخاست، نمد را برداشت که بیرون برو 

چگونه میتوانند  آخوندهاکه این  شِگِفتَمدراما اها که چیزی سَر دَرنمی آورم. شم

 ؟با کشتنِ این بچه هاکه چیزی درست نمیشود کنند؟پَرپَرنوجوانان را 

رده است. اما به پیش بُکشور ما درکشتار کارش را با جنگ و،اسالم ازآغازگفتم: 

، تاچه است نا شدهآزارنرساندن به جان) هرجان زنده ای( ب برپایه یِ مافرهنگِ 

 ارجمندسندی بسیارشاهنامه درسام و زال استوره ی  .ها رسد به کشتنِ انسان

 است.  برای قِداسَتِ جان در فرهنگ ایران

 دین افیون مردم است. گفته است کههم مارکس فرهاد گفت:   

او  ابراهیمی را میشناخته است.خودش یهودی بوده، دینهای که گفتم: مارکس  

 که دینهایی باوردارمم  شناختی از آیین و فرهنگ سیمرغیِ ایران نداشته است. منَ

 هک رسشی به میان می آیدپُ حاالاما  هستند. افیوندروغی و، از بیرون دیکته شوند

، خراب میکندانسانها را که مغز  هاییآن دینها افیون هستند؟ آیا نباید افیوناگر

نداشته  هاکاری به آنکمونیستهای ایرانی، به گفته یِ شما باید یا  د؟ازمیان بُر

 باشیم؟

 فرهاد به اندیشه فرو رفت و چیزی نگفت. 

برای ما که باید  خوریمبرمیهم وکلیدی بسیار مُیک نکته یِ به اینجا  در گفتم 

مشترکی با دینهای  هیچ وجهِ ،دین درفرهنگ ایرانپدیده یِ . دروشن گردَ

بینشِ زاینده که به چَمِ « ئِنا ی دَ» از واژه یِ فرهنگ ایران دین درابراهیمی ندارد. 

یا  ه ووَاهلل یا یَهُ ازدین ایرانی  است. انسان می باشد، پیدایش یافته خودِ یِ

ودِ خ دِخرَاندیشه ویعنی  .شودنمی هتکیا دی وَحی باشد، انسانجدا ازکه  حقیقتیهر

اندیشه  میشود.رده شمُآورد، دین او بدست می زندگی از باتجربه ای که انسان،

، بلکه نمیتواند افیون باشدنیست و ازانسان جداد، وَرامی تَاز انسان  که ردیخو
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از ایران به پیش از اسالم « دین»ی  واژه  اما .است انسان حقیقیِ بینش یا دینِ

ازآسمان وَحی به اصطالح به معنای دینهایی که را درآنجاآنبستان رفته است. رَعَ

 .می برند، بکار میشود

وحی آنها بیرون بردارندکه از به دینهایی نیکه ایماناکس،نگاه فرهنگ ایراناز 

دین خود پیروی نمیکنند، بی جدانِو وِخرد انش وداز اما یادیکته شده است،

 ی امروزیهاولوژیئاید مانند ،دینهای دیکته شده یا وَحی شوندهچون ! هستند

ی که که یکبار برای همیشه نوشته شده است. قوانینکتاب و قوانین خود را دارند

با زمانه به به دُورمیافتند و زندگیاز واقعیت ها ی گذرِ زمان در یکبار نوشته شوند،

بدینجهت سّدِ راه  نند. ک، به گفته یِ مولوی پای چوبین پیدا میروندپیش نمی

 گردند.برکنار آموزش و پرورشوسیاست از بایدبناچار که شوندزندگی می

پایه یِ مانده درشاهنامه و اوستا، همه برهنِ بِجای هایِ کُ استوره خوشبختانه 

 اروپا ندیشد.ا، تا هرانسانی بتواند خود بیاندگشته پدیدار ،ستجوکردنجُآزمایش و

 پس ازرُنِسانس، به این اصلِ بنیادی درفرهنگِ ایران می رسد.

، ) یهودیت ، مسیحیترا راهیمی بی یا ادینهای سام همچنانکه گفتم، مارکس  

از آگاهی شناخته است. اوی، ماند حی و ایمان بنا شدهکه بر پایه یِ وَ اسالم (

 .دراوَتَ می انسانهایِ خودِ آزموناز بُنِ جان و دینکه  است نداشتهرا ایران فرهنگ 

 . این پدیدهوجود داردو حقیقت دین ها انسانمارفرهنگ ایران به شُهت دربدینج

است. فرهنگی که ایران  در فرهنگِ میباشد، اوج لیبرالیسم فردی آزادیِ نیادِبُ که

  است.  آفریدهحقوق بشر را قداست داده و ،به جان و زندگی

اوشمُرده  دینِ اَش اززندگی بهتجرُبا  ،سیکهر خردِو اندیشهگفت: اینکه فرهاد  

  دین نیست.  ،استگرایی ، خردشَوَد

 مردمی فرهنگ ایران خردگراست. برای همین است که ،دگوییگفتم: درست می  

می چنین مردُ، دشوَشمُرده  دین آنهاتجربه یِ آنها از زندگی، با   ،دخراندیشه و که

و  به اصطالح ازآسمان وحی میشوند یا بیرون ی که ازدینهای خردگرا خواهند شد.

 ودست  ،انسان بدور هستند ودِخ از اندیشه و خردِ چون قوانین خود را می آورند،
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اندیشه و  کرد. اماازسیاست و جامعه برکنار آنها را ه بایدکندوَانسان میش پاگیر

 .وجود انسان جدا ساختا نمیتوان از رانسان  همچنین وجدان ،خرد

خود را در "داخُ"یا بخشی از  "جانان"در فرهنگ ایران هرجانی بخشی از  

نی هرانسانی گوهرخُدایی یعمیشود.  داخُیا "جانان"جانها  همه یِ جمع هکدارد

 بَد یا می تواند خوب و چنین انسانی .خدای خود در روی زمین است شخودَو ،دارد

از نگاه فرهنگ ایران به شمار نجد. بنابراین سَبِ خردِ خودزشت و زیبارا با اندیشه و

بُنیادی در فرهنگ  این پدیده یِ وجود دارد. دین یا فردیّتانسانها دررویِ زمین 

ش می کسی که خودَتیک است. اایران، پایه و بُنیاد یک جامعه یِ لیبرال دمُکر

 د، می تواند دُنیای بهتری بسازد. اندیشَ

 و اندیشه یِ ، با خردستین انسانِ ایرانینخُجمشید که  نمایه ها ستبرپایه یِ این بُ 

م م کردن ومَنَمنَم میکند و ازمَنَ شاهنامهدراو د.کرده بوود بهشت را بررویِ زمین بناخ

نیکی انجام  کاره کایران هرکس راز است. از این جهت بودکه دررفَگفتنِ خود سَ

نیک را انجام داده  من این کارِ : میگفتو   ،ردکمنَم میهمه جا میداد، باسرفرازی در

م کردن نَاسالم مَدردینهای ابراهیمی بویژه آفرین میگفتند. اما دیگران هم به اوم وا

منَم کردن یا خود اندیشیدن به  دینهای ابراهیمیچون در. ه استزشت ساخته شد

 آن کههرکاری آن دینهااالهانِ ابراهیمی است. دریا ناچیزدانستنِ  چالش کشیدنِ

 ید: آاز زبان جمشید می . درشاهنامه، باید انجام دادو صالح بدانند بخواهنداالهان 

 کسی تخت شاهی ندیدرمن ناموَجهان از من آمد پدید.                     چو نر درهُ      

...  چنان است گیتی که من خواستم   جهان را به خوبی من آراستم                         

 وغیره

وحقوق  انییِ جهودمکراس آزادی کردنِ برای پیاده ناپیشگام بودنِ ایرانی

ده، بلکه ریشه درفرهنگ سال پیش شانسی نبو سدشِش دردوهزاروبشر،

 ایرانی داشته است! خردگرایِ یِجهانبینو

ته شده است. دینی ساخ یِژوابراهیمی ایدیول های ندیاز  همچنانکه اشاره کردم، 

چه  سازند کهستور میقوانین و دَ از بیرون برای انسانها ولوژیئچون مانند اید



198 

دانش  یاطبیعت انسان با  یوندِپ هستی و به ین دینهاا .خوب یا بَد استی چیز

 بدینجهت .دندهاهمیت نمی هاانسان یِ خودِجهانبینتجربه وبه  د، همچنینخرَو

 است ازبهترکه دنگردآدمی میخردِبینش و ضّدِبر ،این دینها اتدستورقوانین و 

 .یِ اجتماعی کنار گذاشته شوندسیاست و زندگ

ا ببینش وخرد  یاجُنبش رُنِسانس و سپس روشنگری دراروپا، همین دنیا گرایی  

 شد،نامیده می یعنی دین  "نای ئِد"درفرهنگ ایرانی ها راکه  وجدان آزاد انسان

کراسیِ خود و دمُ رفاهه نام گذاشت و برمبنایِ آن، جامعه یِ یتسسِکوالریته و الئی

 .را بنا نهاد

های شینید تا شام بخوریم، این گپنخان، سفره انداخت و گفت: حاال دوره ب رُستم 

ها است که پایانی ندارد. فرهاد گفت: پیش ازآمدن شام خورده ایم. نوروز  شما سال

اِمشو گلچهره به هوایِ بُراراش  .د که حاال کمی با ما همراهی کنیدبه میان آم

اینجا  کههم ه ورمَغُ پُلوِ  بُزُرگِ  دیگِ کی .است وشمزه ای تِیارکردهشتِ خُورِخُ

 .داریم

کامیاب که تا حاال آرام نشسته بود، به سُخن .خوردیمشام می بودیم و دوره نشسته 

اما چون شیعه یِ  .بود روزهای انقالب درنیشابور یکسالی آموزگار شده درآمد. او از

ه ده روزها با زنش بایستانده بودند. ایناسماعیلی بوده، او را ازدرس دادن باز

  خوش دارم ،گرم شده حاال که سرمانکردند. گفت: برگشته، با پدرش کشاورزی می

 چگونه بوده است؟ میگوییکه شما  ، اینجوریبدانم تاریخِ پیدایش عِرفان

ردِ گوید: ما درویشیم و یا هو یا علی وِبینی، میروزها هرکسی را که می نای  

ی دارد؟ چرا آنها یاهو یا علی زبانِشان است. اگرعِرفان ریشه درفرهنگِ ایران

 گویند؟می

بشِ عرفان، جُن سرکوبیِایران وانِ غزنوی درتُرک به قدرت رسیدنِگفتم: با 

ازآن هایِ گوناگونی  وهگر نیادی درآن بوجود آمد. سپسهایِ بُدگرگونی

آن،  "جودِتِ وُوحدَ"نی و فلسفه یِ اها ازعِرفانِ ایر فرسنگکه دیگرندرآورددَرسَ

 ند.ابدورافتاده 
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 باره خوانده ام؛ بسیار جالب است.س را دراینرُطجِ میرفمن کتاب حال فرهاد گفت:   

آن کتاب ندی است. هرچند تا آنجا که من ازارزشمم خوانده ام، کتابِ گفتم: منَ 

دیدِ مارکسیستی به تاریخ نوشته شده، تا ازنگاه  از ، بیشترام کردهبرداشت 

که تا این زمان درباره یِ حالج   ی. با این وجود بهترین کتابی استفرهنگ ایران

 سی شده است.ررَش و بَژوهِپَ

کسی دارد ازمیانِ تاریکیِ تَه یِ گفت:د ورآملند دَمِ دَخوردیم که سربُشام می 

 آید.می باال رودخانه

کُن  شمَشی آب بده، اگر بیگانه بود سَرگرگوخان به نوروز گفت: برو سرو ستمرُ 

ال وپَ خشبیاریم؛ تا بچه ها پَ« پَرواز » رودخانه  دیر شده، رفته بودیم ازسَرِ وبگو

بروم؛ آنها  بیرون به درونِ تاریکی فت:گ فرهاد و یمکردجور جمع وفوری  ند.وَشَ

 وسایلم را خواهند آورد. 

 ی می آید!اریکتکه در  هره استگفت گلچِسدای نوروز آمد که می   

آمدند. که نوروز وگلچهره ازپایین می آماده یِ رفتن ایستاده بودیمجلویِ خانه باغ:   

 ؟آمدیل کردی ویمه شب بچه ها را وِکه نخان گفت: حاال چی خبر شده بود ستمرُ

به  . دوباره« گردم()برَمیاآلن وَرمِگِردُم، (بمانم) وَستَکُم م تو خانهنتانستُ» گفت:   

 .احوال پُرسی کردیم ،آمد با خوشحالی و خندهخانه برگشتیم، جلو

و با نگرانی پرسید: پس بُرارام کُجایند؟ تا کی باید  کردمی نگاهخانه به دور و بر  

 ها خوابِ شماها را ببینم؟ شبفقط 

ها را سال است که آنبیشتر ازیک ش شماها بوده اند. منگفتم: آنها که اینجا پی   

 ندیده ام.

 گلچهره پرسید: پس چرا سه ماهدگیشان هستند.گفت: دنبال درس و زنفرهاد 

 که ازآنها خبری نیست؟ شده

گردند. بها  بسیجی روزها کمتر اینجا ها دور و برِفرهاد جواب داد: بهتر است این  

 روزها دنبالِاما این .رژیم وآخوندها دِلِ خوشی ندارند دانند که آنها ازاینهمه می

 درس و زندگیشان هستند.



211 

، ماهم دیگرازآنها خبر اند که آن دستگاه را اینجا پیدا کرده لچهره گفت: ازروزیگ 

 نداریم.

ها وپاسدارها هم  کاری نداشته وندارد. بسیجیآنها گفتم: آن دستگاهِ چاپ، به      

 دانند.را می این

کرد، با نگرانی  منگاه و ه بدجوری جیززانده اند. ساکت شدگلچهره گفت: ما را ک  

ه اندازه ( الغر و نِزار رفته خدا مرگُم بده ، چیغزِرگَه ) چ» گفت:  یَشوغمی درسِدا

خواست بگوید تا می« ن نَکه جوانمرگ مِبه دلم برات رفته که همه تانَ .یی

که با . گفتم: حاال افتاد و سدا درگلویَش ماندکه چشمش به سَربُلند پسرعمویم را

ها زنده ایم. دوباره دوره  خستگی بگیر، هنوز که ما، بیا بنشین وای آمده شتاب

 کردیم.گفتگو مییم ونشست

اال که دیگه خیالت راحت شد،  ده، حخان به گلچهره گفت: نیمه شب شُ ستمرُ

 بچه ها برگردی؟ ی پیشِهخوانمی

با هم میرویم.آنها  گفت: چرا،سته بود،دَمِ درنشرفته جایِ گلچهره، سربُلند که ب  

ر دند. سربُلند رو به من کرد و گفت: تا اینجا که جانت را خوب بدَآماده یِ رفتن شُ

اها آمده است. راه ه ای. چند تا ازبچه های نیشابور، خبرشان از آلمان و آنجردَبُ

ورها بیندازی. چند سالی چجوری میشود خود را آند، ببینید کنیچاه را پیداو

 ،بیاندازیهوا به وری نمی ماند. سیب را درآنجا ها می مانی، همیشه که روزگار اینج

دهید؟ را اینجوری خودتان را به کشتن می. چبیُفتَدتا به زمین میخورد هزارچرخ

. دارندبرنمیند، دست نکشَ را تانگی همَ رده اید، تاکاره کرا همه آخوندا ه کحاال 

چند سالی تَرکِ این  .شودخودت را آنجاها برسانی جورمیپول و پله برای آنکه 

ببینیم درآینده چه پیش تا زنده بمانید. خدا راچه دیدی،تا ،کنید خراب شده

غمگنانه که سدا درگلویش ماند، ازاین نتوانست چیزی بگویدبیشتر ؟آمد خواهد

 ساخته نیست، به خدا می سپارم ...که کاری گفت: ازدست ماآرام و

ه چهره اش دستمالش را ب و سربلند رفتندمی ازخانه باغ بیرون آمده بودیم.  

 ایستادم. سربُلندآنجا شان کردم و اهیگامی همر چند، رسَ ازپشتِ م. منَکشیدمی
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ستی وچاره یِ درُ راهگفت: برگرد برو پیش بچه ها، و که رفت ایستادگام دیگرچند

م. ها می برَویشخبر را پیش خانواده و قوم و خم وروَرها میکنید. این هفته آنوَپیدا 

شود به فکر پولِ رفتن نباشید، جورمی بروی. آن دور و برهاد خودَت به سَرَت نزنَ

 ما شماها بودید.  زندگیِهمه یِ 

 . دوبارهگفت: عموجان راست میگهو رفت، برگشتدرکنار او میم که گلچهره ه  

ته یِ رودخانه ایستادم، تا آنها به و به راهشان ادامه دادند. گفتندخدا نگهدار

 ناپدید شدند. رسیدند ودر تاریکی

که  د زمستون را درپیش داریمهای بلنگفت: شبخان، به اهل خانه می مستَرُ  

که باید پخش و پال شویم.  چیزی نمانده ،هم باشیم. اِمشُوَه را اندازه نگهداریددور

ه ت باشد، چند تا خُمره برای زمستان، درمیان پُرخُوها جاسازی کِردَتَخخیالِ تان 

 گردد.که آمده، برمی یُم. مهمانِمان هم ازهمان راهی

رویم. یم، با هم میچند روزی همراهش هست .گذاریمفرهادگفت: تنهایش نمی  

 .نجکاوانه به من نگاه کردتمخان: کُسرُ

کارها ، با هم دیده شویمها  باالی کوهاگر کمتر است. گفتم: خودم تنها بروم خطر  

 ،ای که درکالته گذاریمقرار می ،رها ماندمور و بَاین دُچنانچه شود.  خرابتر می

کاری پیش آمد یا کمکی خواستم، خودم با شماها  اگرجایی همدیگررا ببینیم. 

م که ما و شُما بهتر است. امشبَ ،کمتر باشدگذارم. ردِ پا هرچه وری درمیان مییکج

 دیدیم ندیدیم.شُتُر

خودمان  سپس هرکدام از راهِ .به بَزمِمان ادامه میدهیم می نشینیم وکمی دیگر  

گفت: این را داشته واَش را درآورد  "خوری"مَست هم کاردِ  رویم. فرشادِ میشمی

 خورد.میبه دَردَت  نیکُردوخُرگی بَسَوهها با گُرگ وکباالی  روزهاایناگرکه  باش

کمی درباره ت، حاال که دورهم هستیم، خوب بودکه سَرِشب اسکامیاب گفت: هنوز 

فت: بد گکردیم. رو به مهرداد کرد وها، گفتگو می عرفان و درویش یِ این داستانِ

. روشن بشود اند، که نخوانده و ندانسته مجاهد شده نانیست، برای این نو مسلمان
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که آنها اند بوده آن جها نبینیِاسالم وخودِ دِ دیگرِ ما بر ضِّ انحالج وعارف کهبدانند

 ند.ه اکشت می شکنجه کرده و را

خلیفه های عرب بوده اند. فرهاد به میان آمده آنها برعلیه دولت و:گویدمهرداد می

 ه هامان، پیاله ها را پُرکن تا کلّاست خان گفت: هنوزشب به نیمه نرسیده ستمبه رُ

 شود. گرم گرمِ

ایرانی، آن زمانِ به کامیاب گفتم: این داستانِ عرفان یا رُنِسانسِ شکست خورده یِ  

آن توان ازکه بسیار چیزها می است تجربه یِ آموزنده و بزرگی درتاریخ ما بوده

ایران  نهَآموخت. ریشه های عِرفان ایرانی را باید درتاریخ و فرهنگِ کُ

، رغینِ سیمُهَفلسفه و جهانبینییِ کُچگونه شویم که کرد. آنگاه آگاه میجستجو

یِ نبشِ فرهنگتوانست پس ازتازشِ اعراب و پیچِ تاریخی، دوباره خودش را درجُ

 زرّین دورانِ سامانیان به میدان آورد. 

یِ چای را ، وارد شد. رفت تا کِتربودچیده که درزنبیلی نوروز با چند کِلبَندِ انگور 

ودتر پَخش و پَال زکه امشب  بچه ها گفتم بهتر است بگذارد. من بههم روی اجاغ 

دورهم ، اگرخدا بخواهد چند شبی دیگرام دهگور نشُم وشویم. اما تا نرفته و گُ

هنایشِ که  عرفانفلسفه و سرگذشتِ درباره یِ اگر فرصتی پیش آمد، اهیم بود. خو

خواهیم یی ها گفتگو)تاثیری( سَهمگینی برسرنوشتِ مردم ما داشته و دارد، 

 .داشت

د همزمان کامیاب و فرها .باز ِامشو به جان هم افتاده اید خان گفت: شماها ستمرُ 

ما خانه  ایرانِکه  کُن، پُرستمخانگفتند: پُرکُن پیاله ها را رُند وپیاله ها را بلند کرد

 عشق است.  یِ

اید، باید آرام آرام خوش شده رده و سَه هاتان گرم شُخان گفت: حاال که کلّ ستمرُ  

 راه بیفتیم.

 م کهگذاشتیقرار .رگردمکه آمده، بَ م ازهمان راهیگفتم: شما ها راه بیفتید، تا منَ 

 دورهم باشیم.بتوانیم چند شبِ دیگرپیش از رفتن  خدا خواست،اگر
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فت: ما که ازاینجا رفتیم، شما خان گ ستم. رُند که به دِه برگردندآنها آماده شد  

ده، راه شُروشن نَ هوا که هنوز . گوشه ها جایی بخوابیکنار و اینتوانی می

 که امشب دارم، هرجا باشم خیالم آسوده است. ابزار آالتیگفتم: با این فتی.بیُ

با را کن کمرشِفنگِ تُکوله پشتی و. که آمده بودند، برگشتند هایی همان راهاز هاآن 

  ازمیانِ باغ ها به سمتِ درتاریکی. مکرده بودم، برداشت آمادهکه شکاری  ینِدورب

 رودخانه به راه افتادم. باالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  درمیانِ دهکده هایِ بینالود

 بستانیدَ سه یارِدیارِ  در

 حسن سباح وَ یکی از جانشینانَش بُزرگ اُمید
به میانِ  آب جویِ. ازلبِ برگشتند هایشان ه خانهآنها بکه شب ازنیمه گذشته بود

 ترنزدیک "دیزباد"ه ای که به رودخانه یِ رّهانه یِ دَخودم را به دُو مرودخانه رفت
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، نَمَد را پَهن سنگیکَمَرِیک درزیرِ  م ورفتباالها  غبا  میانآنجا ازرساندم.، است

 به خواب رفتم. م وکرد

 نشستم. آنرا تا کردم و روی  نَمَد م ون شده بود که ازسرما بیدار شدهوا کمی روش

گردنه ها وها  خاشاکِ کوهو رویِ بوته هایِ خار «غَهرو» یا مانند های سفیدَک  یخ

 ها نار باغکدرگوشه و اما، ریخته بودند.ها رده بود. بیشترِ برگِ درختراسفیدک

کالغ  دند. یک دستهخورهایِ پاییزی به چشم می هایِ روشنِ برگ ، رنگهنوز

 وهستان در پرواز بودند.ک هایِ ها غارغارکنان، به سویِ بلندی درختسَرِازباال

میان  که مَرزِ سویِ گردنه یِ باالیِ کوهم و به پُشتم انداختَبه  کوله بارم را  هبرخاست

یَم هایِ کودک و به آن سالرفتم باال می کوهاز ، براه افتادم.باشدمیروستا دو

مان برایِ چیدنِ ختر و پسرهایِ دهِبهار با دُ ها که در اندیشیدم. به آن سالمی

 .آمدیممی ها به این کوه« ریواس »و « مالِرکوهی »یِ سبز

ای  "خِلتَه"یا  "توبره"هایِ شب یکیال  شُده، تا نزدخش و پَه ها پَرّدرمیانِ این دَ  

یا ریسمان، « ریجه » ها را با کردیم. آنو ریواس می« مالِر» از رداشتیم، پُ که با خود

و  ها کوهاز گام مالرچیدننگشتیم. هبَرمیستیم و به دِه رویِ شانه یا پُشتمان می بَبر

آنها النه دارند، رزیرها د پلنگ ،که شنیده بودیم سنگی کَمَرهایِآن ، به هادَرّه 

 شدیم.نزدیک نمی

که ناگهان پلنگی را دربغلِ کوه دیدیم. انگار  رفتیمیک روز ازمیانِ کالی باال می  

رفت. تا آن هنگام که اش میو به سمتِ النه  زچشمه یِ سَرِ راهِ ما آب نوشیدها

ناگهان،  .آمدیم، ازپَسِ چند پلنگ بر میمانهرکدام ازما درپَهلَوان نشان دادنِ خود

پلنگ که ازگُرگ بزرگتر و  خود خُشکِمان زَده بود. ودرجایِ یمساکت شد ازترس

هایِ سیاه و قهوه ای رنگ بود.  شد، بدنش پرازخالیِ مایل به زرد دیده میخاکستر

از  و به راهِ خود ادامه داد یا اهمیّتی بدهد،نان بدونِ اینکه به ما نگاه کند،او همچ

 دید ما ناپدید گردید.

و  «دیزباد » گاهی برایِ گرفتنِ جاهایی که بیشتر مالِر داشت، با بچه های روستای  

ان به زبان و شاخ و شانه هایی کرده، با هم زببرخورد «مَج»و  «پوجَن »یا « گرینه » 
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های و هویِ  نان وآنجا آواز مالِرچیها، اینجا و این کوه میکشیدیم. همه ی روز از

ر ها را پُ هرّآوایِ دو آوازه خوانِ دختر یا پسری، فضای دَ گاهیآنها به گوش میرسید.

دامه خواندند. آوازشان اروبرو، پاسخ درپاسخ آواز می که دَر دو بَغَلِ کوهِکردمی

اگر برنده ازروستای ما بود، خوشحال  .کم بیاورد بیتیداشت تا یکی ازآنها دو 

به اندازه یِ  بودند شدیم. دختر و پسرهای بزرگتر، به کوچکترها که نتوانستهمی

 دادند تا آنها هم خوشحال به خانه برگردند.میای مالر مالِر بچینند، دسته کافی

یِ دِه، برای روز را با آب و تاب درزمینِ باز پیش از تاریک شدنِ هوا، رویدادهای    

 کردیم. اگر برخوردی، بازگو میبودند دیگر که به مالِرچینی نیامده بچه های

یدن جالِبی روی داده بود، پیش ازخواب داستانبا بچه های روستاهای دیگر یا 

گذاشتیم. پدر و مادرها مالِرها را تفت داده و با خانواده هایمان درمیان می

خشک را درزمستان کردند. مالِرهایِ برای زمستان خشک می میِ پُشتِ باور

نه ی شکِمالری و اِتیر یا فَهای گوناگون بکار می برَند. نان  خوراک ختنِبرای پُ

و  بوده زمستانِ روستاهایِ بینالود هایِ خوشمزه ی ِ مالِر، یکی ازخوراکِ

 ست.ههنوز هم 

که همراه پدر یا یکی از  می افتادم که بچه بودم. روزهایی روزها بیادِ آن   

مان که آنها را برایِ انندپا چهارپایی، با گاو و گوسبزرگترهایِ دیگر بر پشتِ اسب ی

ارمال گذشتیم تا آنها را درباز، ازمیان روستاها میبودیم چین کردهفروش دست

رودخانه ها و درمشهد، بفروش برسانیم. راهمان ازمیان یا ازآنسوفروشانِ نیشابور

ست و به دودر میان روستاهای سرِ راه ، گذشت. هنگامیکه های روستاها می باغ

ها را  گرفتیم و مالکردند. خستگی میآشناها برخورد میکردیم، ازما پذیرایی می

 کنند. گاهیآنها هم شکمی تازه  ردیم تاهایشان به چرا می بُهم در دور و برِ باغ

ادی آزدورانِ  آن،برگشتهاکنون روزگار اما ،گرفترید و فروشی، پا یا پای انجام میخ

ایل و را به جان شوراهای اسالمی در این روستاها  .است شدهسپری 

 و ضّدِ انقالب  هوادار ستگیِدَدواین  ؟دنا انداخته گذشتهرژیم ی کدخداهاتبار
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پیش  این روزها راچگونه بجان هم انداخته است.  ران اروستائی ،اسالمی انقالبِ

 ؟مان پنهان کنیمد را از مردمِ خودِمجبورشویم خوکه  بودیم بینی نکرده

ن شاید جایی درمیا ؟کنمها چکار کوهستان تانِ اینزمس مایِبا برف و سر  

کنم؟  نام و نشان زندگی یانم چندسالی بکه بتوروستاهایِ دورافتاده پیدا شود

 چاره نه،اندازم. یِ آنها را هم به خطر میآشنایان بروم، زندگاغِ دوستان واگربه سر

غربت چگونه در اما به کجا بروم؟ ،کنمدیارو ریا میهن وباید ترکِ  ت،ای نمانده اس

 زندگی کنم؟ 

چاره ای نمانده  حاال که دیگراینجاها بکشد،  به انکارم کهم یپیش بینی نکرده بود 

و شاهدِ نابودی و زوالِ  کنمهمکاری توانستم با آخوندها چگونه میاما  .است

 م باشم؟ تدریجیِ میهنَ

تا  چند زانویِ دیگره باال میرفتم، کوازوردم کر میورواین داستانها را در ذهنم م

های  ذهنم به گذشتهرفتم ومی مانده بود. باال های دیزباد باالی گردنه ی کوه

به بی رحمانه یِ آنها برگشته بود. وکشتارهایِ  ها ، به هنگامِ تازش عربتاریخی

اندیشیدم. با دوران میآنرنیاکانمان، د یِدَربِدَرآوارگی وروزها ویِ اینآوارگی و دربدر

وسرگذشتِ نیاکانمان  از تاریخ یبهترشناختِ کردنِ این حکومتِ اسالمی،  تجربه

آنها که برچه گذشته است.  برآنهاکه  کنم. حاال بهتردرک میمه اکرد پیدا

چگونه که درک میکنم حاال خوب نمیخواسته اند اسیر و برده یِ عربها گردند. 

هایِ بیگانه  تنِ خود را بگذارند و به سرزمین ، دار و ندار و پاره هایِبودند شدهناچار

نها را حس کنم. م درد و رنج آتوان، بهتر میانقالبِ اسالمیاین پس از . رندببپناه 

 ،افسوس خورده بودمده یا خوانده وآنها را شنی یِهای تاریخ داستانسرگذشت و

به دنبالِ  منو است تاریخ تکرار شدهانگار .می بینم آنهااما اکنون خود را درپیکرِ

یخی را دردلِ های تار ریربدَنهمه غم و رنج و دَای یِسنگین .دارمآنها گام برمی

 ندارد.بینم که هنوز پایانی  وجان خودم هم حس میکنم و می

خانه  تَرکِ ر بهناچا ،نانیاکانم چگونه کهبینم درتکرارتاریخ بخوبی میاال ح  

آن توان با را نمی روزهایِ اینهرچه هست کشتار و نابوداما ند؟ ا دهگردیکاشانه میو
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 گذرانده اند. دورانیاز سر را غم انگیزی. چه دورانِ سنجید عربهاتاخت وتازِ دورانِ

خوزستان آن درتنها را  هفتاد هزار ایرانی، سَرِخالدبن ولیدسردار اهریمنی که 

و شهرهای استخر و ری و نیشابور و سیستان و گرگان در .ن جدا میکندازتَ ،زمان

  یدوران چناندر آریچه آسیابهایی از خون پدران ما چرخانده اند؟ دیگرسَدها شهر

توانسته بودند به ها آناز گروهی  .بودندگردیده میهن رکِ ناچار به تَ نیاکان ما

که مانده یا  اما بَرآنهاییند. هندوستان پناه آورَ گروهی دیگر بهو سرزمین چین

 ، چه گذشته است؟اند ییِ رفتن نداشتهتوانا

 یِ بلخی و یارانش میمولواندیشیدم. بیاد خداوندگاریبه دورانِ تازشِ مُغُول ها م 

ه مرزهای خراسانِ بزرگ ها ازخاور بول غُ؛ همزمان که مُبودند م که ناچار شدهتاف

دند، خانه و کاشانه یِ خود را بگذارند و ازبلخ به سوی باختر شده بونزدیک 

پیرهم رفته  کوچ کنند. درنیشابور، خداوندگار با پدرش به دیدن عطارِ زمینایران

 ،یرانها، سرانجام در باختر ا ها و سرگردانی پایانِ آن دربدری آنها دربودند.

 افتاده رکیه ی امروزدرمیانه یِ تُحاالکه بودنددرآورده زمان ونیه یِ آنقهرِسَرازش

 است.

 ، شاید توانِ رفتنبود نرفته اما او ،ببرند خود ته بودندعطار پیر را همراهخواس

آنجا را با خاک یکسان رسند وها به نیشابور میکه مُغول نداشته است. سپس هنگامی

 را کندهکه کاکُل مُغُولی بودند را پیدا کردهعطار کُشته یِ کرده و همه را می کشند.

 دردستش بوده است.هنوز و

کالهِ صفوی، به هند و  های سُرخ رکمناندیشیدم که از پیشِ تیغِ تُبه ایرانیانی می  

اندیشیدم می دیگر دِغمرگ شده بودند. به ایرانیانِها عثمانی فرار کرده و درآنجا 

باد و شهرهای دیگر خارا وعشق آرقند و بُمَاز سَ ،نزدیک به ماکه در این سده های 

 . به راستی شهر و آبادیِآورده اندها افتاده، به ایرانِ کنونی روی که به دست ترک

نیمه مورد تازشِ بیابان گردان  ،ناتبارمی درجهان، به اندازه یِ ما ایرانی هیچ مردُ

م کشتار و ستَچاردُ اینهمه ما،می مانندِ هیچ مردُ است. قرار نگرفته وحشی

 .نگردیده اند
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رسیدم. به نزدیکِ بیشه ای  ،داشتماالیی گام برمیدرسربهمچنان میاندیشیدم و   

 اطراف آندر ند درختِ سَمَرغَندی و بیدچ چشمه ای آب بودکه ،بلندیِ کوهدر

در زیرخاک و شن چشمه  آبِ کهچند متری  چشمه درسمتِ پایینِ .ندروییده بود

  تنیده هم  و در روییده و گیاهان دیگر وخار بوته هایِ پونه کرده بود.تراوُش  ها

 بودند.

به  هم دیگر ها کبکِ هدَ به پرواز درآمدند. بوته ها ناگهان، گله ای کبک ازمیان 

کوله پشتی را .دویدن کردندادِ کوه آغاز به چکبه سمتِ آمدند وست و خیز درجَ

وی چند تا ازآنها که ربه آنجا ازکمرشکن را فشنگ گذاری کردم. و مگذاشت

 مفتم. همین جوری به آنها نگاه کرددویدند، نشانه گرمی ییدرکنارهم سرباال

نها که با شور و به آ م ورا بچکانم. تفنگ را پایین آورد وماندم؛ دلم نیامد ماشه

 کردم.سرزندگی باال میرفتند، نگاه می

که  مخوشحال شد ،منگام شکار احساس شادی و غرورکردبرای نخستین بار، ه  

 م کهآتشی روشن کرد ،چشمه نکشتم. درباالی م وزخمی نکرد را  پرندگاناینبار

 م.خورَبم و ناشتایی نکُچایی تیار

که شیبَش مانند  هنَگردَیِ آسمانگذارِئازسرباال و ه به راه افتادهبرخاست سپس  

دیزباد ی ها  کوه یِی هالندرفتم. آفتاب بر بُ به باالی آن ایستاده بود،پا دیواری بر

را تماشا  یِ گرینه و دیزباد های هردو رودخانه باغ درآنجا ایستادم ومی تابید. 

از اُجاغ  هایش، درته ی رودخانه آرمیده بودند. کردم. خانه های دیزباد و باغمی

 .خواسته هوا برمیخانه ها دود بازبرخی 

های دور و نزدیک را دوربین  کوهنگی نشستم ورا برداشته، روی س دوربین  

یِ آن که چشمه ای دربلند کوهی انداختم. سپس از بَغَلِ کوه یِرِب )مایِل( به سمتِ

های  کوه نِچشمه درمیا آنگویند، رفتم. می« رغچشمه سیمُ»هست و برخی به آن 

 سیمُرغ چشمه درتابستان مردم به کنارفته است. خانه ی ِ دیزباد جای گرسَر رود

 کنند.وری برپا میرُسُشند وجشن وکُآیند وگوسفندی میمی
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ن به نزدیکِ چشمه رسیده بودم. که مبود خورشید به نیمروز نزدیک شده  

کنم. باید خودم زده شگفت  دوستانم راو بزنمخواستم، سری به روستای دیزباد می

 هدرّهمه ی کوه و م وکردم. دوربین را درآوردرگرم میشب سَنزدیکِ را یکجوری تا 

 آنجا سرگرم کار، اینجا وی دیزبادها و باغ. مردم درمیان رودخانه نگاه کردمها را 

 شد.های دِه دیده نمی آنها، نشانی از بسیجی یا شکارچی بودند. درمیان

از  .نشستمو روی آن  مد را پَهن کرد، نمَدررَفِ کَمَری وم دورشد ازچشمه کمی  

نگاه وکوههای روبرو را با دوربین  خانه های دیزبادو رودخانه ،سنگیرِمَکَ باالی آن

 سنگیِبُزکوهی درزیرکَمَرِ چندتا ،در بغَلِ کوه روبرویی رودخانه،آنسویِ در. کردممی

، باالتر اش میدهخَلند وهای بُ وابیده بودند. یکی ازآنها با شاخخ نزدیکِ آسمانگذار

انگار نشخوار میکرد و  ،بود روی تخته سنگی وَرپا ایستادهازشکارهای دیگر، 

 داد.نگهبانی می

 کشیده یِ آسمان های بلند و سربه که این کوه اندیشیدممیبودم و نشسته

های بلندِ بینالود  کوه فرهنگ و تمدنِ ما بوده اند. همینایرانزمین، بهترین پاسدار 

ازتازشِ تُرک و مُغول، درامان بمانند. که این روستاهای ما توانسته اند  است بوده

 استیکی ازجاهایی بوده  .دارندرا که اینهمه گرامی می یِ سیمُرغ شمهشاید این چ

 آورده اند. می رویاینجا به  یناچار ازکه هنگام تازشِ بیگانگان، 

که  لملکاجه نظام اوخاندیشیدم. به خیام، حسنِ سباح وبه سه یار دبستانی می  

کالسی بوده اند. آنها که درکودکی میهن را ی درنیشابورهمقهای سلجوتُرکزمانِ ردَ

کدام سوگند میخورند که اگر درآینده هر .ها گرفتار می بینندعربو هارکتُدرچنگِ 

یوغِ بیگانگان  ازآنها کاره ای شدند، به دو یار دیگر کمک کنند، تا ایرانزمین را از

جات داده بودند. به بارها جانِ یکدیگر را نگویند دربزرگسالی رهایی ببخشند. می

ه هایی ب اندیشمند بوده است. سالپرشور و که جوانی اندیشیدمحسنِ سباح می

رباره ی تاریخ و فرهنگِ ایران های بیشتری د رود و درآنجا کتابصر میکشور مِ

گردد و برمی خورد. به ایرانافسوسِ میهنِ اشغال شده اش را میبیشتر خواند ومی

ی قهای سلجورکدِ تُرا برضِّ ایرانی  ئیاندایِ فهای ایران، جنبش چریک هستاندرکو
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کردند، تاراج میاشغال کرده ون را ایرا دست در دستِ همکه خلیفه های عرب و

 تاریخِ ایران و جهاندر ده کهالگویی شُ های آن جنبش ویژگی .کندمی گذاریپایه 

 به یادگار مانده است.

های ایرانزمین،  درکوهستانبه پیشگامیِ حسن سّباح ایرانی، ئیان فدا آن جنبشِ 

چه آن جنبش گر.همه جا را فرا گرفته بودرگ رگ تا کردستانِ بزُبزُازخراسانِ 

ها و رکها بیرون آورد. اما تُ رکها و عربجلگه ها را ازچنگ تُنتوانسته بود شهرها و

ها یرانی بوده اند. تُرکائیان ازفدا ،راسرس و هَا هم همیشه، درتَآنه شتیبانانِ عربِپُ

نتوانسته  ،تا تازشِ سَهمگین پسرعمویِشان هالکوخانِ مُغُول، هرچه تالش کرده

دورانِ یِ نیرو درآنچیره گردند. این دوگانگزمین ای ایرانه بودند برکوهستان

 ترک خواستند بهها نتوانند آنگونه که می که تُرکتاریخی، موجب شده بود 

 ادامه دهند وهمه چیز را به نابودی بکشانند.یشان هایتاز

که ه بودبه پیشواییِ حسن سباح، روندی درمیان پیروانش درپیش گرفته شد 

فرهنگی کردنِ اسالمِشان  هرچه بیشتر توانسته بودند تغییراتِ پایه ای، درجهتِ

سپس  .بودند آغاز کرده عربینمازِعربی یعنی "صالة"نخواندن  بردارند. نخست از

بُزرگ »نِ دوراند، دروَرَآن یگرِ شریعتِ اسالمی را به کنارمیگذارند. چند قانونِ د

 نویسد:که آخوندزاده میبه آنجا میرسد« اُمید

 گوید:آورد. به آنها میبر یادش( روزی پیروانش را گرد میبزرگ امید که )درود »  

کرانه است. بهشت و که گیتی آفریدنی نیست و زمان بی بدانید و آگاه باشید؛   

خردمندی باید نیکوکار دوزخ ایده های خیالی و خرافی هستند. هرانسانِ 

خدمتگذار مردم و جامعه باشد. دانش بیاموزید و از ایده های خرافی دست و

زندگی را، درشادی و رفاه بگذرانید. پول و ثروت  بردارید و این پنج روزه یِ

وده بود: زنان را ه و راهنما شوید. و فرماندوخته؛ درمیان کشورهای جهان برگزید

که بدونِ زنان فرهیخته، به کنیدانِ حجاب و بیسوادی آزادند، اززندتکه نیمِ بشریّ

 «پیشرفت و آزادی نمی رسید.
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ی با رو زمان ساسانیانزنانِ ایران در مانند زنانِ فدائیان اسماعیلی، روز ازآن  

ور و و روستاهای دُ دهای دیزبا هنوزهم زنآمد میکرده اند. درمیانِ مردم رفت وباز

ی دید و بازدیدهای خانوادگدرهنگامِ مهمانی وسالمی ندارند.جابِ احِر وچادُ بَر،

 و احوالپُرسی میکنند. دهندمردها دست میهمچون ، روستااردَر کو

یِ نویس ایرانینوشتند. این هایشان را به پارسی مینبش، کتابجُ آننویسندگان   

پشتوانه ی خوبی برای آمده، ی فردوسی  به کمکِ شاهنامهدوران، آنها درآن

خلفای دوران، دردربارگردیده بود. درآن ریدَ پارسیِ پایداری و زنده ماندنِ زبان

ها را به  کتابی درخراسان و ری، بیشترِقهای سلجو رکب دربغداد و دربار تُرَع

 نوشتند.عربی می

م ازکوه پایین رفترپا ساختم. بَو سنگچینی به یادگار م چند ساعتی استراحت کرد 

گرفتم. خانه ی آنها درگوشه ی باالی  خانه ی مسعود میرشاهی را درپیش راهِ و

که از دوبخشِ پایین نزدیک به دوهزار نفرجمعیت داردخانه های دیگر بود. دیزباد 

یِ دیزباد دربخشِ پایین ناخانه ی اسماعیلیمده و باال ده تشکیل شده است. جَ

 است.

متری را  پنهان کردم. شَملَه )دستار( چند اکوله بارم را، درمیانِ بوته ه در سَرِ راه 

ها پایین  ها تا نزدیکیِ خانه هایم را مرتب کردم. ازمیانِ باغ از سَرَم برداشته، لباس

، کسی مایستادم و دور و بر را نگاه کرد رفتم. چند متری باالتر ازخانه ی میرشاهی

 شد.آنجاها دیده نمی

خودم را به درگاهِ خانه ی آنها رساندم. در را که م وسَرَم را پایین انداخت  

خواندن که هنگام درس« هُما»یشان رفتم. پِش)بسته( بود، باز کردم و به درونِ سرا

روزها روشن بود که این .ه ها پایین میآمدبا مسعود آشنا شده بود، ازپلّدر نیشابور

همانجا  است، انگار مرا نشناخته اند. چشمش به من افتاد، اماعروسی کرده 

 کرد.نگاه می به منشگفت زده، ایستاده بود و

ند، حاال هم که دیگر آنها را کنمی (عروسیاَروسی )م: مردم بدون دوستانشان گفت 

چجوری شما .، گفت: ببخشید که نشناختملبخندیو . آنگاه با شگفتیشناسندنمی
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های گوناگونی  استانددانم، می؟ گفتم: یدایتان شده؟ شما که نمی دانم ..وَرها پاین

 ما خانم، مسعود آقاتان کجاست؟هُ دشنیده ای

 ،از بچه هادیشب چندتا رفته است.ش پیشِ دوستان ،پایین دِهبه مسعود  گفت: 

امروز شما که  ینمبمی ،گفتندهم چیزهایی میدرباره ی شما  .بودندپیش ما آمده 

که ما اند ازمشهد خواستهخواست، سری به جَمخانه بزند.مسعود می.آمده ایداینجا

 دیزبادیها برای جبهه میوه بفرستیم.

راه دیداری با شماها داشته  خواستم سَرِمی ،رومباید ب نیامدههنوز هما خانم، گفتم:  

 باشد. ن پایانی  دیدار امیدوارم ه ک باشم

. احوال دنددَر وارد شاز "اندام گل"مادرمسعود و خواهرش "خورشید"ه خال  

خاله خورشید گفت: خیر باشه پسرم، دیرزمانی است که اینوَرها  .رسی کردیمپُ

؟ ماهِ گذشته مادرت خبرهایی شده استنکند ، مپسرَ م باشید. زنده و بیغَنیامده ای

اینجا آمده بودند. شب برای خواب پیشِ ما روسی، عبرای جشن  چندتای دیگرو 

چکار که کجا هستید ومیدهیدچرا خبر ن .آنهایم ازشما خبر نداشتند،آمدند

حالش چتور  انروسمع اپَسِتان هستند. حاال بگو ببینمکنید؟ پدر و مادرت دلومی

 است؟

 گرفتاریماها را بسیاردوست دارد.که اینجا آمده بود، ش ازروزی .گفتم: خوب است 

 ، پیشِ شما بیاییم.است ها نگذاشته

هرچه وَرگُوم فایدَه »، گفت: بود ایستاده و دست هایش را به کمرش زدههمچنانکه  

هی ا ودرهارَه بهتر دَرک خیِ پدر و مار بِشی دِلنگراننده که خُودَت پدَنِدَرَه، درآی

گفت، به امید خدا ت میو رَنجِشان نداده اند. مادرَ ردسالها، کم دَ . اینکرد

روزها آنجا توهم این. است شده کمترهاشان دیگر جنگ و جدالها و  دودستگی

 «.خودمان بمان که دوباره آشوبی وَرپا نکنند شود پیشِمینرو، اگر

ام چایی دَم کند و شام را حاال برو باال کمی استراحت کن، ازراه آمده ای تا گل اند  

 همین دور و وَرها هرجا که باشد، پیدایش می شود. نیم. مسعودکآماده 
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 . نمیتوانم بمانم،دیداری با شماها داشته باشم خواستمنه خاله جان میگفتم: 

ما خانم، به گفتم: هُو مجلو رفت .رفتدر بیرون می م. هُما ازمسعود را ببینم میروَ

 اینجا آمده ام. دیگر چیزی نگویید که انِکس ازمسعود بهغیر

پنجره هایم را درنیاوردم. ازپشتِ  کفشو ماما آرام نداشت .خانه رفتممهمانباال به   

کردم. چیزی نگذشت که مسعود و هُما، بَر نگاه می خانه های ِ دور و به کوچه و

شمش که به من خانه آمد و چبه مهمان دند و وارد خانه شدند. مسعودازکوچه باال آم

 دانست چه بگوید.افتاد، خندید و نمی

روبوسی کردیم، با شگفتی پرسید: چگونه  ،گفتم: خواب نمی بینی، خودم هستم

 .یهستزندانی  اینجا آمده ای؟ ما شنیده بودیم که 

 راحت شده اید.  نمرِ ازشَر شما اند و را کشتهکه م خیال کرده بودیدگفتم:   

ه اگرکسی تو را ک گفته بودندهاشان به جمخانه آمده و بسیجی .گفت: پریروز  

  ؟ د، حاال هم که تو اینجا آمده ایهَوَرها دید به آنها گزارش بداین

وین به مشهد اِزندانِ  از .گریز هستم، کسی من را نمی بیند گفتم: درحالِ  

 را بِبینَم و بِرَوَم.ها تا شما  ام آوردنم، توی راه ازچنگشان گریخته ام. سَرِ راه آمدهمی

 خواهی بروی؟بِگُریزی ؟ کجا می ازچنگشان انِستیوجوری ت پرسید: چه 

 .پیش آید و چه سرنوشتی داشته باشمگفتم: دنیا بزرگ است، تا چه  

 که اینجا آمده ای؟ با نگرانی پرسید: کسی تو را ندید 

 دم.خزی. ازپشتِ خانه ها یواشکی پایین را ندیدم گفتم: من که کسی 

که ناگهان از کوچه سَر و سِدا  بود گل اندام، با سینی دردست به درگاهِ خانه آمده  

 ممن هراسان شد .به گمانی افتادیم وهرکدام یمپُرسِشانه به هم نگاه کرد ند شد.بل

ها مرا دیده و  پایین آمدن ازکوه، کسی از بسیجی که شاید هنگام مردَو گمان بُ

 حاال برای گرفتنم راه افتاده اند.

. بزَنَماز خانه بیرون ، ها هنوز نرسیده اندآنم تا ویدَدَه ها پایین درنگ ازپلّبی  

میان توبره پُشتیَم در آمد، گفتم:نبالم میبه مسعود که به دُ م ودَرایستادَ نزدیکِ 

 بینیم. همدیگر را می باالباغ بازه ی  شب در کدام بوته ها است. 
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و  مفوری آن را گرفت .ت: گرسنه نمانیگفندام با سارُغی نان پیش دَوید، وگل ا  

میان ایوان نگران ایستاده برگشته به آنها که دردویدم، که ازدر بیرون میهمچنان

 .به امیدِ دیدارخدا بزرگ است، گفتم: تا چه پیش آید، بودند،

کالِ به آنجا م. ازرفت باال کالیتا دَمِ دو وم ازپشتِ خانه، به میان کال دوید با شتاب  

رفتم. ازکالته ی کوچکی که تلخِ میباال  از کوه نفس زنانو  ی پیچیدمسمت راست

ها میانبُر و  میانِ سنگالخ ل کرده، ازو را وِمالرُ راهِ در آنجا آبی داشت گذشتم. 

رسیدم. باال رفتم. به روی زانوی همواری درنیمه راهِ باالی کوه ، نفس زنان

کوچک، از پایین نگاه کردم. چند نفر بزرگ وبه  م ودرکناردرختِ بیدی ایستاد

  که بودند خود آورده ه همراه دند. دو سگ هم بکال به کالته ی پایینی رسیدرون 

 دویدند.به اینسو و آنسو می

که به دنبالم ی دیزبادی هستندها ست حدس زده بودیم. بسیجیرُشد که دُباورم   

یشِ دانستم، فرارازپکه اینجا آمده ام؟ می اند چگونه آگاه شدهازکجا و اما،آیندمی

 .زچنگِ پاسدارهای شهری نخواهد بودفرارا یِروستایی، به سادگهای  بسیجی

 آنسویِکه ایستاده بودم،درآن باال  کوه ندارند.شتابی برای باال آمدن از، انگاردیدم

وی رودخانه، ازآنسم رفت و مدشُرازیرسَ جَریاز.به بازه یِ باال میرفت کوهدامنه یِ 

 رساندم.های بازه ی باالی دیزباد  باغ خودم را به

 آمده پایینآنجا ازکه  هایی هکوه و دَرّ به آنسوی رودخانه، به همان  آنجا ایستادم و 

ند. اکوه نرفته  ، نگاه میکردم. دیدم آنها با سگهایشان به دنبالِ من باالیبودم

های  به میان باغ ،، به سمتِ راست پیچیدهبودم به آنها نگاه کرده ازهمانجا که

 انگوری آمده بودند.

یدند و بوتِه هایی را که باد دوبرگِ انگور، باال و پایین می ها درمیان بوته های بیسگ 

ست جَ کشیدند و دوبارهو می، بُبود کردهآنها تَلنبارای ریخته را به دوره برگ

کَبک و خرگوش بیرون که برای گردش یا شکار آسوده شد خیالم دند.کریمخیزو

 آمده اند.
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تا خستگی بگیرم. م درمیانِ بوته های بلند نشستتا بیشه یِ باال رفتم و برگشتم و  

ترسیده بودیم. با شنیدنِ ده وکه چگونه دست پاچه ش گرفته بودخنده ام 

نداخته اکوچه نیَ ستی بهکه نگاه درُدداها، آنچنان هراس به جانمان افتاده بوسِروسَ

جا که نشسته بودم، چند تا بود. ازآنبودیم. مسعود هم ترسیده و هراسان شده 

آغاز به وزیدن کرده دیدم. بادِ سردی روشنِ خانه های پایین دِه را می های ازچراغ

 خانه باغِ میرشاهی آمدم.پُشتِ به باغ باالیِ  برخواستم بود.

 توانستم ته یِدار شده بودند. ازآن باال هنوزمیآسمان پدیه وکنارِها درگوش ستاره  

 ها را ببینم. یک سیاهی به سمتِ خانه باغ باال راهِ مالروی میانِ باغرودخانه و 

به روی پشتِ بام آمد و آنجا ایستاد. مسعود بود، سنگی به نزدیکش  ،آمدمی

 انداختم.

 پرسید: کجا هستی؟

 رفتم. یانِ کاله ها، پایینازم «ه( باالیی.دِ پُشتِ ای کِلِی )باغچ»گفتم اینجا هستم:   

وکه شده بودیم. انگارهمه شُ .گفت: چی تَرسِ بیخودی خوردیم .خندیدمیمسعود    

 آمدند؟کوچه باال میکسانی بودند که از حاال اگرگفتی، چه

آنگاه .دویدمپایین سویش  وازآنرفتم کوه  یباال تانکه نفس زنان فتم: پس ازآگ 

شان  گفت: یکی .رفتنددِه بودندکه به گردش می های پایینجوان ،متوجه شدم

 م بود.یشهرامِ پسردای

ایم که شنیده  هاییهراسان شدید؟ گفت: با این داستانگفتم: شما چرا آنچنان   

که بدجوری  روزها هم این ؟یدبیاپیش دانیم چه نمی شده،یَت وتوهم اینجوری پیدا

 انداخته اند. ناجان ما اسماعیلی ترس به

کشته که زندانی کرده بودند، ها را که بهمن و بهزاد بیرجندی پرسید: خبر داری 

 اند؟ گفتم: نه.

 که رفته کشته اند. شبی، به جای حسین را اشتباهی کوچکبرادرگفت: بهزاد   

حسین را ازسِلولَش برای اعدام بیرون بیاورند، اشتباهی به سِلولِ بهزاد  بودند

 است پس ازکشتنش روشن شده .که من حسین نیستم بود ، او هم نگفتهروندمی
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 .ای حسینِ بیست و دوساله کشته اندکه اشتباهی بهزاد هفده ساله را به ج

بهمن برادر بزرگ و حسین برادر میانی را اعدام کنند. حاال  ،خواسته اندمیآخوندها 

نکشته اند.  اما  حسین را ،اند فتهکه بهمن را کشته و جانِ بهزاد را هم آنجوری گر

 آزادش کنند. شاید، اند در زندان نگه داشتهاو را 

گفتم: کاشکی می توانستیم به دیدن پدر و مادرشان که آن همه مهربان بودند،  

 برویم.

را دید، برای تو هم گریه دیدنشان رفته ام. مادرشان که م گفت: من یکبار به  

که تو را هم کشته اند.  ندو افتاده یا ازکسی شنیده بودچُ میان مردمدر کرد.می

کند و نه نه گریه می ،است و شب ماتم گرفتهنشسته، روز پدرشان درگوشه ی خانه

 با کسی گپ می زند.

 خواهیوانمرگ کنند، میکه پسرهای جوانش را اینجوری ج گفتم: پدری  

 ،ب داشتلَرکه همیشه خنده بَ د و سرزنده راتوانم بهمنِ شامن که نمی .بکندچکار

که دانشجوها را برای کمک به  ودِرُ مروزهای گندُ کنم. یادت هست آنده تصوررمُ

خونی رفته ور، خاری به دستِ بهمن فرووستای بالِندَروز دررُ یکآوردیم.وستاها میر

 گفت: چند روز دیگر دستمیخندید و می ،گفتمه سوسول میچّشده بود. من بِهِش بَ

ش کم میکنم. نوروز هم سر به سرَ را هم سبیل شود و روی نوروزمی چِغَلبروهایم زِ

خواهید تان می ک نارنجیهای نازُگفت، همی شماها با این دستمیگذاشت و می

 که هنوز بگیر و ببند افسوس خوردم روزهاآن بیاد .کنیدرا آباد ایران روستاهای

 لبخندِ، اما بودم دوخته به مسعودشم چَ .نکرده بودندآغاز را شتارهاکُ کُشت وو

 را برادر سه غمِ الش کردمت گذشت،که  یدر سکوت م.دیدچهره اش میبهمن را در

 م.نک پنهان ی دلم خانهغم در

بگو دیگر چه خبر  پرسیدم: .که خبرهای دیگری داشته باشد بیشتر نگران شدم  

و ببینم دراینجاها چی حاال چرا تنها آمده ای؟ بچه های دیگرکجا هستند؟ بگداری؟

افتادم، دلم دیزباد مینید؟ درزندان که بیادِ کگذرد؟ شماها چکار میگذشته و می

 کردم.آرزوی دیدنِ شماها را میبدجوری تنگ میشد و
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یی(، روزگار ما را هم روز به هایت را وَرگی )بگو گفت: حاال تا تو داستان 

. ساکت شده بودیم ،ما نگذاشته اند کرده اند. آینده ی روشنی برایروزخرابتر

که کنار مسعود  خوشحالی من و بهزاد و شاید هم ازبیاد بهبی اختیار  هایم اشک

 . آمدمیم، ایستاده بود

چایی  .یموبر آورده ام ، برداریم و به خانه باغرا  ات بیا این بار و بُنهمسعود گفت:   

 ،هایت را وَرگویی ت. تا تو داستانخدا بزرگ اس و کمی گپ میزنیم، کنیممیتیار

خودم را هم  خوابِکیسه برایت دارم. چند تا نانِ روغنی وهای بسیاری  م گپمن

 .هم با خودت داری دانستم نمَدبرایت آورده ام. نمی

خت است. گفتم: کیسه خواب از نمد بهتر است. این نَمَدِ رستمخان سنگین و زمُ  

تری را کِبه درونِ خانه باغ رفتیم. مسعود رها هم رفته بودی؟وَر آنگپرسید، مَ

 آب کند.پُر رانبرداشت و بیرون رفت که آ

 وَردار، تا پُختَه را باغ  های کُنجِ خانه چند تا ازآن شلغم و سیب زمینی م:گفت  

گِ( شلغم را روی ، کتری وغَلِفِ )دیمسعود برگشت ها را گیراندم. هیزم کنیم. من

 اجاغ نشستیم. کنار. گذاشتبار

ها کهای چوله غوزَ گر با تِکه پارها گفتم: ؟پیدا کرده ایگفت: چی ریخت وغیافه ای  

 گفتی؟مرا دیده بودی، چه می ه پیچتتِلَ و پاهای بودم تَنَم کردهکه 

گریزهای این چند روزه را درتهران و زندانِ اوین و فرار و زندگی کوتاه واره ای از  

 گذرد؟چه میداد. گفتم: حاال بگو ببینم، اینجاها وگوش می بود گفتم. ساکت شده

یِ  همه کارهشورا و ها را  به جایی بند نیست. دوازده امامی گفت: دست و بال ما 

 ند.تراشها می شش امامیما آنها هم هرروزی یک بهانه ای برای  اند. کردهدیزباد

 چند تا ازبچه های ما، از ناچاری به جبهه رفته اند.

ما هم با از  دو سه نفره نرفته است؟ گفت: چرا شورای دِ یتو اازشم کسی پرسیدم: 

روزها به اندیشه ی این نِ مااان برنمی آید. جوانش، اما کاری ازدستندشورا هست

که هم به آنهایین ااسماعیلیرهبردفترکریم آغاخان  ایران افتاده اند. بیرون رفتن از

 کند.ایران بیرون میروند، کمکهایی می از
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 همین راندها، توانند نباید همینجوری بگذارند و بروند. آخوگفتم: آنها که می 

 شود. آسودهذارند و بروند، تا آنها خیالشان گُبِ ما آگاهِ انِخواهند که جوانمی

 ارها گذشته است. این موجِ اسالمیک این دیگر از کاردانی، گفت: خودت بهتر می  

 تازِش ازهمان تاخت و، خرابیَاند وَرپا کرده نااین آخوندها به کمک اروپائیکه 

شاهانِ هایی هم که  دانشگاه همانها آخوند.بود ها کمتر نخواهدنخستینِ عرب

یه درونما . اگرخراب هم نکنندکرددنخواه ، خراباند ختهسا با هزار زحمت پهلوی

. نیست دینی خرافاتتر ازخُرافاتی خراب کننده کنند. هیچ آنها را اسالمی می یِ

م نمی باورهنوز هم  رده است.تمّدُن نبُبویی از فرهنگ و کهدینِ اسالم این  آنهم

  .ده اندش مامردم راهنمای رهبرو ،یِ جِّن باور خُرافاتزدهی آخوندهااین  که شود

با  .زمردم جدا باشد رو در رو نیستیمما با یک رژیم دیکتاتوری که ابدبختانه : مگفت 

بزرگی ازمردم  یِ بخشِدانشی و ناآگاهبی  یم که ازدرونِیک رژیم اسالمی درگیر

 ،می است، هرجنایتی هم بکندآخوندی چون اسال این رژیمِ .خودمان روییده است

الزم است  که من باوردارم این وجود،با  اما د.بزن ها مردم را گول باز میتواند سال

 باید برای مردم. ندنک حکومت ما مردمبر  تاریخی،یک دوره یِ اسالم وآخوند 

شی کآدمبه جُز انشآخوندوو ویرانی  شونتاسالم به جُزخ کهودتجربه ش

 . دننداردیگری هنرهیچ  ،پروریخُرافاتگویی ووغدرُو

 تجربه کرده اند کافی نیست؟مردُم که را: این چند سال گفت  

، چون بدبختیِ ماتنها ناآگاهی ِمردم تجربه الزم است ی بیشتریسالها : نه،مگفت 

تاریخ برمیگشتیم و به  کهایندوران هم که ما باشیم، بجای  روشنفکرانِ ایننیست. 

خودمان به  .ممیکردیبرای مردم روشن  اسالم و قوانین خرافیزاد آن راتاریخ خونبار

که  . اکنونیمدش هاهوادارانقالبِ اکتبرِ روس مرفتی آخوندها کمک کردیم و

دانند می ،درچنگ گرفته اندرا قدرت  کهآخوندها.کاری کردشودنمی شده ودیردیگر

 . نگاه دارند و بیخبریدرناآگاهی  را آنها چگونهوکرده  با مردم چه رفتاری

 پشتیبانیآنها ازی استعمارگراروپاآمریکا و کهدانستندمیهم رااین  دهاآخون :گفت 

تا خمینی  ،رفی اعالم کندبیط وادارکردند را ارتشهچنانکه  کرد.خواهندو کرده
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انه و آگاههم  های سیاسیگروه برنامه هایش را به پیش ببرد. دَردسَر بدونبتواند 

 . راهنمایی کردند مینیخُ لِبه دُنبارا  مردمانه ناآگاهبرخی 

در  آخوند یک دوره ایضروریست که اسالم وبسیار بسیار با این وجود گفتم:  

ایران حکومت کنند. اگر نه مردم ما نمی توانستند، ماهیّتِ اسالم وآخوند را 

 قدرت رسیدند، ارتشآخوندها به خمینی وکه  یاگر همان سال بشناسند.

دند. سرنگون میکراسالمی را رژیمِ نَخُست، در همان سالِم یا مردکودتاکرده بود،

 آخوندواسالم  دروغینِقداستِ پس نداده بودندو آخوندها امتحانو یاسالمقوانین 

 اسالم ضّدِ انسانیِقوانین همان  واما حاال که به قدرت رسیده  ازمیان نمیرفت.

 اسالمی برای مردم روشن می شود. ازاین پس آن قوانینِ زشتیِ کرده اند.حاکم را

 اسالم وآخوند یِدروغ وضّدِ انسان ماهیّتِهرچه بیشترحکومت کنند، بیشتر

 میگردد. آشکار

 جهانبینیو فلسفه و فرهنگ که به  نداریم بدبختانه یک سازمان یا حزبی 

در این شرایط تاریخی نیروهای بتواند سازمانی که . آراسته باشد یایران دگرایِخرَ

وآموزش دهد.  هنمایی کردهفرهنگی را نوزایشِ متِروشنگرودانش پژوه را به سَ

که  کنندمیکرده و آخوندها و اسالم گرایان، تالش  هزار و چهارسد سال است که

های گروه این سالها. نگه دارندو بیگانه  رانی دورفرهنگِ ایتاریخ و مردمِ ما را از

ازندانمکاری  را افشاکنند.رافاتِ اسالمی خُواسالمگرایان جای آنکه ب همروشنفکر

 نِدُتمّ هدِه آخوندها شده، خمینی را به ماه می برند و روسیه ی استالینی را مَهمرا

 جهان نشان میدهند.

 ، همان کتاباند اگرچهارتا کتاب هم خوانده این روشنفکران دانیمیخودت بهتر  

شناخته اند. با خواندن را نمیکه نویسندگان آنها جغرافیای ایران  است هایی بوده

حتا آلبانیا و چین روسیه و ویِباله رُکه دن است ها بوده کتابآن ترجمه ها و نآ

های جامعه  عیتها را خواندند، بیشتر از واق کتاب آنها نیز شده اند. هرچه بیشتریئ

 .گردیدندی خود دور
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 دِضّبه اصطالح ازآخوندهای  آشکارا کهاند به جایی رساندهرا کارکه دیگرروزها این  

که  روشنگری شنفکراناین رو می بینی .کنندپشتیبانی می ،آمریکاییامپریالیسم 

 د.خواهند بومردم ما بوده و بردوشِهم  کنند، بارینکرده و نمی

تجربه یِ و فرهنگما را با تاریخ و انِجوان که باید های چپگروهروشنفکران و 

که با تاریخ و  آخوندها که چگونهبه آنها بیاموزند یا .آشنا سازند گذشته جُنبشهایِ

بجای  .شده اند، موجب این آینده ی تیره و تاردشمنی می ورزندفرهنگ ایران 

 اما .گذَرَدگذشته می تاریخِ تجربه هایِمیان اینکه به جوانان بیاموزندکه راه آینده از

را  نایئهای چینی و روسی یا اروپا کتاب که این شدهنرشان هُروزها  این

 یک روسها و اروپائیانکه را  یبرنامه های ها وکتاب همان ترجمه کنند.ندیشیده، انی

دوا  دردی را ازخودِ آنها اما ،بودند برای کشورهای خودشان نوشته آنها را زمانی

ها چکیده برداری  کتاب ازهمان مازمان  نابغه هایِ به اصطالح این بود. حاال نکرده

اینها که  .و به بازار می آورند نویسندمی برای ما های رنگارنگ  زوهدرجُمیکنند و

که بزرگترین سَّدِ راه آزادی و پیشرفتِ کشورما بوده و هستند،  اسالمیاندر برابر

و نرازخود هُتوانند چگونه میسکوت کرده، اما بدنبال ایده های وارداتی افتاده اند.

 ؟خرج دهندابتکاری به 

درآن بریزی باز  د، هرچه آبسَخودش به آب نرَاگر ،نیککه در زمین می چاهی را»

تاریخ  شِپژوهِ ازخردمند، یا آینده نگرِ یک روشنگر « .شک خواهد شدهم خُ

 است که خودش نیاکانِ لخ وشیرینِتَ هایتجربه ، بویژه شناختِ خود فرهنگو

 تاب راکخروارها  یا ایده های دیگران کردنِتقلید از گردد.می ینده نگرآو دانختاری

 یم.وآینده نگر نمیشوردن، اندیشمند کخود انبارمغزِدر

گنجینه ی  این توانیم برپایه یچگونه میآغازکنیم؟ ازکجا باید پرسید: با اینهمه 

یم؟ چگونه نمایزنده و شکوفا فرهنگی را ازنو  یِی، جنبش نوزاکه داریم فرهنگی

را به زندگی واندیشه یِ  ایران () دنیا گرایفرهنگِ سکوالرشود جهانبینی و می

 مَردُمِمان برگردانیم؟
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دهای که آخونازدرون این نابسامانیها و بالهایِ بیشماری نگران نباش، گفتم:  

زاده  نوینی فرهنگیِ جُنبشِ آورند،می آورده و ما رافاتزده بَر سَرِ مردم و جامعه یِخُ

 خواهد شد.

پس میان آناز ،جُنبش چندین م درایرانچیره شدنِ اسالازپس همچنانکه   

 شِنبِست جُنخُ. زاده شده استنگی فره یِ ستهجُنبشِ برجَ دوبیه، وعُازجُنبِشِ شُ

 .اندمیان پرده یِ ایرانی هم گفته به آن که  "ایران فرهنگدوران زرّین " نگیِفرهَ

که از یعقوبِ لیث آغاز چیرگیِ عربها"کوتِدوقرن سُ"نبالبدُجُنبش  آغازآنچون 

کنند وسامانیان را انیان که تُرکهای غزنوی کودتا میپایان دوره یِ سامتا و شده 

بخشی از  ،فرهنگ ایران درآن دوران زرّینِ. ه استادامه داشت شکست میدهند،

گزند انست ازتودوباره زنده شد و ،ایرانِ باستان فرهنگ و فرزانگیِمیراثٍ 

د نداشته، کتاب وجوجلدروپا ده هزارزمان که درهمه ی اُ درآنایمن بماند.روزگار

فراهم پایتختِ سامانیان شهر بُخارا درراکتابی  ه یِ یک میلیونکتابخانایرانیان 

تِ وحدَ" سیمُرغیِ فلسفه یِ ،ماسه ها و استوره هایِ شاهنامهح. آورده بودند

 : مانندِ ،آن دوران و شخصیت های برجسته یِ فرهنگی ادبیِ  عرفان"ودِوجُ

فرهیختگان  وسنایی و مولوی  و ، خّیامبیرونی، عّطار پورسینا، ابوریحانِفردوسی، 

آنها دوی هرکه  نبشِ مشروتهجُ دیگریهستند.  نبشآن جُ محصولِهمه  دیگر

با  دانش و تکنولوژی و به کمکِ باید اکنون .اند پیروزی نرسیدهدرمیانه ی راه به 

 نوینِ جنبشِ  یِئ، درتدارکِ برپادیگر فرهنگیِ هایِ شجنبرُنسانس اروپا وتجربه ی 

پِی در که  ستا هزارسال .ی برسیمپیروزبه باشیم، تا  یا نوزایشِ فرهنگیگی فرهن

 کنند.ما را نابودانسانی و خردگرایِ فرهنگِ اند  اما نتوانسته .شویمسرکوب میپِی 

دِ جمشیدی دوباره خرَومشید جَ .نشان خواهند داد شِ تاریخیما دوباره واکن مردمِ

 خواهد گشت. باز ایرانیان ذهنِاندیشه و به

های  برای ما و نسل این انقالبِ اسالمی تجربه یِ .کنیو میهرچه بکاری همان را درُ 

فراوان جای شِگِفتی وافسوس .خواهد بودو سرنوشت سازآموزنده  ، بسیارآینده

 ها و تآنهمه به آزادیِ مِلّاُلگوی جهانیان بوده و و فرهنگشمردم که  کشوریاست،
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های  اندیشه که گهواره ی تمدنِ جهان و زادگاه . فرهنگیستبشریت کمک کرده ا

دین خشونتگرای پیروِ  شفرزندان حاالبوده است.  وسوسیالیسم دریبرابرابری و

 ،خود یِجهان آراسکوالرِ از فرهنگِاما .گردیده اند ئیانِمُقّلدِ اروپا یا  بیگانه

 !ندوآگاهی ندارشناخت 

روزگار این  دِاز بَ .کردچه از خود داشت زبیگانه تمّنا میبه گفته یِ حافظ: آن 

گذشته است.که باید بگوییم: خودمان بهترین دیگرهم  سالهاکارمان از این کارها

نجل های دیگران نبال بُبدُشده ایم که و گمراه تا آنجا سرگردان هارا داریم، اما 

  یم.میگرد

 دیگر چیزی نگفتم، نخواستم کهگفت: به بچه های چایی دَم کردیم. مسعود  

هرچه کمتر درجریان  که پیش آمده، گریزیو ی فراربیایند. با این برنامه  همراهم

 باشند، بهتر است.

 کشورمانراه سازندگی و پیشرفتِ انه روزدرکه باید شب ما جوانانیبدبختانه گفتم:  

به زندان اُفتاده یا درحال جنگ و گریز از چنگ آخوندها شده حاال . تالش میکردیم

را ازجوانان  گروهی دیگرند،رَبَ با عراق می بیهوده جنگِ را به جبهه یِ گروهیایم. 

 اند. کرده درجنگلهای مازندران وکردستانخانگی  ال هایجدجنگ ودرگیرِ

دردرونِ  ؟دهیمبادامه  بیهوده، کردنِ به اینگونه زندگیمجبوریم نمیدانم تا کِی 

، نکند خانه را دوره ایم گفتم: اینجا نشسته.بود دیواری، هَراس وَرَم داشته چهار

 ؟کنند

ازپنجره ی « گل اندام»و « هُما»آید. کسی اینجاها نمیتاریکی و شبدر گفت: نه،  

ماشینی گفتند اگرها آن، هوای کوچه و رودخانه را دارند.خانه یِ دایی سیاوش

خبرمان رودخانه سرباال بیایند، زودتر وازکوچه  خواستند کسانییا ،آمدشهراز

 .کرددخواهن

شب به نیمه نزدیک شده  .کردیمگفتگو میم وخوردیم مینشسته، شا کناراجاغِ   

 بود.
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تا کجا دانم یروی و چه برنامه هایی داری؟ گفتم: نمکجا می مسعود پرسید:   

 ها اینجانسته ام تا حاال که هرجورشده توا ؟چه پیش خواهد آمدتوانم بروم و می

ها دیدنِ آناگر دستگیرشوم، آرزوی  .م بزنماده ری به خانواخواهم بروم سمی ،بیایم

 .را به گورخواهم بُرد

 ا همه جا میر نابسیجی ؛دگردنزها همه ی راه و بیراهه ها را میرو گفت: این  

 دور آن زنند. خودت نباید بهسرمیاست که هر روز به دیزباد هم چند روز  .فرستند

 خبرشان کنم.وخواهی، من بروم اگرمی ؛بروی هاو بَر

چیزهایی بو بُرده، بیشترکنجکاو  ،ببینندآنجا  این روزهااگر تو را هم  گفتم: 

روم، برنامه هایی دارم تا امشب می ؛کنیمهای بهتری پیدا می خواهند شد. راه

م اینجا برگردم. اگر وَشَمجبور  ،آبنان وشاید برای  خواهد.م خدا چه مییببین

 گذارم.جریان میا را دربرگشتم، یکجوری شم

 شاید الزم داشته باشی. ،آورده ام گفت: کمی پول

آماده ی یم واستکنم؟ برخ شرجَخَ کجا،روزها که پول به کارم نمیآید م: اینگفت 

آمدی، اگر  اینجاگفت: هرگاه داد. منشان کلیدِ خانه باغ را جایِ رفتن شده بودیم.

 توانی درسوراخِ پهلوی کلید بگذاری.پیامی چیزی داشتی، می

 ازخانه باغ بیرون آمدیم. م وم انداخترا مرتب کردم و به پُشتَکوله پُشتی 

 .دیدی ندیدیرتُزنم، شُدی سَر میبه جا کلیمی آیم و روزها،  گفت: این

که  جای مناسبی ،رودخانهدرته ی  آمدم. ها پایین مسعود رفت و منم ازمیان باغ  

 همانجا به میان کیسه خواب رفتم. م وبادگیر نبود، برای خواب پیدا کردو  گرمتر

 واستم تا پیش ازآنکه مردم به باغخبیدار شدم. می هکبود هخورشید سَرنَزَدوز نه 

« غوچغَر»گردنه ی کوه خودم را به  م وگذرکن دخانهرومیان هایشان بیایند، از

که  لندِ چندمتریبُ« غُنه سنگِ»لوی درتَه ی رودخانه به جراه افتادم و . برسانم

 رسیدم. ،است پیچ رودخانه جای گرفته پایین افتاده و در سَرِروزگاری ازکوه 

که آمدند، آمدند. جلوترمی نفر رودخانه، دو باالیِ چپِ سمتِ ناگهان، ازروبرویِ 

خودم درآن شبانه ی  کالسِدِهِ خودمان وازشاگردانِ  های بسیجی از دیدم هردو
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 لیفامی  یکی ازآنها نسبتِبابودم.  اداره کردهکه دبستانِ دِهِمان را الی بودندس

 چندمتریازهمان  ند وردند و سَرِشان را پایین انداختک . زیرچشمی نگاهییمداشت

، نگاه رفتندهمچنان میبه سمتِ دیزباد پایین رفتند. ایستاده بودم و به آنها که 

کمی ایستادم ؟دانستم چه واکنِشی نشان بدهمنمیو  بودم کردم. درشگفت ماندهمی

با  . امابه راهم ادامه دادم تا آنها از پیچ رود خانه گذشتند و ناپدید شدند، سپس

این  باو م پیچیده سرَکه به دورِ« شَملَه» آیا امکان دارد مرا با این ؛اندیشیدممیخود 

در که هم ، بیگانه ها اندیشیدم باز با خود می ؟، نشناخته باشندفنگو تُ کوله پُشتی

 .کنندپُرس و جویی ازیکدیگر می و می ایستند ،شوندر رو میهم رو دَ باجاها اینجور

 کردم.رُخداد را سبک و سنگین می و این ، اما به راهم ادامه دادمشدیم بیشترنگران

اندیشیدم، ، نگاه کردم. میبودند که آنها رفته رود خانه را مسیربرگشتم و  چندبار  

 نمی دانستند آن حالدر است. بوده دوراز انتظار من برایشانناگهانیِ  دیدنِ شاید

 نگاهیو ندشان را پایین انداخترِچرا سَ ،مشیدَاندیدهند؟ بازمیچه واکنشی نشان ب

؟ اما و رفتنداخته پایین اندکه سرشان را ندترسید چیزی نگفتند؟ شایدو ندنکرد

 .را شناخته اندگفتم که مردل میدانستم و دمی

ها به  کمی باالتر ازمیان باغبگردند.م دانند، درکجا باید به دنبالمی نااکنون بسیجی 

 به راهم ادامه دادم. ،بود "پیوه ژن"روستای  گردنه ای که در سَرِ راهِ باالی  سوی 

کردم درپناه سَخره ای، چایی تیار .گرفته بودفرا آفتاب همه جا را  ،باالی گردنهدر   

. باید ازچند برومها،  کالته ی گلشنی که میخواستم به از راهیبخورم.  تا ناشتایی

  .رفتممیو پایین ، باال هدَرّ

دیده خت و بوته های انگورکوه، تلخِ )استخر( آبی با چند در درکمرکشِ پایینتر  

 هایشانبرگ کهانگور ی دیدم گله ای کبک درمیان بوته ها م وانداخت. دوربین میشد

 پایین روبروی کبکایین خزیدم. ازدرجُنب و جوش هستند. ازتَه ی جَری پ ریخته،

، نشانه گرفتم. ش باال بودرَکه سَی ازآنهاا پیش رفتم. یکها، سینه خیز تا تیررَسِ آنه

تا ازآنها افتاده و بال  جلو دویدم، دوها کبک به پرواز درآمدند.  با سدای تفنگ، ده

 ازکوله پشتی ام آویزان کردم. م وبُرید آنها را سَرِزدند. یو پَر م
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ن به باالی و م که روز به پایان رسید مبود کوهیبُزِ به دنبالِ شکارِ بیشتر  

. شدآنها دیده می م. ازآنجا هرچهارخانه باغِه بودها رسید گلشنی کالته یِکاریزِ

 خانه باغِ مرادِ گلشنی روشن بود. پنجره ی

بسویم خیز  "بَبری "کالته  که سگِ رفتمبه سوی خانه باغ می نایانِ درختازم 

مرا  ؟یهستتو هنوز زنده ان جآمد. گفتم: ببری  که به نزدیکم برداشته بود.

کبک های آویزان شده را بو د وچَرخیمی مداد و به دورَدُم تکان می .شناخته بود

ازدرون خانه بگوش می  اسدای گفتگوه ،خانه باغ رسیدیم نزدیکِ کشید. بهمی

 رسید.

 به سمتِ ،، به ایوان آمدهبود گلشنی که سِدای بَبری را شنیده رادمُ زنِ "سَروی "  

ن را درجلوی شاپَرواری نِنداپگوسو ناکرد. گاونگاه می ،آمدمکه درتاریکی می من

ها باال رفتم، سَروی خوش  پلّهتوت به آخور بسته بودند. از انِزیرِ درختدرخانه باغ، 

 .بودند گذاشته)دیگِ سنگی( را باره شان، هَرکَرَه دالیچَ جاغِ میانِآمد گفت. روی اُ

بود. با  پیچیدههمه جا در ه بودند،انداخت در آن همرا که میوه یِ بِه  ی آبگوشتبو

راد هم ازخانه کردم که مُمی ، احوال پرسیبود دهسَروی که کمی هیجان زده شُ

 بیرون آمد.

ما  رهایکمَکوه واین  ت بهذارَو بودی که گُت و سِدای ببری را شنیدم، پس گفت: سَر 

ازکجا  دانستیکردیم. نم ش، احوالپرسیفته درنِگاهَهای نهُ با پرسِش .افتاده است

 هایِ کبکسنگینی به خودَت بسته ای. نه یِو بُبار :گفت.رسد و چه بگویدبپُ

 ریده را به سَروی دادم.سَربُ

 گفتم: انگار جشن و سُرُوری بَرپا کرده اید. 

ا چیزهای روزه ما که این .پسردایی آیی؟ خوش آمدیگفت: ازهرکجا که می  

 .دیگری دیده و شنیده ایم

 مهمانِ ناآشنا هم دارید، یا خودیها پایین آمده ام. آیا  کوه از این که امروز گفتم:  

 هستید؟ها 

 گفت: خودی هستیم، یکی ازدوستانِ خودت اینجا آمده است.
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 ها افتاده است؟ یدُهاتبَدبَختِ من، گذارش به شما  تِگفتم: کدام دوس

دکتر بَرزینی است. یک پسرِافشین ، خانهروتوراه آمده ای حاال بُاز»فت: گ  

فرستاده ایم به  ،بروندشان یها کالسکه باید سَرِاز بچه ها را جُلالب)چندتا( 

کالن را هم با هَمسَرَش)پدر و مادر خودش( فرستاده ایم؛ آنجا توی دِه  یِلشنگُدِه.

که  است آلو ماندهچندتا تاالرِ .می مانیماینجا . ما هنوز شب ها آسوده ترهستند

برف نیامده، باید چِپپَه)زیر و هنوز تا  وزارها راآلها و . خاکِ میماند خُشک نشده

 .«کردهآبگوشت دِبارکنیم. سَروی اِمشو رو(

خانه، جامه های روستایی به تنِ سمال هم پیش ما آمده اند. برو توحسین و حاج ا  

 است. ت خوب جورآمده و بسیار مَشتی شدهدوستَ

برو تو خانه پسر »گفت:  کوله پُشتی را درگوشه ی دالیچه گذاشته بودم. مراد 

ازمن سَروی پیش « ها را به تویله کُنُم.مُورُوم مال شه، مُورد میها بیرون سَدایی، شب

 گفت: مهمان آمده.  و ردسَرش را به درونِ خانه بُ

وارد خانه شدم. حاج اسمال هم تا  کهلشنی برخاسته بیرون میآمدگُ حسینِ 

؟ هایی پیش آمده چی داستانباز ،شنفت: چَشم ما روش به من افتاد، گچشمَ

 ، دست دادیم و احوال پرسیبودند برخاستهجا ازکجا؟ همگی شماکجا و اینجا

 کردیم.

کرد، دست دادم ه من نگاه میو ببود  که برپا ایستاده کتر برزینیبا افشین پسر دُ  

 چیزی نگفت.کنند؟ لبخندی زد ومیمِنّت اینجا چکار بی زد وی مُب نِگفتم: کارگراو

چیزهایی  پس»گفت:  نشستیم. حاج اسمال ،خانه"ردسوزِگِ"همه دور چراغِ   

 «روند.ور و وَرها باال و پایین میاین دُاز  روزها،این شما دِهِ بسیجیانِهست که 

 رسیده است؟ گفت: های پوژن به کجارسیدم: شماها چتورهستید و جنگ وجدالپُ 

 .«ما هم خواهد شد روزی نوبتِ ، یکاست خدا بزرگ»

آمده ام کنی؟ با خنده گفت، ها چکار می هاتیتو اینجا میان دُ به افشین گفتم:  

مجاهدین هستی؟ بازهم رسیدم هنوزهم هوادارپُ .چند هفته ای کشاورزی کنم

اما سوخت و سوز  ،و زود داردم با خنده گفتم: دیر لبخندی زد وچیزی نگفت. منَ
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از  را یاسالم ارِذگُ دورانِتجربه یِ این  گیهمَ انگار باید ایرانی نِجوانانوما  .ندارد

 .نیمگذرابسَر

خواست سری به خانه ، میبود ها برگشت. حسین برخاسته لراد هم از پیشِ مامُ 

 .تنها هستم :؟ گفتمهمراه داری، یا تنها هستی باغِ خودشان بزند. پرسید: کسی

رخ و تُو این چَ :مگفتُمیبتوحاال فهمیدی که  »گفت: رادکرد وحاج اسمال، رو به مُ 

 .«خودی نیستیب ،انبسیجی زَدَنِ

مُو »که ازچنگشان گریخته ام. حسین گفت: آوردندرا ازتهران به مشهد میگفتم: م 

راد به مُ .«که ما خبر نداریم دهایی رُخ دادهمَاتا ببینیم چه پیش ،زود وَرمِگِردُم

م؟ سَروی ازبیرون گفت، ندازیاسُفره را بی ،ت آماده شدهسَروی گفت: اگر آبگوشتَ

د، شهربانو و سیمین هم کنیم( تا حسین برگردَوَمِستَکِم )صبر می هیک کم دیگ

 هنوز نیامده اند.

با  ،را آماده کنی، آنها هم آمده اند گفت: تا توسُفرهج اسمال، همچنانکه میحا 

یکی  .«اِشتو )چگونه( تانِستی ازچنگشان بِگُریزی؟»ازمن پرسید:  شگفتی

اه ، ازربودند رفته دِهِ  پوژنازپسرهای حسین و پسر بزرگ حاج اسمال هم که به 

با من احوالپرسی کردند. حاج اسمال از آنها پرسید:  ند وبه خانه آمد ،رسیدند

را بلند  دِه  خبرهای تازه چه دارید؟ جواب دادند، امروز سدای بلندگوهای مسجدِ

 کردند.نام نویسی می و برای جبههبودند کرده 

خوردیم. من داستان این چند انداخته و شام می را آمدند، سُفره ها حسین و زن  

امروز را هم، درمیان  نِابا بسیجی مدنَدَررو شُگفتم. داستانِ روا برای آنها میروزه ر

 گذاشتم.

، ست؟ گفتمکدام سمت ا ت بهفتنَکه مسیر رَ ردند: آیا بویی بُحاج اسمال پرسید 

ند، به راهم گذشتآنها که .وشُدیمو در رُرُ که رفتممی سرباال دیزباداز رودخانه  من

 بهآنجا از م.د، به سمت راست پیچیدخورَیچ میکه رودخانه پباالتر کمیادامه دادم و

 آمدم. «لُککَه خُوردو» یِباالی گردنه 
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کجاها باید هستی و کنزدیور و دُ روستاهای همین در دانند کهمراد گفت: پس می  

یکی دو روز، بیشتر نخواهم ماند. خانواده و فامیل را می  ت بگردند.گفتم:نبالَدُبه 

 کردی، کسی اینجاها نمی آمد.گفتم: د گم میرَروم. حاج اسمال گفت: اگر م و میبین

کسی جرات ،خیالمان آسوده استامشب غافلگیرمان نکنند. مراد گفت : شب 

 ش شود.رها پیدایَکند، درتاریکی این دور و وَنمی

 ،نوزه و راه افتاد ها شلوغیاین  که روزهایی ومُاز هَ مُو» حاج اسمال گفت:   

 که چرا شماها با شاه مردُکِک و سنگین مِبا خودُم هزار بار سبُ مینی نیامده بود.خُ

مگر آن  دید؟شمن شُ، دُردکَ آباد میم گام به گاخراب شده را کشور که داشت این 

 .«کرده بود؟بدبخت چکار شاهِ

 همراهِکه  بود گی و بی سوادیاز بی تجرُب ما نوجوانان که حاج اسمال، گفتم: 

 آخوندها و گروه های سیاسی می بینم حاالاما  .شده بودیمآخوندها  کمونیست ها و

رنخِ آنها سَ دراصلبودند.  و دشمن شاه شده سازمان و تشکیالت درست کرده که

 ایران و پیشرفتِ ایران هم هستند.دشمن بیشترشان  و جاهای دیگرآب میخوردهاز

خوانده چیزی نکشورمان  تاریخی یِهاتجربه درباره تاریخ و افسوس که ما جوانان

بشناسیم. تجربه و سوادی نداشتیم که دُشمن  دوست و دشمن را  تا بتوانیمبودیم، 

  ؟ستو چه کاری نادُرُ رست استچه کاری دُرا بشناسیم و ببینیم، 

راد مُ شده بود. هنگام خوابنشته بودیم و همچنان گفتگو میکردیم که  چراغدور  

 زیرانداز کیسه خواب و با افشین همینجا بخوابید.گفتم: من و افشینگفت: تو 

 .خوابیممی آنجا درمیان بوته های انگورم وبه رویِ دماغه میرویبرمیداریم، بیرون 

 م کیسه خواب دارم.افشین گفت: منَ

م ها بروَ دانم چجوری آنورکوهمی)ن هنگام بیرون رفتن ازخانه گفت: حسی 

 یک جُلالبفردا ند. برَبویی نَ بسیجیها که وخبرشان کنم. یکجوری می رویم

به  برای کشتارگاه میخواهیم به هوای آنکه ،جلومی اندازیم پَلواری را نِاگوسفنداز

. رسانیمشویم و خبررا به آنها میرَد می راه، از باالی کالته ی شُما. سَر ِریمبَبِ مشهد
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گردیم. فردا خورشید درنیامده، با یکی کنیم و برمیشب که شد، دوباره راه را کج می

 .(یمفتاز پسرها راه می اُ

راد های خودشان بروند. مُ که به خانه باغ ندحسین و حاج اسمال برخاست 

 خوابیم.همینجا با هم می شود،سرد می دیگرگفت: بیرون اریکب

مان آسوده  خیالِدر فضای بازگفتم: بیرون  .شُدن بودمغافلگیر نگرانِ من که 

، تا یمبلند شد افشینمن و .رفتند های خودبه خانه باغدیگران هرکسی  .تراست

 پیدا کنیم. یدنبرای خواب جایی ،ها  باغ روی دماغه یِ باالی دربرویم 

به  ازآنجا باال دیم، بَبری هم با ما میآمد.مآ بازهها به دهانه ی و باغچه ن باغ ازمیا   

بیل با رفتیم. ، ه دید داشتکه به هَرسِه بازَ ها وی خانه باغوبرُرُ روی دماغه یِ

هایشان ریخته بود، که برگبرای خواب درمیانِ بوته های انگوررا لنگ، جایی کُو

هایمان شبالِ ه،کرد، پهن بودیم که ازخانه باغ آوردهرا  الس و پتوهاییکردیم. پِهموار

دو  سرش را رویِ و کشیدما روی شکم دراز درکنارِ بریگذاشتیم. بَجایشان، دررا 

گاهی آنچنان به ما و  ها رِهو دّ ها کوه های گاهی به تاریکیدستش گذاشته بود.

نمی گذارم  گفت: خیالتان راحت باشد.انگار میکه  سَرمیدادو آواهایی  کردنگاه می

 «اَیاسی»رد و سَ هواو خشیدنددرَها درآسمان می ستارهکسی غافلگیرمان کند. 

به درون آنها  ،کالهبا کفش و یم وکردها باز ها را روی فرش خواب . کیسهبود شده

 .خزیدیم

ه مانند جاده ای من راه شیری را ک بودیم. درازکشیده خواب هامیان کیسه  در  

 ،کردتا هرجا که چشم کارمی ،رببی اَکردم. آسمانِ ه مینگاگذشت، ازمیان آسمان می

آتش های دیگر آنجا درمیانِ انبوهِ ستارهنجا وها ای پُرسِتاره بود. برخی ازستاره

ها را با  چشم ،کردندمیآتش فشانی که  هایی شدند. ستاره و روشن می گرفتندمی

و  میداشتندبربه سویی خیز ناگهانی  و خشیدنددرَ می سپس خود می بُردند.

 شدند.ناپدید می

کمرها کوه و این سراز که است دهپیش آمان حاال بگو ببینم چه ج پرسیدم: افشین 

یِ کوچه مان ازهمان روزهای انقالب ای؟ گفت: همسایه هایِ حزب اهلل هدرآورده 
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ادارمجاهدین هستم. اینروزها د که من هودانستنبودند و می افتاده درجریان

، یک سری مجاهدین هوادار جای امنی نمانده است. تشکیالتِکجا،  درهیچدیگر

آنجا نیمه مخفی زندگی کردیم. بیشترِ اینجا وامکانات برای بچه ها فراهم کرده بود. 

 .و تشکیالت ها لُورفتندخانه ها 

که  ه یِ هرکسخاناما. میشدمآشناها، پنهان خانه ی فامیل وکه دربودچندماهی  

ست شود. اگرچیزی هم نمیگفتند و رُرایشان دُری بسَکه دردِترسیدندمی ممیرفت

 امکانِ این هم بودکه بمانی. توانستیت نمیآوردند، یکی دو روز بیشتر نمیرویَبِ

 دستگیر شوی.هرآن بریزند توی خانه و

آمد.  های فراوانی برایم پیش وسال، ماجراهای گوناگون و داستاندراین یکی د  

 کردهدستگیر را که دوستانم و رفتند و دستگیر شدند. چند تا از لُ بسیاری ازبچه ها

 ، کشته اند.بودند

شناختم و پس که از دورانِ زندانِ شاه میاهددرباره ی چند تا ازبچه های مجمن  

و  بود ، پرسیدم؟ او برخی ازآنها را دیدهبودم آزادی هنوز آنها را ندیدهاز

ت: پدرم یا هنوز زنده هستند. گف اند شته شدهکُآنهاکه  دانستمی ؛شناختمی

هوادارمجاهدین که من پس ازانقالب  ی بوده است.ه یِ مِلّهِدرجوانی ازهوادارانِ جِب

از  ترسید.نگران بود و می گفت. اماکم وبیش خوشحال بود و چیزی نمی، بودم شده

 رسیده و نگران شده است.سیارتبشده، بچه ها آغازشتار و اعدام کُکه  پارسال

 چند هفته ای :پدرم پیشنهاد کرد .سراغ نداشتیمرا چند روزپیش که دیگر جایی  

 بلوچِ. دوستانِ برومبه پاکستان  بتوانمکه  متا کسی را پیدا کنی ،اینجا بیایم توانممی

که بتوانم به بلوچستان کنند پیداخواهند راهی رم کسانی را میشناسند. آنها میپد

 یا آمریکا بروم.کراچی رفته، ازآنجا به اروپا و

هم ازنگاه فکرواندیشه، ده ای؟آیا هنوزرسیبه کجاهاخودَت روزها پرسیدم: این 

شته و کُترجاهدین از همه بیششریعتی هستی؟ گفت مُعلیِ جاهدین ومُ هوادار

 زندانی داده اند.
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زندانی  یادن شته شُدی، کُخوبی و بعیارِمگر سَنجِش یا مِدانم. : این را که میگفتم

بدهد یا زندانیانِ بیشتری شته کُکه بیشتر آیا هرجریانِ سیاسی ؟کشیدن است

 ها را باید یِ سازمانییا اینکه خوبی و بد ؟درست تراست ، راهش همشَدداشته با

خواهند، نده میکه برای آی یِ اندیشه و رَوشِ زندگییا چگونگ جهانبینیبرنامه ودر

ین روزها این بالهای هواداران خمینی هم که اشُماری از  ؟کردارزیابی دید و 

 ند. ه ادر زندان ِ شاه بود با ما می آورند، کشوَرِ ماو مردم رِخانمان سوز را برسَ

شوند؟ آیا برنامه شته مییا کُ شده باید ببینیم مجاهدین برای چه آرمانی، زندانی  

دربندِ یا اسیر و ؟رساندمی و جامعه یِ رفاه دمکراسی به ،آیندهدرآنها ما را کارِو

والیتِ فقیهِ  که شکل بدتری از شویممیاسالم ایدیولوژیکِ دیگری 

از نگاهِ  دوگروه متضاد وجود دارد.اسالم متضاد وجود ندارد، چون دوندهاست؟آخو

 جوانانِشما یِزندگ شتن داده و میدهند.که به کُ خودشان رامُجاهدین  من،

اگر از اسالم آخوندها که دهندبه هَدَر می ،جاهدینیمِ مُدرراه اسالهم را  شانهوادارِ

  بدتر نباشد، بهتر نیست. 

 دارد، نه به اسالمِ الم زده ی ما نیاز به رُشد فرهنگ و اندیشهجامعه ی اس 

. هستند آنها شاخه های یک درختهردویِ  که آخوندیاسالمِ مجاهدینی یا 

 اسالم، یعنی نِ  اساسیِکبه سه رُه وگرآخوندان و مُجاهدین هردو کهمیدانیم 

     و قرآن و محّمد هم عقیده هستند.ایمان به اهللدر

 اندیشی؟ چه می ، حاالت بودهستادَکه اُشریعتی  دکتر علی پرسید: شما درباره ی

ما شناختی از  ی کهدوران .بود ما و نوجوانیِ دوران دبیرستان ،ها زمان آنگفتم:  

 نگ و تاریخ ایران را نمی شناختیمبویژه فرهها و مکتبهای فلسفی نداشتیم.  ندی

حاال با این تجربه هایی که اندوخته  اما که بتوانیم شریعتی را به پُرسِش بکشیم. 

چپ که درزمان شاه بوجود گروههای و   نامسلمانشریعتی درمیان می بینم  ،میا

خواست که می این بود هاگییِ برجسته داشت. یکی ازآن ویژگ، چند ویژندبود آمده

یِ نیادِ واپسگرایی و درماندگیه و بُبیزه و اسالمی کند. او پارَعَ نیادو بُ ایران را ازپایه

 ه استعمارآن، بلک احکام وشریعت نه اسالم و  ،های چپ ا مانند گروهجامعه ی ما ر
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که  گفته استچیزهایی از استحمار و استبداد هم  البته .دانستامپریالیسم می و

 ت.گفمی ستبدادا را رژیم شاه و آخوندهای سنتی بودند،از استحمار منظورش

 ونِدرُکه از ششریعتَو عربیخشونتگرایِ  بویژه این دینِ ،که دین نمیگفتشریعتی  

گفت او نمی کند.عرضه  چیزی ندارد که به بشریّت،هشدت زاده ویبدَ

جلوی رُشد رای همیشه توانند بکه نمیسم نیروهای بیرونی هستندمپریالیااستعمارو

 برای ازمیان برداشتن ،گفتجا ندرهیچ  .را بگیرند با فرهنگمردم یک  یِآگاهو

وآگاهی  تاریخی یِآگاه، بایدیِ اسالمی رافاتزدهجامعه یِ خُاستعمار و استحمار و

 مخالفِخودش شریعتی قداستِ جان و ضّدِ خشونت ایرانی را باال بُرد.   فرهنگِاز

 های و مذهبی اهمخالف شآخوندهای نمیگفت، او ایران بود. فرهنگِتاریخ و

 ند،و قرآن هستاهلل و محمد سه رُکن اساسیِ اسالم یعنی  که همگی پیروکراواتی 

را بوجود  ومحمد و قرآن اهلل خواهد رسید وحکومتِراهِشان به یکجا درنهایت 

   .خواهند آورد

یا ازمیان برداشتنِ که با تغییردانست میشریعتی به فرهنگ بها میداد. او سوآنزا 

هنوز مانندِ  بیشتر از هزارسال استکه  ایرانیتِ مردم فرهنگ و هو مِ شاه،رژی

بیشتر به  گفت: بایدجهت مییندنده هم نخواهد شد. ب، درآیهداسالمی نشعربها

یک جامعه حقوق شهروندی در یِ درازهنگام بود. او برایدنبال کارفرهنگی اسالم

رُنسانسِ اسالمی یک  تِ رورَازضَ .تالش نمیکرد (سکوالر دنیاگرا) ی دمکراتیکِ

 آنهم مذهب ؛کند یرانی را سَد دَر سَد اسالمیفرهنگ ا میخواست، گفتسخن می

یکی اسالم  .کندبخش می اسالم را به دوشیعه  مذهبجای دیگر، در شریعتی .شیعه

ریشه دردوران علی  می باشد و ویلَشیعه ی عَ از نگاه اوکه  ذاتی یا اسالم نخستین

آن را شیعه ی  شریعتی که تی. دیگری اسالم تاریخی یا سنّخدیجه داردومحمد و

دِ تاریخ نرَو در و علی پس از محمد شیعه یِ صفوی ه اومی نامید. از نگاوی فَصَ

  .ندارد نخُستینبستگی به اسالم که مُنحرف شده است  و  فتهگر شکل

مایه خمیر که چگونهبودو نفهمیده رده کن کدر چون ،نکردهرگز روشن شریعتی   

مُالیمتر و  صورتِروبه اسالم سَ ایران رفانِعِ نبشِجُ بویژه ،فرهنگ ایران یِ
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بدون اسالم فلسفه یِ  ایران او بجای اینکه بگوید عرفانِ ه است.داد یترانسانی

از تاریخ و همیشه رفان بازگشت به توّحُش است. زندگیست، اما اسالم بدون ع

 حاال پس از این دبین میکرد.نیاکانمان بَتاریخ و میگفت و مارا به  دفرهنگ ایران بَ

د میگفت و بَبه آن  شناخت،نمی چون فرهنگ ایران راکه او کنمها درک می سال

قرآن را پایه و  .ودب نخستیناسالم همان اوهوادار  ،همچنانکه گفتم کرد.می شنکوهِ

 ی، شریعتاز نگاه امروزی ، یعنیگفت: بروید به سراغِ آنمی و دادبنیاد قرارمی

پیاده  دوباره اسالم راصدر نِشِخَقوانین همان ت خواسو می بود ی اسالمیبنیادگرا

   کند.

چون  .بوده است بزرگش یِاازاشتباه، یکی دیگراوین برداشت بینیم ا میحاال  

اسالم از تر ابتدایی دوران عربستان بوده، قرآن که زاییده ی بینشِ محمد درآن

کم و یونان ایران فرهنگِ بویژه  ،های دیگرکه ازفرهنگ تاریخیست. اسالم تاریخی

بازگشتِ به خویشتنِ  .بیش چیزهای مثبتی گرفته، بیشتراجتماعی شده استو

دورانِ یِ وبدعرابِ اهای قبیله  یِزندگبازگشت دادنِ مردم ما به آن رَوشِ  ،شریعتی

 بزرگترین قهرمان شریعتی،  شگف انگیز است که .محمد درعربستان است

 ،بابک خُرّمدین ،همیشه جاوید ایرانزمین انِقهرمانیا  ، رفرهنگ پروَفردوسیِ 

نامی از  شریعتی نیست! اُستادسیس و پیروز نهاوندی جوانمرد یاعّیار و یعقوب لیثِ

 راهزن مردِ یک او قهرمان برد. اسماعیل سامانی نمیشاه ایرانی،  زرگِبُ نِقهرما

  است.به نام ابوذر ،بعرَ

 گفت.اندیشه فرو رفته بود و چیزی نمی به افشین

ساالری  یمیا مردُکراسی که به دمُهای شریعتی آن بود گیگفتم: یکی دیگر ازویژ 

ایدیولوژییِ  ،ت نکندتوانست درسیاست دخالمینداشت. ازاسالم شیعه که  باور

دادند. بال و پَر، بیشترآنرا  و سپس آخوندها جاهدینمُ بدبختانه .اسالمی ساخت

و اصالتِ رهبری  ازشریعتی  .گذاشتدمکراسی می برابرِتوانمند را در یِرهبراو

کرد. هابزرگی به خُمینی وآخوند کمکِ ،اوکتابِ اُمّت و امامتِ .گفتسخن می)امام( 

این مردم عوام،  می گویدکه "عوام"و به آنهاگیرد اب مردم را به هیچ میدرآن کت
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آن کتاب به اندازه  گردند. یعنی آخوندها ران دینیپیرو رهبَ بهتر یِباید برای زندگ

ها بهترتوانستند نآ کهگردیدخمینی وآخوندها ی خودش راهگشای ایدیولوژیک

 رهبَرِ مردم جا بزنند.امام و خود را 

اما  .اسالمی بسازد زمرونِ اسالم، پُرُتِستانتیازدَ که کردتالش میشریعتی  همچنین 

ت مسیحی نائیان بود. اروپائیاروپا پُرتِستانتِ برخالفِ، شریعتی اسالمیِ تِپُرُتِستان

. اما شریعتی هرگونه زمانه به پیش برود بابتواند ، تا و رفورم دادندرا اصالح کرده 

قرآن.  راغِسُبه انحراف میدانست و میگفت بروید  را اسالم وقرآنواصالح در رفورم

یعنی راه  .گرددبرمحمد دورانِ  نخُستینِهمان تشیعِ علوی یا اسالمِ خواست به میاو

  میرفت.  نایِ اروپائی را وارونه

نیادی همخانی اسالم با مسیحیت از برخی جنبه های بُنیم که این را هم باید بدا 

 ندارد.

 نابویژه یونانی ،ئیاناروپاگروهی از ایرانیان وپرورده یِ  سیحیت ازآغاز دستم 

هیات آن ریشه اال اما آن از قوم یهود گرفته شده. و استوره هایِ . تاریخاست بوده

بویژه  اسالمی را ندارد. ت و بدویتِآن خشونکه داردو یونان  یایران های استورهدر

 ایرانی را درمسیحیت گنجانیده اند. در نتیجهنمادهای آیین میترا یا مهرِری ازبسیا

درنهایت . عیسا مسیح و پیروانش، می شود ومِهر عشق برای بشریت، ساپیام عی

ین آنها دوران سرزم درآن ناومیکرده اند. چون رُمی نامیورُ بر ضِّدِ مبارزه ی منفی

 بودند.  کردهاررا درچنگِ خودگرفت

مرگِ یک پس از شست سال که از و ایرانیان نگرد به کُمَکِ یونانیا دوره نِایهودی  

را  مسیحیت ستِخُپنج انجیل نَ نآ .است گذشته بودهبنام عیساآرمانخواهِ یهودی 

ته باشد، به هیچکس ها که شاید وجودِ تاریخی هم نداش مسیحِ انجیلنوشته اند. 

ه است. اما اسالم دینِ یِ عشق به مردم کردخودش را قرباناست. او آزاری نرسانده

 گشتهجهاد سپری  یِ محمد درجنگ وزندگ. استجهادوشمشیرامر به معروفِ با 

 ،محمدمهمترین پیام و تالشِ چون محمّد میگفته، اسالم دینِ شمشیر است. است.
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بوده  اعراب عربستان و سپس ملتهای دیگربراسالم  یِبرای پیروز جهادجنگ و 

  است.

 یهای بسیار مکشیگفت: مسیحیت هم درسده هایِ میانه، جنایت و آدافشین 

 .است دهانجام دا

 یِاگریک کشیش یاهرمسیحاما باید توجه داشته باشیم که  : درست است،گفتم 

کشته یا آزاری رسانده،  دیگری به نام مسیحیت، انگیزاسیون برپا کرده وکسی را

 یا مردمانِپشت کرده است. اما دراسالم، شما اگر با کافران  مسیحآیین به دین و

 مسلمانِ خوبی نیستید. ،نیدجهاد نکجنگ وامر به معروف یا  دیگر های دینپیروِ

که هرکس هردینی برگزیند آزاد  نیامده« الدین الاکراهَ فی»گفت: مگر درقرآن   

چرا  خواهد بگوید،می« دردین اکراه نیست.»شود: می است؟ گفتم: ترجمه ی این آیه

شما میتوانید  .نیستید اجباری دردین داشتن گونمی ؟کنید به دینِ اهلل کراهت می

عمران آیه  در سوره یِ آل را به پارسی اینگونه ترجمه کرده اند؟چرا آن بپرسید که

هرکس دینی گوید می (..... دیناً سالمِاالیرَومَن یَبتَغِ غَ) آمده است چهارهشتادویِ 

 ....اختیار کند پذیرفته نیست اسالم غیرِ از

داند. ( میو لهو لعب بیهوده ) و زشترا  دنیادر زندگی و شادی اسالم افزون براین، 

 درراهِ اهلل است.   اد و گسترش اسالمپیام محمد، جه

جوانی بدست نوهای  سال که دراین از تجربه هاییپس  ،خواستم ببینممن می 

اندیشی که اسالم شه هایی رسیده ای؟ آیا هنوزهم میاندی و ؛ به چه باورای آورده

همان  آنهاهمه یِ  ق دارد، یا پایه و بنیادو شریعتی فر آخوندها با اسالم مجاهدین

 است؟  قرآن و مداهلل و محّسه پایه یِ مهم یعنی 

تواند با ، نمیاند کرده که آخوندها پیاده اسالمیهنوزهم براین باورهستم،  :گفت 

 اسالم واقعی که حضرت محمد در قرآن آورده یکی باشد.

اسالم آخوندها وارونه یِ برداشتِ توکه میتوانی تصّورکنی  اما، درست است گفتم:

علی ومحّمددوران اسالمِ بسیارانسانیتراز ،وحشیگریهایشاین با همه یِ 
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محّمد را هم همین بود که اسالم شریعتی اشتباههای یکی ازاست.  عربستاندر

  میدانست. اسالم تاریخی بهتر از

دمکراسی مبارزه و برای آزادیِ انسانهاشما اگر این است که  اصلی داستاناما  

آزادیِ فردی و، ی فرد به رسمیّت شناخته نمی شوداندیشه در اسالم . یدکنمی

باهم از همه مسلمانان همه اُمّتِ اسالمی هستندکه اُمّتِ اسالمی باید  .وجود ندارد

یا فلسفه و مکتبِ  دخو ، نه از اندیشه و خردِندکنپیروی ی اسالمقرآن و شریعتِ  

دمکراسی را  راه و روشِکه نیست کراسی مُدِآزادی و مکتب  دیگری. اسالم

قرآن درکه باید همانگونه  انمسلماناسالم دینی است که میگوید: د. بیاموز

 یقوانین همان .، زندگی کنندشریعتِ اسالمی برای اُمّتِ مسلمان تعیین کرده استو

پس شود. اجرا می عربستاندرکم و بیش هم هنوزشده، اجرا می زمان محمددرکه 

 ؟و نیستهیچگاه خبری نبوده دمکراسی آزادی وجا ازآنچرا در

 :مانند خَشِن و ضّدِ انسانی قوانینِآن بسیاری از ،آمدنِ رضاشاهبا روی کار ایراندر  

اینکه زن زندگیِ مردم ودخالتِ آخوندها درو پا بریدنودست و کردنسنگسار

 دِوسّیمفتخوار آخوندِمس و زکات دادن به خُفعالیت اجتماعی شرکت نکند و در

تا کرد تالش خواهند آخوندها اما حاالند. گذاشتکناررا غیره و داده شود بیکاره

   . قوانین را به اجرا درآورند همان بتوانند، کهآنجادوباره تا

ازمیانِ  بلکه. گذردها نمی ها یا ایدیولوژی دمُکراسی ازدرون دیناهِ آزادی ور 

، تباران برای ما ایرانی .گذردفرهنگی می -های گوناگون فلسفی سراندیشه

کردند ونام نیک جهان آرایی  ،خود با اندیشه و خردِ هخامنشی همانگونه که نیاکانِ

ی فرهنگ هامایه ن خمیرهمابه پیروی از نیاکانمان  بایدما هم برجای گذاشتند. 

 به دنبالاینکه . نه قرار بدهیمآینده دولت را پشتوانه ی جامعه و خردگرا و انسانی

هزار قبیله های بدویِ و جِّن گیریِ  حَد زنیزنی و رَجم قوانینو فتیمراه بیُ هاعرب

 مُدرن و انسانی جلوه دهیم.را ها آنسال پیشِ 

 و پیشرفت و خوشبختی و رفاهِ مردم مهم است، یا اینکه آنها چه دینیتبرای آیا  

 داشته باشند؟
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 ت امکان پذیر نیست.گفت: ازنگاهِ من، جامعه بدونِ دین و معنویّ

داشتن و  دینبه است،  فرهنگِ ایران که همان مینویّتِمعنویت واژه یِ  گفتم:

ت معنویّاست.  مردمقداستِ جانِ و رفاه وآسایشتربیت و ت، معنویّ .نداشتن نیست

نگهبان جان  کهاست  نهفته راستگویی وکردارنیک واندیشه ی نیک در

 روی زمینساختنِ بهشت بروسازندگی راستایِ درمانند فرهنگ ایران و وزندگیست

 .است

 کتاب ی ندارم. درباره ی اسالمهای ایرانی شناخت گفت: بدبختانه ازفرهنگ و دین

جاهدین خوانده های مُ زوهجُچند تا ازطالقانی را با مد و تفسیراحآلِ های شریعتی و

هم ازنویسندگان مصری، مانند: محمدِ قطب و سیدِ قطب و غیره دیگرکتاب چندام. 

 را خوانده بودم.

اما  .یمخواندرا  مصری هاشریعتی و بی ارزشِپوچ و کتابهای آن ما بدبختانه  گفتم:

یشیدیم نیاند هیچگاهیم. ه انخواند خواندیم،که باید می خودمان را ادبیات و فرهنگِ

بجایِ  ناایرانیمابه ما بیاموزد؟ درکتابش که دارد دانشی که یک آخوند مصری چه

فرهنگ خود و تاریخ ازاندکی شناخت گاهی وآاگر ی بی ارزشهاآن کتابخواندنِ 

  سَرِ ما بیاورند. داشتیم، آخوندها نمی توانستند این بال ها را بر 

 ایرانیفرهنگ تاریخ و ی ازدرست جاهدین آگاهی و شناختِمن اگرمُ نگاهِ از  

و  راهِ فرهنگ  کردند. بلکهآخوندها نمی کفشِکاسه از آش داغتر پا در،داشتند

  .گرفتندسازندگی را درپیش می

نگ میکنند که تخم مرغ را رماندکسانی میهدین مانندکارمجا 

 های اسالمی را بیشتر این درس ،ها هزچندین سال درحو آخوندها.فروشندمیو

انِ کنند. قرآن را هم به زبی خودشان پژوهش مینند و به شیوه خوامی مجاهدیناز

 گیرند.مجاهدین یاد میترازیشعربی ب

وندها آخاز که مجاهدین و شریعتی توانیم مُنکر شویمرا نمی گفت: این 

 کتاب خوانده اند.کرده و بیشتر بیشترمبارزه
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 قرآنتاریخِ اسالم و  هاآن باشند. اما و مبارزه کرده شاید بیشترکتاب خواندهگفتم:  

چون دانند.نمی هاآخوند ی به اندازهعربی هم  .اند را به اندازه ی آخوندها نخوانده

 پیرامون درآخوندها مانند وشریعتی، مُجاهدینیِ زندگ رشته ی تحصیلی وسراسرِ

نباید بیشتری داردو شریعتی سواد میدانممن هم  ،نهاگر اسالم نبوده است.

شریعتی هرچند  سنجید. "دانشگاهی"با سواد ،راآخوندها"ویِحوزَ"سوادِ

 نام نویسی کرده، امافرانسه  دردانشگاهوسپس  بوده لیسانس ادبی ازمشهدگرفته

   .نداشته است دکتراسواد و بود ادامه نداده  یکی دوسالپس از

حکومتِ  شناسند.میرا بهترو قرآن  قوانین اسالمیکه آخوندها چهارچوب  آنجااز  

مجاهدین  .استنزدیکتره اسالم واقعی بشریعتی وها، ازاسالمِ مجاهدین نیِ آاسالم

امروزی را مُدرن وآخوندها اسالم همان شده،که هرجورتالش میکنندمانند شریعتی 

ما حاکم  ی جامعهبر اسالم واقعی راهمان  خواهندمیآخوندها اما.نشان بدهند

. چون تالش میکنند کمتر دروغ میگویندیعنی دراین زمینه آخوندها گردانند.

  همانگونه که هست اجرا کنند.  اسالم را 

 نگفتم: روشترهستند؟ جاهدین اسالمیوندها ازمُخواهید بگویید آخگفت: شما می 

اسالم را آخوندهای دیگرو خمینیازدیدِ من،  .ترهستند که آخوندها اسالمی ستا

 قعاودر د.نکنمید و بیشتر اسالمی رفتارنشناسیشریعتی مبهتر ازمجاهدین و

آخوند و  ایرانیانِا بهتر ازکه اسالم ر ها هستندعَرَبخودِ  ،ها بهترین مُسلمان

  آخوند، می شناسند. غیر

یِ آنها عَرَبها، هویتِ تاریخ ملّیِمی بینیم، اسالم افزون بردینِ  ،ندیشیمااگرکمی بی 

 ،پا بریدن: مانند دست وضّد انسانی  قوانینِ آن جهتهم هست. بدین

اجرا  همیشه درعربستان که غیرهجِّن گیری و استخاره و  و وقصاصسنگسار

 شود.اجرا می هنوزهم، شدهیم

پیاده کنند. در ایران هم که آن قوانین را تالش بسیارخواهند کرد آخوندهاحاال  

، نمیتوانند پیروز ستایرانی تاریخ و زبانشرهنگ و ران که فدرای اماخوشبختانه
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 هآگاه شدکم وبیش  آن گرانروشن ،هازدوران مشروتکه در ایرانی بویژه  شوند.

  ه اند. نوشتخوانده و ی درباره ی تاریخ و فرهنگ ایرانهایکتابو

این درفرهنگیِ زرینِ دورانِ سامانیان، نبشِ جُبُزرگانِ ر افزون بَدوم اینکه مردم ما  

 باب و دینیِیِ نوآوریا  دینی اصالح جنبشِ و جنبش مشروتهسَده ی گذشته، دو

زیربنا و ها را که  د. همچنین پنجاه سال حکومت پهلویرا هم داشته ان بهائیان

، مهمی انجام دادهآمو زشیِ کارهای و پایه گذاری کردهرا رن دِمُ جامعه یِساختار

 گُذاشته اند.پُشتِ سر

 اند. زندگی آشنا شدهنیز ادبیاتِ غیرِاسالمیکتاب وبا دوران مشروتهازمردم ما  

ربستان ع هایِ بیابانشرایط ندگی در، با زتباران یِ ما ایرانیفرهنگ کشاورزو

 همخوانی نداشته و ندارد.

یم. مذهب شیعه را دراسالم ساخته ا ناچیزها بوده که ما ایرانی ای همینگفت: بر 

 هایها تفاوت ینیادگذارش بوده، با مذهبِ سُنّو بُمذهبِ شیعه که امام علی رهبر

 .ی هستندها خودشان سُنّدارد. عرب یفراوان

سُنّی مذهب  مذهب شیعه نبوده است. اوخودش بُنیادگذارِ امام علی گفتم:  

 مذهب ،او درگذشتِسلمانان پس ازمُگروهی از .بوده است اسالم خلیفه ی چهارمو

  .ساخته و پرداخته اند های گوناگون شیعه را

تونس ومصردرحکومت بسازند،ه توانستند دولت وهای شیعه ک نخستین گروه 

 نازایرانیا ،هاآنرزِاندیشه وَ رهبران برخی از. البته ، نه در ایرانبودند بوجودآمده

ها کمک  شآن جنبهای بغداد، به  ای ناتوان کردنِ خلیفهدوران بر که درآناند بوده

    . دکرده بودن

 یاشیعه یِ زیدی و اسماعیلی بیشترایران گروههای کوچکی  شیعه بوده، آنهم در 

که شاه اسماعیل ی درایران گذشته بودنّل ازاسالم سُهزارساطی بوده اند. رمَقَ

مذهبِ  ،شمشیربه زورِ، توانست  )قزلباش( کالهرخهای سُشتیبانیِ ترکمنپُصفوی با

 کنونی، بخش میانیِ انِایرورد. بیا کار رویِ کنونی ایرانِ یِمیان بخشِدرشیعه را 

 .استیا ایرانزمین بزرگ  نِایرا
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ساده ای نبوده است که یرنیان سُنّی مذهب بوده اند، کاراگراکثر ا: افشین پُرسید 

همان گونه که اشاره  تم :گفآورد.در مذهب شیعهبه  شاه اسماعیل توانسته آنها را

 ،ایران کنونیاز  یبخشهای همحتا هنوز .نشده اندشیعه  ناتبار ایرانیبیشترِ کردم،

 نّی مذهب هستند.سُدیگر و چند بخش کوچک مانند کردستان و بلوچستان 

 ()تاثیرِو هنایشِ شیعه مذهبِ روی کارآمدنِیِ چگونَگحاال من چکیده ای از

  .توضیح میدهم "ایران زمین"یا  بزرگ یِ ایرانِبریکپارچگ را آن یِمنف

پُتک کوبنده ی  ،شاه اسماعیلآمدنِ روی کار باچگونه از نگاه من باید ببینیم 

  د؟شوکوبیده میزمین یِ ایرانیکپارچگ دیگری به

 ؟ ن نشده استیکپارچه گشتنِ ایراموجب شیعه شدن ما مگر افشین پُرسید 

ساخته نمیشُد. اگر یکپارچه بودیم که ازسرزمینهای ایرانی چندین کشور گفتم: 

آن زمان از .دکنبه زور شیعه را  کنونی بخش میانیِ ایرانِتوانست  شاه اسماعیل

 . آمده استبوجود  یعه و سُنّی دو دستگیِ ش ایرانیان میانِاست که در

 ،آمدیمذهب شیعه درایران بوجود نماگر گویند،یچگونه است؟ که م گفت: 

 یِ ایران هم ازمیان رفته بود. یکپارچگ

همه سنّی  ایرانِ بزرگ که آخوندهای شیعه است.دروغ ا روایت هایِ اینه :گفتم

 شاه اسماعیل توانسته بوداگر  بود. برخوردار هم از یکپارچگیِ سنّی بودن ،بودند

 .یممی شد دارکند، آنگاه ازیکپارچگیِ شیعه بودن برخور شیعه یِ ایرانزمین را همه

 را شیعه کند. کنونی ایران ما شاه اسماعیل توانست بخش های مرکزیِا

 سازگاری داشتهبیشتر ناخوی ایرانیذهب شیعه با مَنِشِ وم چون گویندمی گفت: 

 ،سُنی و بیگانگان دیگر دربرابر تُرکهای عُثمانیِ، بودیم توانسته بدینجهت .است

 .را نجات بدهیم ایران

یک پرتگاه نابودی به پیش تا نزد، آخوندهایِ شیعه در زمان صفوی را ایرانگفتم:  

ا بنجات داد. ایران را دوباره و  بپا خاست خراساناز نادرشاهآنگاه  . بُرده بودند

بخشی از در ،مذهبِ شیعه با روی کارآمدنِکه شودروشن میدوران  نگاهی به آن
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که کردستانِ  ستا دوران ازآن .رودازمیان می بزرگ ایرانِیکپارچگیِ ایرانزمین، 

مرکزی یا ازایران . ی بودندبلوچستان بزرگ که سُنّ همچنین ،بزرگ وخراسانِ بزرگ

. حاال دنکنمیسرنوشت جداگانه پیدا و جدا می شوندبود،  شیعه شده که نیکنو

مگرمذهب سنّی با فرهنگ و منشِ ایرانی سازگار بوده که مذهب شیعه سازگارتر 

 .ده اندما تحمیل گردیبر شمشیر هردو به زورِ باشد؟

چون  .اند شیعه درایران بودهنیادگذارکه بُ پیشگامانِ آخوندهای امروزی 

بنان ازلُ رفتند. انی نداردهمخوشیعه گری اسالم و تند منشِ ایرانی، با دانسمی

کشتار و برده کردن ایرانیان را به دروغ  آنها .دندی آخوند آورعرب ای دیگرِوکشوره

 .ایرانیان جلوه میدهند اما علی و خاندانش را دوستِ ر و سنّی ها نسبت داده،مَبه عُ

رده کردنِ بَ و وحشیانه شتارهایِکُجنگ وآن  علی نیز خالفتِ که در زمانِنمیگویند

علی را میخواهند همچون رُستم جوانمرد و پهلوان  .استداشته ادامه ایرانیان 

 اما غیره.ازسوگ سیاوش برای حسین کپیه برداری کرده اند ونشان بدهند. 

 ندتوانمیکه تا آنجا ،می نشان دادشود اسالکه نمیرا انیفرهنگِ ایر های خوبِنَماد

 دهند.می زشت نشان ه ووارون

، است نیکش بشریت را به شگفتی واداشته کردارِو رفتار درباره ی کورش بزرگ که 

ای تاریخی، ازاین نمونه ه .اسالم میبینندچشم خاری در او را گفته وبَد درهمه جا

 .فراوان داشته و داریم

 انییرهرا بدینجهت ا هستند.زهرچیزی گویبهترا ،های تاریخی واقعیت  

یش پ باید .فت و سربلندیِ کشورش برداردگامِ درستی برای پیشرخواهدمیاگر

 .باز شناسد نوشته اند، نامسلمانکه  نیواقعی را از تاریخ دروغی تاریخچیزازهر

تاریخ  ه تمیز بدهد.رِه را از نا سَرِسَبررسیِ تاریخ،  و وهشژپیعنی تالش کند با 

  واقعیِ ما نقش تباه کننده یِ آخوندان واسالم رابه خوبی نشان میدهد. 

آنهمه با وجود .صفوی بدست شاه اسماعیل ،روی کارآمدنِ مذهبِ شیعه تا پیش از  

تا مرز یونان چین ازمرز ایرانی بودنس ، حِّبود یی که بَرسَر ِایرانزمین آمدههابال
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 پیدایشِبا  باراما برای نخستین  .برجای مانده بودیکسان  ،تباران ایرانی نمیادر

 گردد. های شیعه و سنی دگرگون می به بخش رانزمینغرافیای ایجُ ،یعه گریش

 یِهای پیرامون نی را با بخشایرانِ میا که میرودتا آنجا پیش  کردنشیعه به زور 

 .میدهدرجنگ قرار دَ و ور رُو دَرُ کردستانِ بزرگ و خراسانِ بزرگ، ،خود

. این نددسود فراوانی بر ،بود که بوجود آمده ازاین دودستگی هم اروپا یها دولت  

آنچنان  بدبختانه .آمدپدید یشیعه و سُنّ ایرانیان درمیان که دوگانگی و دُشمنی

های پیگیروخستگی تالشآنهمه صفویان،  یِسرنگونکه پس از ریشه دواند

ایی ، نتوانست راه بجانجام داد ایرانزمین یِبرای یکپارچگ که نادرشاهِ بزرگناپذیر

که شیعه  های مرکزی باره از بخشی، دوهای سُنّ نسرزمی روز پس از مرگشببرد. 

 زمینایرانهر بخشی از ،زمان آنردیدند و تکه و پاره شدند. ازجدا گ شده بودند،

 سرنوشتِ جداگانه ای پیدا کرده است.

 .ام کم خواندهایران بسیار وفرهنگِ تاریخِدانی، من درباره ی گفت: همانگونه که می 

خوشحال دانم. نمی ی خوب وبَدِ تاریخی چیزی ازگذشته ها ،آنچنانکه بایداین بنابر

میانیِ این بخشِ  شیعه کردنِبه زور رَوَندِ می گویید،آنجور که شما  شوم بدانممی

 رفته است؟چگونه انجام گ ،که ما زندگی میکنیمکنونی ایرانِ 

های گذشته و نبشجُپیدایش  یِن و چگونگکه دانست کنماندازه درک میتا آن   

 یِچیرگ باکه  شنیده امرا هم  م است. اینمهّ برای آینده ،های تاریخیسرگذشت

قبیله های  آنسو،ام گردیده است. ازشماری بدست آنها انجهای بی خرابی اهعرب

 برما حکومت کرده اند. سالتسد هفبیشترازهم تُرک گوناگون 

و  فرهنگبا تاریخ و آنهاند. بیابانگرد بود انمردماز  عرب ها و ترک ها هردو گفتم:

، هاآن حکومت کردنِروشن است که تاخت و تاز و آشنایی نداشتند. ی،شهر زندگیِ

 ایرانی گردیده است. و اندیشه یِ موجب خرابی و زوال فرهنگ

عربها و  که خوریمافسوس می به تاریخ نگاه میکنیم.که  ها از پس آن سدهحاال  

روزها ناما ای آورده اند.خرابی ببارجنایت کرده ومُغول آنهمه و تُرک  اقوام

ت. ه های خودمان هم فرو رفته اسآنها درکلّ دین وآیینِانسانی وغیرکرداررفتارو
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 خودرِ فرزندان و مردمِ سَربَ مسلمان انِایرانی آخوندها ورا  زاین بالهای امرو

 آورند.می

به فرهنگ ها، بازگشت  سِتیزی ها و فرهنگ از این وحشیگری راه بیرون رفت ما  

آن و از شناسی کنیمخودمان را بو تاریخ فرهنگ  باید ست.انسانی و خردگرای ایران

 خردگرایِو سِکوالرفرهنگ  گسترشِی وائیم. با شکوفنمائپا از نو شکوفا ومانند اررا 

 گردد. دوباره به جوی برمیاز جوی رفته، آبِ  که ستایران ا

وزید و هوا سردتر شده بود. ه خواب نشسته بودم. بادِ سردی میدرمیانِ کیس  

یم شستن درمیانِ کیسه خواب ابش نشست. هردوافشین هم بلند شد با کیسه خو

 یم.گفتگو می کردو

یِ تاریخیِ ها تجربهاز شناختو  آگاهی ی جهان، با پیشرفته کشورهای: گفتم 

اما درکشورما تجربه های تاریخیِ . بسازند بهتریتوانسته اند آینده ی ، نیاکانشان

 رده اند. باآنجا که توانسته ازمیان بُتانویسندگانِ بیگانه و آخوندها ن مارانیاکا

که برای آینده سودمند  درسی ازگذشته بیاموزیم نمیتوانیم ،مخدوش کردنِ تاریخ

تاخت یِ چگونگ ،ه تحریف کرده اندکرای تاریخی هاگاهگِرِهباشد. یکی ازآن 

 ،هگاههای تاریخیرِازگِدیگریکی  .باشد نّی میسُاسالم  چیرگیِتازعربها به ایران وو

رهنگ اصیل ایران را ف .مذهبِ شیعه درایران است چگونگیِ به حکومت رسیدنِ

  پنهان کرده اند. های تاریخی روارها تحریف و دروغخَهم که در زیرِ

ی مانده سنّما ایرانیان اگر به میان آوردید، شماگفت: با این دیدگاهی که افشین 

  بهتر بود. بودیم

 اما هتر بود.ب شاید ،ماندمی سراسر ایرانزمین بَرجای یِهَمبَستگکه  ینگاه ازگفتم:   

بدستِ شاه  شتارکُو زور سپس با است. بوده اجبار و به زورهم  ما دنِی شُنّسُ

ضّدِ ایران و هوّیتِ ایرانی بر وده وهردوباجباربه زوروهردو . شیعه شده ایم اسماعیل

  .هستند
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موجبِ  ،کنونی ایرانِ کردنِ به زورشیعه ندِوَرَ آنگفتم:ودیم،سکوت کرده بدوباره  

 ایرانی و فرهنگ و زبان ایرانزمین یِناپذیری برای یکپارچگ برانهای جُ نزیا

 گردید.

توانست که ازخودِ ایرانیان کرد،  ازآنهمه کشتارهای خونینیپس  شاه اسماعیل 

را ها عثمانی نتوانست اما.به مذهبِ شیعه درآوردرا  ایران کنونی یِمیانبخشِ 

گروه دو ست کهدوران آناز. نّی را از خراسان بیرون بیاندازدترکان سُو  ازکردستان

 همدل نتوانستند و دندافتادوره ب ،خود یِفرهنگ هویتِازهرچه بیشتر ایرانی 

   .ندگردیکدیگر اههمرو

 زرگ، موجبِراسانِ بُخُدردربخشهای پهناوری  وسنیی شیعه هامین گسسته 

 رکانِاَ یکی از که یا دَری گردید. زبان پارسینیز ایرانی و فرهنگِ ناتوان شدنِ زبان

فرزانگانِ یِ شتکارتوانسته بود با تالش و پُ .است ایرانی بوده یِ فرهنگِپایه ا

هرچه بیشتر شکوفا  ،یدوران اسالم یِ های هزارسالهایرانی، درفراز و نشیب

بود، نا  نیز زبان خراسان که زادگاه این صفوی درخودِ گسترده گردد. اما ازدورانِو

                                                                                              ..د.توان گردی

 نِ بزرگ که سنی مانده بود و تُرکدرخراسا ریدَایرانِ میانی، زبان  شعیه شدنِبا 

ناتوان هرچه بیشتر  ؛شدندیمروز به روز به آنجا سرازیر رکستاناز تُزبان  تُرکهای 

های بزرگی ازخراسان آغاز  خشبَمذهب، در های سُنی پس زبان تُرک ازآنگردید. 

 ش نمود.به گسترِ

زبان توانسته این  .بودخود را نشان داده  یِیِ تاریخئبزرگترین توانا ، ایرانی زبانِ  

بان شعر و ادب و اجبارایرانیان، زش تا یوگسالوی، بدون زوروبَنگالدِ از بود روزگاری

ایرانزمین بوسیله  که و پاره شدنِاما پس ازتِ گردد.سرزمینهای پهناورفرهنگ آن 

بود، به  رخراسانِ بزرگ که زادگاهِ خودشاین زبان دی مذهبِ شیعه،

های کوچکِ دیگر، نتوانست زنده و پایدار بماند. بویژه بخشدرتاجیکستان وجز

غانه سُغد و فَرآباد وشق خارا و مَرو وعِرقند و بُمالِ خراسانِ بزرگ، مانند سَمَدرشُ
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که یدگردبودند، روز به روز ناتوانترنیز  یِ ایرانزمینغیره ... که شهرهای فرهنگو

 را گرفت.جای آن ،ها بود یار زبان تُرکی که بیشتر زبان سنّبناچ

ازآنسوی  ،صوفی پیشهو عه مذهبشیزبان و رکی تُها رکمنتُ درآنسوی ایران هم  

به  فرارکرده، سنّی مذهب انِعُثمانی خونینِرِنجَخَ ازپیشِکوچیده یا  اَرَس وآناتولی

، هرچه ناعثمانیرای پایداری و انتقام دربرابرآنها به بودند.آورد آذربایجان روی

و ک سلَمَصوفی رکمنهای آمدند. همان تُبه دورشاه اسماعیل صفوی گردیشترب

به شاه  و دادندمیکه سپاه سُرخکاله یا قزلباش را تشکیل  بودند مذهب شیعه

 اسماعیل وفادار بودند.

زبان  ایران. زبان درآذربایجانِ های تُرکیروگرفتن و ماندگار شدنِ تُرکمنن از زمان 

 جمهوریِدوران، زبان  . تا پیش ازآندر آن بخش ایران گسترش پیدا کردتُرکی 

، همچنین ه استایران بود "اَران"استان نامش آن زمان تا  که شوروی آذربایجانِ

 ده بود.رکی نشُتُ کنونی آذربایجان

رسیدند، ایرانیان ه اسماعیل به هرکجای ایران که مییِ شاکاله، به رهبر رخسپاهِ سُ 

با ، ها رخکالهکه سُ را ریشه کن میکردند. درمکانهایی های دینی دیگر گروهی وسُنّ

سی زبان پار ،شدنداسکان می یافتند و ماندگار می های همراهشانرکتُخانواده و 

 شد.خواه ناخواه به کنار رانده می

بار نوبت به که این هبودها کم  یکشتارهزارساله ی سنّعربها وانگار تاخت و تاز 

که برای گسترش دادنِ شاخه  وکشتار ایرانیان گریزجنگ و آن.ه بودرسیدشیعه ها

های بزرگی از را دربخش یایرانای دیگر ازاسالم بود؛ هرچه بیشتر فرهنگ و زبانِ 

 فالت ایران ناتوان گرداند.

بود. چون  ی تُرکیهها تُرک زبانِ ،ایرانی زبانِعثمانی امپراتوریِ درهنوز  زمان تا آن 

زمان  آنبیزانسِ از ایران به  .آنهابودندی قلجوزنوی وسَهای غَپسرانِ تُرک ناثمانیعُ

از مُغولستان و  هاپدرانِ آن بودند. گرفتهخوددر چنگ وآنجا را  لشگرکشیده

ده رایران پارسی زبان و سُنی مذهب شُدها تان وارد ایران گردیده بودند. آنرکستُ
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، زبان فرهنگ و ادَبِ شده بودها تُرکیِ که زبانِ مادر تیجه زبان ایرانیبودند. درن

  .گرددمییِ عثمانی امپراتور درسَراسَرِ ،هاآن

عثمانی آخوندهای درایران بَرسَرِکارآمد.بِ شیعه که مذهَ پس ازشاه اسماعیلاما  

گفتن به سخن  .استشیعه مذهب  مَجوسِ ن ایرانیانِزبا ایرانی که زبانفتوا دادند

عثمانی، زبانِ ی ِامپراتورتُرکیه و پس در آنزا .ها گناه دارد یسُنّای بر آن زبان،

 ی را گرفت.ایرانتُرکی جای زبانِ 

 ازچه تاریخی واردِ ایران شده اند؟ ها ازچه نژادی هستند و رکپرسید: تُ 

هاکه صورتِ همان رد هستند،مِ چین یا نژادِ زَها ازنژادِ مردُلومُغُو رکگفتم: تُ 

 رآنسویِآنها پیش ازاسالم د چشم بادامی هستند.ارد ودنریش  مردهایشان

یِ ند. پس ازپیروزه ای میکردیِ خراسانِ بزرگ زندگرودان یا شمالِ خاورباال

ها هم مرز اسانیان با ترکآنها مانندِ دوران س دولت و ارتشِ ،درخراسانسامانیان 

 به فرمانِ سامانیان درآمده بودند. ازآنها، نیاگ زمان قبیلهدرآند.وَشَمی

شهرنشینی رنشینی میکردندواهل کشاورزی ودربیابان چادُ کهراهارکسامانیان تُ 

 گانِ ن به روی آن قبیلهایرادوره مرزهای . ازآنگرفتندمیبه خدمت  درارتشنبودند،

درارتِشِ  بویژه ،زیاد می شوندایران ها دررکذرَد، تُگُد سالی میسَ د.گردَمیرک بازترتُ

زاده ابراهیمِ سامانی را شاه ،سپس کودتایی انجام داده .گیرندسامانیان نیرومی

ها شکست خورده  که از عرب ی مانندِ یزدگردِ سوّمدهند. ابراهیمِ سامانشکست می

 یِ سپاه بودهنبالِ گردآورد. اوبه دُگردد و فراری میخورَشکست می نارکازتُ بود،

شب آنبَدبَختانه  .آوردمیراسان، ناچار به چادُری پناه های خُ شبی دربیابانکه  است

 .دشوبوده کُشته میمُهاجر هایمیگویند ازعربکه  بِدستِ چادرنشینی

 هایِرکبه روی تُ هرچه بیشتر ایران ، مرزهاییوغزن نِاتُرک به قدرت رسیدنِ از پس

رک به خراسانِ تُ دیگرِ گوناگونِ س قبیله هایِپَ آنگردد. ازر میهم نِژِاد آنها بازتَ

همان آسانی وارد ایران گردند، درد به و برای آنکه بتوانن شدندمیبزرگ وارد 

 توانستندمی ،گردیدندمی دینیو برادرِ خواهر آنکه. پس ازشدندمی سلمانرز مُمَسرِ

یعنی اگر اسالم ند. ماندگار شومسافرت کنند و  ایرانزمین جاهای دیگرِیا خراساندر
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از بیابان  کهرک هابرای تُاما گردیده بود. ایرانی موجب خرابی و زوال اندیشه یِ 

 . آوردبه همراه می زندگی خانهوثروت  مسلمان میشدند، ومیآمدند 

 پِیِ یشتردرعرب ب گانِیِ بیابانی داشتند ومانند قبیله که زندگ رکتُ گانآن قبیله  

. تا سده آمدندمیگرد اسالم  زیر پرچمِ بزرگ خراسانِدر ،جنگ وتاخت و تاز بودند

 ی، به اسالمِ سُنّگردیدههای ایرانی وارد سرزمینکه به  نارکشانزده همه ی تُ یِ

که به ی نّسُ رکانِازآن تُ، ی بودسُنّعثمانی که  یِامپراتوردرآن زمان  ویده بودند.گر

ان، کفویان شیعه پشتیبانی میکرد. آن تُر، دربرابر صدندراسان وارد شده ومیشُخُ

کردندکه مُنجر به تهدید می راسانصفوی را درخُ دولتِ مرزهایِ درآن زمان

 شده بود. نیز یجنگهای خونین

 آنهاکردندد. مدک می کُشدیعه  بده صدفویان    ئیدان که اروپا ستتاریخی دورانِ درآن 

 دشددمنِ هکدد ییِ سُددنّثمدداندِ امپراتددوریِ عُضِّددرا بر خواسددتند ایددرانمیرکاا اینبدد

ی هایخشددو بَ گرفتدده رااروپاچندکشددورشددده بددود و ایددران و اروپائیددان کِشددترِمُ

جدان هدم بیاندازندد.    ، ببدود  کدرده  اشدغال  تدا بغدداد  نیدز   را ایدران  ردسدتانِ ازکُ

راه مد مدا بده ه   های فراواندی بدرای مدردمِ   ثمانی بدبختیی خونینِ ایران با عُهاجنگ

بدا ایدران    زمدان  نندد هدم  نتوا ناثمانید عُموجب شدد   اهجنگ آناما  ه است.داشت

 ئیددانکدده اروپانددان شددرایطی بود چدربجنگنددد. درباختر ئیددانواروپادرخاور

را بگیرنددد و اروپددا را از خطراسددالمی  ناثمانیددعُتازِجلددوی تاخددت و توانسددتند

  دهند.بشُدن نجات 

یِ ئازشِ تازیدان، دوبداره موجدبِ شدکوفا    بیندیم خانددانِ سدامانی پدس از تد     می 

بدددین  .یژه درخراسددانِ بددزرگ گردیددده بودندددفرهنددگ و پیشددرفتِ ایددران، بددو

یدا میدان    اسدالم پدس از  ایدرانِ  تداریخ  "زریدن " را دورانِسامانیان  دورانِجهت 

 رسَددَه ی چهدارمِ  د ،یوغزند  نِارکد تُ بدسدتِ هدا  آناما هم گفته اند.  پرده یِ ایرانی

اسدالم  دوبداره   درایدران،  نرکدا ند. با بده قددرت رسدیدنِ تُ   سرنگون شُداسالمی 

. فتدد اُمیو ندابودی  رهندگِ ایراندی دوبداره رو بده زوال     ف جانی تازه میگیدرد. امدا  

 دگردیسدی یدا از تدرسِ    نددِ وَرَ بده  ده،شُد  یِ عرفدان نیدز سدرکوب   بش فرهنگنجُ
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 شددمالِرزهددای س مَپدد آنز. اآوردمیدد ویرو تقیدده مایی نَبدده اسددالم نامسددلمان

 همچنانکدده گفددتم آنهددا.گرددمیتربدداز رکهددای تُددبدده روی ایل خراسددانِ بددزرگ،

 گردیدند.میرازیربده ایدران سد   بده آسدانی    دند و سدپس میشد ست مسدلمان  نخُ

انسدتند درسراسدرایران،   تومی زنددگیِ بهتدر بودکده    هدا ویدزای  دن آنشُ مسلمان

فرهندگ  ودندد  وشهرنشدین نب کنندد. امدا چدون    خواسدتند زنددگی   که میجاهرکُ

توانسددددتند بدددده تاخددددت  کدددده می جاهاییدرنداشددددتند،شدددداورزی ک

راسددانِ خُ ن شددمالِدرهمددا هاآنبیشددترِدنددد. داایشددان ادامدده میاریهکرابخوتازو

کده جمعیدت آنهدا    بود بدانگونده  .دیافتند میسدکان  اُ ،راهشان بودسَرِکه در بزرگ

 .  یدگردمیرتَنوافز ون واَفزروز به روز  های ایرانیآن سرزمیندر

 چدون  اهد رکتُ ت.اسد الزم بدرایِ مدا ایراندی تبداران      تداریخی  یِ درک این نکتده  

ردنِ کد بَدرده   وکُشدتار بااسدالم چگونده   ه کد برای آنهدا مهدم نبود   ،ایرانی نبودند

 .اسدت رده ورابیهدای بیشدماری را بِبدارآ   خو کدرده  تحمیدل بدر ما را دوخُ ،ایرانیان

، مددرزِ ایددراندَربددا مسددلمان شدددن میتوانسدتند،  کدده بدرای آنهددا ایددن مهددم بود 

از زنددددگیِ بهتدددری وواردِ ایراندددزمین گردندددد ده،شُدددسدددلمان مُبرادروخواهر

 رهنددگ شهرنشددینیبودنددد وف بیابددان نشددین سددوچون. ازآنندوَردار شَددخددوبر

بدده هرجدددای ایددران کددده    .آنهاتعّصِددب میشددددند مُسدددلمانانِ مُنداشددتند،  

بهتدری را بده    ا نداتِ کد زنددگی وام کده  اسدالمیّت را  وچ میکردندد و میخواستندک

برایرانیّددت  سدداخت،دآنهددا را درایددران قابددل قبددول میآنهدداداده، همچنددین وجو

زمیددانِ تُددرک کدده   غزنویددان، سددلجوقیان وخوارَ ایلهددایِ برتددری میدادنددد.  

درارتدشِ  کده از بیابدان میآمدندد،    را دیگدر  رکدانِ تُشده بودند،  انِ متعّصِبسلمانمُ

بندابراین  . ندبخشدید  میاعتبدار و آنهدا ارزش و بده   ندد خدود وارد میکرد اسالمیِ 

ندوایی درایدران   ورا بده ندان    آنهدا اسدالمیّت کده    مِ تُدرک مدردُ  ه گفتم،کهمچنان

رد، برتددری کددمی ر تحّمُددلوه آنهددا را بدده ز کدد ایرانیّددتبرد، رسددانده بددو 

 وسدپس درجاهدایِ دیگدر    را درایدران  شدان دردین اسالم کده وجودِ آنها.میدادند

هددا آن یِاسددالم بددا عقایدددِ کسددانیکهبا .شدددندمتعصددب میبسیار، میکددرد جیددهتو
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، رکدان تُ بدا بده قددرت رسدیدنِ    کردندد.  میبدا خشدونت رفتار   ند،همراهی نداشت

 گسترش پیدا کرد.اروپا  در سسپَاسالم بدستِ آنها درهندوستان وآسیا و

 رکتُد  .بدود  میدان رفتده  خراسان بزرگ، دولدت و قدانون از   ایهسرزمین درآناما  

سددازند. پددا مَددداری را برلددت یددا حکومددتِ قانوننتوانسددته بودنددد، یددک دو هددا

ازدوران صدفوی تاخدت   ان شدده بدود.   کد خُراسانِ بُزرگ میددانِ تدا خدت وتازِتُر   

آنها تاخدت و  کدار بیشدترِ  گیرد.شدتابِ بیشدتری می   ،شدده ایلهای سرازیر آنتازِو

را نیزدرامدان  مرزهدای روسدیه    هکد  چپداول شدهرهای ایدران   تاز بده یکددیگر و  

آنهددا، بدده شددهرها و تاخددت و تازن شددبیخون وامددا بیشددتری. دندددونگذاشددته ب

       .کشاورزانِ آن سامان بوده استگ وروستاهای خراسان بزر

شود. اما پس ازمرگِ او تا دوران خوابانده میآن تاخت و تازها فرودرزمانِ نادرشاه   

ادامه داشته است. به آن تاخت و تازها در  مرزهای ایرانِ کنونی همتا رضاشاه 

یزی های غم انگگویند. داستانمیهم « ترکمن شوری»کنونی، دورانِ  شمالِ خراسانِ

مردمِ  انِروسعون دختر وفرزند پسرو دنِ هزارانبوده شُرُو  ازآن شبیخون زدن

دگار یا به ی هم شده بودند،نّسُ مسلمانِ  که یهایرکمنتُتُرک و به دست ، راسانخُ

است.مانده   

 ازآن شبیخون زدن ،گیزیان غَمَی هاداستاندرخراسان  در دوران کودکی بزرگترها 

برای ما قصّه می  ،است که دهان به دهان و سینه به سینه بِجای مانده ها ییآدم رباو

 . ندگفت

های تاریخی، آسیای میانه که همان خراسانِ بزرگ و  پس ازآن فراز و نشیب  

ده نزوای سیاسی گردیاُفتِ فرهنگی و ا چارِ، دُاست فرهنگ ایرانزمین بودهآژگاه 

ا ادامه پیدفرهنگ ونژاد ایرانی  ،نزبا یِخرابی و نابود ندِوَرَ ،هدِدرآن چند سَ بود.

خراب و ویران شده  یِآن سرزمینهای ایران دوران قاجار،در ها روس سپس  کند.می

سادگی به فرمانِ خود  به ،شده بودندمذهب ی نّسُزبان و  رکتُ بیشتر که ار

با  و سُغد ، بُخارا و فَرغانهرقندمَهرهای عشق آباد، مَرو، سَدانیم شمی .ندددرآور

یده گرد یرانیفرهنگِ ا گِرانیگاهِ تاریخ و انیان، دوبارهسام زماندرها شهردیگردَه
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 .ازندمیسبرپا را  آن روزگار بُخارا، بزرگترین کتابخانه ی جهاندر بودند. ایرانیان

ا دیگر ب خیام و مولویعطار وفردوسی، پورسینا، بیرونی و  همچنانکه در پیش آمد:

ران آن دو ایران یِ فرهنگئما محصول آن کتابخانه و شکوفا و ادب نگبزرگان فره

یان های دورافتاده، درم شهرها مانندِ جزیرهآن  سامانیان ازپس هستند. بَدبختانه 

 ،یدرآن سرزمینهای ایرانها روسسپس  به ویرانی نهادند. ها روتاخت و تاز آن سَدِه 

 اده اند.ستان و تاجیکستان را بنا نهیزِغرغِشورهای ازبکستان و ترکمنستان و ک

ند. ه استان چسباندزاغِبخشی را هم به غ  

. تنها مردم اند بزرگ ساخته راسانِها ازخُکه روس کشورهایی درمیان آن

کاهش  رو به ناجمعیت ایرانیجاهای دیگرمانده اند. درزبان ایرانی  ،تاجیکستان

است. اما فرهنگ  یا ازمیان رفته دهگردی جاها ناتوانآنبیشتردر یایران زبانو  رفته

 .مانده استها کم و بیش زنده آن درمیانِ ایران

نمیخواسته ی که نّازایرانیان سُ یگروه ،ی خراسان بزرگها نابسامانیبا وجود این  

کرده، درآنجا جانپناه فراری سُنّ به خراسانِ شاه اسماعیلازترسِ  شیعه شوند. ،اند

یِ ی، راهسُنّ شتی و ایرانیانِرتُند. درآن دوران، موج دیگری ازایرانیان زَه اجُست می

 .بودندثمانی و هندوستان گردیده عُ

 میشدند، باکه به شمالِ خراسان سرازیر ییها صفوی، تُرک تا پیش ازدورانِ  

 شمالی نارکتُی در برابرشدند. آنها خود، سَدّهمکیش می و مذهب هم یسُنّ انِایرانی

توانستند تازه وارد، نمی انِرکگردیدند. تُمی و مسلمان نبودند، زراه میرسیدندکه اتر

ی، میان ایرانِ یِئجُداگردند. با شیعه شدن وازیرهای ایرانی سربه سرزمین انیبه آس

نعی به خراسان ِ بزرگ ها بدونِ هیچ ما پس تُرک میریزد. ازآناین دیوارهم فرو 

 ند.ه اگردیدسَرازیر می

بجای  آیا نمی توانسته است،داشته،  دولت و ارتشافشین گفت: شاه اسماعیل که  

  شیعه کند؟ ایرانیان سُنّی راشونت با تبلیغ خُ

شاه بشناسیم.  بهترشاه اسماعیل را مذهبیِ و شخصیّت  گفتم باید شرایط تاریخی 

و فرهنگ به ایران  ود. اماکرده بشتارکُه رحمانبیشماری را بی ایرانیانِ اسماعیل
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به  های ایرانی گذاشته ونامنام هرچهار پسرش رااواست. هعشق میورزیدایرانی هم 

ن تربیتِ شیعی شده وچ واما ا. کرده استمی افتخاربسیار ،فردوسی شاهنامه ی

 ویِ اواُلگ ،است کردهنمیشاه رفتاریا نادر شاهنامه وانمردانِجومانند پهلوانان  د،وب

 .  ده اندوامامانِ عربِ شیعه ب ومُجاهدانِ اسالم 

 آن دورهآغاز در است؛ آمده شاه که در پایان دوره ی صفوینادراگر افشین گفت:  

. گفتم گرفتسامان میواز نو سَرایران  یِامپراتور آمده بود،بجای شاه اسماعیل 

گذشته هرچه بوده  اما ،دادسَمت وسوشود میبه کمک گذشته آینده را 

 هایی تجربه ،گذشته های خوب و بَدِخدادآن رُشود از می اکنون گذشته است.دیگر

   آموخت.  برای آینده

بوده  شافعیرانیانِ کُردِ ازای پدران شاه اسماعیلخوانیم که با شگفتی در تاریخ می 

اسماعیل خودش سُنّی به دنیا آمده است. اما یکساله که بوده، پدرش یعنی شاه اند.

چند تن مادر و همراهِ  اسماعیلبناچار. می شودشته های رقیب کُ به دست سُنّی

پیروان پدرش، دورانِ کودکی را درپناهگاه های جوراجور و نزد افراد  انازسوفی

کارکیا میرزاعلی بارتا چهارده سالگی، او را به در. ازشش گذراندمیگوناگون 

 که برای شاهی تربیت شود. درچالوس، نزدِبودند ردهپادشاهَکِ شیعه ی گیالن سپُ

شیخ  شندگانِچون کُ ب آموزش و تربیت شیعی یافته بود.شیعه مذه یآخوند

آنها کینه یِ ها بوده اند، مادرشاه اسماعیل هم از سنّیاز شاه اسماعیلپدر حیدر

که در محیط شیعه و درخانه یِ ورد سال اسماعیل خُ. دوب ل گرفتهبه دِبسیار 

به قدرت که اگربرمی آیدبه این اندیشه آخوندی شیعه مذهب بزرگ می شود. 

 برسد، مذهب شیعه را به سراسر ایران گسترش دهد.

پیش ازاو  .مذهب بدهندنکه مردم ایران تغییریش ازآپهنگام پیروزی و شاه شدن،  

 ،نایرانیکردنِ ا روز برای شیعهازآنکند. ایران اعالم میی ِمذهب شیعه را دین رسم

تاریخ نویسان، پس  خونریزی پروا نکرده بود. به گفته یازهیچگونه زورگویی و

 ایرانیِشماری میان دوازده تا بیست هزار تبریزشهر شود، تنها درازآنکه شاه می

 .کندمیشتاررا که شیعه نمیشدند، درچند روزکُی نّسُ
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درایران بوجود  یخونین ان جَووِمذهب شیعه، آنچنشاه اسماعیل و با روی کارآمدنِ 

یی به چین وهند هاگروه که مانند دوران تازش اعرابکه دوباره ایرانیان آیدمی

وند، کشته شکه با صفویان همراه و همگام نمی هاییگروهاینبار .کرده بودندفرار

ده ی شانزده درسَ ند.برمیبه کشورهای پیرامونی پناه  شوند ومیگردیده یا بوم رها 

 هندوستانثمانی وی عُهاسرزمینکه در خوریمتباران برمی یرانیبه بسیاری ازا

 درآنجا درگذشته اند.زیسته و

های  و جانشینش سام میرزا، تُرک میالدی 1629پس ازمرگ شاه عباس در   

دا کردند. ایران ج مذهب را ازی های بزرگی ازکردستان تا بغداد سُنّعثمانی بخش

  یِ ایران را تاهای خاورشاه مُغولیِ هند، شاه جهان: بخش ایران ازآنسو درخاورِ

 گرفته، ویران کرده بود.قندهار

گیرد. اما تا ی مذهب مانده بودند، پس میهرچند شاه عباسِ دوم: قندهار را که سُنّ  

وی چند نسلی ازآغاز دوره ی صفکه  ی درمیان ایرانیانزمان اختالف شیعه و سُنّآن

 ،زمیان رفتهاایرانیان هرچه بیشتریِ میگردد. همبستگی و یگانگ ترژرف گذشته بود،

ری درذهن و های بیهوده، دیواکرده بود. این کشاکش و دُشمنیرجایش را پُ شمنیدُ

ازهم دور و  که آنها را روز به روزبود شیعه پدید آوردهی ویِ سُنّگروهِ ایرانروانِ دو

 کرد.میتربیگانه 

یعه گری ش شریعتو به قوانین فقهنِ شیعه، نیازاآخونددولت و در دوره یِ صفوی  

 ایراندر. آوردندمیی و مجلسی را از لبنان ککر شیخِمیروند آنگاه . ندپیدا میکن

با آنها همراه شدند و مکتب اصفهان را بوجود و شاگردانشان مالصدرا میرداماد و

کتابهای حدیث و روایت های کتب ارتجاعی سرچشمه یِ بسیاری ازاین مآوردند. 

 . سته اایران گردیدعلی درجَخُرافی و

 او .است آزاری بوده آرام و بیی مردآخرین شاه صفوی سلطان حسین 

ام کدریِ او سود برده، هها از ناتوانکرده تا فرمانروایی. آخوندگوشه گیری میبیشتر

که  هبود گذشتهیِ اواما چند سالی ازپادشاه کنند.برپا میم ودستگاهی برای خود دَ

، تا او را میگویندمحمود افغان به اوحاال آخوندهای شیعه  )سُنّی یِیغَلجامحمود
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بوده  "خانه جنگی"یا  "داخلی جنگ"اویک اگرنه شورشِ .دهندجِلوَه بیگانه 

 ند،سّنی بودش مُاما مرد،بزرگ نِشهرهای خراسایکی ازکه ازشهرِ قندهاراو  .(است

های همدلیِ پیروانِ دینها و ییِ سُنّبه کمک و پشتیبان شورش آنکند. شورش می

مذهب صفویانِ شیعه توانست بر، زندگی میکردندستم شیعه ها زیردرکه دیگر

 گردد. پیروز

جنگ درمردم اسپانیاکه در اینجا بد نیست نگاهی به تاریخ اسپانیا بیاندازیم.   

اسالم را هم  ،نابر مسلمان پس از پیروزیآنجا پیروز شدند.  داخلی بر مسلمانان

ی نِ سُنّاایرانی دست گروهی از به یدولت صفوبا وجودیکه  اما.می اندازندبیرون 

 ؟ماند برجایمرکزی  درایرانِ مذهب شیعه ،رفتازمیان 

ایران  بلکه ،ینّسُ نه مذهب شیعه و نه مذهبنادرشاه برای  ،میدانیمهمچنانکه  

های خستگی  با تالش صفویانپس ازاو . ه استمهم بود ایران یکپارچگیِو

ایرانزمین را یکپارچه سازد. بدبختانه: آن  دیگریکبارتوانست  ناپذیرَش،

نی همخواکه بوجود آمده بود،  ی خواهیا زیربنای شیعه گری و سُنّیکپارچگی، ب

ی هم، سُنّ انِگردیده بودند. ایرانیی سُنّ نِاده، دُشمن ایرانیشیعه شُ نِ. ایرانیانداشت

کردند. با کشته شدنِ نادرشاه آنهمه را به همان چشم نگاه می شیعه ناایرانی

 رد.، راه به جایی نبُه بوددداانجام ایرانزمین یِ که برای یکپارچگ اکاری و جانبازیفد

که ابدالی ازآن میان احمدخان  او، یِسُنّ ردارانِپس ازکشته شدنِ نادرشاه، سَ روز 

به نامِ احمدشاه، ازخراسانِ بزرگ کشوری ساخت که سپس  از تبار پشتون ها بود.

ن بخشی ازآن را افغانستان نامیدند. پس ازکشته شدنِ نادر، همی نانگلیسیا

 جزو قلمرو احمدشاه شده بود.، تا بیرجندنیشابور وسبزوار

هایی بخش باآذربایجانِ شیعه شده  همراه بود،که شیعه شده  یانیایران م 

د. بخشهای افت می خانِ زندن بدست کریمهای خونیجنگپس از ،یردستانِ سُنّازکُ

 به ایران برنگشته است. تا کنون، گرفته بودند ناثمانیعُکه بزرگی ازکردستان را 

 بخشی دیگر را بهرکیه و بخشی ازکردستان را به تُ ،پس ازنخستین جَنگِ جهانی 

ی، دیگرِ ایرانچند شهرِدیگری ازکردستان و بخشِبا  اند. چسباندهسوریه 
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بتبار نونی عرَکُعراق  جده دَرسَدِ مردمِکمتر ازهرا ساخته اند. عراقنونیِ کُکشورِ

 ، تابرهشتاد درسدِ کُرد و شیعه هابودند آنها را درقدرت گذاشته نائیاروپا .هستند

 .کنند که ایرانی تبارهستند فرمانروایی

های آبِ به  یِ سَراسرِ ایرانزمین، مانند دیگپیش ازصفویان، یکپارچگی و همدل ات  

 دورانآنکرد. اما ازبه ی بیرونی را درپیکرخود حِس میکه هرضر هم پیوسته بود

های  دند. بخشهرچه بیشتر ازهم دور و بیگانه گردی ،زمینایرانیانِ سراسر ایران

 پیدا کردند. جدا شده، خواه ناخواه سرنوشتِ جداگانه

ی بیگانه توانستند هربالیی که میخواستند بَرسَرِ آن دوران است که کشورها ازآن  

و نه کاری ازآنها ساخته  ندنه وزنه ای بودکه دیگر ی کوچک های جداشده بخش

 بود، بیاورند.

روز به ایرانی تباران ما  .است گذشته سُنّی و شیعه شدنِ ما از هدِچند سَحاالکه   

یک اگر کهایم  گشتهآنچنان بیگانه .ایم گشتهبیگانه  دورویکدیگراز روزبیشتر

یک افغانی  ،دیگران بگوید برایبا شگفتی را ببیند،  بدخشانی یا بلخیتهرانی، یک 

سَرِ تاریخ و فرهنگ بر چهبیاندیشیم که  آیا نباید از نو .زدگپ می ایرانی که را دیدم

م را جُزو کُدا یِ ما«بُخارا»و « سمرقند»ها روس ،نمیدانیم ؟ چرااست ما آمده

همان  نمی دانند هاکرمانییا ناشیرازیچرا  ؟کرده انددخو ساخته یِ دستکشور

چرا  ؟هستندهم  ناخشانیدَبَ یا ناو بَلوچ ناها ایرانی هستند، کُردآن اندازه که

 پاره یک مردم و که ما همه مبگویی نابلوچو ناکردیا هاافغان به برخی از هنگامی که

ما و تبارِ زبانِ ،فرهنگ تاریخ،سرچشمه یِ چون  ؛هستیمتبار ایرانییِ یک تن و ها

فالت ایران گی میکنیم همه دردآن زنهربخشی ازما دردیاری که شهرو. تیسکی

 رِشوند، اما نمی دانند که چه بالهایی برسَ شایدخوشحال .ایرانزمین است خاکیا

 است.  آمده مُشترک فرهنگِاین نیاکان و 

کوچ از ناغ و بی پایه که روسها و انگلیسیدرو زهایبرخالف آن تِخوشبختانه  

ها با  این سال اند. و نوشته خود گفته استعماریِ هایایران برای هدفبه  آریائیان

 یآریائاست. زادگاه  نگرفتهانجام ، ایران ینیم، هیچ کوچی بهبپژوهشهای تاریخی می
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پیش آغاز به  هزارسال بیست دریا بوده و از کویرلوت.بوده است زمینایران آغازاز ها

ده و رودهای شُی کویردریا پیرامون ایندر یایران تمّدُنِ کهنِ خشک شدن نموده است.

 ،های دروغینارونه یِ آن تِزو .)سیحون( شکل گرفته استآمودریا جیحون(ودریا)سیر

صورت جاهای دیگر وآنسو به اروپا هند و ازشُمال ایران به  از نایآریائ کوچِحاال میبینیم 

زبانهای کلیدی در واژه های یشترِبدینجهت پس از هزاران سال هنوز ب گرفته است.

 یونان رزدرخاورتا م هندو مرزچین از ایران پهناورِ این فالتِ یِ ایرانی دارد. اروپایی ریشه

 .است وربودهدرباختر پَهنا

ویم. شدورتر می یکدیگر از ،گفت: بدبختانه روز به روزو افشین به سخن درآمد   

ا ایرانی هها مانند ما فارسلوچردها و بَکه کُ دانستممنم تا یکی دوسال پیش نمی

 .هستند

یعنی به  ایرانی هستیم. یِراسانخُ ،نیستیم پارسیا  ارسف ستانِاز اُگفتم: من و تو  

 هستند.ایرانی  کُردان و بلوچان همخراسانیِ ایرانی هستیم،من و تو همان اندازه که

مانند هم و عشق آباد مردم سمرقند و بخارا  همچنینو هرات و بَدَخشان بلخ مردم 

فارس که پ  ندارند،   واژه ی پارس را عرب هادر ضمن . ما، خراسانی هستند

 ،ده ی بزرگِ مادهاپیش ازاسالم، ایرانزمین ازچند خانواگویند که اشتباه است. می

 شدهبا شاخه هایی ازآنها تشکیل می نایو گیلَک ناسیستانی ،نایپارت ،نایپارس

رم فُ نام. دردورانِ اسالمی، ایرانی تباربوده ایها پارتاز شاخه یِ  ناما خراسانی .است

سه خانواده ی روزها ازن، اینهَهای کُ خود گرفته اند. بجای آن خانواده دیگری به

زبان  یا دَریزبان  پارسی که مردمی جا یعنی هر) ناو تاجیک انو بلوچ انکرد

ایرانی و شاخه  . این سه خانواده ی بزرگ( نام می برندمیباشندتاجیک  ،هستند

ریشه یِ  آنها مانندِ شاخه های یک درخت تاریخ و فرهنگ و زبانِهمگی  ،هایشان

ارسی از زبان پهلوی روییده یا پ زبان کردی و بلوچی و دَری سههر. مشترک دارند

 داردزبان اوستا  پهلوی ریشه در. زبان اند، یعنی شاخه هایی از زبان پهلوی هستند

البتّه زبان پشتون هم یکی از زبانهای است.  بوده فبای فرهنگ ایرانالزبان وکه 

 ایرانی میباشد.  
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زمان برای اینکه در -گویند؟تاجیک می ناین پرسید: چرا به ما پارسی زبانافش  

این واژه را  ناسپس تُرک .گفته ایممی «تاژیک»به بیگانگان،  ناایرانیما هخامنشیان 

جیک ژیک یا تارک نیستند، تایا تُهستند ه گرفته، به آنها که بیگانازما یاد

 .گویندمی

 تاریخ و فرهنگِ ما ایرانیبرسرِ افشین گفت: اینجور که می بینم، بالهای فراوانی  

ها کار و پژوهش کنند وهزاران  ما باید سال آینده یِ های آمده است. نسل ناتبار

 .ندکتاب بنویس

 ، هنوزدرآغازی هزاروچهارسد سالههاخرابیکه و پاره شُدن واینهمه تِپس از :آری  

، آشنا هنگ و تاریخ خودشانراهِ آگاه شُدن هستیم. اگراقوام گوناگون ایرانی، با فر

 یِهمبستگبرای نزدیکی ویکدیگر، ازآنگاه به جای دوری و بیگانه شدن  .شَوَند

تالش خواهند ، است ها به آن گره خوردهآن یِکه سرنوشتِ همگایرانزمین  سراسر

 کرد.

داستان در دوران صفوی پدید آمد. که  یخیدادهای زشتِ تاریرو یکی دیگراز 

 یهزارسال درآن .است ایرانیانی از خبرنِ ساختددسازی و سیّسیّنژادپرستانه یِ 

دوره یِ صفوی اما از  یم.ه انداشت دسیّ، ما ه استدچیره بو ایران ی درنّاسالم سُکه 

 آمد.به کمک مذهبِ شیعه درو  د آمدوجوب سّیِد سازی، این دُکان و دستگاهِ

 دِلِ ،عُثمانی انِتُرکعرب و  از خلیفه های ناایرانی همچنانکه پیشتر اشاره کردم، 

در  انداختن مذهب شیعهبرای جا این موضوع از نِ شیعهاند.آخوندشی نداشتخو

خاندانِ رسول  گفتندمی وانمود میکردند وبه دروغ آنها . کردندمی استفاده، ایران

 یِن سازنیاکا زمانازآن .بوده اندایرانیان  رِدوست و یاوَخالفِ عربهای دیگربر اهلل

 ،آن رَوش. بامیدهندرواج به مردم را فروش آنها و دروغی) شجره نامه نویسی(

ند و نَسَبِ خود را به یکی ازعربهای خاندان محّمد شدد میسیّ ناگروهی ازایرانی

 ،ژه ی آقا درایرانسید را درعربستان مانند وا در صورتی که واژه یِ .رساندندمی

یعنی اگر عرب زاده ی واقعی هم درایران پیدا  .برندها بکار میبرای همه ی عرب

خودِ  ،بهای قُریشی باشدشود، از مردم عرب نژاد است. دلیلی ندارد که او از عر
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درجاهایِ گوناگونِ  امام زاده ناهزار از زمان صفوی نداشته است.فرزند پسر مُحّمد

 .ساخته اندها بویژه انگلیسی ناکه برخی ازآنها را اروپائیشد ساخته زمینایران

پری برای مذهبِ تکیه ای هم برپا گردید، تا بال ومسجد درهرکوی وبرزنی درکنار

 عربستان یک امامزاده وجود ندارد.درخود شیعه ساخته و پرداخته گردَد.

 ی کهآخوندهاید وسیّگروهی  ،ناچار بوده اند گذاشتنِ این برنامه های به اجرابرا 

 های دیگرِ عربیمیناز لبنان و سرز ،است درایران کمیاب بوده باشند و شیعه 

 .کنندوارد

باشد که درایران به یسی مک سی که تبار لبنانی داشته، نخستینمجل یِغمحمدت  

شیعه پرداخته است. خرافات زده یِ مذهبِ های سیستماتیکِ حدیث یِگردآور

ی مجلسی غمال محمد باقر فرزند همان محمدت پنجاه سال پس ازشاه عباس یکم،

که  کنده حسین صفوی شده بود. او تالش میکرده تا شاه را وادارسرپرستِ شا

 گردد.درهمه ی زمینه های زندگیِ اجتماعیِ ایرانیان اجرا خرافات زدهقوانین همان 

 .است ادامه داشته صفویتا دورانِ  ،نو مُغوال ناتُرک و سپس هابعر تازشِ میدانیم 

با  فن درایران گردیده بود.حرفه و یِنابودفرهنگی و اُفتِموجب آن تاخت و تازها 

در  ناکه ایرانی و داروسازی سُنّتی مانند پزشکیِ ،برخی ازحرفه ها هنوز وجود این

هنرهای  وساختمان سازی  همچنین اسالم پیشگام مردم جهان بوده اند، پیش از

را کم و بیش  اندستی با رَنگرَزی و ریخته گری و بافندگی وغیره جایگاهِ خودش

 .ندنگاه داشته بود

قوانین تنگنای ه را بایرانی ازدورانِ صفوی که آخوندها آموزش وپرورش اما   

دیگرهیچ دانشگاه یا آموزشگاهی،  .رده بودند کشریعت و االهیات شیعه محدود

 پدیدار نَگَردید. ،رضاشاهدگی یا نوآفرینی تا دورانِ برای پیشرفتِ فن و سازن

های راست و دیث و روایتحکه کتابهای بود یِ آخوندها این شدهفرهنگهم کارهای م 

 این بوده آنها وغَمِ مُهّهای دیگر بنویسند. همه ی هنروها و دینیسُنّ دِضِّدروغ، بر 

اما سوگواری  .ها نسبت بدهند یهای دیگر و سُنّنکه کارهای غیرانسانی را به دی

ی قباشکوهتر برگزار نمایند. ازمحمدتهای عُمَرسوزان را هرچه شنجَبرای حسین و
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دولتِ یِ آخوندهای بزرگِ شیعه با پشتیبان تا نواده اش محمدحسین مجلسی،

و مردم را بال و پر بدهند مذهب شیعه را هرچه بیشتر صفوی، تواستند االهیات

 بیهوده نگه دارند.وغ ودُر هایها و روایت سرگرم این حدیث

روز به روز بیسوادتر های حرفه و فن، مردم ما  آموزشگاهوها  با کمبود دانشگاه  

ازپیشرفتِ دانش بناچار  .گردیدنددورنیز و ازتاریخ و فرهنگ خویش  ندشد

 تکنولوژی درجهان نیز نا آگاه ماندند.و

دانشمندانِ اروپا مردم را گردیده بود. نبشِ رُنسانس در اروپا آغازجُدوران،  درآن  

ها،  هزحوی ما دربردند. اما طَلَبه هابه پیش میانشِ مُدرن و دمُکراسی به سوی د

، برای ثابت هایِ پوچ و بی ارزشحدیث و روایتسرگرمِ خواندن فقه وشبانه روز

دیگر روزگارشان را های  ها یا دین یکردن و برحق بودنِ شیعه و ناحق بودنِ سنّ

 .کردندسپری می

کار و جان گرفتپس از مرگ نادرشاه وکریمخانِ زند دوباره  خُرافه پرستی ندِوَرَ آن

بویژه  ،زندکریمخانِ خاندانِ پس ازجنگ وکشتارِ کهکه شاهانِ قاجار بجایی رسید

 آن فرزندِ پهلوانشانمردُم کرمان که ازکورکردنِ زند و علیخانِ لطف کشتنِ

 یبیشترخرافه پرستی رواج دوباره رسند. یم، به حکومت بودند بانی کردهپشتی

فرهنگی  میرزا که شخصیتِ بزرگِنهای عباس پادشاهان قاجار مِ کند کهپیدا می

 دانستند، انگلیس پایتختِنمی جوانی میمیرد.اما بدبختانه در شده بود، سیاسیو

 .لندن است یا لندن پایتخت پاریس

دیگر نیازی نبود  کهبود بدانگونه چند نسل ازشیعه کردنِ ایرانِ میانی گذشته  

کنند. ازجنگ های دیگر را شکنجه وکشتاررخ کاله بیایند پیروانِ دینایِ سُهترکمن

بیشتر به تحریک ، یشیعه و سنّ ناایرانی .یدری نعمتی که بگذریمهای ح و جدال

 سُنّی، کههمسایه های دور و نزدیکِ خودبالهای فراوانی برسرِ یکدیگر وآخوندها، 

راهنمایی  شیعه اسالمآنها را براه آوردند تا ، میندزرتشتی و یهودی یا مسیحی بود

 .کنند



259 

که درهمه جا سرکوفت و های دیگردین فراوانی ازپیروانِ انِازآن پس ایرانی  

 دیارخود از ایران گردیده اند.ش می شدند؛ ناچار به ترکِ خانه وسرزن

زمان درسراسر ایران، آنشتی که تا زرتُ درزمان سلطان حسین، سَدها آتشکَده یِ  

شماری بی  گروهِ، ویران گردیده اند.ندهان هنوز برجای مانده بودفبویژه اس

ن زمان دوباره مجبور به اسالم آوردن میشوند. این قانون درآناززرتشتیا

 مسیحی و یا یهودیزرتشتی یا کسی از خانواده یِ که اگر ناجوانمردانه ی اسالمی

 ندخود گرداآن ه ی خود را ازخانواد ثروتپول و  ه استتوانست، میه دشسلمان میمُ

اجرا  د،چیزی نَدهَدند، وکه مسیحی یا زرتشتی مانده بدیگر و برادران انو به خواهر

 .گردیده استمی

 ،دکشتن، اگر غیر مسلمانی را میندشدمیمسلمان بودند یا آنها که مسلمان  

 .شدندآنچنانکه باید مجرم شناخته نمی

هنگام که بود های آخوندهای شیعه، کار را بجایی رسانده ها و سختگیریقانون این   

بویژه . میشوندتفاوت بی  یشترایرانیانب محمودافغان یا محمود قندهاری، روشِخُ

ربرابردولت صفوی را نجات دهنده ی خود پنداشته، د اوهای دیگریروان دینپ

محمود ازقندهار به کرمان وارد کوچکِ که سپاهِ  هنگامی کرده بودند. پشتیبانیازاو

رانپرستِ ازسرداران مردمی و ای ی. یکبودند به او کمک کرده ناشود، زرتشتیمی

درجنگِ  ن سردار زرتشتیآ درمرگ نابِهنگام است. شتی بودهمحمود یک زرتُ

شیراز، ایرانیانِ مسلمان و غیرمسلمان همگی بر مرگ او افسوس فراوان خورده 

 .بودند

گرفته  درپیش را ناشتیزرتُ بناچاردرپنهان، همان روشِ هم ناو مسیحی نایهودی  

 ند.بود

گذاشته و دوران  یئس و مکتب هومَنیسم رو به شکوفادوران، دراروپا رُنِسان درآن  

ک و تکنی های بزرگِ . درهرکوی و برزنِ اروپا دانشکدهرسیده بودفرا روشنگری

با هرگونه دانشگاه آخوندها اما درایران، .ندشدفن، یکی پس ازدیگری ساخته می

خواندنِ قرآن و فقه و مرز و پرورش ما را در کرده، آموزش مخالفت آموزی ودانش
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را تا آنجا که های ناروا  مستَهمزمان  بودند. قوانین شریعت نگاه داشته حدیث و

هرچه روز به روز  اینروزا دادند.انجام میهای دیگر پیروان دینبه توانستند، می

 شده بود. نزدیک نابودی پَرتگاهِلبه ی کشور به ،هخرافات گردیدوفقر بیشتر دُچار

او  .خاسته بودکه ازخراسان بر میرسَد درآن بُرهه ی ِتاریخی نوبَت به نادرشاه  

 یِ ایران ل نشستهیِ به گِشت، کِیها جنگ و تالشهای شبانه روزتوانست پس ازسال

 که ایران و فرهنگِنادر ش درآوَرَد. با روی کارآمدنِجو جُنب ودیگر به را یکبارِ

گرنه د، وازمیان نرفتن خوشبختانههای دیگر برایش مهم بود؛ بازماندگانِ دین ایرانی

 .ندمیرفت ، ازمیان همه ریشه کن شده

به بالِشتَش  ؟ افشین کهیداربیده بودیم، پُرسیدم خوابی یا هنوزسکوت کردوباره  

اوانی درذِهنَم ساخته شده های فر اما پرسِش .دهم، گفت: گوش میبود تِکیه دادِه

 است.

همه تراژدی وکُشت با این ناایرانینِ ما شدکه شیعه  نمیدانستم 

 همراه بوده است. یکدیگرکُشتارِو

مراه نبوده است. بسیاری کشتارهکُشت وگفتم: درهمه جا هم با تراژدی و 

 جنگ و درگیری، مذهبِ شیعه را پذیرفته بودند.بدون بوده اند که هم  ناازایرانی

برای درآنجا او است. ودهب پیش نماز، ی درشیرازبرای نمونه: یکی ازآخوندهای سنّ  

  کاله رخکه لشکریان سُ امیهنگاما . داشته استدَم و دستگاه و برو و بیایی خودش 

پذیرد و  فوری می ،نیمزشوی یا گردنت را می رسند، میگویند: شیعه میاز راه می

ند. اما مردم شیراز کنش از او پیروی میبیشترِ پیروانِ کار،شیعه میشود. با این

چرا به این  .نماز ما بودید: شما آخوند و پیشاند فتهیگاکنایه به او مب درگوشه وکنار

خواستند شاید می ؟شیعه شدیدبه سنّی بودن از دست دادید وسادگی ایمانِتان را 

 ؟بترسانند کمی شما را

خردمند که  یِهای عربی هستند. ایران دو دینی هرنّدهد: شیعه و سُاو پاسخ می 

 .ازدست بدهد ها دین ید جانش را برای آننبا
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 دیدار با برادر و پسرعموهایم
خوابیدیم. هوا به خوبی درمیانِ بوته های بی برگِ انگور آن شب با افشین و ببری   

را کَش داده، هی و های  ناسِدای حسین که گوسفند که ازسَر و بود روشن نشده

 خبرِوسفندها برود وخواست با گمیاو شدیم. برد، بیداران میی کوهستکنان به باال

رفته  ناسردی شده، ببری هم پیشِ گوسفند را به خانواده ام برساند. بامدادِمآمدنِ 

 به خانه باغ آمدیم. یم وافشین وسایلِ خوابمان را برداشتبود. من و 

 لندیِزده، بُنیش میخوردیم. خورشید  ییدرخانه باغ دوره نشسته بودیم و ناشتا 

 خواست به دنبالِ کارِهرکسی میگردنه ها را سرخِ آتشین کرده بود. ها و کوه

 اهر به ،باالی آن از دادم.به افشین نشان ه ی روبروی خانه باغ را تپّ ش برود.خودَ

ه، هوای گفتم: امروز باید نوبتی برویم ازباالی آن تپّ. کالته دید داشترِو بَ های دور

 کُللیدَنِ باغ به مُرادخان کمک کند. هم اینجا برای ازما یکی .ها را داشته باشیم راه

روز آنردیم.کها را ورانداز ها و راه کوهتیم وه رفپس ازخوردنِ ناشتایی به روی تپّ  

حسین با  کهبود شب نشدهو نوبتی نگهبانی دادیم.  یمرادخان کمک کردبه مُ

 گفت: خبر را به آنها رسانده است.برگشت و ناگوسفند

 تا کجاها رفتید و چه کسانی را دیدید؟ ،پرسیدم: زود برگشتید حسین خان 

پایین  غار رفتیم. ازباالی زانوی راستِ کوهِگفت: تا نیمه ی راه بیشتر ن  

 .کردیموردت برخن، با پسرعمه یِ شکارچیَهَکُسَروِ ازگردنه یِکمی باالتر میرفتیم،

ا شم به ما گفت: آمده ایم.اینورها که برای چه کاری  مجریان گذاشتدراو را 

چندنفرشان پیدا  ه یِکلّبرم. امشب، سر و می خبرراخودم  ازهمینجا برگردید، من

 خواهد شد.

گفت: پاسدارها او گذاشت. روزه رُخدادهای این چند پسرعمه ات، ما را درجریانِ  

 .برده اندبه مشهد دمِ دستِشان بوده،  شما فامیلِسی که از وهرک ومادر آمده، پدر

پرسیده آنها از. میکنندآزادشان  چند ساعتپس از و بودند کرده ازآنها بازجویی



262 

که پسر آنجور کنند.چکار میهستند وکجا  شما و پسرعموهای نابرادر کهبودند

تا ببینند چه پیش  ،شوندآفتابی میروزها کمتراین انانوجعمه ات میگفت، 

اما هرجا که باشد پیدایش  .کرده استت فراررَرت گفته اند، پسَآمد. به پدخواهد

 کنیم.می

استراحت کنیم ، شبِ پیشجای همان درکه  پس ازخوردنِ شام رفتیم ،ینمن وافش 

خودمان را گرم و یمها رفتمیانِ کیسه خواب کرده، بهبخوابیم. پتوها را پهن و 

خیز م نیمکالته خیز برداشت. ما هنان به سمتِ استخرِشکُبری الیِکه بَ کردیممی

ه افشین گفتم: اگر ب .میآیند ، تا ببینیم چه کسانییمکرد خودمان را آمادهده وشُ

 ها باشند، یکراست به خانه باغ خواهند رفت.خودی

راد هم که سدای رفتند. مُکه به همان سمت میآمدکال میسدای پایشان از ته ی  

انه باغ رسیدند و با هم ها به خ . آنبیرون آمداز خانه ، با فانوس بود ببری را شنیده

، چه اند که آمده گوش به زنگ بودیم تا ببینیم آنهایی، کردند. نشستهگفتگو می

 کسانی هستند.

باال  .ندشدآلوپیدا نِاسیاهی درمیانِ درختسه که  کردیمبه سمتِ خانه باغ نگاه می 

کجا هستید(، هنوز دِکاجِیین ): »پرسید رادرمب چند متریبه سمتِ ما می آمدند. از

گفتم: (« خوابیده ایدزود چه ) رفته ییدو خُ، چی زود دُشب است() سَرِکه سَرِشُووَ

 دوتاتا آنها به نزدیکِ ما آمدند.  ،گوشه ی پَل باال بیایید، بیداریم. برپا ایستادیماز

 .ندازپسرعموهایم هَمراهِ او آمده بود

کردیم،  ه اند. روبوسیکنارم ایستادرکه آنها د دیدمخیال مییا وئرو درانگار  

کشی برادرم گفت: چند روزاست که لشکر چی بگویم؟ازکجا بپرسم و دانستمنمی

بسیج و ژاندارم  همه جا دراین روز ها اند.  بسته را ههای شهر و دِ راه راه انداخته،

 ند.میگذار

یِ زخم کارد را بخیه گلویش را نشان دادکه جا ؟چی شدگلویت مِ خز پرسیدم:  

دسته یِ داروخوب شده بود. یک روز می سفید رنگ شُده، اماک مخرَدِ ز. زده بودند

ماگفته بودندکه برویم در مسجدآشتی کنیم. گروه ما  ک زده و به گروهِلَآخوندها کَ
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 یم.آشتی هست خواهانِماهم  ،بسیار خوببودند،  گفتهبایکدیگرمشورت پس از

به میان  اما ژاندارمری کارد وچاغوی هردوگروه را گرفته بودند. ،درجلوی مسجد

 بدون آنکه ژاندارمری وگروهِ نبینند گروه آخوندا می ،مسجد که میروند

کارد و ، بندی کردهمسجد را سنگر باالی بامِداشته باشند. ازپیش خبرما

اند. ناگهان برخاسته آماده یِ  ردهکمخفی مسجد درمیان هایشان راشمشیر

بسته پیمان با هم خلع سالح شده یِ ما میشوند. چهل نفرازآنها  هدرگیری با گرو

اما یمال شود. پا شندکه خونشَبکُگروهی  که برادرم راندشده بودوگند همسُو

به  شزیرجوراب ساقِ پادرش راکاردَود به مسجد،رُهنگام وُبرادرم زرنگی کرده و

زخمی  میآورد وچند نفر رارگیری که آغازمیشود، کاردش را دردرده بود. همراه بُ

ژاندارمری  گلویش سوراخ میشود. با دخالتِو دهمیکند و خودش هم زخمی شُ

و یکی از پسرعموهایم  زخمی میشونددیگرچندین نفرازگروه ما  نجات پیدا میکند.

باالی بام مسجد به ازکه گروهی را هم فرستاده بودندآنها شته میشود.کُدرآنجا

سروسدا که بلند میشود، چندین نفر دیگر ازگروه ما سنگ پرتاب کنند. ما، گروه 

   بروند، سنگ خورده و زخمی میشوند.که میخواسته اند به کمک یاران خود 

دَسته وهفته پیش داری داشته اند؟ گفت: یکی دوبا شماها چه رفتار گفتم: این روزها 

مُرواریدِ ما، لبِ  روزکیدشان را خوشحال نشان داده بودند.آنها، هرجا که رفته، خو ی

آنجا مسجد بیرون آمده و از آنها از ناکه زن است ستهمی شُ خترَ آب جوی

مرواریدِ ما  اندکه گفتهیکدیگر سُخَن میچنان با ، آنرفتنهنگام کنند. میرذَگُ

مُروارید به خانه  .اهند داشتبه زودی جشن و بِزَن بِکوب خو ،گفته بودندبِشنَوَد.

 گذارد.دیگران درمیان میا را با مادر وآید و برخوردِ آنهمی

ها را زده  که این گپتیم خبرهایی باید باشددانسمی .بودیم نگران شده وزن رازآ   

 که نابسیجی. یکی دو تا ازدواهد بخودر پیش اما نمی دانستیم چه داستانهایی  اند.

به  اوین زندانِ خواهند تو را ازکه میشنیده بودندهستند.  خودمان فک و فامیلِاز

زنند. با شنیدنِ این داستان دارَت ب ،بیاورند و از درختِ شاه توت باالی دِه پَه یِت

 آنها برای ما روشن شد. وبزن وبکوبِ کردن که خوشحالیبود
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آنها باهرجا هم که  ناوخواهروغمگین شده بودیم. مادر نگران  بیشتر آن روزاز  

همیشه غمگین که مادرختند. انداداد و بیداد راه می سَرِ هرچیزی برخورد میکردند،

غیبش زده چند روزی در زندان اوین هستی، باخبرشد توهنگامیکه  و دلواپس بود.

شتِ دَرِ زندان پُدر گفت: تنهایی به تهران رفته و چند شبی ،برگشتبود. هنگامیکه 

 جوابِکسی اما با تومالقات کند،اوین خوابیده است. میخواسته شاید بتواند 

 :ویدگمی، روَدکه میبه هرجا آن روزی هم که برگشتهستی به او نداده بود. ازرُدُ

شما اینجوری مُزدش را که حاال گُذشته آنهمه دِغمرگی کشید رژیمِ تو )بِچچَم

ش را برای شماها برباد داده جوانیَنوکرده، همه ی زندگی و  گناهی بدهید. مگرچه

خیال کِردِیَن مِشینُم، دست روی دست مِگزَرُم که بِچچَم را همینجوری »است. 

تا اینکه هفته «(مشُنُن، دخترِ فالنی نِبَشُم اگِر دَه تا ازبسیجی هاشانه نکُجوانمرگ کُ

ه و ژاندارمری، دِ انِآمدند وهمراهِ بسیجیازمشهدسدارش چند تا پایِ پی

ها  دستگیرکنند. اما یکی از ژاندارمهم  ماها راها را ببندند و خواستند راهمی

به  زهاواین ر ،گریخته ایچنگشان از تو هکگفته بود.دپیام فرستاما  راییواشکی ب

همه را  .موخوشحال شدی رَفتمان خبردارکه ما شَستِنجا بودآگردند.دُنبالت می

 کردیم.پنهان ها درگوشه وکنارخودمان را درجریان گذاشتیم و

همه ، ومادرپدرخانه یِ ما بود با هرکسی که دُور و بَرِآمدند، ازشهر  اروز پاسدارپری 

. بسیاری جاها را بسیجی و ژاندارم پس از چند ساعتی آزادشان کردند اما.بُردند را

ت کنند. ژاندارم ها دستگیرَ ،پیدا شَوَد یِ تو هلَوک رُاگر سَ میخواهند ،اند گذاشته

سِ پاسگاه رئی هست به ما می رسانند! که هم همیشه هوای ما را دارند وهرخبری

با که باید کرده اندپاسگاه را مجبور اگر تورا دیدیم، بگوییم پیام داده که دیروزهم 

 همکاری کند. ناو پاسدار بسیج

خوشحال شده اند.  ،تو فرارکرده ای با خبر میشوند کهدارو دسته ی ما هفتهاین   

 هایی هم و مَتَلک هایی میزنند می بینند، با خوشحالی کنایهکه آنها را از  هرکدام

 بارشان میکنند.
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 یک است. کردهرونیازذنَ ،هرچه توانستهرمادَ اند. رزنده شدهاره سَدوب ما خانواده یِ 

 هم اگر کنند. امشبرا دستگیرکه نتوانند توکرده میامِی  گوسفند بَختَه هم نذرِ

بهتر  گفتم: د.شد خوشحال خواهبسیاریده ایم، تو را از نزدیک د برویم و بگوییم

 .جایی نبریدخبر را شما این ستا

ها شامِشان را بخورند. د، به خانه بیایید تا اونزجیغ ایوان خانه باغ  از رادمُ 

 خوردند.آنها شام می، زدیمگپ میو دیمبو گِردسوز نشستهدورِ

ته ام و شما مَرا دیده اید. که من گریخ و راه بیندازیدچُووُگفتم: شما نباید هُ 

هزارتا  است. گوش همه میرسدکه فالنی فرارکردهدو روز دیگرخبر به  رادگفت:تامُ

ما چیزهایی  ،درهمه جا بگویید. شما بایدردکخواهندسَرِهَم  ،روغدُداستانِ راست و

 نداریم.خبرشنیده ایم، اما نمیدانیم و

چاره راه ورچه زودترکَمَرها پنهان شوم. هخواهم باالی این کوه وکه نمی م: منگفت  

 به پاکستان برویم. بتوانیم  با افشین دشای .کنیمای پیدا می

آسانترهمراهِ آنها به  ید بتوانمشا .ببینم را مدوستانِ افغانی هم برومخوامی 

روزها هرجورشده . اینهرچه زودتر پول فراهم کند، ستان بروم. به پدربگوافغان

رویم هرجا که باشد را پیدا کنم. برادرم گفت: ما می زنم، تا افسانهسری به مشهد می

 کنیم.ش میپیدای

 )مادر و پدرزَنَت(خُسُرَتوش وگفت: داستان را با خُگفتم: اوکه آدرس ندارد، 

. میگذاریم مکانیار و مداری دریک جا ویک قرگذاریم.گفتم: پس  درمیان می

 دانم که خسته هستید، اما بهتر است امشب راه بیفتید.می

کالته  خودمان را به .گردیممیبر ،که آمده مان راهیهاز .خسته نیستیم گفتند:

  خوابیم.میرسانیم و درآنجا می

نه بابا، »کِشَند. برادرم گفت: بِنگی نَکنند، زیرِ زبانِ تان را راد به برادرم گفت: زرمُ  

ازخانه باغ بیرون آمدیم. به افشین گفتم تو «. آن اندازه دیگر، خُلمَدَنگ نیستیم 

زنم و پیشِ ستخر دور میاز باالی ا، ، تا من کمی آنها را همراهی کنمبرو جای خوابب

 گردم .تو برمی
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 .دهمآب می گوشیسروروم ومی مشهدبه  هااز باالی کوه کهمیان گذاشتم در با آنها 

کنارکالِ در ،شدهوا که تاریک  زنم. هفته ی دیگرب کارخانه یِ پدرزنَمسری به  شاید

نتوانستم  شب. اگرآنمی بینیمهمدیگررا  ،درخت های توت باالتراز ،وکیل آباد

د. هنگامِ آمدن زخواهم سری به آن دور و برتاریک شد،  هوا کهشبهای دیگربیایم، 

 باشید بهتر است.ندازید، هرچه کمترادسته راه نی

اگرخدا بخواهد  .ان راحت باشدشخیالیید، بگو یدداری بدهدل خانوادهمادر و به

که ر باشندرا داشته وهوشیا روزها هوا . به آنها بگو ایندستگیر نخواهم شددیگر

 ، شَبی نیمه شَبی به دیدَ نِشان خواهم آمد.رفتنپیش از

با  مادیم. جریانِ روبروشدنتا باالی استخرهمراهشان رفتم وآنجا کمی ایست 

را درمیانِ رودخانه ها م دهمان راهم با آنها درمیان گذاشتم.گفتم: فالنی نابسیجی

گویند، نمیبرادرم گفت: به کسی چیزی  .اما به روی خود نیاوردند ،ندی دیزباد دید

 د میشود. برای خودشان بَ

م ازلبِ جوی، پیشِ افشین من. ، راه افتادندسرباالیی  کوهازگفتند وخدا نگهدار 

 شِ ما آمده بود. برگشتم. ببری هم پی
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 کیل آباد زمان شاهمقایسه یِ زندان ها و یادی از بند پنج زندان و
 ،زمان شاه و زندان خمینی که زندانِشماگفت:  ینکه افش شدیمآماده ی خواب می 

 ،بازگوکنی برای من راره ود و. اگرکمی از تجربیاتِ آن دده ایتجربه کررا هردو 

 زندانِ زمانِ شاه بدتربود، یا زندانِ این آخوندها؟ آیا. جالب است

باید . را روشن کنیم مهم یک نکته یِ باید ،زندانها بودنِ خوب و بدپیش از گفتم :

می  به زندان چراو بودند چه کسانی زمان شاه که زندانیانو بدانیم  روشن گردد

 فتند؟اُبه زندان می  چراو هستند کسانیچه زمان خمینی  زندانیان اما اُفتادند؟

  ؟کنندبرای آزادی مبارزه نمی همه  مگرافشین گفت: 

همه یِ  می بیاندیشیم، میبینیم تفاوُت های فراوانی وجود دارد.کاگر ،گفتم: نه

 اسالمگرا یازندانیان زمان شاه  نمیکنند. سیاسی برایِ آزادی مبارزه زندانیان

اسالمگرایان آخوندها وتاثیرِیرز ،ما روشنفکرانِ زمان شاه بیشترِدر. چپگرا بودند

 .دندکرمیمخالفت  ،کندرن دِمُصنعتی و کشور را شاه که میخواستبا  آنهاند.بود

 آزادینمیدانستند بودند وشُده  اسالم و نگرانِمذهبی بوده  ترآنهابیش

گری میخواستند ردیکتاتوریِ کا ،درآن زمانگروههای چپ یاکمونیست هم .چیست

پس ازانقالب که  اما حاال نداشتند. ازآزادیستی رُدرک دُدمُکراسی بودند و مخالفِو

شرایط و قوانین اسالمی را حاکم کردند.  اسالمگرایان به حکومت رسیدندخمینی و

 آن ناگهان، با آمدنِ آخوندها .ه استرهنگیِ دیگری بوجودآمداجتماعی و ف

 ،که در زمان شاه وجود داشت سیاسی اجتماعی و فرهنگی آزادیهای گوناگونِ

همچنین آرایش ولباس پوشیدن را نیز  ،حتاآزادیِ خوردن ونوشیدنمیان رفت. از
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 گوناگونِ یِفُرقه هاو هاروشنفکران باگروهزنان و  اینجهتازازمیان برداشتند.

ناگهان  زمان شاه آزاد بودند،در کهدینهای دیگرپیروانِ  همچنین ،اجتماعی

 که پیش آمدهی جدیداین شرایط در .گرفتنداسالمی قرار قوانینِ فقانِوخفشارزیر

خود  پدافند از زندگیِو آزادی برای ندشدناچار ،سیاسیدینی وگروههای  است،

 و دینی تبعیضِکه نمیتوانند این بیشتری مردان  و زنانروز به روز  .مبارزه کنند

 ،وگروه های سیاسی پیروان دینهای دیگر همراه ،آخوندان را بپذیرندهای  زورگوئی

. در این مبارزه یِ نده اکردآغازآخوندها و قوانین اسالمی مبارزه را برضّدِ

 برخالفِ دوران شاه، درمیان آنها .به زندان می اُفتند آنهابرخی از اهانه،خوآزادی

ایرانگرا زندانیان زمان شاه آزادیخواه و میهن پرست فراوان است. انسانهای 

شده زندانی خُمینی واسالم  یا پُشتیبانی از روزیِ کمونیسمبرای پینبودند.آنها 

نجات  برای بویژه ، دمکراسی آزادی و برای بیشتر مینیدند. اما زندانیان زمان خُبو

ضّدِ  ایران و ایرانیت و فرهنگ ایران هستند،  هکاسالمگرا ایران از دست آخوندانِ

 کنند.مبارزه می

 آنفضای سیاسیِ  وانی کمشرایطِ  اما ،های زمانِ شاه جای خوبی نبودندنزندا   

 آخوندها مقایسه کرد.های با زنداننمی شود هارا زندان

 شرایط جامعه عوض شده است. انقالباز پس منظورت این است که افشین گفت:  

 زندان ها را می خواستم بدانم.  شرایط حاال مناما

عوض خاه خاه نا ،همزندان ها شرایطِد، وض شوه شرایط جامعه عک هنگامی گفتم:

د. وض میشوزندانی شدن هم ع وردن کدلیلِ زندانی  ون انگیزه وچ .اهد شُدخو

نیم وآن را با کنگاه شاه  زمانِ زندانهایِوزندانیان دیدی که به هررت ازودرهرص

 .ود داردجُوُ یودلیل های گوناگون ت، تفاوُبسنجیم خمینیزمانِ زندانهایِ وزندانیان 

 مانندِبیشتر ،ینازنگاهِ کتاب وکتابخوا ،زمانِ شاهدر آباد وکیلسیاسیِ  زندانِبَندِ 

،آنگونه که من تجربه کرده های عادی درآن زمان زندان هرچند یک دانشگاه بود.

زمان سیاسیِ زندانهای نمیتوان با این وُجُود  .ندبرو بودکمبودهای فراوانی روبا ام 

 البالغه و قرآن و نهجُتنها  . در زندانهای اسالمی،سنجید آخوندهابا زندانِ شاه را 
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خودش ها که خواندنِ آنداردوُجودکتاب دعای دیگرچندفصاحه باال نهجُ

کتابخانه ی نِسبَتن بزرگی ما ،شاهزمانِ  زندان وکیل آبادِ. درشکنجه استروجکی

 .شد، درآنجا هم بودربیرون چاپ میدرمیانِ بندمان داشتیم. همه جورکتاب که د

دند. میآوربرای ما ،شدنمیو پیدا  کمیاب بودندکه دربیرون  کتابهاییبیشترِحتا 

 زندانیانِ ما کتاب داشته باشیم. امامیخواستیم میتوانستیم، ازآنهم بیشتراگر

 دادیم.خواندن ارزش و بهایی نمی کتاب وکتاب به آناز بیشتر خودمان سیاسیِ

تشکیل  برای خودش هرگروهی یک کموندر زندانهای شاه  دانم کهگفت: می

  .اندکرده ه صورتِ کمونی زندگی میب همه و دادهمی

ک گروه یا کمون کوچکِ سیاسی، برای خودش یآری هرجریانِ بزرگ یا :گفتم 

 و دیگران کاری نداشت یِگروه ای درونگروه یا کمون به کاره تشکیل میداد. این

توانستیم، بند تا آنجا که میفره ی جداگانه می انداخت. برای اداره ی سُ

کمون بزرگتری را ه، ها با هم همکاری کرد گروهد.کن لیس دخالتگذاشتیم پُنمی

نمایندگان انتخاب شده یِ آن به  کهبودیم درچهارچوبه ی بند تشکیل داده 

 ردند.  کارهای بند رسیدگی میک

 کردند، اگر ناشناس بود به اداره ی ساواکزمانِ شاه هرکسی را که دستگیر میدر 

یا آزاد شود کهگرفتندشد، آنگاه تصمیم میبردند. درآنجا یک بازجویی می می

به زندانِ ساواک که ته اگر نگهداشتَنی بود، او را با چشمِ بس کنند. بازداشتش

 خلق مجاهدینو ی فداییهاچریکازبردند. می ،میان پادگانِ ارتش بوددرمشهد در

آن زندان  بهیکراست کردند، می دستگیر وکسی رابودند کردهخی پیدارنَاگرسَ

 ردند.بساواک می 

ای  هرکدام بستگی به پرونده ر بُرده،انفرادی بسَ جمعی یا های سلولدر نازندانی  

 کرد. برخیزندانی دورانی را درآنجا سپری می. هر ندشدمی بازجویی، ندکه داشت

 ،ام تجرُبه کردهدیده وتا آنجا که من  شدند.آزاد می ییدورانِ بازجوپس از ازآنها

شکنجه ک وتَکُکارش را بدونِ و دکردستگیرشُدِگانرا آزاد می توانستمی ساواک تا
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 ها یئهمه ی بازجود ووخبری نبازآزادی اما درزندانِ آخوندها  .بردمی پیشبه 

 ک و شکنجه بود.تَهمراهِ کُ

زندانیانی را  آنگاه ساواک .به پایان میرسید مشهد که درساواکِزندانیان  بازجویی  

با بیشتر هم ها دادگاه آن.میفرستادند، به دادگاه شوندها باید زندانی آناز دید  که

دادستان یا  بود بودند. ساواک ازپیش به آنها سفارش کرده ساواک همراه

 باید چند سال زندانیکه این یافتند درمی ،یِ ساختنِ پروندهازچگونگدادگاهیان و

همان چیزی که  آوردند و زندانی را بهنمایشی از دادگاه را درمی آنگاه .زندانی شود

 کردند.می، محکوم بود پرونده اش سفارش شدهساواک خواسته و در

آن سپردند. پس از دادگاه، به زندانِ شهربانی می وزِیِ محکوم شده را از رزندان 

ودش که حق و حقوقِ ویژه ی خُ آمدسیاسی درمی نانی درشمار زندانیادادگاه، زند

 .کردندحقوق را پایمال میاین حق و، ییجاهارا داشت. اما در

 مشهد به زندانِ وکیل آبادِ  دادگاه زندانِ ساواک و: پس ازچند ماه مَرا از برای نمونه

بودم. خیال  خوشحال راه که با ماشین میرفتیم،  درنی بود بردند. که زندانِ شهربا

 ، خواهم رفت.بودند به آنجا رفته من از، پیشِ دوستانم که زودترکردممی

مردی ردند. )درزمانِ شاه پیررا به انگشت نگاری بُوارد زندان که شدیم، نخست مَ  

خواندتان ادامه که چرا به درس داد ماندرزپند وانگشت نگاری کرد و  مهربانیبا 

انگشت نگارهم که  از ،آخوند ها اما دراوینِ .آوریداز اینجاها درمیدهیدکه سرنمی

انگشت  و مُشت و لگد خوردم(. پس از ماهلل هی بود، چندبار ناسزا شنید حزب

 من به دنبالِ اورد. خود به درونِ زندان بُ، پاسبانی آمد و مرا با زندان شاهدر نگاری

 شوم.ها وارد می که حاال به بند سیاسی شحال بودمخورفتم ومی

ینکه ون راهنمایی کرد. همندرُرا به اَدری ایستاد و م جلویِدر پاسبان آن اما 

ها شده  انگار واردِ سرزمین شگفتی .کردم و نگاه مگام به درون گذاشت ،درگاهاز

 بودم.

بندهای از بندِ پنج د.نِ وکیل آباد بوپنجِ زندا بندِ بلکه ها نبود، سیاسیآنجا بندِ  

، یا با ندشدبا پلیس درگیر میکه  غیرسیاسی انیزندان .بود مُتفاوتزندان  دیگرِ
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را  آنها،ندر میفروختدِیا موادِ مُخّ ،ندکُشتوکسی را می کردهوردخُد وزَ دیگر نزندانیا

ها جهت، بدترین آدمند. ازایننبیه شوتا تَ ،فرستادندبرای دورانی به بندِ پنج می

توانستند، بسادگی که میهم  هرجنایتی. شدکه بخواهی درآنجا پیدا می ازهرگونه

جنگ پنج، در بندِ زندانیانِ برخی از کارِانجام میدادند. زندگی و

ازراههای گوناگون  میگردید.های گوناگون سپری کاری خالفویکدیگروستیزبا

ند. دکشیآزادانه میدرآنجا  هامعتادومیگردید د وارِ پنج ندِبه بَ ینئوهِرُک وتریا

 .گردیدندیا درآنجا به آن آلوده می ندآنها به انحرافِ جنسی دچار بودبرخی از

یها هم کساوا منمی بی .شومشگفت زده می اندیشم؛میکه به آن دوران روزها  این 

تانه از نگاه خبدبدند. و، بُزُرگ شده باسالمی همان جامعه یِدر دیگرانمانند 

اکِ وند. انگاردرمیانِ ساه ادوبی تجربه ب و م دانشکبسیاریا تربیَتی  کگیوپداگ

د خوآنها با چرا  .ه استوجود نداشتآینده نگرچهارتا آدم خردمند ومشهد، 

بندِ  ردَرومیانِ آن آدمهای ناج را به نناجوانو آیا دُرُست است،دند که ونیاندیشیده ب

 کالسهای آموزشیآموزشگاه یایک به  را انانوجپنج،  ندِبجای بَچرا  ؟پنج بفرستیم

توانستند می شوِرَ با این ؟بدهندسیاسی  وآگاهیِ آموزش به آنها کهردندمی بُن

گروههای بی پایه یِ  تبلیغاتِو  آخوندها دروغ هایرا که تحت تاثیر ناانجواز برخی

 اما ؟شان برگردانندزندگیو درس  سَرِ کنند و بهقرارگرفته بودند، راهنمایی  سیاسی

 رِش دادنِوَپَر و ردنک تربیتوش زوهمه به جای آم ،جامعه یِ اسالم زدهدر

تربیت  ورش دهندگان وهمیشه جای پر .آنها میاندیشند به تنبیه کردنِ، انانوجون

 ده است. وکنندگان خالی ب

خواستیم همه چیز یک شبه درُست شود. که می و بی تجربهکم دانش  ناجوانما  

و ستیزه جو  رزنسبت به رژیم شاه کینه وَ، بیشتر آن اوضاع و شرایطن پس ازدید

، ازندانم کاری یا از پس این سالها می بینم برخی ازکارمندان آن رژیم. میشدیم

رفتار وکردار و  با درهر صورتند. ه اآسیاب مخالفین شاه می ریختآگاهانه آب به 

موردِ احترام زندانیانِ غیرِ سیاسی درآنجا ، داشتیم ها همبستگی که ما سیاسی
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دیگران درگیری و و سیاسی ها میانِ ماکه اگرکسانی بودند درمیانِ آنهادیم. بو

 نی میکردند. شتیباآمد، ازما پُبرخوردی پیش می

شگفت ناگهانی و منجا برایهمه چیز آ .آن پاسبان مرا به بندِ پنج آورد کهی روز 

تا ازپاسبان  مبرگشت م به روبرو افتاد، فوریانگیز بود. همینکه دَر باز شد و چشمَ

که از دودِ  بزرگی به یک سالنِ ومن ا در بسته بودجا کجاست؟ اماینکه  رسمبپُ

سه آشیانه،  های فلزیِ ختدو طرفِ سالن را تَ ه آلود بود، وارد شده بودم.سیگار مَ

ها  تختسالن باز بود.  ه یِها، راهی تا تَ ختکه ازمیانِ تَبودند روبروی هم گذاشته

در  ناکه زندانی میانِ آنها را یکمتری باز گذاشته بودند و بهم چسبانده ،را دوتا دوتا

 ها دورهم می نشستند. ختپای آن تَ

ساعتی برای هواخوری  دند؛شکه پنجاه نفری میرا پنچ بندِ بیشتَرِ روزها زندانیانِ 

 ردند. مساحتِ هواخوریبُمی ،آن را گرفته بودکه دیوارهای بلندی دوربند حیاط به

 تنها آسمان دیده می شد. درآنجاکه خودِ سالن بودکوچکتراز

میانِ سی تا که سنِ آنها  بند پنجی زندانیِبا وارد شدنِ من به میانِ بند، چند   

 رآوردن گردیدند.دَاَدا و اَتوار رگرمِسَآمدند و سویمبه ، آمدبه چشم میپنجاه ساله 

ها  ازمیانِ آن داشتم، خودم را نباختم.که رسی تََنَ و ماجَراجویا نه م با روحیه یِمنَ 

اوانه به همه جا وهمه کس نگاه میکردم. با گامهای اما کنجک ،مادامه داد راهمبه 

 جواننوسالن پیش رفتم. درآنجا چشمَم به چند نفر  های ته یِ سنگین تا نزدیکی

 افتاد. ،دنده نظر میآمکه مانند خودم ب

ها به اندازه ی ِکافی گویا اما چهره و نگاههای آن ،دیدمکه آنها را میبار بودن ستینخ  

دم: آیا سیاسی هستند؟ پرسی م وازگونه ی دیگری هستند. جلوتررفت کهبودند

 زودی خواهیگفتند: بنشین بم: اینجاکجاست؟پرسید .دلگرم شدم ،گفتند: آری

 ،است ، گفت: اینجا بندِ پنجبود های فداییچریکهوادار زآنهاکها یکیسپس .دید

 .انطبقه ی پنجم جهنم مسلمان
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وانی یِ فراچیزهای گفتنی وناگفتنرا درآن بند نگاه داشتند. نزدیک به سه ماه م  

 ندیده وزمان تا آندیدم. آنجا را ای زشت و برهنه ی ه ها و واقعیت ازانسان

 .ندازه پَست و بیهوده سِپَری گرددتواند بدان ا زندگی میکه  بودم ندیشیدهانی

گوید: پیشِ من ، میاست رغ، به زال که دیگر بزرگ شدهخُدای سیمُ درشاهنامه زَن

 زندگی کردن را بیاموزی: تام زندگی کن، برو درمیانِ مرد .که خدا هستم نَمان

ن از روزگار رو آزمایش کُبُ         مگر که این نشستن نیاید به کار            

... 

خوب و بَدِ هایی از درساندوختم و  یروزگار، تجربه هایآن آنجا ودرمنهم به ناچار  

 ...! آموختم زندگی

ها پنج نفر شده بودیم. دیدم آنها  سیاسی ، مابه بند پنج روز با آمدنِ من آن   

 از خود دُرُست کرده بودند. شد، برای پَدافندکه تیزی نامیده می چاغوییرکدام ه

درآورَم و به فلزها، ده سانتیمتری  از وَرَغه های فلزی تخت ممن کهپیشنهادکردند

چند  .درآوردم از تخت یک وَرَغه ی فلزی ای سیمانی بکشم، تا تیز شود.دیواره

درست  یا چاغو یک  تیزیمانند دیگران و  می آن را به دیوار سیمانی کشیدساعت

 کردم.

 با درآنجا .مگذراندرسَزوا مدیدماجراهای بسیاری را   ،بند پنج ماهِ درآن سه 

سال ی افتادم که هم سن وجواناندرکنار .دمی آشنا شدیگری از زندگهای  واقعیّت

دی کتاب خوانده، اما مُعتاد شده، دُزیشترازمن ببرخی ازآنها بودند و خودم 

  .بودندوآدمکشی کرده 

دوباره گُذارم  .دوسال درآنجا بودمنزدیک به و  مآمد ها سیاسی آنکه به بند پس از 

به بند پنج افتاد. اینبار بزرگتر شده و تجربه های بیشتری آموخته بودم. یک دوره 

شده بودم. دربندِ یک داستانی برای ما  ی فداییهاچریک بند یک نماینده یم دره

 پاسگاهیبه  مرا برای بازجوییرشدیم. که بناچار با پلیس درگیپیش آمدها  سیاسی
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بندهای دیگر بود و دیوارهای شیشه ای داشت،  راهِچهار درسَرِ درمیانِ زندان،که 

 رده بودند.بُ

ن،کشیده ای)سیلی( به من زد. منم درجلوی چشمِ افسران زندا درآنجا یکی از 

تا  مشُدند، دستم را بلند کردرَد می شیشه ای پاسگاهِکه ازکنار عادی نازندانی

 را که به خوبی به او نرسیدهدستِ م ،دور و بَرَش نِای به او بِزَنَم. اما پاسبانا دهکشی

پاهایم را به ردندبُسپس  لگد کُتَکم زدند.ستند با مُشت وهرچه توانو ندگرفت،بود

ند و به بَکوچکی  سلولِتَک یک درازآنجا بُردند  ،چوب زدندبا ند وبستفَلَک 

 شده بودم، با زنجیرها وَرپا بایستم.که مجبورنجیرکشیدندزَ

 هرکدامانگار ند.دوبه دهنده شدرآزاسنگین و بسیارزنجیرها پس ازچند ساعت،  

 نازندانی .ردندوارد میآواند که به پاهایم فشار  هکیلو وزن پیدا کرد دَه ازآنها

پلیسِ زندان بودند. شدهباخبر مخوردنَتک وکُ و زنجیر بندکه ازداستانِ  سیاسی

اعتصابِ غذا اگر مرا به بند سیاسی بر نگردانند،  که جریان گذاشتهدررا

آن تَک یک هفته از ازپس  و ندکازبکه زنجیرها را بود پذیرفته کرد. پلیسخواهند

 ند.ادفرستبه بند پنج دوباره برای سه ماه  ، امابیرونم آوردند یسلول

رده بودم. ازسویی کیِ بیشتری پیداتجربه و پُختگکه به بند پنج رفتم، اینبار  

 زندانآن افسرِگوشی به یک تومن  کهبود غیرِسیاسی چُو افتاده نادرمیانِ زندانی

 زده ام. ،می ترسیدند او از معروف بود و زندانیانِ عادی به اِس اِس که

من  اما .بودم دهشُرباکی ناموَ بندِ پنج به نترسی و بی یانِبدینجهت، درمیانِ زندان 

 نداشتیم.خبراز این شایعات  آن روز دوستانمو

 کوچک ، به این رویداددیگر زندانی هابند متوجه شدم که درمیاندر بند پنج   

نترسی هستند.  ها آدمهای  اده اند. گفته بودند این سیاسید بیشتریشاخ و برگِ 

 .که چهارتا مَللَغ خورده است زدهآنها آن افسرِ فالنی را آنچنان کشیده ای یکی از

 ازمن به بند پنج هم رسیده بود. این خبر پیش

حتا هرکار ناجوانمردانه یا جنایتی را لُمپن هایی بودند که بند پنج،  نِازندانی بیشترِ 

 و وترسُ آنچنانیک پاسبان رابراما درب .دادندانجام مین خوددوستا ر ضّدِبگاهی 
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به  برخالف آنها ما سیاسی ها گردیدند.موشِ مُرده مییک که مانند شدندناتوان می

اگرخوابیده یا گذاشتیم، اما بی احترامی هم نمی کردیم. س احترام نمیپلی

 پنج همینکه به بند شدیم.جایمان بلند نمیاز ،آمدفسری میده بودیم و ایکشرازد

خوشحال شده بودند. منم با ، انگارمیکنندهمه به من نگاه دیدم شدم، وارد 

همچنانکه توانستم به خوبی گام بردارم. ، نمیبود که به کفِ پاهایم خورده هاییچوب

 خالی کدام است؟ پرسیدم: تختِ بودم، ند ایستادهدرمیانِ ب

ه نشستند درته یِ بَاز دیگران و جُدا که  خودمان پیش ازآنکه بچه های سیاسیِ 

آنها را تا از. چند ند، تختی را درمیان بند خالی کردنایجندِ پنجُلو بیایند. بَ ،بودند

آمدند و درکنار  بزن بُهادرهایشانشناختم. ، میبودم نجا دیدهآکه در دوسالِ پیشاز

 ؟میا درباره یِ اینکه چرا با پلیس درگیری کردهنشستند وها  سیاسیتخت، با ما 

 ؟چای نوشیدیمکردیم و گفتگو،شده امبه آنجا تبعید  چرا دوبارهو

 جلویِ برخی ازآن وبیش توانستیم،کمکردیم و برنامه ریزی  روز آن فردای از  

مانند هم بندِ پنج را خواستیممیشت، بگیریم. که درآنجا رواج دازشتی را کارهای

 یم. سامان بدهکاری کرده و سروتمیز بندِ سیاسی

توپ  هاآنکردند. به کمک درآن کارها با ما همکاری می، ها هم پلیسبرخی از  

هنگام  والیبال بستیم.تورِ ،یِ بند پنجدرمیانِ همان هواخور یم وبال خریدوالی

همچنانکه کردیم. والیبال بازی می کرده، یا ورزش انهواخوری با بیشتر ِزندانی

 .بود وکیل آباد زندان بدترین جای، سیاسیبرای زندانیان غیرحتا پنج بند :گفتم

مشهد یا شهرهای  ساواککه ازسیاسی  سرنوشت زندانیانسپس متوجه شدم، اما

ی از برخ است. داشته س زندانبستگی به رئیشدند، آباد میزندان وکیل  وارد دیگر

 را اما برخی دیگر از زندانیان سیاسی ،آوردهمیبه بند پنج  را زندانیان سیاسی

 ند. ا بُرده می ها سیاسی راست به بندِیک

با  اماداشت. وجود و بند پنجزمان شاه  ی که در زندانِهایو کمبودداستانها با این  

 دیدیازهربینم  می .اوینِ آخوندها بدست آوردَم زندانِ از پس از انقالب تجربه ایکه

 و پوشاکخوب  هایتمیزی، آسایش، آرامش، خوراک توانیم:، نمیمگریبنبه آنها که 
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توانست می زمان شاه سیاسیِو غیر در بندِ سیاسیزندانی هرکه  یدلبخواه های

آورده اهم درزندان فرکه دیگر های گوناگونِسرگرمیورزش و داشته باشد.

، خواستمیاگر هرزندانیکه  زمان شاه آموزیِ.کالسهای سوادآموزی وکاربودند

 راخودش  شخصیتِدر پناهِ قانون زندانی هرهمه مهمتراز. کندتوانست شرکت می

برخی از آنها با زندانیانِ سیاسی و احترام می گذاشتند اوبه  نا، نگهبانداشت

 را در یک اتاغ ده نفره سیاسی زندانیِ نفر دسَ در زمان خمینی اما .ست میشدندود

خوراک به در زندان خمینی  حیوانات را درتویله میکنند.نگارکه اددادنمیجای 

اعدام از انزندانی هراسِترس وبی قانونی و از همه بدتر، .اندازه کافی وجود نداشت

 . داردمینگه  و زندگی مرگ خِرزَبَ میانرا در زندانی ذهن و روانِ ،استخاره ای شدنِ

که احترام آمیزی می افتادم  برخوردهای یاد بههرروز  ،که بودممینی خُ در زندان 

دُشمنانه برخورد  .میگذاشتندزندانیان سیاسی  مازمان شاه، به زندان  پلیس

این افزون بر سنجیدم.می پاسبانهای زمان شاهرا با ان آخوندها انبزندان یِانسانوغیر

لِ سَرسَبد و گُخودمان را داشتیم و ییی با الروحیه  زمان شاه یدانیان سیاسما زن

ات بیشتری را از پلیس امکان گذشتکه میروز. هردانستیمرژیم شاه می طلبکارِ

چون  ،ندمان شاه به زندانی کینه ای نداشتان زبانزندان کردیم.درخواست می

فداکاروخوبی میدانستند.  مسلمانانِ مارا  ،اسالمزده یِ آن دوران درجامعه یِ

 مونیستکیا مُسلمان که سیاسی نابا زندانی زندانباناناز برخیهمچنانکه گفتم، 

 شدند. دوست می بودند،

که  آنازپس گفتم،  که؟ همانگونه زندگی در بند سیاسی چگونه بود :دیرسافشین پُ

به بند  آمد و مرا پاسبانیپس ازسه ماه دوباره  پنج بُردند،مرا ازساواک به بند

ه ها به در باالی پاگرد پلّزندانیان بند  آنجا،شدن به  . هنگام واردبُردها  سیاسی

برگذار  گویی رااین برنامه ی خوشآمدبرای همه یِ تازه واردین،  پیشوازم آمدند.

 . میکردند

گفتند. میخوشآمد  جلو میآمدند و شوخیشناختم، با خنده و آنها را میچند تا از

گفتند: نماینده و را شناساندندخودو ندآمدازمیانِ آنها جلوترچند نفر دیگرسپس 
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خندانِ و ر مِهرهستند. درمیانِ آنها چهره یِ پُهایِ سیاسی  ی کدام یک ازگروه

که ضی باباخانی راها بود و یارغارش مرتیئتوده که نماینده یِ  رضا شلتوکی

هم  پدرحزبِ توفان وردیجنُبُ سعادتِبیاد میآورم. باباپور کرمانشاهی بودند،دوهر

پیش ازآنکه من  ها سال شلتوکی رضا که . همان روزهایِ نخست شنیدمبودآنجا 

که هرچند حزب توده را این داستان موجب شد است. بدنیا بیایم، درزندان بوده

 آنهارِهرسه نف آخوندهام. شَوَ قایل احترامی برای شلتوکیدردلم قبول نداشتم، اما 

 .اند کردهشکنجه و سپس اعدام و دستگیردوباره پارسال  را

یست با حزب ئائوتوده ای، مپیکاری، از فدایی ، مجاهد ،  ندِ یکی ِ بسیاس انزندانی 

 . حزبُگردیدتشکیل میکردند، تنها زندگی می آنها که یِ دیگرزنداناهلل هی و چند 

قوانین  از بودند ناچارو را تشکیل میدادندکوچکی  جمع مینیهوادار خُ نِااهلل هی

شرکت  های جمعیبرنامه وو در ورزش  بودند گوشه گیربیشتراما  .ندکنبند پیروی 

 کردند. نمی

با یا قرنتینه ی بند،  "رزخانهمَ"توانست چند روزی درمی تازه وارد یِهرزندان 

روزانه  کِخوراباشد.  آنها مهمانگردد و  هم سُفره ،هایِ زندان نمایندگانِ گروه

 رسَرِ سُفرهدَ ند وبُردان میآمد، میزند  که از آشپزخانه یِ شامِ زندانیِ تازه وارد راو

از فروشگاهِ یِ دیگری که درآنجا گاهی تُنِ ماهی یا خوردن .گذاشتندیِ نمایندگان می

 گردید.  افزوده می راکهاخوبه  شُد،می هزندان خرید

 همسُفرهها  گروه گانِبا نمایند رمَرزخانهد ،تازه وارد یِزندانکه  یدرآن چند روز 

چونِ و وچند سیاسی هایِ گوناگونِ گروهدرباره کمی  آگاهی و شناختِ. گردیدمی

خواهد چگونه زندگی که میوانست تصمیم بگیردت. سپس میبدست میآورد، بند

ی سیاسی  هاگروهاز وادار یا درپیوندبایکیکند. کسانی بودند که ازبیرون ه

کسانی هم .گردیدندمی خودهمراه گروه یا شام ازنخستین نهار هاپسآنبودند.

برایِ  یچهارچوبِ ایدیولوژیکوزهیچ مرزوهنند ویِ گروهی نداشتکه وابستگبودند

تنها زندگی میکردند، تا آرام آرام به یکی  د. آنها دورانی راخود نساخته بودن
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 هابه آنها می پیوستند. درآندوران بود که گروهسپس ها نزدیک شده،  ازگروه

  تازه وارد را به گروهِ خود نزدیک کنند. یِتا زندان کردند،تالش می

هایِ سیاسی درزندان، برایِ یارگیری ازمیانِ  بیشترین تضاد ودرگیریهای گروه 

 تازه وارد پیش می آمد. افرادِ

یِ خوب و آرامی را که بتوانیم زندگ بودیم برنامه ریزی کرده سیاسی،ان ما زندانی 

که  که همه بتوانند هرکاری شتآرامش دا رانیم. بندِ ما نیاز بهبگذمیان بند در

 د.خورَاما آرامشِ دیگران بهم نَ ،انجام دهند ،ود داشتخواستند و امکانش وجمی

، دناستراحت کن سکوتدر یاروزنامه بخوانند،  کتاب یاخواستنداگرکسانی می

نهار یا  که چه هنگامی بودیم هماهنگ کرده. برنامه ریزی وآرامش داشته باشند

 ری داشته باشیم. کدامهایی ورزش کرده یا هواخو شام خورده شود. چه ساعت

 های کنیم. روزیردیوارها را گردگوهای بند را تمیزکرده یا در ها و نرده روزها سلول

نظافتِ روزانه ی بند را که تمیزکاری و شدندبه نوبت یک یا دوشهردار انتخاب می

 دادند.انجام می

شد. نماینده ای برگزیده می نامیان زندانیاز برایِ هرکاری یک نماینده  

که  ییها خوراکیکه برکیفیت و پُخت و پَزِ رآشپزخانه یِ بزرگِ زندان داشتیمد

مُالقات با خانواده  روزهایِکرد. نماینده ای هم برای ارت میگپُختند، نِ برایِ ما می

 .گرفتاز پلیس میمالقاتی داشتند  که  را زندانیانی هرستِفِاو  .مگزیدیبرمیهایمان 

 برد.یبه سالن مالقات م آنها را هرکدام به نوبت سپس 

کاستِ یا کم و ،توانست خودش خودسرانه برود، درباره یِ خوب و بدهرکسی نمی 

همکاری  به هردلیلی با پُلیس کسانیکه بُریده، یابند با پلیس گفتگوکند. مگر

 ناچون زندانی .شدندتنها میه وکه ایزولشُمارشان کم بود ،بُریدهزندانیان کردند. می

که به نمایندگی کسانیتنها کردند. برخاست نمیآنها گفتگو و نشست و بادیگر

 توانستند خواسته هایِ بند را با پلیس درمیان بگذارند.برگزیده میشدند، می

هایِ سکوتِ  ساعت ،تا سه ی نیمروز که روزها از ساعت یکهمه پذیرفته بودند 

آمد، همچنانکه گُفتَم بوجود می آن دو ساعت در بند باشد. درسکوت و آرامشی که
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هنری کارهای دستی و خواندن یا ساختنِ کتابکه استراحت و بکارخود یهرکس

های شخصی و مجله های گوناگون، افزون برکتاب گردید. بود، به آرامی مشغول می

. برایِ هریک کتاب داشتسَد جلدبیشتر ازکه هرکدام  بخانه داشتیمکتاچهارتا

 کتابخانه ها سرپرستی برگزیده می شد.آن از

خودمان بود، هرکدام را کارهایِ هنری و دست سازِکُمُدهای جاکتابی را که از 

یا نیاز به  شُدمیجای داده بودیم. اگرکتابی پاره  ،درسلولِ یکی ازافرادِ زندانی

جلد و پوشینه ونها را ازکه آن بودند گرفتهدکردن داشت، کسانی ازبچه ها یاجلد

نخ و  .گرفتیممی نام را از زندانبانریشُآردِ سِ.ساده بودکاربسیارکنند. ابزار سازی

 . اشتیمد همراهبه که هم  تیغِ مدادتراش

 .آمدکه هر روز از بیرون می نامهکه درآنجا بود وکاغذ های روز ا آن ابزارهایِ کمیب  

کارهای دستی، برای دیگری وکتابا کُمُدهای جادکور بتوانسته بودیم میزو

که میخواست، هم درمیانِ بند بود وهرکسیهایمان بسازیم. تلویزیون سراسری اتاغ

ها بایستد و تماشا کند. تیمِ  داشت، جلویِ نردهتوانست هنگامیکه فیلم و برنامه می

یکی دو ساعت برپا کرده بودیم. هرروز ،بَسکِت و والیبال با فوتبالِ میدان کوچک

 دادیم.وهرچند ماه یکبار مسابقه می کردیممیبازی 

 ضّدِکتاب یِزده ازجامعه یِ اسالم اما چون .خواندندکم و بیش کتاب می ناانیزند  

یت داده ، بیشتر به ورزش وکارهای بدنی اهمّبود چیره شده هم چریکی جَووِآمده و

ا گذشته بود، ازآنه سالیو های چپ، توده ایها که سن میشد. درمیان گروه

کتابخواندن  اهلِکمترهاچریک  زا کتاب میخواندند. مجاهدینچریک هاازبیشتر

و تکرار  خواندندمی رای اسالمی کتاب دعاهاو که تنها قرآن ناحزب اهلل هیبودند.

بندهای  که در سیاسیغیر ناها با زندانی زندگیِ ما سیاسی وجود اینبا .میکردند

افتاده  بسیار تفاوت داشت. ما خودمان آگاهانه یاهدفمند، به زندان دیگر بودند،

 .دادوسرفرازی میبه ما غرور میدانستیم،خود را مُبارزکه زندانی کشیدنِ ما ؛بودیم

ما را  دادیم؛که روزانه انجام می هایِ گوناگونی و ورزش ،آگاهانه کشیدنِ یزندان

 داشت.نگه می شاداب و سرزنده
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ها پیش آمد و شما را  لیس برای چه بود، که این داستانیِ شُما با پُپرسید: درگیر 

 دوباره به بند پنج فرستادند؟

رازگاهی به بهانه یِ به دستورساواک، هَ هایِ زندان خودشان یا گفتم: پُلیس 

 ، همچنینگشتندمیرا ها درون سلول شدند. آنهاه بندِ سیاسی وارد میسی، ببازرَ

خواستند وانمود کنند می روانی ی. با این برخوردهاکردندجابجا میهایِ ما را  کتاب

 بدین روش شاید اندیشیده بودند که. رژیم شکست ناپذیر استکنترل دارند و که 

 پایین نگه دارند. زندانیان راروحیه یِ 

ها دیگر آن.جامعه دربیرون دگرگون گردیده بودکه شرایط  پنجاه و ششدرسالِ   

که برنامه ند. این بودخواستند، با همان شیوه یِ گذشته به رفتارشان ادامه بدهنمی

شنیده استفاده کنند.  سیاسیزندانیان دِ عادی برضِّ نا، تا اززندانیبودند ریزی کرده

 کرده بودند. استفادهاین شیوه، ازگذشته هم دربودم 

سدا واردِ بندِ ما شدند. ما یِ عادی با سر وروزهنگام سکوت روزانه، چند زندان یک 

یم آنها دید ؟تا ببینیم چه پیش آمده استیم هایمان بیرون آمد کاوانه ازسلولکنج

هایِ هاج و واج ما  لوی چشم، ازجخالکوبییافه هایِ قکنان، با ریخت و غغ و تَلَ

د و به رویِ یرفتنبروند. م ،خالی مانده بوداتاغ که چند تا به ته یِ بند ندگذشت

و برایِ خودش  میباشدها  که اینجا بندِ یک سیاسی خودشان هم نمیآوردند

که هرکس به اینجا وارد شود، باید دانستندسروسامان و قوانینی دارد. انگار نمی

 ازمَرزخانه)قرنتینه( گذشته و قوانینِ بند را پذیرا باشد.

باید با آنها چگونه  ،درمیان گذاشتیم که ببینیم هم نشستیم ودور روز همان 

به آنها بگویند، و کردهدندکه بروند با آنها گفتگوبرگزیده شنفر کنیم. سه برخورد

سانی هستیم ما چه ک کهگونه است. به آنها یادآوری کنندچ ام شرایط و قوانین بندِ

از پلیس بخواهند وند وبا اینکار شاید خودشان پشیمان ش .و چرا زندانی شده ایم

 که آنها را به بند خودشان برگردانند.
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پیشنهاد دادم:  کنجکاو شده بودم. ،را در بند پنج دیدهسردسته یِ آنها  که من  

آنها، ازروستایِ گلمکان  سردسته  .کنمفتگوکه بروم با آنها گ یی باشمیکی ازآنها

 . مشهری واهلِ یک کوی و برزن بودیمبا او ه بود. شاندیزنزدیکِ 

تاده با آنجا ایسبه جلوی سلول گلمکانی رفتیم.دیگر  یاز بچه هاهمراه با دوتا   

اره یِ گفتگویی درب سپس درمیان گذاشتیم، آمده ایم آنها احوالپرسی کردیم.

 ایش گفتگلمکانی به یکی ازنوچه هداشته باشیم. با شما سیاسی بنداین قوانینِ 

در تمام شب چای بیاورد.  ییِ تازه داشت،که همیشه چاازفالسکِ بزرگِ بند که برود

 ،آن فالسکمیخواست، میتوانست برود برای خودش ازچای اگرزندانی و روز، هر

هایش  دوره نشستیم. نوچهها رفتیم و. به میانِ سلول آنبریزدتازه دَم کرده  چایِ

 هرکدام روی زمین یا باالیِ تختِ سه آشیانه، جایی برایِ نشستن گرفته بودند.

تا قوانین  است فرستاده ه ما می بینیم، پلیس شما رااینگونه ک من گفتم: 

 ،کارکه برایِ پاداشِ ایناند ما را بهم بریزید. شاید هم به شما گفتهندِ بَسامانِ سروو

 آمدهما به نمایندگی ازجانبِ بند اما کرد.خواهندآزادتان دادرمُ هشتبیست ودر 

 این بندِما برایِ که  بگوییممیخواهیم به شما که شما را درجریان بگذاریم.  ایم

ها را گذاریم کسی بیاید آنکه نمی پا ساخته ایمسامانی بروسَرنین وقوا ،سیاسی

 خراب کند.

ازسکوتی کوتاه، انگار سالی ازماها بزرگتر بود. او پس بیست گلمکانی پانزده  

دید. سرش را باال و نشسته بودیم، نمی با ادبکه آرام و  ناشمی درکاله ما جوانپ

بازوها یراهنش را درآورد، تا ما پ سپس .ش انداختبَبغَپایین آورد و بادی به غَ

ببینیم. درچند جای بدنش زنی را خالکوبی کرده، یادگار و بهترهایش را  خالکوبیو

آغاز به  رو به نوچه هایش کرده، .آنکه پاسُخی بدهدبود. پیش از تهشعری هم نوش

خواست هایش نمود. می چاغوکشیو یبزن بهادُر هایِ داستانگفتنِ یک سری از

 .چاغوکشهایِ نترسی روبرو شده ایم که با کدامگونه ما را درجریان بگذاردبدان

 گفته هایِ اوچاشنی بهحال بازی بودند ودرهایشان  با تیزی  نوچه هایش همزمان  

ند. بویژه برایِ اینکه رویِ ما را کم کند؛ این داستان را دکررا تایید می یکدیگر زده و
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که بدِ  ها د پنج، چند تا ازاین سوسول موسولبه میان آورد و گفت: پارسال دربن

م گفتم: ساواک گونه اَدَبِشان کردیم وغیره. منچگفتند، هنشاه آریامهر را میشا

 ، اما نتوانست اَدَبَم کند. اَآلن هم اگرنگه داشتدر زیر بازجویی ا رماه م چند

شویم. اما بَخشِش بِدَهیم و پَشیمان نامه بنویسیم، آزاد می  هرکدام ازما دَرخواستِ

 .زندانِ بزرگتری است ،با بودنِ این رژیم کنیم ،چون بیرون زنداناین کار را نمی

خریدیم، نا باوَرانه یکه زندان را به جان مها آن از نگاهها  کردارما سیاسیورفتار 

آزاد زودتر دادند، تا شایدا هرکاری را برایِ پلیس انجام میچون آنه .بود شگفتو

 .شوند

د که پشیمان شده اید، آزادتان می نوشتی اگرشما افشین پرسید: واقعن    

 کردند؟می

شد. اما پس آزاد مید، توانایی داشت که ابراز پشیمانی کن کسیاگرگفتم: آری،    

نوشتنِ پشیمان نامه شستشوی مغزی شده بودیم،  و ازسالهاکه بدانگونه تربیت 

به مردم  کردن پُشت پشیمان نامه را خیانت به همرزمان ونوشتن  .ساده نبود

اما  ،پشیمان نامه نوشتهچند نفر بودندکه  میدانستیم. ،یِ آنها مبارزهو

 .عذاب وجدان گرفته بودند، کرده مردیجواناس نااحسو ه بودوردشدغرورآنهاخُ

ما  روانهن وذ اینافزون برزندانیانِ دیگر هم با آنها نشست و برخاست نمی کردند. 

روز به روز  بیرونِدر که میاندیشیدیمشده بود ووِ زندانجّمبارزه و  آنچنان درگیر

ریشه  پدیده های اجتماعی را توانستیمنمیما که  .گرددمیبیشتر بدبختیِ مردمفقرو

های واقعیتگرا شده، درک درستی ازهنه بیشتر ذچزندان هردر بررسی کنیم. ای

 .  را نداشتیم زندگی در بیرون از زندان

دانید می و یم: اکنون که شما را درجریان گذاشتگفتیم گلمکانیبه  صورت درهر 

اما دوباره پیشِ شما خواهیم آمد.  .کنیمقراراست، زحمت را کم می  ازچه داستان

. زمانی نگذشت که گذاشتیمجریان برخورد امروزرا درآنها و برگشتیمپیش بچه ها 

 ما بگذارند. امروزِ برخوردِتا پلیس را درجریان  ن رفتنددیدیم آنها هم پایی
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توپِ فوتبالی را هم با  ند.س با سَر و سِدایِ بیشتری برگشتپیشِ پلیازاینبار  

ها به پایین افتاد.  که از نرده . توپ را به هر سویی پرت میکردندودندرده بآوخود

هایِ ما  خواستند به گپاینبار دیگر نمی .ه پیش آنها رفتیمبامدادِ فردایش دوبار

ولتیماتوم کرده است. ما هم به آنها اکه پلیس آنها را پُرروشن بود ،گوش بدهند

زندگی کنید، باید خود را با ما  سیاسیخواهید اینجا دربندِ گفتیم: اگر میدادیم و

 هماهنگ سازید؛ وگرنه فردا جوردیگری به سُراغِ شما خواهیم آمد.

 ها سوسولبچه که یعنی شما  سری تکان داد و گلمکانی خودش لبخندی زد 

هایِ نترسی ها، چریک سوسولبچّه دانست که این نمی .خواهید ما را بترسانیدمی

 .ی کرده اندکار کتکوتمرینِ کتک خوردن  دوران دبیرستانازکه  ندهست

وَنگ کوبیدن است. اهبیشتر به آنها بها دادن، آب درشب تصمیم گرفتیم، ازاین آن 

گذارند آنگاه می.کنیمته یِ خودشان اَدَبِشان میرویم، به گفمی نفر با همچند 

آنها که شناختِ و ایش رفتیمکه فرد. این بودنخواهند گشتهرگز بَرو روندمیو

 :گفتیمبرایِ درگیری آماده نکرده بودند.درستی از روحیه یِ ما نداشتند، خود را 

افتادیم وآنچنان که اَدَبِتان کنیم. ناگهان مانند شیرهایِ درنده به جانشان  آمده ایم

افتادند ه یِ کتک خورده ، راه کلّوبه خواب هم ندیده بودند. با سرکه  کُتَکِشان زدیم

که درجلویِ درهایِ دیگرده یِ بچه هایِ هایِ گره کرمُشتلرز ازجلویِ و ا ترسب و

 برنگشتند. دیگر، رفتند وبودند سلولِ خود ایستاده

های بند آمدند. همچنان که پیش بینی کرده بودیم، ما  که پلیس چیزی نگذشت  

که  هاییداستانآن بردند و برای بازجویی شناختند،ها نام برده و میچند نفر را که آن

 گفتم پیش آمد.

ورفاه مردم  یآزاد برایِکردیم خیال میکه  ما یِروزازدیدِ آن سیاسی بندِ یکِ 

که  دیدیمبود. آنجا را جامعه یِ کوچکی می یم، بسیارمهمکشکشورمان زندانی می

ست و توانه خواهد بود. هرکس تا آنجا که مینمونه ای برایِ ساختنِ ایرانِ آیند

کرد، تالش میکرده واحساس مسئولیت نجید، امکاناتِ بند میگُدرچهارچوبِ 
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ها هرکدام به شمارافرادِ خود  هگروتِ خود و بند سهیم باشد. افراد ودرسرنوش

 حق و حقوق داشتند.وظیفه و

که مبارزه یِ مسلحانه با رژیمِ  بود سیاسی چیره گشته نِایبر زندان اندیشه ای اما 

خواندن کتاب  اهلِ نازندانیبیشترِازآنسو .میدانستیی تنها راهِ رها ،شاه را

خود بیندیشند و مشکالتِ  که بتوانند نبودند تاریخی تجربه های شناختِو

چگونه  کهنمی توانستند ببینند بررسی کنند. تاریخیو اجتماعی را ریشه ای

مهندس نیاز به میلیونها کارشناس و و  است گذاشته ه صنعتی شدندر راگام کشور

نداشتیم. را  کشوریک شناختی از پروژه های اقتصادی برای پیشرفت دارد. 

نمیتوانستیم سطح نیروهای تولیدی و روابط اجتماعیِ متناسب با آن را بررسی 

 ضّدِ خشونتگرایِ تئوریاین  هرچه بیشتر به دورجوانان زندانی که این بودکنیم. 

 .ندآمدمی گردسازندگی فرهنگ و

 که خلق مجاهدینِو خلق ییِهایِ فدا شدیدی میانِ چریکهمچشمیِ  

را تشکیل  بند نِابیشترین زندانی هردوسازمان مشی مُسلحانه را تبلیغ میکردند و

تازه واردین را به خود نزدیک و  کهکردتالش می گروههر جریان داشت. ،دادندمی

 همراه نماید.

را  ترورهاییو هاانفجارسازمان ویِ تشکیل تاریخچه و چگونگ گروههرنماینده یِ   

آن تازه یشتربرساندند. به گوش تازه واردین میآب و تاب با بودند، که انجام داده

شنیده بودند.  دربیرونکه این داستانها را  بودند یانیدانشجو ان و جواناز ،واردین

 خودِ آنها زبانو از یدندمیداز نزدیک را زی کادرهای مرک کهزندان دراما 

  بیشتر تحتِ تاثیر قرار میگرفتند. ،شنیدندمی

 ، چیزی نماندهبود شته شدهکه دردرگیری با ساواک کُ مجاهدی یا برایِ هرچریک 

با احترام  .انانِ شاهنامه ساخته شودکه درپیرامون آنها استوره ای مانند پهلو

 درمیانِ مازنده مانده وکه  ها یا مجاهدینکادرهایِ نخستینِ چریکبیشتری به 

 .د میکردیمبرخور ،بودند زندانی
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که داشتند  روحیه ایتادند، با هرندان می افکه به ز و روشنفکرانی نادانشجورِبیشت

شدند. این دوجریانِ مسلحانه نزدیک می خواه نا خواه پس از دوره ای، به یکی از

، بودند که تازه به زندان می افتادند، اگر ازبیرون توده ای یا مائوایست نشدهجوانانی

رفتند. کسانی هم ، نمیندی مسلحانه را دردستور روز نداشت به سراغ آنها که مبارزه

دانستند، ن میو توده ایها را وابسته به شوروی یا چی« ها یستئوئما»بودند، چون 

یِ خلق و ئهای فدادردستِ چریکبیشتر رزه،دادند. میدانِ گرم مبابهایی به آنها نمی

 !مجاهدینِ خلق بود

 جاهدین بیشتر بودند یا چریک ها؟پرسید: مُ 

 یناکه بیشترِ جوانندی درجریان بوداما درزندان رَوَ .گفتم: مجاهدین بیشتر بودند 

 اگر نماز، بودند که به زندان می افتادند، چون ازخانواده و جامعه یِ اسالمی آمده

درزندان از چون  .آنهاجاهد می ماندندسلمان یا مُمُ تا زمانی هنوز،هم نمیخواندند

، کردنددرکنارهم زندگی میو چریکها برخوردکردهبابویژه  ها کمونیستنزدیک با

تازه واردین خود  یا آمدپیش می ییهاگفتگواینجا وآنجا او میشدند.کنجکُبیشتر

با  بخوانند.را  یا جزوه کتاب کدام که ، آنگاه به آنها گفته میشُددندآورپیش می

روندِ شک و تردید و بُریده شُدَنِ آنها ازاسالم و  خواندنِ آن کتاب یا جُزوه،

 گردید.جاهدین آغاز میم

پشت دوران را آن و از خانواده های اسالمی آمدهخودشان،  چریک هابیشترِ  

رافیزاد خُضّد انسانی وپدیده های ستند بسیاری ازدانمی . آنهاه بودندشتگذاسَر

د. برخی گردکنجکاو نِانجواآن ذهنِ جستجوگرِنمیتواند جوابگویِ ، اسالمدر

مجاهدهایِ گذشته که خودشان همان  مارکسیست شده مجاهدینِها بویژه ازچریک

دانستند چگونه انگشت رویِ همان نکته هایِ شکننده و اندیشه برانگیز بودند، می

 .بگذارند

آورند، های چپ آگاهانه پیش می گروه آمد یاهای گوناگونی که پیش میدر فرصت 

. این یا کتابهایی را به آنها معرفی میکردندزدندبه تازه واردین میرهایی تلنگ

به  د وکرمیکنجکاو بیشترهرچه  را تازه وارد انِزندانیوخواندنِ آن کتابها،  گرهاتلن
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گذشته یِ خود  م وباورهایِها آرام آرام ازاسال. آننداختاشک و تردید می

آنچنان اما، مجاهدین بُرخوردهکه درمیانِ هم بودند نازندانی . برخی ازبرمیگشتند

ها جدا آنو ازوجود به مجاهدین پیوند خورده با این باوری به اسالم نداشتند. 

که ازاسالم  برخی ازآنهاییند. ماندمی به سازمانِ مجاهدین وفادار و شدندنمی

رخی هم پیوستند. ب شتند، گاهی یکراست به یکی ازگروههایِ چپ میگبَرمی

دیگر  اسالمیِهای غیریا به جریانها چریکسپس به  ند وکردمیتنها زندگی  دورانی

  نزدیک می شدند.

 یی که انجام میگردید،هاتالش کتاب هاکه خوانده میشد وآن  ونمایه یِدر بدبختانه  

که به زندان می  دانشجویی انِبرانگیختن واندیشه ورزکردنِ جواندرراستایِ 

خوب و بدِ اسالم یا عِلمی ها برسرِجدالجنگ وو کتابها آنافتادند، نبود. همه یِ 

انی بوجود نیامده زمان هیچ گروه یا سازمآندر گرفت.انجام می یسمبودنِ مارکس

، آینده یِ میهن ، برپایه تاریخ و فرهنگ ایران برایبرنامه ای متناسببتواند  بودکه

 دمکراسیِ یاحقوق شهروندی پشتیبانی ازو پدافندبرای تدوین کند. هیچکس 

با .کسانی وجود نداشتند تا بتوانند زندانیان را دنشده بوزندانی  پارلمانی

ما حتا به  ایرانی آشنا سازند. خردگرایِ با فرهنگ و فلسفه یِ بویژه ،اندیشهوهنر

ن هم تاریخ ایرا ،نداردفلسفه و فرهنگ  ایران  کهو می باوراندندجوانان باورانده 

ی این دروغها جواب  کسی را نداشتیم که تاریخ شاهان ستمگر بوده است!

تاریخدانی . و فرهنگمان آشنا سازد ختاری وما را با بدهدرا کرا ری وت هزارساله

 یک مسلمانِچرا توضیح بدهد که  زندانی آخوندانِو مجاهدینبرای اند وبتکه  نداشتیم

تاریخ را درس بدهد و که دودرآنجا نبتاریخدانی د. واقعی نمی تواندآزادیخواه باش

خرابیِ موجب زوال اندیشه و اسالم وعربهای مسلمان، ورُشِیُچگونه بگوید، 

اندیشید که بی چریکِ فدایی نمی توانستفرهنگ ایرانی گردیده است. 

 زندانی و هم رزم ،و مسلمانانِ دُشمنِ آزادی انچرا با آخوندآزادیخواه است، اگر

    است؟شده 
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به غیراز اسالم وکمونیسم، فرهنگ و فلسفه یا مکتبِ فکریِ دیگری در  کهآنجااز  

ها  جذب کمونیستاچارگشت، بنازاسالم برمی که هرکسزندان  وجود نداشت، 

تنها کسانیکه جستجوگرو پژوهنده در ایدیولوژیِ آنها ذوب می گردید. و دشمی

به جهانِ  گامرفتند ومیفراتر همجهانبینی آن ازدورانی ازچهارچوبه یِ  بودند، پس

چون از فرهنگ ایران آگاهی و شناختی  اما .گذاشتندمی تاریخ و فرهنگپهناورِ

البتّه  میشدند. کتابهای نویسندگان اروپائی رامیخواندند و مُقّلدِ آنها،نداشتند

 پاکنژاد را شُکرُهلل درآنجا .انگشتان یک دست هم کمتر بودآن سالها ازدرآنها شمارِ

و فراگروهی می  اهمیت میداد بیشتر به فراگرفتنِ علم و دانش هم داشتیم که

 اندیشید.

 د؟پیوندَگشت که به مجاهدین بِپرسید: کسی از چریکها بر نمی 

ندیده کسی را ها سال من دراین .گاهی بدونِ بازگشت بودروَند؛ گذرَ آنگفتم: نه، 

 دربرابرِکمبودهایِ فراوانیها  کمونیست.که دوباره مُسلمان شده باشد ام نشنیدهو

که به جوانانِ  ییرهابودند. تلنگُبرخوردارهایِ فراوانی ، ازبرتریردکه دین اسالم دا

 ها به اسالم و وقوانینِشک کردنِ خودِ آنکنجکاوی وشد، همچنین میزندانی زده 

را بیشتر به  جوانانزندان،  در آخوندهابویژه  ،کردارمجاهدینورفتار همچنینآن، 

ی  ها دریچه نشک کردن و اندیشه وَرزید آن.انگیختبَرمیاندیشه و پُرسش 

هارا هرچه بیشتر به که آنفرهنگ بوددانش وهنرو ه یکوچکی، به جهانِ ناشناخت

همان  فضای بند ازو  زندان ادبیاتاما  داشت.ک کردن و اندیشه برانگیختن وا میش

 فراتر نمی رفت.  های برخی آثارِکمونیستیترجمه و یاسالم ادبیاتِدانش و سطح

ها را هم پشتِ یکچر ،ازاسالم و مجاهدین جدا شدهکه هم بودند اندکی اننجوا 

کننده یِ ونقد دادندیادامه مهمچنان به جستجوی خود آنها  ند.گذاشتمیسر

، نگ و فلسفهاستادان فرهکمبودِ اندیشمندان وبااما .دندمیگردی ی سیاسیگروهها

اهمه داشتند، ها وگروه وجود ا اینب. همان سطح متوّقف میگردیدآنها دررُشدِ 

 که بچهکردندها تالش میآنند.ترسیدند و نگران بود ترمیبیشبویژه مجاهدین 

 ی تاریخی و فلسفی راهاخوانند، بویژه کتابن بکتاتا آنجا که امکان دارد هایشان
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تر برای یشکه بشود هایی خواندهکتابتالش میکردند. دانستندخطرناک می

 شده باشد.ها نوشته های آنایدیولوژی و برنامه مذهب وتایید

 ،های میان مجاهدین و فداییدرگیریبزرگترین تضاد و کردم،همچنانکه اشاره 

که گاهی ازمجاهدین واسالم بود نانی و بریدنِ جوانبرسرِهمین روندِ دگرگو رقابت

پلیس پنهان نگه ا ازهیاین درگیرکاری نیز میگردید.  نجر به درگیری وکتکم

که شوخی کرده یا کشتی  کردندرسید وانمود میر میسَپاسبانی شد. اگرداشته می

 .ندگیرمی

برای  را تریبرنامه و سیستمِ پیچیده کردند تامی ها را  الشترین تشبی مجاهدین 

که هایی خوانده شود میخواستند کتاب .فراهم آورندهای خود کتاب خواندنِ بچه

بندی درباره تا خواننده نتواند به یک جمع ،دِ اسالمی نداشته باشدسوی ضّسمت و

یا  شدمجاهدین نزدیک میتازه واردی که به اسالم برسد. هر خوب و بَدِ ی

خواند، ها را میادییِ آنهای پیشنه کتاباگر .ها را دنبال کندی آننامهخواست برمی

به  سادگیتوانست بنمی ،تازه وارد فردِ ،با خواندن آن کتابهاشد. ترسَردَرگُم میبیش

 .مجاهدین پِی ببرداسالمیِ های آلیِ برنامه و ایدهسترُستی یا نادُدُرُ

 کلکِ بوده، مجاهد گذشتهدر که خودهانآ بویژه همچنانکه گفتم ها چریک

کدام جزوه یا کتاب را اگر ،واردتازه  نِجوانا کهدانستندمی .خواندندمی مجاهدین را

رنامه ی بدرچهارچوبه آنهاآنگاه .باره اسالم میگردنددر تردیددچارشک و بخوانند،

 .نخواهند ماندهای مجاهدین، ماندگار 

را از راهم خواهی می که داری مییاه و هم با این تجربهافشین گفت: حاال ت   

 برگردانی؟

گانه نم بسیاربچهبیاندیشم، میمیها  که به آن جنگ و جدالامروز ،م: نهگفت 

-چریک شده یا مجاهد مانده ،زندان نای جواناست. اکنون اگرهمه بیهوده بودهو

شد؟ اندیشه یآمدند، چه دردی دوامت ازآب درمییسئوئای و مایا تودهبودندو

 و سازندگیِ تاریخ و فرهنگ راستایها درگروه آنیِ هیچکدام ازجهانبینو
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-هروتَهمه سَ .گردندفلسفی د موجبِ یک نوزایش فرهنگی که بتوانننبود نکشورما

 .یمیک کرباس بود یِ

سیاستمداران با سواد و فرهیخته وجود های آندوران، درزندا همچنانکه گفتم: 

وسیاستمدارانِ ، اندیشمندان و پُر انرژی  فداکار ازآن جوانان بتوانند تا ،نداشتند

بیشترِ ما  ی بیت کنند. ذهن و اندیشهی کشورمان تر، برای آیندهژرف اندیش

ترجمه  یِ، درگیر تفنگ و نارنجک شده بود. همه به دنبال چند جزوهنازندانی

تفسیرهای گوناگونِ قرآن و نهج  یاهای روسی مانماتریالیسمِ تاریخی و رُ یِشده

 .بودیم البالغه

 گورکی و برادرانِ که کتابِ مادرماکسیمساخته شده بوددر زندان جَووی  

 یِدگکه هیچ پیوندی به مشکالت زنو جان شیفته را  روالن کارامازوف یا رومن

چگونه آخوندها توانسته  اندیشید نمی. اما کسی شدخوانده می ،ندمردمِ ما نداشت

چوب قوانین اسالمی نگه دارند. کسی درچهار کنند ورا سد وتهجنبش مشربودند،

، مشروته جنبشِو پیروز نشدنِ زوال اندیشه ریشه یِ اصلیِ بداند  کهرا نداشتیم 

از خود نمی  ن زندان دارند.های اسالمی درهمیگروههمین یست که اتاعتقاد

 و همگام پرسیدیم که اگر برای پیشرفت و آزادی مبارزه میکنیم، چرا همراه

 و بهائیانشناختی از جنبش مذهبی نبود که کسی آخوندها زندانی شده ایم؟ 

آن کسی نمیدانست که .داشته باشدو دیگران زرین تاج  باب ومانند ، هاران آنرهب

به شکلگیریِ  آیا آن جنبشپیشرفته بوده است؟ جُنبشی یا بوده جُنبش واپسگرا 

پیش از جنبش که ین تاج زرّ کسی درباره یِجنبش مشروته کمک کرده بود؟

. اما همه گفتو چیزی نمی ، چیزی نمی دانستبود حجاب کرده کشفِ مشروته

جنگیده بود.  ناایری را می شناختندکه با فرانسویالجز مسلمان جمیله بوپاشایِ

 هنگِ سِکوالرِی فر گنجینهشاهنامه و آگاهی ازکه شناخت ونبود گروهیسازمان و

رمدین بوده است؟ که بابکِ خرّمدین چرا خّنمی دانستیم  .باشد داشته سیمُرغی

 ؟سراییده استچرا فردوسی رّم چه دینی بوده است؟ دین خُ

 اگر زندگانی بُوَد دیر باز                     بر این دین خّرم بمانم دراز                                       
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که باآنهمه  مولوی، حافظ یا دیگر فرهیختگان را نداشتیم که فردوسی، کسی

گرفتنِ ما ازتاریخ بَرجای  گذشتگی، آثارشان را برای درس هوشیاری وازجان

 ،، پیام آنها را نمیگرفتنداگر هم میخواندند د.و بشناس باشد ، خواندهاند گذاشته

  اُستوره های ایرانی را نمیشناختندونمی توانستند تاریخی بررسی کنند.  چون

خود  ،ایرانزمینکه بداند های ایرانی نداشت و استورههیچکس شناختی از تاریخ  

 بوده دادگریبرابری خواهی وهای سوسیالیستی یا  مادر و زادگاهِ اندیشه

سالم افرهنگ ایران در پیش ازبداند نداشت که  یباورشناخت و کسی .است

یِ کسی به بَررَس .، نه فرهنگ یونانیِ جهانی گرددتوانسته بود، پیشگام دمکراس

باید ، زادیرافخُ یِه درجامع نمیدانستندکه ،دادارزشی نمیها وتاریخ آنچنان ب

که  گفت؟ کسی نمیاسالمی را رونق بخشید رافاتِنه آنکه خُرافات زدایی کرد،  خُ

   آورد.ی بهتری را به ارمغان توان آینده، نمیگذشته تاریخ و فرهنگِ بدونِ شناخت

که  دوران داشتیممندانِ آنی تاریخِ مشروته واندیشهایی دربارهزندانِ شاه کتابدر 

هم  های آنجا. بیشترین کتابشدنمیداده ها نوانده و بهایی به آها را هم همه نخ همان

های  تاریخ، همچنین رُمانی ادبیات وشُده های ترجمه، کتاباز زندان مانند بیرون

را تحریف تاریخ ما نویسندگانِ آنهاکه اسالمی بودندارزشِ  های بی بکتاروسی یا

 ینچند د.یِ کشورما نداشتندرجهتِ سازندگ درونمایه ایهیچگونه کرده و 

، به تاریخ و بالهایی که کرده ها تالشکه نویسندگانِ آن داشتیمدیگرکتاب جلد

ی هبیشتر دربار کهرا هاکتاب بپردازند. من همان بود، آمدهبَرسرِ مردم و میهنِ ما 

های آغاخانِ های کسروی و اندیشهکتاب بویژه ،ندشده بودجنبشِ مشروته نوشته 

 ی کمهاه ها و با همان مایبهمان کتاندن کرمانی و سعید نفیسی را خواندم. با خوا

 تنگِ چارچوبه یِرهنگِ ایرانی داشتند، توانستم ازکه از تاریخ و ف اندکیوشناختِ 

 بِدَرآیم.تا اندازه ای  ی سیاسیهایِ این گروهبینجهانایدیولوژی و

ها رکمَوکوه  به این اسیهای سی هکار ما و این گرواین سالها  کهبینی اگرمی شما 

به  که مُنجَر سال پنجاه وهفترِفاجعه با رُخدادِ. این است، ازبَدشانسی نبوده افتاده

خونبارِاسالم  ندانستنِ تاریخِریشه در ه است،ان گردیدایرانیما  یِهادَربِدریوکشتار
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نتوانسته  . ما هنوزداردو داشتهاز فرهنگ و تاریخ خودمان  یِ ماکم دانشودر ایران 

، میآید آمده و برسرمان ،دین بیگانهازاین ایم ریشه یِ همه یِ این بالها راکه 

 .بشناسیم

باز  وجود داشت. که زندانیانی که گفتم و داستانهای دیگریزندانها و  با این حاال

 با رازمان شاه  و شرایطِ زیستِ زندانهایِ زندانبانانهم نمیشود رفتار و کردار 

 نِازندانی ماندنِ پیرامونِ مرگ و زندههمه چیزدر که یهای اسالمزندان شرایط

 بان،دانزن یانِه اهللبرای آخوند وحزب انزندانی جانِ سنجید. ،دزنَدورمی سیاسی

 .ناچه رسد به حق و حقوقِ زندانی تا ارزشی ندارد

آباد زندان وکیل  تمیز بودن یست.به اندازه ن ناهای اسالمی خوراک زندانیدرزندان 

در بندهای اوین . دسنجیبا اوین آخوندها  تواند، نمیانند هتل بوکه مزمان شاه را 

 یعنی تنگ و فُشُرده،بسیار . درفضایبوددرکار ن نابرای زندانی ورزشی م،که من بود

 ،پنج تا ده نفر زندانی داشتهحداکثر  ،مان شاهزدر که  متری سی تا چهل اتاغِهردر

و دستشویی  آب دوشِ اما .ندازندانی را جا داده  سَدنزدیک به حاال آخوندها 

قرآن و نهج البالغه و  جُز از بهآخوندها . دراوینساخته بودند زمان شاه که همانست

 .شتوجود ندا چیزی برای خواندند، دیگر کتاب دُعای گوناگونِ الفصاحه و چند نهج

درزندانِ  بازی کند.گذارند کسی نمی که اسالم حرام میداند،را  شترنجآخوندها 

پلیس مجبور  و بیشتر، با پلیس در پیکار بودند شاه، زندانیان برای گرفتنِ امکاناتِ

شکنجه آخوندها کمتر اما درزندان شُد هر روز امکانات بهتری را فراهم کند.می

ازهمه  .ماندن، بهترین شانسِ زندانی است جانِ سالم بدر بُردن و زندهشدن و

مهمتر پلیس در زمان شاه مجبور بود به قانون زندان که حق و حقوق زندانی را 

 مشخص کرده بود، رفتار نماید. 

حاال بینم که می، به چاه افتادیم. اینجوردر نیامده ازچاله هنوز : با این انقالبگفت

تانه فتم: بدبخگُاسی، راهِ درازی را درپیش داریم.برای رسیدن به آزادی و دموکر

 .راه را واژگونه رفته ایم ،کاری سوادی و ندانمبیدُرُست است، از
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 نمی دانستماست، تاکنون کردهرا بسیار درگیربند پنج ذِهنِ مگفت: این داستانِ  

 .استاینجور جاهایی هم وجود داشتهکه 

 بندِ پنج که چیزی نیست.یم. بیدار شوگفتم: حاال بخوابیم تا بتوانیم زودتر  

 یرُخدادهایِ غم انگیزهزاران  ،بویژه در این هزار و چهارسد سالدرتاریخِ کشورما 

 دانیم.نمیندانسته و چیزی  هانآ یدربارهما که دهدمیو روی داده

باهم  شاید بتوانیم .یمشده ا دو نفر حاالکه ی را پدرت درمیان بگذاب اگر گفتم  

 برویم.

برنامه ریزی و  گذارمرم درمیان میبا پد که تنها نباشم، م بهتر استگفت: برای من 

 .کنیم می

یم بروبا هم  توانستیمبرگشتم و م. اگربرگردپول  بابتوانم شاید  ،رومفردا می گفتم:  

خودت را بیرون ه زودترهرچ شد،جور فتنَتی رَشما برنامههتر، اگر نشد وچه بکه 

با کمک پدرت وجود  راهیانم که چنین دیری پیدا نکردم، مم اگر راهِ بهتمن .ببر

 دارد.
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  هَمسَرمبا  دیدار                                                     
 ها به سمتِ مشهد راه افتادم.ازمیانِ کوه م وداشتبار و بُنه ام را بر ،شب آنبامدادِ  

میان شَوَم واز، سَرازیرجابینالود برسانم. ازآن کوههای باالی خودم را بهخواستم می

هرَکِ کوی آب و به شَ مایون، وستایی رُپُشتهسپس و  "مَج"روستایی  رودخانه

 بروم. ،گرفتهراهِ مشهد به تُرغبه قرارسَرِ که در  برق

از نم با کسی روبرو نشوم. هنگام گذرتواخواستم تا میاما می ،شناختممی ها را راه 

پیش  پاییدم وها را میها و راهغم با، با دوربینِ شکاریَها رّهکال و دَپیچ وخمِ 

های آب و برق و از سمتِ از سمتِ راست به کوه که رسیدم یدوراهبه سرِ .رفتممی

 .ودرچپ به روی بندِ گلستان می

به  سنگیکَمَرزیرِدرشب را  بود.ران آغاز به باریدن کرده که با شدمیهوا تاریک  

 مدینی کهخُرَّ یری به خانهسَ که رفتمبود آفتاب درنیامدههنوز. رساندم بامداد

 ، بِزَنم.است ها کوهسبیده به چَوبرق وانه هایِ آب خباالی در

 پارکِ آریامهرو مشهدشهر بهآن باال از م.رویِ سنگی نِشَست، کوه آب و برق باالی  

آنجا م. اینجا وکردنگاه می، یل آباد هم دیده میشُدکوه زندانِ ک وکیل آباد وجاده یِ

  د.گذشتنها میانخودروهایی ازمیانِ جاده و خیاب

 بزرگ و مشهدشدن بود وشهرِدرحالِ ساخته  کردی ساختمانینگاه می جاربه 

مدینی که آهنی و خانه ی خُرّخودم را به درِو مه پایین رفتاز تپَّ گردید.یمتربزرگ

 م بود،دورانِ دبیرستاندوستان  ازکه  رساندم. چشمَم به بابک ،پنجره مانند بود

همراه  تاکثری یِئادفسازمان  که من وهمسرم به تهران برویم، او با افتاد. پیش ازآن

 کند.تا ورزش  ،است برخاسته خواباززودتر شده بود. امروز انگار
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 . امااست نشناخته مرا انگار ،و نگاه کردکه به اینس زدمبه درمی نمبا انگشتا 

آمده است؟ به خانه یِ آنهابه این زودی  بامدادِ چه کسی تا ببیندبود شده کنجکاو

بدون  .را بازکرد رده شد و زود دَز شگفت، تاد، نزدیکترکه آمدبه سمتِ در راه اف

که  ها سپرده اندبه همسایه ،نبیند کسی ما را برویم، احوالپرسی، گفت: ازکنار دیوار

خودش را به  ات همجبهه یِ مِلّی آن دوستِ را داشته باشند. ی ما هوای خانه

شده رضوی  دسِقُ آستانِرئیس  ،تَبسی عباس شیخدامادرفته ، چسباندهآخوندها

  است.

در  مگرتوبود. گفت:  نگران شدهغافلگیرو کهاو ،رفتیمشپزخانهازکنار دیوار به آ 

بودند آمده های سپاه اینجا ه بچدیروز ؟استچه پیش آمده  ؟ای بودهنزندان 

 .گشتندیدنبالت مو

 من نگرانِبچه های سپاه که انگارپسر عموهایم هستند و  میگوییآنچنان گفتم:  

السیهای قدیم ما کهمآن دیگرشما میگویی،  کهاین بچه های سپاه  .شده اند

خیالت راحت  دوستِ خوبِ منده اند. شانِ حرفه ای شُکُآدمزگارونیستند؛ از بَدِ ر

بدهی. فشرده ای  خواهم کاری برایم انجاممی ،مانمتر نمیشبیای دقیقه چند، باشد

 .با او درمیان گذاشتم روزها راآن ازداستانِ

 بودند ا آمدهجدیروز این ،ایمکه ما با هم دوست بوده دانندگفت: سپاه و بسیج می  

 پایند. ی ما را میخانه ،اههمسایهبرخی از دانم که کردند. میرس و جو میازتو پُو

ا میشوند و دوستان داماد آخوندهمیروَند گفتم: دوستانِ جبهه یِ ملّیِ ما 

پس آن شعارهاکه برای که با آخوندها همکاری سیاسی میکنند. کمونیست ما هم 

 چه شد؟آزادی ورفاه مردم میدادید

ها  سکه درخطِ روهای دیگر رای گروههاها بچه ها واکثریتی ایم، تودهبودشنیده   

ام ازبابک دوست دیرینه که دهند. اما شناختییمواسالمی نیستند، لُو جمهوری 

 دانستم که او اهل این جورکارهای ناجوانمردانه نیست.، میمداشت

تا برای  ببینم باید اورا، افسانه را پیدا کنیوی برَمیخواهم هرجور شده  گفتم: 

 ریزی کنیم.  رز برنامهبیرون رفتن ازمَ
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 ، چگونه او را پیدا کنم؟بودید ما پنهان کرده را ازگفت: شما که همه چیزتان 

مکاری که با آخوندها هها هستیدنیستومکاین شما ،گوییگفتم: چرا به من می 

هل آن کارهای اتو دانمیم واعتماد دارم  وبه ت اما حاال این منم کهکنید. می

 ی گروهچند روزه این سیاستِرازتیِ ما برای تو با ارزشدوست ناجوانمردانه نیستی،

آماده با او تماس بگیرند.  ها بتوانندآنافسانه بروی، شایدشِ پدرو مادرهاست. اگر پی

 .بینَمَتیه مشمَکه تاریک شد، باالی چِفردا شب هوادم، گفتم ویِ رفتن شده ب

های  ارزه ی مسلّحانه ای که مجاهدین وگروهگفت: دستِ شما درد نکند. با مب 

ست. ده اشند، این جَوو ِخَفَقان حاکم ه اکردآغاز گنبددرکردستان و دیگر مُسلّحِ

 هک است درکردستان"وملهک"سازمانِ ردانِکُو ی آن ترورهای مجاهِدینهمه نتیجه

 ؟ایم آخوندها شدههمکار ما حاال ،اند شتن دادهکُ بهرا ناجوان

چرا ریشه  .ستشماما ویِ  ها این گپترازریشه دار که داستان دانیمگفتم: همه می

راسی را در که دمکردند ک کمکن اندخوآنی غربیها به کر میکف ؟ای نمی اندیشی

 نبالِدُغربیانِ استعمارگریِ راهنمائبه که بودندآخوندها  این ایران برقرار نمایند؟  

را  خالفی مُگروهها هرچه زودتر.آنها بودندکه میخواستندبهانه میگشتند

کشورما را در چنگ و کنندده ایپ حکومتِ اسالمی را تابتوانندراهشان بردارندازسَرِ

عقب مانده نگه دارند ما را کشورِخواهندمی کههستندو اربابانشان  آنهابگیرند. خود

آنها  که سّدِ راهِگروه های سیاسی راناچارندآنها .کنند چپاوُلبه سادگی  تا بتوانند

که سازندگیِ ما راحتاگروه کوچک فراموش کرده ای؟ مگر. ندکُنریشه کن  هستند،

سرانِ ارتش را اعدام  چرا تحّمُل نکردند.کردیم، کمک می یانبه روستائمیرفتیم و

 ضّدِ آخوندها انجام ندادهبرکاری هیچ و طرفی را پذیرفتهکه بیردندک

آزادی که بویی ازهمچنین سازمان شما ی سیاسیها گروه بدبختانه؟دندبو

 به زودی که حاال کردند.را تایید ناجوانمردانهی آن کشتارهاند،رده ادمکراسی نبُو

 رد.خواهند بُپِی  به ژرفای فاجعه ، تازهبرسدن خودشاسرکوب کشتار وبه نوبتِ 

 ردار.تُنِ ماهی داریم، چند تا با خودت بَ حاالجای این گفتگوها نیست، گفت:

 سانم.ی ره تاریک شد، خودم را به چشمه مفرداشب هوا ک
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های ه رّدرمیانِ یکی از دَو ،شدهنوجوانان که پاتوغِ ما  دبیرستانچشمه را از دورانِ  

 های بسیاری را درکنار ب، شدورانآن شناختیم. درید، مباالی کوی آب و برق بو

 چشمه خوابیده بودیم.

و مجاهدین ی که تحتِ تاثیر چریکهای فدایی ما همکالسیان، دبیرستاندوران در  

 کوهنوردی میگذاشتیم وشبها رُوزهای تعطیلی برنامه یِبودیم. دَر گرفته خلق قرار

یا شبنامه اگرساواک، و نامادروان پدر چشمجا دورازدرآنآمدیم. به کنارچشمه می

بی بدستمان میرسید کاشکی کتابهای خو .یمخواندمی ،ی بدستمان رسیده بودئ جزوه

از میخواندیم ، بیشتر با خواندنِ آن جزوه ها بودکه هرچه بیشتر و میخواندیم، اما

درباره ی خوب و با چه شوروهیحانی زندگیِ مردم دور میشدیم. تاریخی و واقعیتهایِ 

بتوانیم  خواستیمیمگفتگو میکردیم.  حانهسلّمُسازمانهای و اسالممارکسیسم وبدِ 

به اصطالح و نقش  شویم همراه آن گروههای مسلحانههم هرچه زودترخودمان 

 در راه خلق های تحتِ ستَم، به اجرا درآوریم.  قهرمانیِ خودمان را 

 دا از همان راهیروسِبی سَ .آشپزخانه بیایندکنجکاو بابک به ومادرپیش ازآنکه پدر 

کردم.  سپری برقی آب وهاهو تپّ ها کوه ر پُشتروز را د، برگشتم. آنبودم که آمده

دیدم یک که  چیزی نگذشت .مآمد،دامنه اش بودچشمه در که کوهیهمان شب باالی

 شود.سیاهی به چشمه نزدیک می

 ای خودت را پنهان کرده دانستم،یبه کنار چشمه رفتم. بابک، گفت: مپایین  

 دهی.کِشیک میو

 پرسیدم: افسانه را پیدا کردی؟

او ای. اما  که تو فرارکردهگفته اندو گپ زده افسانهش تلفنی با گفت: پدر ومادر

دیگر را  خواهند بچه هایکه می ستاان این کَلَکِ پاسدار گفته: است. باوَرَش نشده

 ازند.نداجوری گیر بینای

مادر وپدرچگونه  .درمیان گذاشتمکه داستانِ فرارت را ، هنگامیبودیآنجااگرحاال  

 ن. اشکدانستند درزمین هستند یا آسماینم ،بودندازخوشحالی پَردرآورده زنت 

 خندد.دانست گریه میکند یا میریخت، آدم نمیرمیرگُهای پدرزنت گُ
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از  گاهی .یمنشستمی  همدورِ درخانه یِ پدر زنم که هایی افتادم بشآن به یاد  

زنان و پدر زنم،  انِقهرمانگفتیم. می آنها ،برایِکه به سرمان آمده بود یرُخدادهای

از  هنگامیکه هاشبدرآن  بودندکه با آخوندها میجنگیدند. چریکدخترانِ 

 نمیتوانست کردارآن زنانِ چریک برای پدرزنم میگفتیم،مسلحانه ورفتارودرگیریِ 

 میگفت به ما افتخار میکند و هایش را بگیرد. همیشه ریختنِ اشکجلوی 

نیاز داریم،  ای که میدانست  ای پیدا کند، تا پول یا هدیهبهانه خواست می

 دراختیارمان بگذارد.

گپ خوردم ویم ،ده بوآورد که بابک را هاییخوراکینشسته و چشمه کنارِ تاریکیِدر

هرچه زودتر از  بهتر است، آمده که پیش ییگفت: با این داستانها بابکزدیم. می

 .طر نندازی خه دیگران را هم به ک ایران بیرون بروی

توانم از ونه میچگاما ازچه راهی و .ندارمدیگری ی  چارهراه و که دانم : میگفتم 

یا دربیرون ازکشورجای آتگیرم نکنند؟ تازه به کجا بروم؟ که دس خارج شوممرز

همینجوری راه بدونِ راهنماوانم تینمم و تجربه ای ندار کرد؟ خواهمامنی پیدا 

یان بروی، شاید افسانه اگرفردا بتوانی دوباره به خانه ی براتگفتم بیفتم و بروم.

 .ندیشیمابی ی بهتری چارهراه و توانیمشاید ب ،مببین او رااگر .مده باشدآ

 مدیم.آچشمه کنار هرکدام از راهی به ،یکدر تاریفردا شب  

گپ اوتلفُنی  خودش را ندیدم، اما با است؟ گفت: پرسیدم: آیا امروز افسانه را دیده

ترسد یتردیدش ازمیان نرفته است. م، اما شک وبسیارخوشحال شده فسانه زدم. ا

خودت را گرم افرارکنی؟ راست میگوید، منای هکه توچگونه توانست رسدو می پُ

 .کردمیندیده بودم، باور نم

کالته کُهنه وخان، دِژ ش یاریکه دوستِ قدیمیَکردبابک گفت: پدر زنت پیشنهاد 

میتوانندبه آنجا رفت  .آنهاداردزو شاندی رغبههای میان تُهی کو دردامنه ای

د وهمدیگر را نیایب ندنتواهم میآنها ی، سانجا بربه آن خودت را. اگروآمدکنند

 ببینید.
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 است. داشتهآشپزخانه خوراکی برمیه ازکدیروز هنگامی ،اشتبابک درمیان گذ  

 آخوندهادامادکه رفته اند را  یهایهمسایه ، پسرجان هوایبود گفته به او مادرش

اگراین دوستِ  :بود گفته،به آشپزخانه آمدهداشته باشید. پدرش هم که ، شده اند

اگرکارش با پول درست  هرچه زودتر ایران راترک کند. باید است، شما فرارکرده

 مَکَش کنیم.توانیم کُمیشود، می

حاالکه با آخوندها  ،کردمخالفت می هاما باهمیشه  هودار شاه بود و گفتم: پدرت که

 آشپزخانه نبود؟پریروز هم که در ؟میجنگیم چه میگوید

اخبار ها روز این. یمکه به آشپزخانه آمدبود پنجره تورا دیدهاز  پدرم گفت:

به آخوندها  و بیراه هست دو بَهرچه فوش  و دهدگوش میرادیوهای خارج را 

 دهد.می

خودم را  م وگذشت ی تُرغبهدهجاّآباد وکه هوا روشن شد، ازکالِ وکیلروزفردای آن  

پس ازخوردن ی درست کردم و در باالی بیشه چا اندم.یاری رس یِ به کالته

سال چاپ شده و ن آکه کردم رُمانِ کلیدرم ، آغاز به خواندن جِلدِ شِشُناشتایی

 بود.بابک برایم آورده 

ه ب و جدا شدی شاندیزماشینی ازجادهمتوجه شدم  .بود خورشید از نیمروز گذشته 

های دیگر  ه و راهکالت یِجاده م ودوربین را درآورد آمد. میباال ی یاری سمتِ کالته

دیدم  وتوری آنها را دنبال نکرده باشد.خواستم ببینم ماشین یا میرا نگاه کردم. م

 ،نگران شدموم داشت رَبَ کش آنها را تعقیب میکند. یِ کم با فاصله سوارموتوریک 

سید خودرو به کالته ر .ایستادم آماده ییک کَمَرِسنگپشت تر رفتم و باال ازکوه

 بری نشد.خ ارورسوتو، اما ازمایستاد ساختمانوجلوی  

اما ، کردندمی ه ها نگاهتپّ و رو بَ. به دوره شددازماشین پیاپدرزنم را شناختم که  

کردند و به میان ساختمان  ، پیادهبودند آورده همراه هکوسایلی را . دیدندی نم مرا

آن از زهمو، هنکردنددوباره به دور و برنگاه می ند وساختمان بیرون آمداز بردند.

نگران  که ، اما منآمدندباال ه میان دَرّوازراه افتادند سپس د.خبری نبوسواروروتُمُ

 د؟چه شُجارفت وورسوارکُوتُمیخواستم ببینم مُ شده بودم،
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به  سنگی را، ازآن باالباالتر رفتند.  ند متریچو  ندرسیدم به روبروی ،هاز ته یِ دَرّ 

 کهافتاد چشمشان به منبرگشتند و با سدایِ سنگ پشتِ سرِشان پرتاب کردم.

 .کوه ایستاده بودم باالیِرد

 خودم رافوری موتوری تعقیبتان میکرد ویک که بگویم دویدم  کوه پایینِ به  

تعقیب شمارا که موتوری  آنچندمتری به آنها مانده،گفتم  نم.کآنجا دورزا

که به دنبال ما میآمد.  میکرد،کجارفت؟ پدر زنم گفت، او فامیل آقای یاری بود

پس  ؟جا دیدیکری را از وتوه میگفت مک هنوزهم میبینمی خندان پدرزنم را چهره

 کردم.هم احوالپرسی  یاریآقای از روبوسی و احوالپرسی، با 

خواهد چیزی یمکه انگاراو یکجوری میخندیدافسانه کجاست؟  :پرسیدم پدرزنماز  

 .لَد باشدبَکاری پنهان که هایی نیست آن آدماز اما ،کند را پنهان 

هرگاه بودید که شما  ،یمنداشت از شما آدرسیشماره وبا خنده گفت: ما که      

های ما هم گفته، دیروز افسانه به ما زنگ زد .زدیدخواستید به ما زنگ میمی

، میخواهداین روزها به مشهد بیاید تگفافسانه  یان گذاشتیم.درمبابک را با او

 زند. سری به ما ب و

می ک هایشچشم .ی بَرلَب داردکندخلب و به نظر میرسد خوشحال براتیان دیدم 

 توانستم جلوی اشکیکه نم من بودماینبار ،یستخبری ن از اشک اما ه،سرخ شد

دستش را  براتیانپایین به سَرِ تلخ آب کالته برویم.  که راه افتادیمهایم را بگیرم. 

این چهار ؟ رانیدروزگار سختی را از سرمیگذمیدانم : گفتام گذاشت و روی شانه

آمد، گفت: بَدَش می آخوندهاهمیشه ازکه اوهای ِبسیاردارد. پستی بلندی ،روز زندگی

 این شینم و تماشاگرِنبیکار ب توانستمبودم، نمی نهاجوا مانند شماگرمنم ا

برای آینده آرزوهایی مید ودانم شماها با چه اُمی باشم.جنایتکارفتخوارِی مُآخوندها

دنیا  ،آوریدنمیو همچون سنگِ زیرینِ آسیا خَم به ابرو  کنیدمیتالش یِ کشورتان 

دوباره اشکهایش  ،کنممیافتخار فرزندانمبه شما که  مناست. نماندهجورهمیشه یک

 . ش سَر بزندگوسپندانبه گاو و گفت میرودو راه افتاد تر ازماجلو یاریآقای میآمد.
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که  باشد آسودهگفتم: خیالِ مان  دوبارهیم. رسیدبه لبِ تلخِ آب  پایین گپ زنان، 

 ؟وری کجا رفتوتُمُ ؟ پس آننبال نکرده استکسی شما را دُ

ما وری میخواست به بیشه یِ پایینی بیاید. وتُآن مُ .باشد تَختِ تَختگفت: خیالت 

 مخفی کاری کنیم.چگونه  ایم،گرفته یاد از شما هم

دم با لبخندی دی ؟است آمدهافسانه همراهِ شما  فکر میکردم که، گفتمدوباره 

 .باشد: شاید آمدهگویدمی مالیم،

 ؟است نشستهکجاست؟ نکند توی ماشین  : پسگفتم

افسانه گفت: بهتر  نوچ کردیم. پیاده ی پایینیپیچِ بیشه رِها را درسَآنگفت: نه،

وی رَکمی پیاده اهندخومیها آن .کنیمرا پیدابیاییم وتو ترجلو است من ویاری

 بیایند. ر خباال به لبِ است آرام آرام،کنند

شما  اورا آورده و افسانه برای چه آمده است. سوارکه آن موتورحاال فهمیدم گفتم:  

که هم نمیتواند باورکندچون هنوز .آیدچه پیش می تا ببینداست را جلو فرستاده 

  .کرده اممن فرار

آمد. یاری رفته ها هم خواهندیندازیم ونهار را آماده کنیم، آنگفت: حاال تا ما سُفره ب

 آنها را بیاورَد.

 ؟ر بزندسَش نا ندوگوسپ به گاو گفتم: یاری رفته آنها را بیاوَرَد، یا 

که وانمود باشند کردهتو را مجبوردام گذاشته و اگفت: افسانه میگوید شاید پاسدار 

راه افسانه و دوستانِ این گاه دنبالت کنند و بتوانند ازای، تا آنه کردکنی فرار

 .ندکندستگیردیگرتان را 

م شک او به مناما  ،کنندکارها کرده و می رها ازاینپاسدا : افسانه حق دارد،گفتم 

 .کرده است

ها اندازیم. حاال تا آنیمسُفره  آب لبِ تلخِ جااینم، ایخوراکی آورده :براتیان گفت 

کردیم دوباره تورا ما که فکرنمی ،بگو ببینم چگونه توانستی فرارکنی، آیندمی

 ببینیم.

 کرده ام.که فرارشده  چند روزی ،آوردمیشانس  آدمگفتم: گاهی   



311 

کنی؟ بابک به ها سپری می کوه وبیابان این ونه دررا چگ های سرد شب این پرسید  

درّه و هاازباالیِ کوهدت را خوانستی وت و ای کردهفرارسبزوار آنوَرِما گفت: چگونه از

 .یبرسان هاتا اینجا آب،و نان و پوشاکبدون  ها،

 .خوردجور روزها میردِ ایندَ گ شدن، بهبزر دشتو درکوه گفتم: 

که سدایِ گفتگوهایی  مدرمیان بگذارَهای آن چند روزه را رُخدادخواستم می  

مادرش افسانه وکردیم، ازگوشه یِ دیوارشد. نگاه  پُشت دیوار ساختمان شنیدهاز

ها درخانه ی نی که سالرکمَتُ یه پیرزنقّرُ انُمش بیرون آمدند.خو یاریآقای با

دوست افسانه را بسیارن و آمده بود. او م، همراه آنهامیکردبراتیان خدمت 

را با آن جامه افسانه که م بیاورند. دخو همراه راکه اوداشت وخواهش کرده بودمی

 بودمخوشحال شده  مبود. منَهایِ بلند دید، خنده اش گرفته و ریش ستاییوی رها

 م. میخندیدَ اشکهایم را پاک کرده، و

 گفتم: روبوسی کردم.  سپس رو به افسانه ،با مادر زنم که جلو آمده بود 

با پاهایِ خودتان  کهخوردید گول  خوب انتهای افسانه، با همه یِ زرنگیخواهر

شانس اگر قولِ همکاری بدهید،  چون همسرِ بنده هستید، حاالآوردید.  تشریف

شده بودم،  . من که احساساتییمگرفت را درآغوشیکدیگرجلوآمده  دارید.

چهره خندید ومیگفت: حاال خودت را لوس نکن. افسانه  چیزهایی به شوخی گفتم،

 .ه بوددشُ سرزنده شاد و اش

 .رتهران چه اندازه خوشحال شده انددوستانمان د دانینمی سپس یادآوری کردکه 

باورشان  . اما آنهامارستان آزادشده ایکه چگونه ازبی خبردادم تلفنی به آنها

با بادیگارد و  که ، انگارخودت هم باوَرَت نشده بودکه هیچگفتم:آنهاشود.نمی

شما هم حق دارید با  میشود کرد،خوب چکار ؟ردیدوآتشریف موتورسوارتِ وکاس

 نتوانستم دوام بیاورم. ها را خوردم و  ، کتکدگفتیخود

با خنده گفت: را اعدام کرده اند.  نحس برادرش ،بود خودمان تُربَتیِگفت: امیرِ

که از پیش شما یاری آقایِ بدهد.  یفرارش با موتورَکه اگر الزم شود، مرا آمد

 او هم رفت.  برگشت،
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 ،شود. حاال باید ببینمگمراه مید وگول میخورَه دردورانِ جوانی آدم زود البت گفتم:

، خندیدراست هدایت کنم. اوهمچنانکه می به راهِودم، مانند خُچگونه شما را دوباره 

به راهِ راست   ماکه چارغَدَش را نشان داد که نگران نباش، مگر نمی بینی ورچادُ

آورده  دوربین  گفت: سپس .بیرون نیست از موهایم )تار(خیک ال .شده ایمهدایت 

برای گریه  ییهایادگار ،یشُددستگیردوباره اگر هک میت بگیرزَتا عکس اَام، چند

دِ فردوسی و ، آدم را به یابلند هایاین ریش ت بارشالِ سَ داشته باشیم.کردن 

 .اندازدابوریحانِ بیرونی می

پس از  گرفت. عکس تاافسانه چند .خوردیمو نهارمیخته ااندفره ه سُزمان کهم 

توانند امشب زن و شوهر می ا اتاغ و وسایل خواب داریم.آقایِ یاری گفت: اینجنهار

 با هم باشند.

 نتوانست جلوی نِگَرانیَش را بگیرد. ،مادر زنم ا شنیدنِ این پیشنهاد،ب

بریم. افسانه  را میاو گردیم وندارد؛ شب بر می عادت جورجاهااینبه  گفت: افسانه

شود میهایِ به این سردی را شب گونهچ ببینم تا نمابم مهخوان، میماگفت: نه ما

 گردم.یاری بر می با آقایِدم خو د. فرداگذرانها کمرکوه و یباال

که  مگردد. امشبَنگران نباشید، افسانه فردا برمی گفتم: آنها ن بهترفهنگام  

هایش را پاک اشک داشتمادرزنم هد شد. اینجا هم خبری نخوا. شودهزارشب نمی

 از مادر زنم پرسیدم آیا هنوزهم خندیدم و خوشحال بودم،من که می. کردمی

مرا  کهگفته بودبه او ،افسانه من با روزهای نخستِ آشناییِ مادر زنمدوستم نداری؟ 

 «.نیبِه دِلُم جا کُ ونِستی خُودِتخوب تَ» گفت:. اما حاالدوست ندارد

جناب  پرسیدمنگران شده است.  میک ،ردم آقای یاریک احساس درآن هنگام 

  اینجا امن و امان هست که چند روزی بمانم؟آیا  یاری؟

سری به این دور و برها می  ،گداریگاه و هااما پاسدار ،شودخبری نمی هاگفت: شب  

 .زنند

 زودتر بروم. هرچه هتر است کهچنین است، بگفتم: اگر   
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دها سال پیش ساخته که سَدیم. به درون دِژکهنه شمن و افسانه تنها  .آنها رفتند  

 افسانهست وچه وسایلی دارد. به ببینیم چگونه جایی خواستیممی .رفتیم ،شده بود

بسیجی  ه یِلِّکامکان دارد، سرو نیست، چونخوابیدن درست گفتم: درمیانِ این دِژ

یِ قدیمهایِ دیوارهایِ کهنه ونبه گذشته، درسوراخ سُآنپیدا شود. از ناپاسداریا

پتو و  خطرناک هستند. بهتر استارکه بسیسازندها مارهایِ سمی النه میاین دژ

 درهوای آزاد بخوابیم.با خودمان برداریم و ها راروانداز

 ی: جای مناسبگفتمامکان دارد باران یا برف ببارد. است،شده گفت: آسمان اَبری  

شود : مگر مینیم. پرسیدکُرسی بِزَو نیمکتوانیم آتش روشن کنیم. میپیدا می

 .خوابمشب زیرکُرسی میهرشود، من گفتم چرا نمی دربیابان کُرسی زد؟

ازساختمان یم وبرداشت یخوراک با را رواندازپتو و  سپساستراحت کردیم و ی کم 

رفتم  پیدا کردیم. دنخوابیمناسبی برایِ  جای ،میان بیشهباال در بیرون آمدیم.

 ، تایمبیشه، هیزم شکست ناازدرخت باالی کوه آوردم. سپس از رام وسایل خود

 یم.کن را آمادهی چا

بینم یا فت: خواب میگبه من تکیه داده بود. نشسته و کنارآتشکه در افسانه 

 .آتش بگیر، اگرسوخت واقعیت دارد را رویِ یتاه گفتم: دست .واقعیت دارد

 بودم شده نگرانش آنچنانو من  آمدهدیر به خانه تهران در شبی افتادم کهآنیادب

. دور پیدایش شده بود، تا ازباال و پایین می رفتمخیابان  رو پیاده درآمده بیرون که 

پلیس  .کارگر نیست،فهمیده بودند کهکندکارخانه ای کارگری در رفته بودآنروزها 

آنها دروغی داده بودکه فردا برگردد و . اما شب به پلیس آدرسبود بازداشتش کرده

    آزادش کرده بودند.

زنگ و شهین  پورانستانمان ودبه که  گفتمیم ریَدستگیآن شبِ  داستانازحاال 

کوچه همان هم که درسَرِآنها که من به خانه برگشته ام.گفته بود. به آنهابود زده

انه خیِ وبه جل آنجا ،کردهسَرچادُر شلوغ شده بود،ه ک . کوچهکرایه کرده بودندخانه 

، اما رده اندکگفتگو میو ایستاده آنجاهنوزهمسایه ها . بودند آمدهسا ویِ مشم
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شده بودند، خانه هایشان را رها  ناچارآنها هم ازآن شب .بودند ردهرا بُمها پاسدار

 کنند و بروند.

 با هزار برنگشتند. توانستند که دیگر به خانه یِ مشموساشهزادو  خُسرو گفت:

که دورهم  .مآنها رفت پیشِ یچند شب ،پیدا کنند کاخخیابانِ در خانه ایزحمت، 

 نمیدانستیم د؟آورنبه سَرَت میچه بالهایی  تیم،و نمیدانسنگران بودیم ، نشستیممی

کورکردیم و را مانها آمدورفت  ؟بودندهم دنبال ما  ؟ آیا بهو رفته ایمتا کجا لُما 

 مان نرفتیم.یکارهاسرِ

های جنگلدر سربداران شکستِاز . پسکردم ها تلفنپریروز، هنگام آمدن به آن 

باورشان نمیشدکه  ند.گرددوباره به آمریکا بر ، میخواهندبچه ها یِدستگیر و لآمُ

اما  ،و دوست داشتند تورا ببینند ندخوشحال شدبسیار .کرده ایفرارتو 

را که یِ مالر ها نهشکِاِ آن هَوَسِ گفت: بِهِت بِگَم که خیه شوب شهزادترسیدند. می

 ختی کرده است.پُ می

که  من چرادانستم، میدادم. نمی هایِ افسانه گوش به گَپسکوت کرده بودم و  

 بود کنارم نشستهحاال که دراما؟ ده بودودلم برایش تنگ شم آنهمه به یاد او بود

ی از مک میخواستم .ورمآبرزبان هایم را دردِ دِلم ستتواننمی وخروارهاگفتنی داشتم،

میاندیشیدم،  کهنجه های آنجا برای افسانه بگویم. اما به اوین کشاوین و زجرو

  نم. کجا و چگونه آغازکازنستم و دِلهُره ام اوج میگرفت، نمیداترس 

باورم : گفتم؟ نیکر میکفبه چه  ت شُدی،کچرا اینهمه ساافسانه پرسید: 

دل  م،نگران و خوشحال نارم هستی، انگاردرخواب و روئیا هستم.کتودر کهشودنمی

برزبان ، ام دیده که دراوین شکنجه ها راوزجر همهآن متواننمی، سنگ شده و زبانم

 .کنیمبا هم گفتگوبتوانیم  و باشد درکنارم نشستهکه او باورکردنی نبود م؟رَآوَ

خودم را سرگرمِ جال دادنِ آتش کردم. هیزم هایِ  م وشاخه یِ خشکی را برداشت 

 جوش بیاید.زودترگیراندم، تا آب کتری را بیشترزیرِ

کارهایِ من افتادم. هرچند، بیشتر به یاد تو وبچه ها میهنگام کتک خوردن گفتم: 

یک که دری، آنها هم دوستانمان بودندبودم رَمسَهَ تو اما .نبود شماها دررابطه با 
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که  ترسیدممی ،کردندنمیربازجوها به این سادگی باو خانه زندگی کرده بودیم.

 کردی؟مین شکنجه ها چکارآنگاه با آ .کنندهم دستگیرکرده تورا اخدایِ ن

 و ها یئازبازجو کمیحاال ،شودم باورم نمیمن ،گفت:بود انکه به من تکیه دادههمچن 

گاهها را شکنجه زبان آورم، اما ی را برمیخواستم چیزهای .بگو شکنجه هایت

ذهنم درگیر  د،وت بخس دوباره دراوین هستم. ،ردمکو احساس می درذهنم میدیدم

آنهمه کاشکی میشد چه بگویم؟  گفتمزبان آورم.چیزی برتوانستم نمیومیشُد 

برای میتوانی ن توکه ،میدانم ساده نیست گفتبه سادگی بیان کرد.زجرشکنجه را 

 داشتند؟هم سَرنَخی ماها ازآیا دردِلَت نگه داری؟نی و کوت کسهمیشه 

چیزی هایِ دیگر درباره یِ تو وبچهکه مجاهدین بودید ها شانس آوردهگفتم: شما  

. بازجوها هرچه می پرسیدند یا گویمم چیزی نداشتم که بمن دانستند.نمی

ر روستا ها کارهایِ سازندگی را که دهمان داستانِ  که بنویسم، منخواستندمی

گفتم: میمن اما  ،رسیدندچند بارهم با مُشت ولگد پُ نوشتم.انجام داده بودیم، می

 یِوبررومَرا و  نددادرا  کاغذی گرانروز شکنجه  کی .یرنداخبر مدیگرکارهایِ تواز

 خواستند شناسایی شوند.م را برمیگرداندم؛ چون نمی. نباید سرَدنِشاندَن دیوار

اما  ،آغاز به نوشتن کرده بودممن  بنویس. هَمسَرَتهای  فعالیتگفتند: درباره یِ  

 خواند.نوشته هایم را می نگاه میکند و الیِ سَرَم کسیکه از با دانستمنمی

با یک  ،پُشتِ سرم ایستاده بود انگار ،که ییناگهان:  بازجو ،نوشته بودم یچند خط 

چشمهایم دره دوانگشتِ دستِ دیگرش را دستش سرم را گرفت. آنگا

 آنچنان.رکیدهایم تَخمِ چشماحساس کردم، تُ  کهآوردآنچنان فشاروکرد،فر

داد  ش را کشته بودم.پدرَ که انگار آورد وناسزا میگفتانگشتی فشار میدو

 .یسیفالن فالن شده داستانِ شیرین وفرهاد می نو کشید،می

کردند.  پاسکاریَممشت ولگد به جانم افتادند و دیگر باشکنجه گرِزمان چند هم 

ها را ازمُچِ دست وپایم غُلال ب روزآناباندند.ولگدها، رویِ تَخت خ آن مُشت وپس از

 کردند؟پرسید: چگونه رویِ تخت شکنجه می بستند.
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ختند. انداا ودست هارا به زنجیر وغُلالب میخواباندند، پاهم رویِ تخت میبه شک  

شاندند. او میبایست هنگام شلالغ زدن، نرا رویِ پُشتِ آدم می آن حالت کسیدر

وبینی جلویِ دهان داد، بدی می اریکثیف و چرکی بود و بوی بسکه را پارچه ای

گونه شَلالغ آنگاه، سه نفری با سه  خراش بکشی.فریادهایِ جانکه نتوانی بگیرد

 زدند. نوبتی به کفِ پاها می و ایستادند دردست، پایین تخت می

که  یکی، سومی با یک ریسمانیبا شِلِنگِ پالست دومینها با کابل، یکی ازآ  

ها هم بافته وچند شاخه شده بود، میزدند. هرکدام ازشَلالغ هایِ پالستیکی بهازنخ

 آورد.می ا ضربه هایِ کابل بود که پدردرام .درد وسوزشِ ویژه یِ خودش را داشت

که چگونه بودند زدند. به آنها یاد دادهبا شلالغهایِ خود نوبتی می شکنجه گران  

افتد. ناخنها سیاه میشود ومیاندازد، پوست می باید به کفِ پاها بِزَنند. چون کفِ پا

 آیند.ها ازنو درمی تکرار نشود، پوستِ کفِ پا و ناخنها چند بار بیشتر زدن کابلاگر

که شُدشدند، سیاه میی درپِی شکنجه میکه پِ اما ناخن وانگشتِ پایِ بچه هایی

را که  ی چرکی و سیاه شدههاانگشتِ پایچی کنند. هارا بریده یا قشُدند آنورمیمجب

 شدند. ، دیده میآنسفیدِ  لوله ای شکل و هایریدند، استخوانبُ می

درکنارهم که از بچه هایِ شهر بابک بود و "کافیمنصور"یِ هاپا استخوانِ انگشتِ  

 .رد داشتندمانِ پالستیکی وشلنگ، دَشد. شلالغ زدن با ریسافتاده بودیم، دیده می

ناچاری  که آدم ازبویژه هنگامی .آوردنیز فشار میآدم  کوبه هایِ کابل به دل ومغزِاما

 خنبا نا ا ادامه نَدهَند. درآن هنگامزد، تا شاید شکنجه رخودش را به بیهوشی می

کشف کارد وتکان میخورد، با اینپا واکنشی نشان میدااگر کشیدند.یبه کفِ پا م

 که زندانی خودش را به بیهوشی زده است. کردندمی

شد. روشن ناخاه بیهوش میکه آدم خاه  دندزکابل میگویان آنچنان با  اکبرآنگاه اهلل 

اند. هنگامیکه دوباره به هوش  که آنها تا کِی به کابل زدنهایشان ادامه داده دنبو

اتاغِ شکنجه،  مچنان به چشم داری ودربیرونِدیدی چشم بند را همیآمدی؛ می

جا خونابه کفِ سالن، اینجا وآنجه شدگانِ سالنِ بزرگ افتاده ای.شکندیگردرمیانِ 

 رسید.سالن، ناله وزاری به گوش میکنارسبنده شده بود. ازگوشه وداشت وچَ
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که رویِ پشت آدم می نشستند، آنچنان پارچه را جلویِ دهان  گاهی، آنهایی 

هرآن امکان داشت خفه  توانستی نفس بکشی،که نمیگرفتند فت میوبینی سِ

هم ت شتَرویِ پُو  بودی شدهکه به تخت بسته  با وجودیکابل زدن،  هنگام شوی.

جا داد وخودش را ازش نشان میبدنِ انسان آنچنان واکن اما .کسی را نشانده بودند

 گردید!جا میبشد وجاکه تخت ازجا کَنده میمیکند

کرده  وادار به همکاری یکی از بچه هایِ سیاسی را ،شکنجه یآن روزهادریکی از 

ویِ دهان جل را کثیفآن پارچه یِ و بنشیندرویِ پشتِ من  گفته بودندبه او  بودند.

 که داشتبرمی نیه پارچه راهرچند ثا و بود رویِ پُشتم نشسته او .دبگیرم یَبین و

وخودش هم گریه گفت: داداش جان آرام بگیرتوانم نفس بکشم. همزمان میب

آنگاه خود به بکشم.نفس  آسانتر که بتوانم گرفتپارچه را شُل می دوبارهکرد. می

 کشیدم.فریاد میخود 

بگیرد. که پارچه را محکم زدندنجه گران به پشتِ او هم شلالغ میدرآن هنگام، شک 

رفت ورویِ پشتِ من هم به آسمان میناله یِ او آه وبا خوردنِ شلالغ به پشتش،

دم که تا آورتالش میکردم، به خود وقلبم فشار می وَرجی میکرد. آنگاه وَرجی

 .توانم فریاد نَکِشَمیم

 توانستی هنگام زدنِا از مُچِ پا ودست می بستند، نمیها رکه غلالب روزهایی  

دهنده ها بسیار بیشتر زَجرزدن بدهی. آنگاه شلالغ دستها و پاهاتکانی به ها، شَلالغ

 کردی.دَردِ کَمتَری  احساس می می بستند؛ آرنجزانو یا  ها را ازاگرغُلالب شدند.می

 چون می توانستی پاها را تا زانو و دستهارا تا آرنج تکان بدهی. 

دند، بیهوش نشده بودم. گفتند: این دست شلالغ زنگونه ابدمرا که بار ننخستی  

م وَدایره وار بدَ کهوادارم کردنده اتاغِ دیگری بُرده، گرمی بود. پس از شکنجه مرا ب

آنها ودوباره می زدند. چند بار دویدم و ایستادم آنها اما  ،دویدممی. مرَوبه هوا بپَ

به پاها وپشتم شلالغ همچنان  آنهااما  ،نمی توانستم بدووَمآخردورهای نو زدند. از

 کردم.خون ادرار میرفتم، که به دستشویی میآنروزاز میزدند.
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 شب یکی از .ودگذارش به اوین افتاده ب کهگوش کن را ی زد دُیک  حاال داستانِ 

ندم، رویِ زمین افتاده بَشکنجه با چشم های همان سالنیکی از در ،بازجویی یها

له هایِ آنگونه آه وناهایی بلند شد. تا آن هنگام، کمتربودم. ناگهان، آه وناله وفریاد

خدا،  ده یِبنالبته چند دقیقه ای  بیشتر ادامه نداشت.  جانخراشی را شنیده بودم.

خواهش وزاری  همچندبار درمیآمد. آدمنهادِ  ازکه آه شیدوفریاد میک دادآنچنان 

بخواهند انجام آنها وهرکاری را که  که نوکرِ بازجوها یا شکنجه گران استکردمی

 دهد.می

د وناله هایِ او را می ، داد وبیدابودیم که درآن سالن افتاده یدیگرکسان من و  

 که اینکرده چکارست و ا سیاسی کدام گروهِاز، مگفتمی  مبا خودمن  شنیدیم.

 آورند؟ش میرَسَبَر ها را بَال

داده و پایداری می شکیبایی به خرج ام شکنجه شدن، ها هنگ بیشترِ سیاسی  

 .گریه و زاری یا داد و بیداد، دردی را دوا نمیکند کهمیدانستند کردند.

بودند. یک روز، کسی را به نام عادل به  آوردهبه بند  اکه مربودگذشته چند روزی  

های سبز و  ونِسبَتَن بلند باالیی بود. چشم اتاغِ ما آوردند. او مردی چهارشانه

هایِ پرپشتی به هم زده بود. با  سبیلو روزها ریشکه آن خرمایی داشت موهایِ

سیاسی او کهشده بودندداد، همه متوجه  که از خود نشان می ار وکردارهاییرفت

 چه داستانی دارد وبدانند و میخواستند بودندشده کنجکاو  بند،  نازندانینیست. 

 ؟ش به اوین افتاده استگذارَ راچ

 کرد؟افسانه پرسید: چه رفتارهایی می  

و آمد وهمه چیز بیگانه بود. پاهایِ زخمیِ  بچه ها را که میدید، جلو میباهمه کس   

 سپس بامهربانی کرد.نها را ورانداز میکرده وآبا آه گفتن وافسوس خوردن، نگاه 

 آیا آخوند :می پُرسیدگاهی  .هایی خورده ای چه کابل گفتمی تکان می داد وسَر

 شته ای؟ کُ خوندی راام
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خوابیدم. به تختِ سه آشیانه میهنوز در زیرمن  ،آوردندبه اتاغِ بند را او که یروز 

م که باید خودش زدَمی حدس  .افتادمشکنجه وآن داد وفریادها شب درسالنِ آنیاد

 باشد.

 عاشقان خانه یِ ت بهذارَکه گُ آمد. پرسیدم: چکارکرده ای ماشاره کردم، پیشَ 

 افتاده است؟

 آن تیپ آدمکه  نمود. به شیوه ای شداستان آغاز به گفتنِ آرام آرام، نشست مکنار 

 .است اوین افتادهبه چگونه گذارش میان گذاشت که چرا وکنند، درها گفتگو می

واستم برایِ خودم خکارهایِ خالف دست کشیده بودم. میپس از انقالب از» گفت:  

یِ راننده  کردیم و م پارتی بازییرومی داشته باشم. رفتیِ آآدمی شوم وزندگ

خواستیم نشد؛ یکه م شانسی آنجوریآمبوالنسِ بیمارستانِ فیروزگرشدم. از بد

مان رِسَ سالی، اینجوری گاومان زایید. یِدها نذاشتن ریور وبَم. دُنتونستم آروم بمون

وگفتند: یک راغم آمدند دوتا ازبچه ها سُ. اما کردیممی وکار بودیم را پایین انداخته

همِ یم وسَرشهر سُراغ کرده اند. سه نفری می هایِباال ماال اون خانه یِ پولداری را

رسونیم، آزاری نمیاَگِه ریسکی نداره وگیریم. گول بچه ها را خوردم وگفتم: و میونُمُ

یک ماس ماسَکی )تفنگچه( هم با خودشان   دیدمهنگام رفتن  .مام هستیم

ها از دیوار باال رفت ودر را بچه  م جلویِ خونه، دربسته بود. یکی اَبرداشته اند. رفتی

 کرد.باز

سازمانِ بچه هایِ از جوری بِهِش گفتیم، ما الِ یک زن تنها بود. همینخانه م 

گفت: خوش خوش اخالق بود. خواهیم. خانومههستیم وپول می خلق  ینِمجاهد

که تو خانه پول  تومانارهستم. رفت یازده هز مجاهدین هوادارخودم آمدید، منم 

 «آورد.داشت 

ورویی هم خانومه بَر »گی گفت: با کمی شرمساری وسَرافکند اینجا مکثی کرد و 

خواستند، یک حالی باهاش کرده باشند. اما بچه ها می .من که اهلش نبودم .داشت

 . ه استحاال نگوکه این خانومه با همسایه هاش یک قرار مدار، یا رَمزی داشت

ریختند. یکی  و پاسدارهامیته زنند، یکهو دیدیم کُمی میته زنگهمسایه ها به کُ
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 از اون باال زدند.ود، با تیر که هنوز رویِ دیوار برا  د. آن یکیرکا فرارازبچه ه

دانم زخمی شد یا چه بالیی سَرَش نمی .بودم رفته  بیرونی که پُشتِ در من کنارافتاد

 آمد.

 دند. خانومه به آنها گفت: اینوارد شُکه پاسدارها  همانجا ایستاده بودمگفت:  

ما  ،دیمکر یک غلطیما یم بابا گا آمدیم بت ،ازمجاهدینِ خلق هستند آقایون نامرد

ردند بیمارستان. ، بُبود خوردهکارها. آن یکی را که تیراینجور اهدین ورا چه به مج

ن که دِ بزَ ،نیستیم و این چیزا م انداختند تو ماشین وهرچه گفتم، بابا ما مجاهدمنَ

 «زنی، یکراست آوردَنَم اِوین می

 راه انداخته بودی ؟آه و ناله شب آنجوری چرا آن گفتم: توبا این بَروبازوهات،بِهِش    

 کرداراین کابل بی اما اَ .تو زندگیم، اَهیچ چی عاجز نیستم خُراسونی» گفت:   

 «. عاجزم

چند تا، بدجوری » گفت: . هاتم که زخمی نیست ی، پاه اگفتم: توکه کابل نخورد  

جایش  ،بود که خورده هاییکابلتا چندکه ردِ همان یش را نشان دادپاها« زدند.

که راه  ادن نداره، با آن داد وفریادهاییکه نشان د.گفتم: اینمیشددیده هنوز 

 .انداخته بودی

گفت:  با آب وتاب می .رینها را دوام میا نمیدونم شما ها چجوری این کابل» گفت:  

را درکه پاسدارها «هم، اما این کابلَه را نَخُراسونی، تو زندگی هرچه بگی هست

ت یا اَبَ الفَضل... گفمی ورد خوان میکت خودآگاهکه نا ترسیدکردند آنچنان میبازمی

 ایستاد. وچهارگوش می

بچه ها  گاهی ،چند روزی آنجا بود .ترسید که شاید با اوکاری داشته باشندمی  

ها  این سالچه بدشانسی آورده ای. تو هم گفتند: گذاشتند ومیسربه سرش می

این شکنجه ها را به مردم  که برود خبرِاند زنده بیرون نفرستاده اینجاکسی را از 

هایی به خود فوشیا کرد گریه می زد وبا خودش گپ می برساند. گاهی هم

 ودوستانش می داد.
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خواهند که میرا بردارد وسایلشند ونامش را خواندند. گفتند: کردیک روز در را باز 

 .بال و پَر درآوردازخوشحالی ، با شنیدنِ آن خبرند. اورا به زندان قصر ببر

خانه یِ ت، زندانِ قصرگفت: خدایا شُکرِمی ،پوشید همچنانکه جامه هایش را می

 .گفتن، ازاتاغ بیرون دویدبدونِ خدا نگهدارفوری . نِهاُمیدِ مَ

 ؟یا برخورد کردی چه کسانی را دیدی بچه های آشنا افسانه پرسید: از 

زندانیان ساخته اند ومیان اوین که در مسجدیدر ،چند تا از بچه ها را از دورگفتم:  

 دیدم.  چند متریغانی را از بابک مُ. را گاهی به آنجا می بردند، دیدم

غِ ما را به که افرادِ اتاروزیک .ندده بودبُرند به بَ که مرا بازجوییدوران پس از   

بودند. می خواستند  داشته ماننگه ،نرسیده به دستشویی ردند،بُ دستشویی می

د. نبرو، بودند بُرده به دستشویی هلویی را که پیش از مابچه هایِ اتاغِ پ بایستیم تا 

به بابک اُفتاد که  ما همدیگر را بِبینند. درآنجا چشمَه نمیخواستند افراد اتاغ

دیگر نگاه یکدو به . هرکندیدرمیانِ آنها ایستاده بود. دیدم بابک هم به من نگاه م

 شناسیم.نمی را ندیده و دیگرهمکه  چرخاندیم، اما به آرامی سَرِمان رایمکرد

 افسانه سکوت کرده بود، شتند.شکنجه کُزیر مدرکنار ندیدم، اما او رارا  ژیال گفتم: 

م هایش میریخت. من کردم، اشک نگاهشهرکدام به اندیشه ای فررفته بودیم. 

   دم. چیزی نگفتم وسکوت کردیگر

میخورم.  را ستِ انقالبروزهایِ نخُافسوسِ آن گفت:آغاز به سخن کرد وافسانه  

چه میرفتیم.  به روستائیان برای کمک ماو  آزاد بودند ها گروه زوهنروزها که آن

 دوران کوتاهانگارآن بچه ها را نگرفته بودند.ز هیچکدام ا زهاو،آنردورانِ خوبی بود

خواب  مبرای ،توانستند گروههای سیاسی را سرکوب کنندهنوز نمیآخوندها که 

گری، دِلِ مان را خوش کرده بدونِ آینده نو  گانه بچه چقدر یا شُده است.ئورو

 بودیم.

وباره د ،م شودکه باورَ بگیرمستم را روی آتش م باید دَگفتم: انگار منَ 

ه کوه وتپّاین تا شب نشده برویم باالیِ مان را بنوشیم، حاال چایاما م. هستتوکنارِرد
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یاد کالته را این هایِ دور و بَر  و بیراهه راهاست که ها کمی کوهنوردی کنیم. بهتر 

 یم.بگیر

نکه کِی رفتیم ودرباره یِ ایه ها باال وپایین میها وتپّ یم. ازکوهراه افتاد یم وبرخاست 

کجا میتوان رفت، گفتگو ه م ازایران بیرون بروم وبتوانوچگونه، یا ازچه راهی می

 ن یا دیگرانم رِبه سَ که  رُخدادهاییو  «اوین»اوکنجکاوبود و بیشتر از  یم؟کردمی

تواب  در زندان اوین دوستانمان گفتم کهمن درباره یِ دوتا از  پرسید؟آمده بود، می

آن میان آنها درکردند. با زندانبانان همکاری می زندان و درمسجدِبودند شده 

دادندکه با اَندرز می به زندانیان پند وزندانبانان میرفتند و درجاهایی  همراه مسجد

 آخوندها همکاری کنند.

 با تو چه برخوردی داشتند؟افسانه پُرسید 

به آنها نگاه نمیکردم. نمیخواستم شناخته  ،پایین می انداختم گفتم : من سرم را

به رویِ خودشان نیاورده  که اگر مرا شناخته،هم یا آنها را آنگونه ببینم. آنها  شوم

که وسایلمان را  دوباره به جایگاهی که کمی تاریک وسرد شده بودهوا بودند.

 گشتیم.رگذاشته بودیم، ب

که از مان را، تا خوراکیمکرد آتش روشن. بود ان نمی بارید، اما آسمان ابریبار  

 تیارکنیم. ییو چا ، گرم کنیمبودیم نگه داشتهنهار

باالیِ  م وآوردَ پهن یِکلالر رفتم چند تا سنگِ کرد.افسانه خودش را گرم می  

 یم وپتوها را پهن کرد تیم.ری ساخستَوبَ مکردها را هموارذاشتم. کنار سنگها گآتش

ها گرم شده، گرمایِ  ها وخودمان کشاندیم. به زودی سنگ رویِ سنگ روانداز ها را

خنده و زده شده ، پخش شد وگرم شدیم. افسانه شگفتوهازیرِ روانداز وپتآنها در

گرمتر شده است.  یشهر یِ بُخاری برقیاز بیابونی رسی کُاین  گفت:اش گرفته بود.

ها، کمرواالیِ این کوه برا  ی سَردشبهاچگونه  ،نگران بودیم ببین که مارا 

 .گذرانییم

 ها خاکستر شده آتشاز سرما بیدار شدیم،که بود نمانده نیمه شبچیزی به   

کمی  روانداز وپتوهایمان همه جارا فرا گرفته و« نِزمَه » باران نمی بارید، اما  بودند.
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خشک اشته به زیر ِآن کمرِسنگی که شده بودند. برخاستیم وسایلمان را برد نمناک

 ، رفتیم.بود

افسانه نشسته و پتورا به کنیم.  دوباره آتش روشن، تا مرفتم هیزم آورد 

 رفته بود.گرفته، به اندیشه فرو دورخود

 رسیِ دیگری را آماده کنم. گفتم بهم تا کُروی هم چیدبرای آتش زدن هیزم هارا  

 فرهنگدر هازنآزادی  دارم بهنه، اندیشی؟ گفت: می  شبرِ سَ رمِگرم و نَ یِرسکُ

وآن  مهانهشا ردآفریدِگُبه  می اندیشم. اسالمپیش ازآنها درایگاه برابَرِوجایران 

. فرمانده یِ نیروی دریایی بوده است در زمان هخامنشیانمیگویند که « گُردآفرید»

بدست  دوبارهرا از دست داده  جایگاهِآن داشتند، شاهرژیمِ  درزنان حاال می بینم، 

 کند و قوانین اسالم را پیاده ازنُو دخواهمیحکومتِ اسالمی، زها رواما این .آوردندمی

 .چادُر برگرداندرا به خانه و زیر نازن

بودی  زن : اگرگفت.که هستند نایک چهارم مرد نازناسالم دربه شوخی گفتم:  

درخیابان احمق یا طلبه ای  ،ب نخواندهمرش یک کتاکه ازعُ ویک حزب اهلل هی

نَهیِ  دانم یا نمی .اَدَبَت کند خواستمی ،گرفت وبا تهدید وحَق به جانِبجلویَت را می

زن بودن  ،کردینمیکنی؟ آنگاه درک میت حجابت را رعایکند و بپُرسد، چراازمنکر

 کردی...ها نمیاین شوخیدیگراز ؟اسالمی یعنی چه جامعه یِدر

 ی اسالمیکه دراین محیط وبا همین معیارهانیست  ایرانی نِاگفتم: گناه ما مرد 

یِ این زشت .آمده بودیم ،شوری که مُسلمان نبود. اگر از اروپا یا کبزرگ شده ایم

تا این اما  .دادیمشتری نشان میواکنش بی آنگاهکردیم ومیدرک قوانین را بهتر

بیاید  میدانیم که خنده دار و مسخره است که یک آخوند خرافاتی و بیسواد اندازه

یا بد است.  ت بگوید چه لباسی برای او خوببه یک خانم درسخوانده و باشخصیّ

و به خواب رفتیم. کردیم  آماده سنگهای گرمری درکنارآتش ودوباره بستَ

روشن از نو بیدار شدیم. برخاستیم آتش را  دوباره هنوزسپیده سَر نزده بود که

به  باال هوا کمی روشن شده بودکه. کنارآن نشستیم تا هوا روشن شودکردیم و 

 کنیم.ی تیارچا ، تایممان را شُستیم وآب برداشترویو رفتیم. دست  چشمه کنار
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 هیزماما . کنیم روشنآتش  تا ،کردیم انباشته رویِ هم یِ باران خورده راها هیزم 

 گرفتند. آتش نمیکردند ودود می باران خورده، یها

ایرانیان که ما  ستاین چه روزگاریکه هرچه میاندیشم بازهم نمیفهمم  گفتم: 

سَرِ ه چنین بالهایی را ب ام مردمی،دانم کد؟ نمییمه اوکشورمان آورد خودبرسَرِ

که  بگوید از همه بدتری آخوندهان کسی نیست به ای ورند؟آ فرزندانِ خود می

 .دیاز پُشت بَسته ا ،را همنیمه وحشی  سال پیشِی هزارها عربهمان  دستِ

 راآنها  یِوجهانبین دین . چونندهست ها عرب همان کُپیه یِها آخوند نه گفت:افسا 

چون  کهبودند باوَراندهنیمه وحشی ی عربهابه  هاهم ن زماندرهما .ندده ابه ارث بُر

تا آنجا که .آنگاه دیگر نیست یودینها کتابهانیازی به  رآن داریم،قُ اسالمدر

را هم  . ایرانیانینددربُ ازمیانرا  ناایرانیهُنری وکتاب هایِ تاریخی وآثارِتوانسته،

تا آنجا که  آخوندها هم این حاال .ندگردن می زدبرده کرده یا، آوردهکه اسالم نمی

 آنچون  توانند،اما نمی بدهند. را انجام یِ وحشیانهکارها همانخواهند می ،بتوانند

 اسالمی این انقالبِچند سالی زنده بمانیم؛ اگر است. هسپری گشت دوران تاریخی

آنگاه مردم ماخودِ .دشومیی آگاهیِ مِلّبیشترِ ورُشدِمردم  تکان خوردنِ موجبِ

است، به پُرسِش ما  یِبدبختیها همه یِ را که ریشه یِ و شریعتش اسالم

درک  دوران مشروتهدر ران ومردمِ مانگبرخی از روش همچنانکه. دخواهندکشی

بیگانه یِ ضّدِ فرهنگ و  این دینِ، ریشه اش درداریم بدبختیهرچه  کهبودند کرده

  است.  انسانیت

رژیمِ شاه را سرنگون  که یمدرک کرداین واقعیت را هنگامی از بدِ روزگارگفتم: 

واقعی هم نداشتیم که شنفکررو وسیاستمدار چهارتا  .بودشده دیربسیارکرده و 

پس از  درآیندهلخوش باشیم که حاال شاید به این دِاما  .راهنمائی کنندرا  مردم

، اسالم و آخوند تجربه های ارزنده ای خواهیم داشت ،اسالمی این رژیمِ نابودیِ

که خرابی با اینهمه که درک خواهیم کردبهتر درآیندهامتحان خود را پس میدهند. 

 ذاتِن و. چبه قدرت رسیدند کهخوب شدبازهم ، ندآوردببار آخوندانِ مسلمان این 

اگربه قدرت  .کردندآشکارنسل هایِ آینده، و برای مردم خود را دروغینِاسالمی و
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میان نمی رفت یان ازاگرو اسالم یاسالم وتقّدُسِ دروغین اسالمتِ ماهیّ رسیدند،نمی

   و جامعه یِ ما به بلوغ اندیشه نمی رسید.  

شِ رِستَگُو دروغگوییکُشتنِ جوانان و توانند بامیتا کِی آخوندها  نمیدانم هم  حاال

گه دارند. ، حکومتشان را برپا نسرمایه هایِ کشور وچپاوُلِ دیزدُ همچنین رافاتخُ

 ".رسدنمی خانهکج به بارِ" :گفته اند، از قدیم ناانیایرما ا

هرچه تو است که بهترکارگذشته است. کار از ،برای مادیگرکه گفت: حاالافسانه  

ت باره دستگیر. اگرخدایِ نکرده دوبا من تنها بگذاری و برویایران خانم را  زودتر

. دیروز کردخواهندبیچاره ، همه رااند کمک کرده، یا بفهمند چه کسانی به توکنند

هرآن و به دُنبالت هستند چونگوید میکردیم. ه گفتگواینباربا پدرم در

دریک بروی. اگربه آنسوی مرزها هرچه زودترباید .شُدنت هسترخطردستگی

 خودم را به آنجا برسانم.توانم بگیری، منم می جایی توانستی سروسامان یا یکشور

 نشسته نمارکمینستیم چه سرنوشتی دداننمیکه اما ازاین ،دیمنوشیی می چا 

 را بینالود های یبلندباریده و  برف ،آنشبیمبرگشت کالته به نگران بودیم. است،

 .ده بودکرسفید

ا نمیشود از راه رسیده است. درمیانِ برف وسرم ، زمستاندیشب به افسانه گفتم:

بتوانم شاید  تا ،برنامه ریزی کنیم مان افغانی با دوستانِهرچه زودتر باید دوام آورد.

 به افغانستان برَوَم.  آنها همراهِ

. دشده بوشهر آماده یِ برگشتن بهانجام داده وذودتر کارهایش راروزآنآقایِ یاری  

 همراه او به شهر برگشت.  افسانه

م. وهایم میروز به سَرِ قرارِ پسر عموامره ک قرارگذاشتیمپیش از رفتنِ افسانه،   

رسانم. خانه یِ آنها درخیابانِ میند رهومَستوار فَ، خودم را به خانه یِ اُشب فرداپس 

زمان شاه که از زندانِ وکیل آباد  را او ، نزدیکِ کارخانه یِ پدرزنم بود.کوکاکوال

نکرده بودند. دراین  ،اش بازنشسته انقالبپس از. شناختممی ،کردخدمت میآنجا در

 به خدمت شده بود. وادار ،زندانیانِ سیاسی بخشِهمان هم، دری اسالمرژیم 
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را همدیگر کهبودند. چند بارروزهایِ پس از انقالب با پدرزنم همسایه ودوست شده  

نهمه خرابی ایآمد وکاربرسر که اسالمیواین رژیم شاه درباره یِ رژیمِ  یم،دوه بدید

 وفراری، دربدرو شُدهآخوندها  برضّدِ که ماپس از انقالب  .دیمکرمیگفتگو ،ببارآورد

پیدا کرده  رفت وآمدِ خانوادگی ود وبدوست شده او با پدرزنم  .یمه بودشد

 فته است.گبرایِ پدر زنم می را نایزندان دستگیری و اعدام خبرهایِگاهی بودند.

                                  را از پدرزنم شنیده بود.فرارم داستانِ 

انه یِ خدرخانوادگی  یِیک مهمان انیم،ومیت کهبود تهگفدرمیان گذاشته و زنمپدر 

 ،کندشک نمی خانه یِ آنهابه کسی گفت: . افسانه مییمترتیب بدهمند، وفره

هم ازکارخانه یِ  دوستانِ افغانی.آنها برویمفردا شب به خانه یِ پس  تصمیم گرفتیم

 ند.می آمدآنجا  بههمسایگیِ آنها بود، براتیان که در

. کالته یِ یاری کم شده است لخِدیدم آبِ تَ یل آباد، کوبه سَرِ قَرارِ  پیش از رفتن 

لنگ را کُنشده بود. بیل وها الیروبی  آمد، سالمی استخراز بیشه به  کهآبی  جویِ

به راه افتاد  کوچکیا نهر کردم. آبها درجویِ باریک الیروبی جوی رام وبرداشت

 راهم که سال. چند بوته یِ انگورشدانباشته می کالته آبِ درتلخِ ،نرَفتردَوبدونِ هَ

 خاک دادم.، اَرَس کردم وندبود ها اَرَس نشده

 هازمیانِ درّفتادم.راه ا برای دیدن پسرعموها و برادرانم به که هوا هنوز روشن بود  

ه گذشته، چند دَرّز وتُرغبه بروم. ازیِ شاندیدوراهپایین میرفتم تا به سرِ ها باال و

سواریِ  ماشینِکه دیدم  ممیخواستم از جاده رَد شوَ جاده رساندم.به کنارخودم را 

مکالسی دبستان ه کالس ششمِه تاکهِ خودمان بوددِازدور وازفامیلِ  که دختری

آموزگار شده بود. همچنانکه تُرغبه شهرکِ انقالب درپس از .م رَد شُدازجلویَ، بودیم

. جاده ایستاده بودمکنارکه درچشمش به من افتاد پُشتِ فرمان نشسته بود،

که  آنازپس چند روز رفت.و شددور، اما ماشینش دیگر برگشت نگاه کردیکبار

جاده ه که بسیار شبیه من بوده است. ازکسی را دید:دیده، گفته بود خواهرم را

 کنارآنجا درم. فتر ، درباالی کال وکیل آبادارغوان بوته هایِ میانبه  گذشتم و

که بودتاریک شده کمی دیدم. هواها را می ماشین رفت وآمدِ ،نشسته یتوت درختِ
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با  همچنان دیدم . ندآوردسَردر کنارجاده یِ کارخانهردیوا پشتِندسیاهی ازچ

درتاریکی  ند. به آنها نگاه میکردم، اما نمیتوانستمآی میسویم به  شتاب

خدای من چه  .شدند، هنوزهم شناخته نمیندکترآمدنزدی .آنها را بشناسمروشن،

خودش را کاررفت و ولفُضُ آموزگارِاین  چگونه ؟و رفته باشمد؟ نکند لُکسانی هستن

 ؟کرد

توانستم آنها را ن که  مدهیجان زده شآنچنان ،آمدندها با شتاب میکردم وآنینگاه م

به سمتِ  نان درختازمیام وهراسان برخاست که دور بودندمتری  دههنوز  .بشناسَم

، می دویدَمهمچنانکه  .که شاید تیراندازی کنند مخیز برداشتمارپیچ گلستان بندِ

 ؟دندآمبه دنبالم میآیا که داشتم  هم هوای آنها را

تنها چیزی که به ذهنشان  .ام گذاشتهفرارآنچنان پا به من  د،آنها هم که می بینن 

دانستند چه یتا ازآنجا که نم ؛که باید خود را به من برسانند بوده ، اینمی رسد

مرا دنبال آنها هم ازآنها فرار میکردم ومن  .شویم، دوراست رُخ دادهچیزی 

 .میکردند

 ؛زدممی سنفَ سنفَ بد جوری به نزدیکِ بندِ گلستان رسیدیم. نازالبالیِ درختا 

ن کنم. به آنسوی رودخانه دویدم پنها جاییدر خودم را چاره یی اندیشیدم که 

آنجا . باال رفتم دیوار بندِ گلستان کنارم. ازوکیل آباد گذشتتوتِ انِ درخت ازمیانِو

دورش را گرفته  دارکه بو ته های خارسنگی شتِ یک کَمَرِدرپُم وچپ پیچید به

 کردم. بودند، خَپ

 ،هدمان یسنگکمرچند متری به اما  .نددهانه یِ بازه رسید یِسرِ دو راهبه  ا آنه 

 ،بهرام برادرم با هایم راپسرعمو ازیکی گویِ گفتند.ایستاد و نددودل شُد

دانستم نمی .که چشمشان به من افتاد یرون آمدمب بوته هاشتِ آنگاه از پُشناختم.

 ؟پرخاش کنم یا بخندیم ،چه بگویم

رسیدند: مگرچه شده پُ ند ورداشته اید؟ هاج و واج شُددور وَگفتم: به کجا آنچنان  

ها  ازاین لباس .نشناختم ،تاناشمریش و پَ اینباکردی؟ گفتم: شما را که فراربود

 .هایِ بیابانی شده اید غول مانندِ درسایه روشن،که زشت تر سُراغ نداشتید بپوشید
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به تَن کرده و سربازی  تِرکُاُوِ می آمدند و هَمَگی، آنها هم از دُنبال ی دیگرچند تا  

شبیهِ  سایه روشن، در کهشما را  گفتم:گذاشته بودند.ریش  نمانند حزب اهلل هیا

ها به  مانند دیوانهفتید وچرا چیزی نگ .نشناختم ،اید پاسدارها لباس پوشیده

 .کنیتو مارا نشناخته ای وفرار میدانستیم که میآمدید؟ گفتند: ازکجا می مدنبال

خطری چیزی درکمین شاید  گفتیم .گذاشتیرا دیدیم، پا به فرارتو  یِتا سیاههنوز 

 دور شویم. آنجازودتر از خواهی هرچهکه می است

از من  خواستم شما را کهگفتم: می. والپرسی کردیمشوخی احو  هخند اآنگاه ب  

ی کرده باشم و رویتان را کم کنید، آزمایشنَم میمنَم م و شنیده ام  اید شدهبزرگتر

دی، خیز برداشته بوآنجوری که تو گفتند: .یدردَم برسبه گَکه نتوانستید دیدید .کنم

 .ت نمی رسیدبه گردَ مهَ آهو

ه ، هزارشک به کلّباشد شما را دیده هرکساینجوری که  ؟: چگونه آمدیدپرسیدم 

 .به آب نمی زنیمگداربی ،یمه اکه اینجا آمد کسی مارا ندیدهد:گفتن .اش زده است

رویم هوایِ ما را که هرجا می اند ردهروزها به بسیج دِه سپُ این ،کنیمدانیم چکارمی

فتاده ایم. راه نی ه همزمان و با همهم ازآنها زرنگتریم؛ از دِما اما داشته باشند. 

فردوسی، جمع  یِتویِ مُرغدار ،م. قرارگذاشتیمیه اآمد، به شهریهرکدام از راه

و  دوراهی پیاده کردسَرِدر رگش ما را با وانت آورد،بزُ شویم. هوا که تاریک شد؛ پسر

 به میانِ بوته ها خزیدیم.   ارخانهکما هم ازکنارِ دیوار

گفتند: اآلن که  ؟استکه کسی دنبالِتان نیامده اشدمان آسوده ب گفتم: پس خیالِ

 به ؛خبر فرارت پخش شدهکه  اما از روزیدانیم کسی ما را دنبال نکرده است. می

رخ و چَ ،یِ ماها کالته و باغبرِو دور  روز چند بارهرآنها هم  .اند سپرده ده انبسیجی

آن . ازریمویآاما به رویِ خودمان نمخوشحالیم، دِل  ه یِتَما هم دَر. ندمی زنو تُ

آنها را که دارو دسته یِ ما سَرزنده شده اند. هرجا ایم،را شنیده ت که خبرِ فرارَروز

 گویند.متلکهایی هم به آنها می می بینند،
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یکی از پسرعموهایم با خنده گفت: آنها هم که در رودخانه یِ دیزباد با تو روبرو   

بودکه ه غیافه ای چآن  بگوییم تورا دیدیم،که هرگاه شده بودند، پیغام دادند: 

 .ندیدی ،ر دیدیتشُ ،گفتند بتو بگوییمامادرست کرده بودی؟ 

قوم  نابسیجی مویِ دیگرم گفت:پسرع .را شناخته بودندمانستم دگفتم: می 

 کنند.، نامردی نمیخویشو

را دیدم. اما  میَ همکالسی خانم آموزگار ،جادهازهنگام گذشتن  امروز هم گفتم

کاسه  پاسدارانِ آنازدرش .گفتند براه باشدفکرکنم مرا با این سروسیما، نشناخت

درتاریکی به دنبالت میگردد.  روزها او هم با کلت این شده است.ازآش داغتر

  .دانه هایِ برف آغاز به باریدن کردندکه  کردیمگفتگو میایستاده و

، بهتراست میباردرف که بخواهید برگردید؟ گفتند: حاالپرسیدم: ازکدام راه می  

هرکدام و ویمآنجا ازهم جدا ش .نزدیک کنیمآب وبرق کویِ خانه هایِ خودمان را به 

 به سویی برویم.

. یکی آیممیهمراهتان  ها نزدیکی تا آن گفتم:باشم،د گم کرده م برایِ اینکه رَمن  

پناهگاه تو را  مناما  ر نیاریم کجا هستی؟ردَسَ خواهیآنها به شوخی گفت: میاز

 .کجا هستم دانمنمی خودمکه  ازکجا میدانی، منگفتم: تو  کجاست. دانممی

، بود شنیدهدیده یا خود روزها نآرا که  رکدام داستان یا رویدادیوه یمراه افتاد  

، بود های دیگری که به سرم آمده م ازتهران و زندان و داستانمن کرد.بازگو می

ها را پوشانده  راهه ها را سفید کرده و ها و درّ کوهو باریدمیهمچنان ف گفتم. برمی

 بود.

چراغهای روشن ه ها، وکیِ آن باال ازرفتیم. گردشکنان میها تپّه  و کوهاز باالی   

که به پشتِ بود شب به نیمه نزدیک شدهدیده می شد. هم زندان وکیل آباد 

دستِ  ،باشند هوایِ هم را داشته سفارش کردم،هایِ آب و برق رسیده بودیم. کوه

 را همه ناخویشخانواده و قوم وشبی  ،گذاشتیم یندهند. قرار و مداربهانه ی سک

 ینم.را بب هاآن مپیش ازرفتنَکه  یا جایِ دیگر بیاوَرَند به کالته
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راهشان رِدرسَ یِ آشنا یا فامیل خانه که هرکدام ازراهی، خود را بهآنها رفتند 

اما کالته یِ یاری برگردم.  هایِ نزدیکتر به خواستم دوباره ازراهمی مبرسانند. منَ

میان ازده بود. دگرگون کر و تپّه ها را هاکوها سفید کرده و جغرافیایِ برف همه جا ر

اما هیچ  .میروَد، گذشتم کالته یِ یاریکه خیال میکردم به سمتِ  هبازکوه و چند

 هرچه ازمیان برفهاکال و درّه های شناخته شده را نمیدیدم.  نشانی ازکالته وآن

سَرازسیبری  انگار ،ه، به جایی نمی رسیدمدشُ سرگردانبیشتر میرفتم، پیش

کله ی گرگها د که سرومیشُبیشتریم نگران وبود  دهشُ تَرردسَ هوام. درآورده بود

 پیدا نشود. 

چند ، ای درگوشه داشت.های هموار که باغ و زمین گردیدم "یی بازه "واردِ  

که روی  برف دانه هایدیدم  ه بودند.کردنبارا گوسپند را تَلایِ گاو وهکوداز ماشین

 د.وشبلند می ازکودها د و بخاروشآب می ،آنها مینشیند

تَل  ها خودم را گرم کنم. باالیِ کودهایِکودکه میتوانم درمیانِ هنم رسیدبه ذ  

م پس زد با دستَم  ،ندبود و نمناک کودهای باالیی را که تَر شده شده رفتم.انبار

ردم. بویِ گندِ ها فرو ب را تا شانه و گردن، درزیر پِهِن خودَم سپس .مگودالی کندو

اما  .ندشدوگرمتر می آور بود. پاهایم تا کمردرمیانِ کودها گرم  پِهِن، بسیارچَندِش

 خورد.رویِ سرم برف می بارید و سرما می

هنوز برف  م.آورددوام  ،دهندهآزارهای بوآن  درمیانبناچار  را ساعتییکی دو 

 را درّه سراشیبیِم وآمدبیرون  میان کودهاازکه بودروشن نشده  بارید و هوامی

 ، اماباریدیم برف همچنان .رودخانه رسیدمی ِبه نزدیکِ دوراه رفتم .گرفتمدرپیش 

 رودخانهآورده ام. ازرهایِ تُرغَبه سَردَ دیدم از باالی باغ .بود شده کمی روشن هوا

 رساندم.به کالته یِ یاری  خودم رام وفتها رباغ میانازآنسوگذشتم و از

 وِرتُپَو  برف سفید شدهازآنجا بلندیهای کوههای بینالوددیده میشدندکه از  

رون بیبرداشتم وازساختمان را پتو و زیراندازی  رفتم  د.یخورشید برآنها می تاب

که ازخواب برخاستم. بود روز به نیمه نرسیدههنوز  ، تا کمی استراحت کنم.مآمد

را دید، خود م کهامروز مردپیر بود.شده  سرگرم کارهایِ خودشو یاری آمدهآقای 
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ت درد نکند، آبهایِ فراوانی به گفت: دستَ.روزهایِ دیگر نشان داداز خوشحالتررا 

 روبیجوی را الی م،نرسیده اکه شده چند سالی  پسرهاکُمکم نمیکنند،رفت. یرمهدَ

 .کسی بویی نخواهد بردگفت: اگر ده سال هم اینجا بمانی،م. سپس کن

 خواندن رگرمِسَرفتم  ممن .او به شهر برگشت و کمک کردم یاری آقایِ به روزآن 

بیراهه خودم را به خانه یِ استوار  ازخواستم میروز آنفردایِ  .مدشُرکلیدَ کتابِ

 ، به بامداد رساندم.باالی باغ انگوری فرهومند برسانم. شب را درزیرِ کَمَر سنگیِ

آب آزوغه و.کالته سَر زَدَم هایِ و مُرغ دنپوگوس و به گاو مبرخاسته ناشتایی خورد  

را به پایان  جلد شِشمِ کلیدرکه گذشته بود هنیماز روز  برایشان گذاشتم.ه و دان

 رساندم.

وکیل آباد  ه یتپّ از باالی م.گذشتپیچِ وکیل آباد و از مراه افتاد به سمتِ شهر  

 د.خور متیراندازی بگوش سدای ناگهانکه نرفته بودم  هنوز چندمتری م،رفتمی

جای از خاک گرد وو ندخوردبه زمین میم ویَوبرُدر رُآنجا گلوله ها اینجا و همزمان

 ،نگاه کردم به پایین برگشتم ؟مترسیدم وشد شگفت زده بلند می شُد. ها گلوله

ردیف ایستاده  پاسدارارتشی یا گروهی ،آبادوکیل  توت انِدرختکمی باالتر ازدیدم 

 اندازیتیر میدان راآنجامتوجه شدم که  آمد هستند.دررفت وماشین ارتشی  چندو

 و استه یک جیپ ارتشی راه افتاد دیدم. کرده و من ندانسته، از میان آن میروم

آنجا ازدویدم و  وهکآن  توان داشتم به پشتِبا هرچه درهراسان  د.آیمی باالازکوه 

 م وراهم را کج کرد ،زنمسازیِ پدر رکِکارخانه یِ تان نرسیده بهرفتم  .شدمدور

که خانه یِ فرهومند آنجا کوکاکوال  یِسَرِ سه راه به ی نوسازها ازمیانِ ساختمان

 م.سیدبود، ر

تاد، دستم را گرفت کرد. چشمش که به من اففرهومند خودش در را باز 

خودتان و مردمه سَرِ این گفت: چه روزگاری ب.ارد شُدیمو به خانه .گفتآمدخوشو

 . "خودم کردم که نفرین برخودم باد" ؟ دشُ یچگفتید وچه می ؟آوردید

درهُتِل های پُرستاره زندگی  گفتم: ؟ه اینگرفت که دوش شدهچند روزی گفت انگار

 نهِمَجبور شُدَم درمیان پِ پریشب ؟ومندجناب فرهکه چه بگویم، آب  دوشِ. نمکمی
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آبِ گرم را نشانم و ردویِ گرمابَکِ باال خانه شان بُرا به جلبِخوابَم. م گاو وگوسپند

م. ورَآیمحوله موله  و زیرپوشِ نو برایت  مروَمی ،بِشوری گفت: تا شما خودت را ،داد

نیم تا کمی گرم و نرم شوی. پس ازدوش گرفتن، می نشییک دوش با حال بگیرتا

 مدوباره نگران شد .زنیم تا ببینیم دنیا دستِ کیستدیگران نیامده، کمی گپ می

 گرمآبِ  دوشِهایم را درآوردم وزیرِپوش دستگیرشوم. تن اینجاامروز  که نکند

توانستم  هرچهداد. را نوازش می بود و بدنم دهندهش بسیارآرام ،ایستادم. آبِ گرم

وی هایِ نُ ون زدم. جامه هایم را با زیر پوشسابو مکندَرا یِ بدنمها وچُروک رکچِ

 که فرهومند آورده بود، پوشیدم و بیرون آمدم.

کرد. روی  چایی، راهنماییرا به کنارسماورِ ، احوالپرسی کردم. مباخانم فرهومند 

نَهلیچه یِ )تُشَک( نرمِ پشمی، روبروی فرهومند نشستم و به پُشتی تکیه دادم. 

 سگیِ عرقدِبشِ  فرهومند گفت: یک شیشه یِ بودم که  استکانِ چایی را برداشته

 فرهومندانه به گرناگهان در زدند! دلم فرو ریخت، پُرسِش اماکرده ام، پیدا قوچان

آمده است؟ خبرکرد وبه هَمسَرش گفت: چه کسی بی نگاه کردم. اوهم به من نگاه

 ؟دانم، شاید برادرت باشدگفت: نمی فرهومند خانم

تا ببیند چه کسی برخاست،  فرهومند .پریدم و قلبم درسینه به پروازدرآمد جااز  

پشتِ به   آماده یِ فرار شدم.و مهایم را به پا کرد کفشبا شتاب  منم .زنددرمی

 .م تا راهِ فراری پیدا کنمرفتپنجره 

خانواده یِ برادر فرهومند گفت: برگشت و، بود ها رفته لّهکه به سَرِ پخانمِ فرهومند 

 خبرآمده اندبی .خانُمش شما را نبیند که تاغاُ آن یتو بروید بفرمایید شماهستند. 

به پُشتِ پنجره رفتم تا نگاهی  ووارِدِ اتاغ شُدم بزنند، زود برمیگردند. سری به ما 

 .به بیرون بیاندازم

وگفتگوی آنها  بودم ایستاده کنارپنجرهشستند.و دورسماور ن شان آمدندنمهمانا  

 ؟ بگوشم میخورد

پشتِ آن آمده کسی سدای دستگیره یِ درآمد، ناگهان ،گذشت ای دقیقه چند  

 مانندی درگاهبلندی را درسمتِ راستم، جلویِ پرده یِ  .وارد خانه شوَد کهبود
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، پنهان کردم. ازالیِ پرده پردهآن شتِ پُدرفوری خودم را  آویزان کرده بودند. 

ایستاده بودم  .به درون خانه آمد ،ردکه جانمازی دردست دا یدیدم؛ خانم

جا  آن خانم؟ممانیا ساکت ب ؟چیزی بگویم ؟رفه کنمسُآیا  چکارکنم؟ونمیدانستم 

ها چیده و تاغچه  تاغدر اه افتاد وهرچهربه آرامی اند، اما خونماز ندست، نماز در

شده یا فًضول کنجکاو .کردمی ک سنگینسبُو کرده گاهنآنها به  ،برمیداشت ،بودند

تازه یا  شوهرش، چه چیزهایی دارند خواست ببیند خانواده یِ برادرمی که بود

 خریده اند.

خانه را دُور او. اما چاره ای نداشتم شد،نگرانیَم بیشتر می و ساکت ایستاده بودم  

مانند که من افتادش به همینکه پرده را کنار زد، چشمَ .ه رسیدردَ، تا به کنار پَدزَ

انگار تکان خوردکه کشید و آنچنان آهی .کردمنگاه می او به ،شُده خُشکتَندیسی 

 به اتاغِ  ، اما فوریخُشکش زدبه من نگاه کرد ویه ای ثان .دیده استرا  عزرائیل

 .برگشت پذیرایی

رفتم  دررا بازکردم وبه دنبالِ او منم دیدم، دیگر دلیلی برای ماندن نمانده است، 

آنها هم چیزی  .منیاوردَ مچیزی به رویِ خودَو ماحوالپرسی کرد ها نشستم.پیشِ آن

 خیالِ همه به هم ریخته بود.ذِهن وبدجوری اما  نگفتند،

بهانه ای  ند و؛ بلند شدنتوانستند دوام بیاورندبیشتر یاچند دقیقه  نامهمان  

 آوردند و رفتند.

غاه غاه  شد. بلند فرهومندهای  خندهآنگاه ، خانه بسته شد بها که رفتند و دَرآن  

همینجا اگرپیدایشان شد؟  دانم چرا این پدرسوخته ها، امروزگفت: نمیمیخندید و

 که شما را نمی شناسند.آنهاکردیم. سَرِهم می ییک داستان ،نشسته بودی

خواندنش شما هم، نماز یِ فضولِگفت: این زن دادشِ حزب اهلل هفرهومند مخانُ 

چه کنجکاو بود ببیند شماش بهانه بود،جانمازاند، خونماز نگفتم: .آمده بود

زد و چشمش به من  ه را کنار، هنگامیکه پردیدیدد می حاال اگر ید؟چیزهایی دار

گفت: به خانمش  به خنده افتاد ودوباره چه حالی پیدا کرد؟ فرهومند افتاد، 

هیچ سدایی از من پنهان میکنی؟ میخندید وگفت دیدیم پسرها را تو خانه ازحاال
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 رفتهپایین پریده و پنجره  از ، تواو آمدنِ ازپیش  انگار ،میگفتنیامد.بیرون اتاغ  

بَد  بیرون آمد، اما رنگ و قیافه اش سدایی شنیدیم که دیدیم از اُتاغ ویکهُ ای؟

   بود. بهم ریخته جوری

گفتم: وه بودم نگران شد منم با خنده های فرهومند خنده ام گرفته بود، اما 

کسی  مند گفت: برادرم بهآید. فرهووم، تا ببینیم چه پیش میبر منکه  استبهتر

در  را یان، ادایِ حزب اهلل هیدید او را گوید. زنش هم خودتچیزی نمی

 کرد. زن و شوهرکنارهم ایستادهاعتمادشودها نمی آدم میآورد.گفتم: به اینگونه

که شب خانواده یِ  یمآماده کرده ا شام گفتند:خندید.میهمچنان و فرهومند  بودند

 .آورندخانمت تشریف میواتیان بر

آن دورهم باشیم. بتوانیم، تا آمد خواهدبهتری پیش  روزهایجناب فرهومند گفتم: 

ره ی فراموش نشدنی برای زن یک خاط . اماما نبود قسمتِهم  قوچانیشیشه ی 

خواهی بروی یک لیوان می: اگرندگفت.فضولی نکند، ها در مهمانیکه شما ماندبرادر

ش گفت: کوکویِ سبزی که گرسنه نباشی. خانمبخورچیزی چایی بنوش ودیگر

کوکوها را می برم. خانمِ فرهومند مارید با خودالیِ نان بگذ گفتم اگرآماده داریم.

 گره زد.  دستمالیدرگذاشته و میانِ نان

م من میخندید، همهنوزفرهومند کردیم. میبیرون را نگاه  آمده،دَرپشتِ   

تِ کارخانه یِ پدر زنم راه ازخانه بیرون آمدم. به سم م وخدا نگهدارگفت ،میخندیدم

کالته  به نشده برق رفته، تا شبهایِ آب و آنجا به پشتِ کوهازمیخواستم . مافتاد

 بودند.کارگرها تعطیل کرده و رفته  ،میگذشتمکارخانه یِ یاری برگردم. ازکنار

 .بودکارخانه نشسته دردفترِ ییپدرزنم تنهارفتم،  نزدیک پنجره یِ شیشه ای

، گفتمآمده ای؟ پرسید: چرا اینجا .بیرون آمد ،نگران  و دید ها شیشه را از پشتِم  

  بمانم. آنجا نشُداما  ؛خانه یِ فرهومند رفته بودم

ه یِ هرآن امکان دارد، سروکلّاینجا امشب مهمان آنها باشیم. است کهقرار گفت:  

 کمیها یتوانیم دراین بیابونهایِ پُشت کارخانه به سمتِ کوهگفتم: مکسی پیدا شود.

گردید. بیرون به پشتِ کارخانه میرمن ازآنجا میروم و شما بَ .ه روی کنیمپیاد
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که ازمیان دیوار به پشتِ بام  کارخانه آب گرم زنم به لوله یِپدر تیم. چشمِرف

رفت و دومتری درمیانِ دیوار پشتِ بام که گود بود و لوله را کج کرده و خابانده می

 بودند، افتاد.

 ، پتو بیندازی وگرم ی آب رویِ این لوله توانی امشبرد، میگفت: اگر باران نبا 

کنم و دَر ها را درمیانِ کارخانه ول می سگ .گذارممن چند تا پتو آن باال می بخوابی.

آنجا روی وال میروم. تاریک که شد، ازهمین دیوار بیرونی، بابندم و می را می دیِوُرو

 راه می افتی که کسی تو را نبیند. خورشید دَر نیامده،هنوز خوابی. فردامی

توانید با شیرزاد خودم را به کالته یِ یاری میرسانم. شما میدترهرچه زوفتم: فرداگ 

چه ند وگویچه میه افغانستان ب دوستش به آنجا بیایید، تا ببینیم برایِ رفتن و

 ؟برنامه ای دارند

. تا هوا تاریک شود رفتمها  من به سمتِ کوه .کارخانه برگشت همان نزدیک او از  

به  و درحال مَرگست.افتاده  میان آنندی دردیدم گوسپ گذشتم،ازکنار چاهی 

که بی رَمَغ شده  ند را بلند میکردم، اما دست ها و پاهایشمیان چاه رفتم و گوسپ

که بیشتر از چاه را  شدمید که بتواند بیرون بیاید. ناچاربه لبه یِ چاه نمی رس بود، 

بیرون  ند راگوسپبتوانم  پُرکنم تاخاک و سنگ بریزم و مترگود بود، یک متری دو 

ود ز دیده می شد. ندی گوسپ گله یِهای باالتردرباالی کوه ها کنم.رَبیاورم و 

ند نبیند و خیال کند، دُزد گوسپند گوسپآن با شدم که چوپانش مرا آنجا دوراز

به بامداد  بستری ساختم وشب را ،لولهم ودرباالیِ برگشت هوا که تاریک شد هستم.

 اما. مها راه افتاد به سمتِ کوه برخاستم و بود که رساندم. خورشید درنیامده

 خودم را به ی آب وبرق،میان خانه هااز میانبُرکج کردم که راهم راناخودآگاه 

 برسانم. کوههای پُشتِ خانه ها

که . ناگهان دیدم گذشتمیکوی آب و برق میان از که  رَد شُدمخیابانی  از پیچ

د . بکنندکنترل میماشین ها را  ه اند وپاسدارها خیابان را بست ،درچند متری

نمی  گرفته بودم ودیدرَسِ آنها قراردر شده بود.اما دیر ،افتاده بودمگیر جوری

 به راهم ادامه بدهم. آنهاازکناربیندازم وسرم را پایین  بهتر بود دم.توانستم برگر
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چند خانه  کارگرِ ساختمانی هَستِم دَ): گفتم ی؟رافغانی کجا مییکی ازآنها گفت: ))

 .(نُم کُمِیکارباالتر

گفت:  .(ه بیارُمفتَخواهید رَنده، اگر میم دَخانه ماذُکاغَ)کارت داری؟ گفتم: گفت: 

 .((ت را همراه داشته باشامروز برو اما از فردا کارتَ

آنجا قلبم بیشتر به در( پیچیدم. ای به میالنی)کوچه آنجام و ازگامی جلوتررفتچند 

دوباره مرا سدا کنند و نکند که س وهیجان وجودم را فرا گرفته بودترتپِش افتاد. 

به خودم را  دم ودورشبا شتاب بیشتری  آنجااز یاعکسی از من داشته باشند. هنشان

 های پشتِ خانه ها رساندم. کوه

 .به کالته یِ یاری رسیدم بود که روز ماندهمییکی دو ساعت به ن  

 . با شیرزادآمدند، مان افغانیدوست زنم و افسانه باپدر تا شدمدرکالته کار سرگرم  

کارگر کارخانه یِ پدرزنم،رفتم و برایِ می کارخانه درروزهایِ انقالب که با وانتِ

همراه  افغانستان  پنجشیرِدرّه یِ  درم. اوآوردم، آشنا شده بودذرمیازسَرِگُ

درس و مجاهدین را . است بوده، همزمان درکابل درس می خوانده افغان مجاهدینِ

مجاهدینِ  از شاه مسعود، فرمانده یِ زدمبا اوکه گپ میول کرده، به ایران آمده بود. 

میان مجاهدین و  میگفت مردم ازجنگهای بیحاصلِاما کرد. تعریف میپنجشیر

 ستوه آمده اند. بهها  وابسته به روس یِکمونیست دولت

نه آورده بودم. به آنها گفتم: افغانی به کارخا کارگرِگُذر، چنداز سَرِ هاروز ی از آنیک 

پیدا کنید و کارخانه بخوابید، تا خانه  یِهایِ خال تاغها دریکی از اُ شبتوانید می

 ستم که شبِ نخُه بودروز به پیشخِدمَتِ کارخانه سفارش کردآنسروسامان بگیرید.

 ه بودم وتی پیشِ آنها ماندآنها را مهمان کنیم. آن شب چند ساع م وآبگوشتی بپزی

 بیشتر باهم آشنا شده بودیم.

. اما از م هستیمردُیک مَزبانان همه  دَریرباره یِ اینکه ما گفتگوهای آن شَبِمان: د 

 کنونی ایران، افغانستان و تاجیکستانِسه کشور تنها ایرانزمین  ایران بزرگ یا

اما  ،شان را از دست ندادهتاریخی تِویّهُو  زبانهنوز  هرچند .است جای ماندهرب

اُزبکستان  وتاجیکستان بنام  چندکشور خراسانها ازروس. جدا افتاده اند ازیکدیگر
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و بخشی را  یزستانبه غرغ دیگر از خراسان را بخشی را ساخته اند.ترکمنستان و

 مارا دروغینِ روسی،ی هامرز اینسال ها شده که . چسبانده اند ستانهم به غزّاغ

 ریخ و فرهنگِبا تا از نو تباران ایرانیما  کههنگامی درآیندهاست.  هدکرهم جدا از

از میان ، اند میان ما کشیدهکه بیگانگان دررا  ییاین مرزها یم.آشنا شو خود اصیلِ

 برخواهیم داشت. 

چه  با خودم که دانی، بسیار شُدهمی ه بودم:گفتو دردِ دِل کرده شیرزاد اب  

تبریز  از سراسری راه آهنِ ییک جاده درآینده آرزو دارم که  .کرده امهایی آرزو

از بدخشان، کابل و به  در دُنبالهشیراز وکرمان و بلوچستان، جا به نآسنندج، از به

کشیده  تهرانپایان مشهد وو در و عشق آبادند و بخارا غآنجا به دوشنبه و سمر

که  دانشگاهیدام درهرشهروهرکایرانی تبار بتوانند  ناجوان رای آنکهب شود.

 ی این سرزمیندرهرکجابروند  بتوانندسپس و .بیاموزندبه رایگان دانش  ،واهندخمی

   .زندگی کنند و، کارکه خواستندنیاکانشان  پَهناورِ های

 و دانشی شیرزاد چه آگاهی ،خواستم ببینممی بودم و آن شب کنجکاو شده  

واژه ی افغان به چه  :میِ افغانستان دارد. پرسیدیخسرگُذشت تاراز

گذاشته  را افغانستان نام بخشی ازخراسان بزرگ و چرااست  (معناچمکردیست)

 اند؟

را  ها این نام یسیواژه یِ پَشتون است. انگلیک : واژه یِ افغان پاسخ دادشیرزاد   

نامِ افغان را برایِ که استعماری داشته اندهدفی آنها از یک ایلِ پشتون گرفته اند.

ها  که درآن سال نااند. انگلیسی برگزیدهو پشتونستان خراسانِ بزرگ  بخشی از

. این دندکرده بو کولونی یا مُستعمره یِ خودخراسان بود، که هم مرزِرا ندوستانه

کُنند.  جداهم   را این بخش ازخراسان ،اگربتوانند کهنده ازیدبرگُآنها نام را 

 ی ازرا از افغانستان جدا کردند. بخش بزرگشتونستان بیشترِ پَ سپس همچنانکه

. ندرا برپا ساختکستان پای بنام کشورجدا کردند واز ایران  را هم ایران بلوچستان

ر دَ کشورچین هردوست: خراسان وگفته ا درهزار سال پیش سَمَرغندی،یِ ناما سوز

 ترازو هستند.یک ه یِ دو پلّ مانند رگی،زُبُ



328 

بیگانگان ازخراسان چندین کشور  .نزمین تکه و پاره شدنادرشاه که ایرا پس از  

، و مرکزش همین مشهد شده اسانِ امروزی که ما و شما داریمساخته اند. این خر

 خراسانِ بزرگ است.بخش کوچکی از

یِ  که درکارخانه است سال شدهبیشترازدو ،آیدامروزکه شیرزاد به اینجا می  

 کردهانداز هایش را پس کار میکند. پولدر بخش روغنگیری  ،یِ پدرزنَمزتانکرسا

 روسی کند.عَ ایرانیمیخواهد با یک دخترِ است، 

 بهرا دیدم که  زنمر یِ پدسَوار ته رفتم، تا سر وگوشی آب بدهم.کاله ی تپّباالیِ  

افسانه و همراه  دیدم شیرزادم، جلویِ استخررفت به پایین آمد.سوی کالته می

 .استپدرزنم آمده 

ستانِ زن برادر فرهومند دانم، به داگفتم: می.خندیدندافسانه و پدرزنم می   

نمازخواندن  دستِخانُمش ازومند وفرهدیشب دیدی میاگر افسانه گفت: .خندیدمی

، جات خالی بود، شنیدیمکه ما هم  .کردندهایی می ، چه خندهزن برادرش

 و جانماز رابرداشته آمدیم: تا بخودگفتخندید و میفرهومند می .خندیدیمبسیار

 که ، هاج و واج ماندیمنگفته بودیم کسی آنجاست. چون ه بودواردِ خانه شد

 گاه کردهنبه هم  آیدخانه نمیمی بینند سدایی از کهزن و شوهرکنیم؟ حاالچکار

گفت: دیدیم برنگشت، میخنده بافرهومند  کنند؟، اما نمی دانستند چکاربودند

که چگونه تو شده بودندنگران  آمد.ون نمیاز خانه بیرهرچه گوش دادیم سدایی هم 

 هو رنگش پریده بود هدبیرون زَ ازخانه یکهواو اما بودی. پریدهپایین پنجره از

 ؟که کسی را دیده استوچیزی نگفته 

را  دستگیرهسدای  .کنم دانستم باید چکارکردی؟ نمیمیواردِ اتاغِ که شد، تو چکار 

واردِ خانه که   .کردمرفتم و ازالیِ آن نگاه میبه پشتِ پرده دآگاه خوناکه شنیدم، 

و  برمیداردچیده بودند،  هاآنکه دررا چیزهاییها میرود و تاغ نارِکدیدم به  شد،

پرده راکه  باید میدیدی نگاه کرد تا به پرده رسید. تاغها را یکی یکی .دننگاه میک

 . حالی پیدا کردچه  چشمش به من افتاد، کنار زد و
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که اهل  منایازهمشهر توانیم با یکیمی گفت:. اوکردیمگفتگوشیرزاد آن روز با  

، به آنسو می شناسد ها و بیراهه ها را و راه مرز است سویروستای کافر قلعه ی آن

 زنمبرای کار به کارخانه یِ پدر را دینشاه  شیرزادآن، ی پیش ازاهبرویم. چند م

 آورده بود. 

گفت: یک کارت فراهم آوَرَند. شیرزاد  برایم افغان کارتِ مجاهد توانستندآنها می 

که  امه هایِ روستاییاین جکه داری و ریش و پشمی کنیم. با اینمیهم برایِ تو جور

از امروز هم به گویش  .شده ایافغانی تر ،هدینِ افغان هم، ازمجاکرده ایبه تن 

 هراتی گپ میزنیم.

ی گپ زدم که آنچنان افغان،هَراتی چند واژه یِ گفتم: امروز با این جامه ها و 

دیوار دوربین آورده بود، درکنارهیچ به ذهنشان نرسیدکه ایرانی باشم.  پاسدارها،

ماده عکس گرفتیم. قرارگذاشتیم که آنها کارت را آ ،برایِ کارتِ مُجاهِدِ افغانی

 آنسوی مرز هایِ افغانی، خودمان را بهتنپوشها و  کارت کنند. سپس هرسه با این

 برسانیم.

 .دلنگرانیم بیشتر شده بودترس وشد. رهایی و ترک میهن نزدیک میهنگام بوم  

 .جنگ زده یِ افغانستان چه پیش خواهد آمدرکشودردانستم دلهُره داشتم و نمی

یا  به چنگ گروه های اسالمیِ هوادار  دستگیر شوم ها راهمیان که در می ترسیدم

با م را ببینم. و فامیل خانوادههرجور شده  ،میخواستم پیش از رفتن .خمینی بیفتم

آمد؟ نمیتوانم دانم چه پیش خواهد چون نمی م:گفت ،تگو کردیمافسانه و پدر زنم گف

 ،شودآماده می و کارتِ مجاهدم ی رفتن برنامه تابروم.  خانواده امبدون دیدن 

  زنم.می امه خانواده سَری ب روممی

. بود امکان ناپذیرگشتهیی وآرز دیدنِ خانوادهکه  اوین غم انگیز آن روزهایدر 

. ، میشدمو یارانم دیدنِ خانواده دلتنگِو شده آزُرده بیشترهرروزکه میگذشت 

میخواستم پیش از رفتن دیداری با توانستم آنها را ببینَم، حاال که آزاد شُده و می

 آنها داشته باشم.
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راه به بینالود هایِ  به سمتِ کوه م وبارم را برداشت کوله ،درتاریکی روشنِ بامدادی 

رو نشوم. هوا بکه با کسی رو  رفتمپایین می ه هایِ بیراهه باال وافتادم. از کوه و تپّ

 ، می تابید. از برف سفید شده بود که هایِ بینالود یبلند بر آفتابی شد و

م نوجوانی دوران هایِ رفتم؛ به یاد یکی ازعشقمیو پایین ها که باال  هرّازمیان د  

 شوم.خوشحال می ،اندیشمَمیخاطره ها  به آن  که افتاده بودم. هنوزهم 

که اکنون دزغَیا اَ غِیروستایِ زِ روسی بهعه وخویشانمان برایِ با خانواد یکبار  

 فاصله دارد، رفته بودیم.غان روم و دو رودخانه از روستای مُمی

نتوانسته  خوبی کرده واُفتاده بود. احساس  "زوآرِ"چشمم بهروز، هنگامیکه آن  

، رنگش سرخ گشته و رو روبرو شُدهرسی کنم. اوهم که با من درست احوال پُ بودم

اگر برای خواستگاری  :گفتبه مادرم  ،بود پنهان کرده بود. پدرش که آنجا ایستاده

 کنید.یِ دخترم  مهریهآمده اید؛ باید سه دانگِ کالته تان را 

 ممنَ .دهیمهرچه بخواهید می ،روس به این خوشگلیع :ه بودرجواب گفتمادرم د 

 خوشحال شده بودم.، اما خجالت کشیده آنجا گوش میکردم کمیکه 

با او گپ  که کرده بودمتالش  ،بود پیش آمده که هاییفرصتدر ، درآن دو سه روز  

. تابستان آن سال بهانه هایی آمده بودکه اورا دیده بودم، زبانم بنداما هربار .بزنم

که بود آنچنان ناشیانهرفتارم رفته بودم.  زِغِی و چندبار به روستای درست کرده

 به آنجا رفته ام. آرزو  هوایِ همه متوجه شده بودند، به

ت. من دورانِ دبیرستان را ها گذشته اس داستانِ نوجوانی، سالروزها و آن  ازآن   

بچه  و کردهشوهرهم فتنِ دیپلم، به زندان افتادم. اوگر سال و به پایان رساندم

به  برای کمک ،سازندگیگروه  آزادی از زندانِ شاه، چند بار با. پس ازبودشده دار

به  یم،غِی رفتزِ تایکه به نزدیک روس رفته بودیم. یکی ازآن روزها ور و برهاد آن

 دیدنمآرزو رفته بودم. آرزو هم بچه یِ کوچکش را بغل کرده، به دیدنِ پدر و مادر

 آمده بود.
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ها به رویِ خودمان  سال آناما چیزی از .یمکردمانند دو آشنا با هم گفتگو  

روزگارهم  کرده بودند. شرا فرامو ها آن داستانیم. بزرگترها هم انگارنیاورد

 دیگری شده بود.روزگار

 .به خانه ی پدر ومادرآرزو بروم خواهم،می دوبارهامشب    

به  کهمن از بازه ای  کهده بودیِ بینالود، خورشید آماده یِ نشستن شُدر بلند 

باالی گردنه چپ پیچیدم. میخواستم ازآنجا به  سمت میرفت،به "کزُش "روستای

میان باغهای از  .تر بودکنزدی"زِغِی"و "مایون"روستای رودخانه یِ به کهبروم ای 

خانه های زِغِی رسیدم. درآنجا از سمتِ  روبرویِ کِباال رفتم تا به نزدی ،رودخانه

همان به دماغه یِ  ترباال ردم وک را هم رَد وجاده یِ ماشین رُباال رفتم و باغهاراستِ 

   ند.ا قرارگرفتهدر پایینِ آن  ،یغِایِ زِروست خانه های کوهی رفتم که

 خانه یِپشتِ دَرِبه  آمدم و ازکوه پایین که هایِ خانه ها روشن شده چند تا ازچراغ 

هایِ جدالجنگ ودرجریان دودستگی وآنها د.و، در باز برفتمپدر و مادرآرزو، 

 وستایِ ما بودند. ر

 ،گفت: بفرمایید خانهآمد. با شگفتی و پُرسِشی درنگاهش جلو، مرا دید تا آرزوپدر  

 البگفتم: .ها هستید. احوالپرسی کردیمروآندرتهران و شما کهبه ما گفته بودند

 .ارم به خانه یِ شما افتاده استذاما امشب گُ گُذرانده ام.از سریی را ها

 : آری کسی مرا ندیدهگفتمرَهگذرهستی. با این کوله باری که داری، انگارگفت:  

 روشن نشده باید بروم. هواتا  ،هستم مهمان رامده ام. امشب که اینجا آ است

ود، گفت: برو اجاغ را روشن ازهمانجا به همسرش که در پاگردِ رازینه ها ایستاده ب

 مهمان آمده است. کن، 

، احوالپرسی کردم. گفت: بود آرزوهم که پیش آمدهرفتیم. با مادر منبه اتاغِ نشی  

م. چرا اینهمه دردسر برایِ آن شنیده ایاز این و هایِ جورواجوریداستان جانپسر

جنگ وجدال هاشان هرروز به گوش ما خبرِ؟ دات درست کرده ای خانوادهخود و

  یم. وانه نمیرخ، امشب باالمروم چراغِ گردسوز را بیاورَمیآرزو گفت: پدررسد. می
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ازخواب که بود هوا هنوز بخوبی روشن نشده ؛خوابیدم در خانه یِ آنهاشب را آن  

یی و ناشتایی را آماده کرده چا .اند شدهستم. دیدم آنها زودتر ازمن بیداربرخا

ذودتر بیدار شدیم تا ناشتایی را شده اید؟ گفتند: بیدار زود ما چراگفتم: شد.بودن

 آماده کنیم، کمی نگران شده ایم. 

دارد، رشان گفت: خدا نِگَآرزو و بچه هاشان چتور است؟ مادرآرزوپرسیدم: حالِ   

ها گفته  آرزو چیزهایی شنیده که بسیجیگاردانم، انهمگی خوب هستند. نمی

خواهید به که نمیگفتم شما.ورها آمدی، باید به آنها خبر بدهندبودند؛ اگر تو این

 کسی چیزی بگویید؟

 .دلمان برایِ جوانیت می سوزدما چه بگوییم؟ به کسی گفت: 

ی گفتم: چند روزی به کسگیرد. اماها دلم می که ازاین گَپ اوَردَمبه رویِ خودَم نَی  

خواهم درناکجاآباد وی مرزها ، هفته یِ دیگردرآن سخدا بخواهداگر چیزی نگویید،

که اینجا سالم برسانیدهم  به آرزو ،خواستید بگویید هرچهآنگاه به هرکس .بود

 آمده بودم.

زنده باشی پسرم. ما هم و روی، تندرستکه میآرزو گفت: امیدواریم هرجامادرِ  

جان  هنَه ه پیشِ ما آمده بودی. برو نَک گوییمزنیم و به مادرت میبه آنورها میسری 

 . است ش نوشته شدهسرنوشت هرکسی رویِ پیشانیَ ،اریمتو را به خدا می سپ

پیشانی در هیچکس سرنوشتِ گفتمبا خودم  ،آمدممیازخانه بیرون همچنانکه  

 .م میزندقَرَ شبا اندیشه و خردِ خود ،هرکسیرا  سرنوشت نوشته نشده است.

 آنسالها که یدرختهایِ توتآن و چشمهکناراز راه افتادم. سرباال یِ آنها پشتِ خانهاز

هوا رو به روشنایی وزید ونسیم سردی می .گذشتم،مبرای دیدن آرزو به آنجا میرفت

ازآن  م وگشت میگاهی بربودم. انداخته مدوربین شکاری را به گردن ندِبَمیرفت. 

 .انداختم دوربین میهای دور و نزدیک را ها و روستاراه ،باال

آمدم. رودخانه ی دیزبادبه سَر ،دور زدهآنجا از رسیدم؛بینالود  رشته کوه باالیِبه  

ا آماده کنم، هراسان ر مآمدند. تا آمدم تفنگباال می هایِ گرینههچندتا بُز کوهی ازکو

پایین به باالی باغهای دیزباد  دیزباد، گریخته و ناپدید شدند. هایِبه سمتِ کوه
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 با خانواده ام یدیدار ، بتوانمآنهاهمراه خواستم مسعود را پیدا کنم، تا می م؛رفت

 داشته باشم.

شاخه  . سرگرمِیاوشِ مسعود را دیدم، دایی سیِ دیزبادهایِ بازه یِ باال درمیانِ باغ 

 .بریدن بود

سرش را برگرداند، . خسته نباشید ،دایی سیاوش «تخدا قوَ»: گفتمجلو رفتم و 

 آمد.پیشِ من  کارش را ول کرد و ،که مرا دید همین

رها پیدایت وَ که شاید این، گفت: مسعود، چیزهایی گفته بودکردیم احوالپُرسی  

 آنسوی مرزها به زودی بهاست.  شدهدرست  ، کارهایمهستمرگفتم: رهگذشود. 

 .خواهم رفت

تان،  "کَنگی"ای و "گرینه"از دوستانِ وتای دیگرکامیاب با یکی دگفت: دیروز 

، مگرسنه هست. پرسید: اگرنددارشکار . انگار، برنامه یبودند آمدهپیشِ مسعود

 دارم، آمده بودم مسعود را بِبینم. خوراکیگفتم: نه، بیاورد؟ آبن وابرود ن

خودم  م رفتمبگذارد. من آمدنم ه برگشت، تا مسعود را درجریان دایی سیاوش به دِ 

 .کنم کبکشکارِرا سرگرم 

 ،خانه باغ یِخارآمدم. ازبُ باغِ دایی سیاوشکه به سمتِ خانه بود تاریک نشده هوا 

 آمده بودند. آنها انگار ؛آمددود بیرون می

که بودند بیرون آمدهخانه باغ ه باغ رفتم. مسعود و فرهاد ازپایین به روی بامِ خان

 چشمشان به من افتاد.

کجا  که ببینیم شب گفتند: زودترآمدیمکردیم، احوالپرسی .گفتم: زود آمده اید 

هوای توانیم چند روزی به م. میبا کیسه خواب آورده ای ابزار شکارتفنگ وبرویم. 

گفت: من هادهستید؟ فربرویم. پرسیدم: چند نفرباالی کوهها کوهنوردی شکار و

 و آمد "کنگ "خداداد هم دیروز از .ده بودیمآم پیشِ مسعود کامیابحق داد باو

 کنند.میروشن کرده ایم، دارند چای تیار شد. اجاغ راه با ما همرا
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رسیدم؟ پُ سبیلوروزخان و ن احوالپرسی کردم. ازرُستم ،یمبه خانه باغ رفت  

که اینورها  دانستاگر می آمده ایم. نوروزکه ما به دیزباد دانندگفت: آنها میفرهاد

 آمد.با ما می ، گردیمیرب

کمی گرم شویم. دایی سیاوش، گفت: چایی را دَم کنیم و بنوشیم تا مسعود  

 بیاورد. فانوسِ خانه باغ را روشنخواهد برایمان شام ، میاست گوسفند کشتهدیروز

 اجاغ نشستیم.دورکردیم و 

 الجدجنگ وگفت:  رسیدم؟، پُآنها حال و روزِرباره ی روستای کَنگ وازخداداد، د  

دیگر نمی همسرِبر که چه بالهایی ادامه دارد وهمچنان  ی بیهودهو دودستگی ها

 ند.آور

نامه ی دیگری م یک بر؛ منداریدکوهنوردی برنامه ی حاالکه شما گفتم:به مسعود  

وبرها پیدایت ا باشی، این دورم که پیش ازرفتن هرجدانستمی گفت:ریخته بودم.

 .با هم باشیم روزهای آخررا ،آمدیکه اگرگذاشتیم  را کوهنوردیبرنامه ی  شود.می

میخواهم پیش از رفتن  .، رفتنی هستممی شودت دُرُس دارد گفتم: کارهایم 

 دیداری با خانواده ام داشته باشم. 

 شکارچی . دایی سیاوش با ابراهیمکردیمگفتگو مینوشیدیم وچایی می فانوس دور  

گوشت برای شام آوردند. مسعود ازدایی  با )دیگچه ی( پُلو غَلِفِیک آمدند و

. من ها آمدیم درِ باغما از توی پَل و تند:گف وش پرسید، با کسی روبرو نشُدید؟سیا

انقالب برای  سال که پسرِ بزرگش ازدوستانِ ما بود .مکرداحوالپُرسی  با ابراهیمِ

که  آنجا با دانشجویانِ پیشگامدراما  بود. رفته مشهددانشگاه درس خواندن به 

 همراه شده بود.   هوادار چریکهای فدایی بودند،

کجاست اوکه میدانیداز ما بهتر کند؟ گفت: شماکجاست و چکار می یوسفپرسیدم:    

اقلیتی) شاخه ای فدایی گویند می نداریم.ازاو خبری ،چند ماهی شده .وچکار می کند

ما  .است جنگیدند( شدهمی مسلحانه آخوندهاکه با های فدایی خلق سازمان چریکاز

ه اگر ب :گویدمسعود می ؟کنندچکار میو هستند چه کسانی که نمیدانیم آن گروهها

 کردستانبه  آن گروههمراه  کنند. میگویند شایدچنگِ پاسدارها بیفتد اعدامش می
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که زنده  این است تنها امیدمان ؛یمشب و روز ندار ما که اینجا از نگرانی، رفته  باشد.

  گذاشتم به دانشگاه برود.نمی م،کرده بودبینی  پیش را روز هاایناگربرگردد. 

 آوردهها که بچه جیبیدیورا را هم ازجنگ اخبارِ .خوردیممیشام  زدیم وگپ می

 .بودیم شب که درخانه باغِ رُستمخانازآن فرهادگفت: میدادیم. گوش ،بودند

نِ کرمانی وکتابِ حالج اندیشه های آغاخارفته ازمشهد کتابِ  ،شدهامیرکُنجکاو

آن داردروزها این است. را پیدا کردهدشتی علی سال  23کتابِ را بامیرفتروس 

 .ها را میخواند کتاب

درکالسهایِ شتند واجود دتاریخی وهای  کتاب جامعه یِ ما  از اینگونهاگردر گفتم: 

هایِ دروغ گولِشناخته ورا بهتر اسالمروزها این .درس به ما آموزش می دادند

کتاب نوشتن و کتاب خواندن و به ناما ایرانی بدبختانه. دیموده بخوررا ن آخوندها

درشهرها هم که به  .دهیمتر است، اهمیت نمیمهمبرای زندگی همه چیز زکه اهنر

یا خواهند بچه هایشان دکتریمه بروی، هم و پولداری دَرسخوانده یِخانه ی هرایران

یا جامعه یِ فرهنگی و سازنده وجامعه ی پویا  که اندیشندنمی .دنشومهندس 

پایه  دانختاریو فرهیخته سیاستمدارانِهنرمندان، بویژه فیلسوفان ورا ثروتمند 

اما  نیکی را میآموزند،کار فنی یا تک که پزشکان و مُهندسان نه، .ندکنمیگذاری 

 .نمیدانند چیزی وسیاست، فلسفه ازهنروادبیات یا

 آنگاه،شوند سیاستمدارنرمند وهُ، فقیر کشورهایکودکانِ اگر گفت:مسعود 

ر میکنند. آجُرا اروپا سرمایه داران و استعمارگرانِ نانِ ورشان را می سازند وکش

فرزندان کشورهای بهتر است  کنند کهکرده و می اتتبلیغ استعمارگران بدین جهت

سرمایه داری خدمات اجتماعی جامعه یِ برای  و شوند دکتر و مهندسبروند فقیر 

 نرِهُ و فرهنگ یا استعماریبَدِ  وب خو هایِبه سیاست اما پول درآورند. و انجام دهند

 آگاه کنند.  مردم را که نداشته باشندکاری  و ادبیات مردم

این  جا انداخته اند.تررا در ایران از همه جا به استعماری بلیغاتِاین ت گفتم: انگار             

 همهفرهنگ را نمیشناسند،  و خد تاریخوکه  ایرانی مادرانِ و پدر                   سالها 
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 ،آینده نگرمادرانِ خردمند و وپدر. است فرزندانشانلدار شُدنِ وپ غمِ آنها و یِ هّمُ

 اشند. ب هنرمند داشتهوفرزندان ادیب  آرزوکنند کهداریم  مکبسیار

این بوده که زگهواره تا گور دانش بجوی ...حاال  ناما ایرانیشعار اگر  ،خداداد گفت          

ریشه  از نگاه من  ،گفتم .گشته ایمبیسوادی و فقر فرهنگی دچار گونه به اینچچرا و 

برسرتاریخ و  کهمیباشد مردم ما، ناشی از بالهایی یِی این بی فرهنگی وکوته نگر

 فرهنگ ایرانی را از ذهن و اندیشه آلِانسان ایده چون تصویر .آمده استفرهنگ ما 

و محمد  و شیخ عباس قمی سبزواریهنگامیکه مالهادی ازمردم ما پاک کرده اند.  یِ

 دیگرِ وفرهیختگانِپورسینا  بیرونی، ،فردوسیجای آخوندهای دیگرمجلسی با  تغی

نهج  و حارالنوار و نهج البالغهبُ ادبیات ما کهو ازآن زمان  .نده ارا گرفتایرانی 

 جایباست.  گشته دیگرالفصاحه وصحیفه یِ سجّادیه با کتاب دعاهای بی ارزش 

 هزد گره شیعی عرب امامانِاسالم و بهرا  ، هستی مایایرانیِ  خردگرا فرهنگ رواج

 که ایرانی ایده آل انسانِازآن پس  .ده اندوبدور ب شهرنشینی فرهنگ و از کهاند

 دانِ بی هُنریقّلِمُ بودند. فرهنگ پرور دانشمندانِو  راستگو انانِوپهلو جوانمردان

نشان همرنگ جماعت  خود رایا دنگویروغ مصلحتی میمیکنند و دُ تقیه شدندکه

 .به هر قیمتی پول درآورند تا دهندمی

داریم. حّتا ن ستهشاهنامه شناس برجَ وِستا شناس یااَ  یک ما هنوز بدینجهت          

 م.یوآشنا شَ ،خود بزرگان فرهنگ و اَدَب وبا گنجینه یِ فرهنگی نگذاشته اند که ما 

 پزشکان ،را خردگراو رروَپَ دان فرهنگادیبان فرهیخته و هنرمندرنتیجه جای 

 .است پُرکردهبی هنرِ ول پرستِ بی فرهنگ وپ هدسانِمُو

 فرهنگیانحطاط  بیماری وی که سرزمینِ ما رابه ، یکی دیگر از دلیلهایاینافزون بر 

دورانِ زّرینِ  پس از که . این استرده استکستان پرَ رافاتخُبِستَرِ  ودُچارکرده 

رک ان تُبیابانگردتازِمیدان تاخت و ایران ،و به قدرت رسیدنِ تُرکان غزنوی سامانیان

 اما ند.کردها می آغاز به ساختنِ خرابی،یپس ازهرتاخت وتاز نیاکانِ ما گردید. غولمُو

با  .ندگردیدمی دیگری خت و تازِتادُچاردوباره  بودکه ها دُرُست نشدهی خرابآن هنوز

دانشگاه جایی برای درس و، حاکم برمردم خرافاتِ اسالمیِوتازها وت ختااین 
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تسَد سال زدیک به هفسامانیان نپس از از بَدِ روزگار. بود نماندهبرجای سازی فرهنگو

گرفتن باج و خراج  ،هنرِآنها همکاروآمدیم. گرفتار غولتُرک و مُهای خان چنگالدر

که به میشناختندن را و دانشگاهدرس  .بوده است های دیگرو تاخت و تاز ،ازایرانیان

 خواه ناخواه حکومت کنند؛آنهمه سال ، یکه آنچنان مردمهنگامی بدهند؟اهمیت آن 

 . انحطاط فرهنگی به اوج خود می رسدزوال اندیشه و

بیابانگردان را سفیدکرده اند. بدبختانه آن این سال ها هم که آخوندها دوباره روی  

ساز خردگرا و زندگی گِفرهنتاریخ وکه ما را از را بکار می برند هنرشانهمه یِ کار و 

 همراه و بیهوده را به دروغین های حدیث و روایتو هااما کتاب دُعا .ایرانی دورکنند

هرچه  راخرافات دیگر ان هزارو  ،قمه زنیانی با خوحه ونو  گیری نجِو فالگیری

  رواج می دهند.  در میان مردم ما بیشتر

که نبشی جُ ؟ نوزائی دامن بزنیمجُنبشِ به  کهآیا هنگام آن فرا نرسیده است  

فرهنگ چگونه  .را به جای خودش برگرداند و فرهنگ نردوباره ارزشِ دانش وهُ

لسفی اندیشیدن برای ف ینوین سرآغازِو ازسرگرفته شود، ادبیاتنروهُو  خوانیکتاب

 ؟و فرهنگ سازی گردد

 ؟آنجاها رسیده بودیم گفت: اگرانقالبِ مشروته پیروز شده بود، شاید بهمسعود 

ی و دلسوز نیاز دولتِ مِلّ یِ چنین جُنبشی، بیش ازهرچیز به یکئبرای شکوفا

 .داریم

 .آوردکار میرِرسَدولت ملّی را آگاهیِ ملّی بَ گفتم: 

درباره ی عِرفان  وها را اینجا وآنجا نکشانید، میخواهیمگفتگ کامیاب گفت:

 کنیم.گفتگو

را به  نهاازآخوندها جدا کرده، همه ی گناخودش را  ،روزها هرکه را می بینیاین  

 آخوندهااگر .سرمیدهند ، یاهو یا علیگوید ما دَرویشیماندازد و می یمگردنِ آنها 

 .کن نیستندکنند، اینها وِلوِل اسالم را 
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 . باید بدانیم چرا ومیکنیموگفتگ پیش آمده، دراین باره یگفتم: حاال که فرصت 

خانه  آنرد برویم وم اگره امشب .استراهه افتاده عرفانِ ایرانی به کژ چگونه

 .استبهترسراغ دارم بخوابیم،  باالی کوهدرمن که  سنگی

بخوابید و  ینجااامشب  توانیدمی شما که رفتیم، ابراهیمیاوش گفت: من ودایی س  

آن باالی گفتم: .مَرها نمیآیدکَوکسی میانِ این کوه  درتاریکی راه بیفتید.ذودتر افرد

 است.خیالمان آسوده تر، ی بلندکوهها

 نیفتاده جاگذارتان آنشما گفتم: گویی؟را می ا پرسیدند: کدام خانه سنگیبچه ه 

، که رسیدید ای اما فردا به هرگردنه .گوییرا می کجامیدانم  ابراهیم گفت: .است

رو بد با هم رومیکرگذَرجاها ید، تا اگرکسی از آنرا دوربین بینداز خودبرِو دور

 نشوید.

خانه باغ بیرون از یم وها را بست دایی سیاوش و ابراهیم، کوله پشتیپس ازرفتنِ  

 درخشیدند. ازها درآسمان می ستارهبود و شده سرد و مهتابیبسیار هوا دیم.آم

ها ازآنجا، برفِ کوهرسیدیم. باالتررودخانه به بیشه ی روبروی خانه سنگی  میانِ

 آب نشده بود.

 و برف به زیرِآن نمیرسد.که بارشِ باران  یک ایوانِ بلندی است مانندِ خانه سنگی 

خوبی  رپناهِبه آنجا نَوَزَد. سَشِ باد که وَزِ ندا کردهجلوی آن را دیوار هاچوپان

 زمستان است. یِ کوهستان، برای شب های سردِدربلند

به خانه سنگی برسانیم.  بُرده باال کوهاز راه افتادیم تا خودمان را و آب برداشتیم  

، گشتمی ما نبالِکسی فردا به دُاگر ،ها برجای می ماند ها درمیانِ برف ردِ کفش

 کند. پیدارا  ی ماتوانست رَدِ پاهامی

، به ندا گذاشتهآمد بازبرای رفت و یک متری گوشه یِ باالی خانه سنگی کهاز  

خاشاکِ خُشک، درکنار اجاغ و خارو نیمسوزیم. دسته ای هیزمِ خزید زیرِایوان

 بجای مانده بود.



339 

 خانه سنگی بیرون آمدیم.برداشتیم واز هارا دستیرتبَحقداد،  ومن و خداداد  

شِکستیم  ه )شاخه(کُنده و شُولَ ،کوهیدرختهای سَروِ نیمه خُشکِ  ه یِنَاز تَ رفتیم

 آوردیم.و

 گذاشته آتشکنار .کتری را باالی سنگیپهن کردیم اها رکیسه خواب ،آتشدور  

 ید.، تا آب جوش بیابودیم

ها را بیرون بیاورید، تا همزمان  گفت: فنجانی خُشک درکتری ریخت وکامیاب چا 

 ؟ما چیزی از آن نمیدانیم کهیست ایران چعرفان  ببینیم؛ نوشیمکه چایی می 

تَسَوّف و عرفان چه پدیده هایی  ،ببینیم کنیم تامیتوانیم بررسی  امشبگفتم:  

 آنو بنیاد ؟ ریشهاست بوجود آمده ایران در جُنبشِ عرفان وچگونه چراهستند. 

این  کهروشن خواهد شدسپس  ؟سرچشمه گرفته است یی فلسفهفرهنگ و کداماز

چگونه بوجود و چرا و یاهو یا حّق گفتن های مسخره،  ی بیهودهها درویش بازی

 ؟ده استآم

که دست افشان  ستهای رُستمخان خالی گفت: جای شرابمیخندید وفرهاد  

 .یمفرا دهپایکوبان به سرگذشتِ عرفان گوش و

 شرایط ،دیگر پدیده یِمانند هر باید، ایرانی عرفانو شناختِ  گفتم: برای درک 

 بررسی کرد. پژوهش وآن را تاریخی و ضرورتِ پیدایش 

یِ وجود یِ فلسفها یعرفانِ ایران  ریشه و بنیادِ کهروشن شودباید  پس :گفتفرهاد 

با عرفان دشمنی ان سلمانمُ چرا ؟گرفته استازکجا سرچشمه  چیست؟ و نآ

 ؟ کرده اندقتل عام می ورزیده، وعارفانِ ایرانی را

 ،یِ عرفانفلسفه یاجهانبینکنم توضیح بدهم که چگونه تالش میمن حاال گفتم:  

سرچشمه  ،های دیگر ایرانی های کُهَنِ سیمُرغی و اُستوره رهستوازفرهنگ و اُ

، رواج داشتهِمردم ما  زندگی درهزاران سال که  هایی ستورهاُ آن گرفته است.

 کتابدراستوره هایی که  ازآن میان .سترا ساخته و پرداخته ا هویت و فرهنگ ما

ناختِ . شوجود دارند غیرهخرد نامه وگرشاسب نامه وو بهمن نامه و شاهنامهستا واَوِ

ایران را  یِ آیندهنسانس جنبش فرهنگی یا رُ پایه و بنیاد ه ها میتواندستوراین اُ
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و سنجشِ آن با  اسالمدرپیش از نایِ ایرانیزندگهمچنین چگونگیِ  .شکل بدهد

 . کمک میکند یایران عرفان ضرورتِ پیدایشِ کِدر به، یاسالم دورانِ

آمد که پدید ایرانبُنیادی در هایِ، دگرگونیعربی اسالمیهای  حکومت یِپائبر با  

 گردیدکهموجبِ واکنشِ ایرانیان فرهنگ ایرانی بود. این دگرگونی ها برضّدِ مَنِش و

 .گردیداسالم و قوانین آن پدیداری در برابرعرفانِ ایران

 ها چه بوده است؟ گرگونین دآکامیاب پرسید: 

جان  خداوند ،خدای ایران ه بود. از سوییبوجود آمد دو دنیای متفاوتگفتم:  

جانی زندگی وکه هیچ ست و زندگیجان  قداستِضّدِ خشم و خداوندِ خرداست.و

 امربه معروفت است. خدای حشَرُعب و وَخَشم واما اهلل خدای آزار ببیند.نباید

. خواسته اش را به پیش برده است ریزیجهاد است که با شمشیروخونوجنگ و

بتواند سازدکه روی زمین میش را بکار می بندد و بهشت را در نسان ایرانی خردَا

 یانداز، امات را بکار بگوییم عقل یا خردَمیما در ایران  زندگی کند. رفاهدرشادی و

کُل و عقل نده هَاهلل، خدای دستوردَ چونرم است. جُعقلت را بکار بیانداز اسالم در

او را بکار ببندد. دستورات کند و اطاعت یا عقلِ کُل  اهلل از باید . یک مسلماناست

شمارد. عربهای داند و زشت میمیو لَهو عب لَ اسالم درشادی و رفاه زندگی کردن را

و  ایرانیجهانبینی دو ما چیره شده بودند.جهانبینی برقوانین ومسلمان با چنین 

یِ خونین،  دویست ساله درآن روندِسپس که برابریکدیگرقرارگرفته در  یاسالم

  آورد. ر میبَ رسَتضاد مُ دو جهانبینیِ آنمیان ایران از عرفانِ

شکل  ایرانازچه زمانی در، رغیسیمُ اصیل ایران یا فرهنگِ :دوباره پرسیدیاب کام

 است؟ رواج داشته  گرفته و

 تاریخشده، بیست هزارسال پیش دریا بوده است. شنزارِ حاال گفتم: کویرلوت که 

 کهکرده خشک شدن ن دریاآغاز به آ ود بیست هزارسال پیشدُحُاز،گوینددانان می

تمدنِ  دهدکهدر این زمینه نشان می شناسیتاریخ .استشُده  خشککویرِحاال

شاید از  ودهای پیرامون آن شکل گرفته است.دریا و ر همینآریایی ایرانی درکنار

درحال شکل گرفتن بوده است. همچنین سال پیش رپنجاه تا بیست هزا
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، تزهای دروغین و ها به ایران کوچِ آریاییآن تزهای باستانشناسی نشان میدهد، 

 نوشتهخود  ضّدِ علمی هستند. استعمارگران آن تزهای ضّدِ ایرانی را برای منافع

که هیچ کوچی به ایران صورت شودآموزش داده دانشگاه هادر . مهم است کهاند

فالت ایران به از یهاریایکوچ آو بودهزادگاه آریایی ها فالت ایران  است.نگرفته 

آموزشِ کتاب های آن میان از ،تاریخ دانانهای پژوهش بوده است. جاهای دیگر

 این زمینه بسیار ارزشمند است. خشانی دردرَ جهانشاهِ

یِ و چیرگیورُش  سپس به دوراناز اسالم و پیش  دورانِ ذرا بهنگاهی گُاگرحاال  

  د. بخوبی نمایان میگردایران  شِ عرفانِیِ پیدایچگونگ. زیمندااها بیعرب

ردوانِ اشکانی پیروز بنیادگذار خاندان ساسانی اردشیر بابکان درجنگی بر اَ

خانگیست  د. جنگ، جنگِپیروز میگردنایرانی پارتیان بر ایرانی  یانمیگردد. پارس

 هزاران ساله یتمَدُنِ ساسانیان فرهنگ و  یمبینمی   هردو ایرانی هستند.و

بابکان اردشیرِاین بوده که  دورهای آنهیکی ازویژگیاما  .ادامه میدهند را زمینیرانا

شتی سیستمِ درجه بوده است. درآن دوره موبدانِ زرتُ« شاه موبد»زرتشتی و

شده  همه کاره می« موبدِ موبدان» آنهابزرگِ  .بودند موبدی برپا ساختهی ِگذار

 قدرتِ دربار و این سیستمِ موبدیپادشاهان ساسانی، چندتا ازاست. درزمانِ 

چند تا  که یرای نخستین بار درایرانند. این پدیده ببود یکی شده آخوندی( با هم)

کرده و موجِبِ محدود می دین های دیگر را یِآزاد داشته است. وجود همزمان دین

 .می گردیده استبیشتری  اجتماعیِ و جنبشهای تَنِش ها

یّت و مزدکو تیوّمان ازآن میان ،های دیگر ایرانی که دین دوره بوده درآن  

به تنگنا  ،(سیمُرغی فرهنگ )ایران  فرهنگِ یِبُنیاداندیشه ها ی  خرّمدینی یا

 .ه استدکشانده میش

اشکانیان که  و سپسن، درسنجش با دورانِ هخامنشیان آزادی در دورانِ ساسانیا  

کمتر بوده است. با این وجود،  ند،لوده ی فرهنگ ایرانی بنا شده بودبرشا هادولت

 درجهان گرتمدن و فرهنگِ ایران در زمان ساسانیان نسبت به فرهنگهای دی
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آن میان دردانش و هنر، موسیقی و زیبایی از .های فراوانی داشته استپیشرفت

 شناسی، برمردمِ آسیا و اروپای آن دوران همچنان برتری داشته است. 

عی، همچنین دیدِ مردم به زندگی تمّدُنِ ساسانی ازجنبه های گوناگونِ اجتما  

سازی، کارهای دستی و فلزکاری،  وسَد آفرینش، کشاورزی و بافندگی، ساختمانو

 انسان و درباره ی ناهای ایرانی قی، پیکتراشی و دیدگاهها، موسی هآشپزی، دانشگا

 یکشورها مصر و چین که ی یونان و رُم، همچنینهاتمدُن از و مرد، زنبرابرییِ 

زندگیِ ایرانیان  بویژه اند، بسیار باالتر بوده است. بوده برده داری کالسیکِ

، سنجید بدوی های مسلمانِیِ عربدورانِ چیرگ بادوران ساسانیان را نمی توان در

 . است فرق از زمین تا آسمان بوده

جهانی و  اندیشه های انسان ؛گرفتنِ موبدان درجامعه ی ساسانی هرچند با قدرت 

 ،است قداستِ جان، که درفرهنگِ ایرانی پایه و بنیادِ سیا ست، یا جهان آرایی بوده

وجود نداشته  دوران برده داریدرایرانِ آنجود وُ نبا ای .تنگنا کشانده می شود به

 ،اجتماعی گوناگونِ سنفی هاییِ ساسانی سازماناست. درجامعه ی شهر

بخش پایه ای همچنان اندیشه ی نیک، ه بودند. رفتار وکردار وگشتارپدید

یِ دی، اهمیتِ ویژه ی خود را درزندگازباورهای ایرانیان بوده است. موسیقی و شا

که ایران کم داشته هزارموسیقی نواز را داستان ده"روزانه داشته است. 

وانوشیروان از هند آورده وآنها را در شهرها پخش کرده که برای مردم روزی 

خود گویای بسیاری از  این داستان"دوساعت موسیقی بنوازند را شنیده ایم.

زی وهنر، ساختنِ دانش آمودرزمان ساسانیان  چیزها در فرهنگ ایران است.

ریگِ فرهنگ مرده  اهپور، استخر، ری، نیشابور و بلخمانند گندی شهایی  دانشگاه

که دانشمندان از سراسرجهان برای بوده  ، همچنان پا برجازمینو تاریخِ مردمِ ایران

 .بدست آوردنِ علم و دانش به آنجا میآمده اند

که  نبوده است "نافَ "سالم آمده، بیهوده یا درکِ همیشگیِزندگی آنچنانکه درا 

ایرانی،  یِقای روح شود. زندگنیا و بَیِ آن دُو سازندگی به ناچار متوجه ی زندگکار 

گسترشِ شادی درروی زمین بود. تاریخ، پهنه ی خرد و یِگوهرش افزایش و بالندگ



343 

های قرآن  صصَقِبرت نامه ها و الکت یا غم و بدبختی نبود. مردم ایران با عِنا و هَفَ

 نا و بیهوده بودنِ زندگی، دراین دنیا نوشته شدهفَ که برای ژرف ساختنِ درکِ

که درترس ازخشمِ کردند و نیازی نداشتندکار وکوشش می. آشنا نبودند ،است

 هی زندگی کنند.الاِ

؛ شکست و اند فرهنگ و جهان بینی یا آن شیوه یِ زندگی که داشته آن با ناایرانی 

پرویز، یِ خسرو پادشاه دورانخود دیده بودند. درهای فراوانی را به  پیروزی

شکست پیروز می گردند اما در پایان آن جنگهایِ بیست ساله ها  یرُم نخست بر

گردد. شیرازه ی کارها ازهم گسیخته می است که . پس از آن شکست خورندمی

ارتش سراسری ازمیان میروَد و هَرج و مَرج همه جا را فرا  درآن بُرهه ی تاریخی که

رو در رو  بیابان گرد تازیانِ تاخت و تازِ با ازجنوب غرب کشور مامردمِ  .می گیرد

 گردند.می

عربها که  ستنابودیِ ارتشِ سراسریکشور و و نابسامانیِ بهمریختگی  پس از 

فراوان تالش سوم یزدگرد .میکرده اندتاخت وتاز درمرزهای بیدفاع ایران به آغاز

مِ فرّخزاد به فرماندهیِ رُست سپاهی فراهم میآورد. سپس آن سپاه را بهو کرده

 اُستان یاهَرازآن پس درجنگ قادسیه شکست میخورند.  کهجنگ عربها میفرستد

عربها خونخوارِدوره دیده وارتشِ در برابرِناچار میشده به تنهایی  ، شهری

ه برخوردار نبود و توانِ کافی یِ جنگی تجربهازکه  آن شهرهااما  .کندایستادگی 

بسیاری هم اسیر و برده  بسیاری ازآنها کشته شده، و خوردهشکست می  ند.ا

س زمان  و سپآن د استان خوزستان و پارس یا استخر و ریِمانن .دنه امیگردید

به تنهایی در برابر عربها ایستادگی خراسان و آذربایجان که هرکدام سیستان و

بخشی گردیدند، میتسلیم  که خوردگانشکست بودند.  کرده، اما شکست خورده

 کردهدیگر را وادارمیمکه و مدینه میفروختند. بخش را برده میکردند و دربازار

 .  بپردازندها به عرب شان را و ثروت نجدسترَ کهاند

یِ جهانی تورامپرا کههنگامیاند.  دانستهکه بردگی را ننگِ بشریت می ایرانیان

. اما از بدِ داده بودندبه آنها آزادی ، کننددیگران را برده  اند هداشته و می توانست
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خونین که در چندین جنگ  گردندمیگرفتار بیابان گردان مسلمانی روزگار

 .آنها را به بردگی می برند هاهزار زن و فرزندانِده

 ، هنر،فرهنگتاریخ، زاچیزی  .بودند ها پیروزشده که درآن جنگ ی مسلمانهاعرب 

به نان و نوایی  که کردنِ ایرانیانبا کشتن و برده  اما نمی دانستند. و خط موسیقی

بنویسند.  و شان را به کمک ایرانیان جمع آوری کردهآنقر توانستند رسیده بودند،

 چپاولگری را مشروعیت قبیله های عرب را که به آنها اسالم وآیینِقوانینِ  سپس

 و باج و خراج بگیرند.  حاکم گردانند، ه استدادمی

 ای فرهنگی و اجتماعیِساختاره عربها چیره میگردند، که رهه یِ تاریخیآن بُ رد  

ها  یِ دانشگاهالفبا و زبانِ پهلوی، نابود ری ازا جلوگیب. فرو میریزدم به گام ، گاایران

غارتِ اشیای هنری، ای باستانی ویِ گنجینه هها، چپاول و خراب سوزاندنِ کتاب و

 .االتِ موسیقیابزار وستنِ شکخراب کردنِ دیوارهای حماسی و تندیسهای زنان و

ر، زمانه ی غم انگیزی برای یِ دیگیا نمادهای فرهنگ لنبُازمیان برداشتنِ هزاران سَ

یِ دانشگاهها با خرابیِ شهرها و نابود ده بود.گردییِ فرهنگِ ایرانی فراهم نابود

یِ زور های گوناگونِ شهری، روندِ بیسوادی و روستایی شدنِ وازمیان رفتنِ سِنف

به ناچارهرچه  ،و تَوّحُش فرهنگ زدایی آن روندِ .را به همراه آورده بود نایرانیا

 ایرانی گردید.و تمّدُنِ  بیشتر موجبِ اُفتِ فرهنگ

ها مردمِ ما بیشتراز ده نسل ازدانش آموزی و سواد درراستای عربچیره شدن با  

 .بود اشغال شده ن سیاه که میهندوراخود، بی بهره گردیده بودند. درآنفرهنگِ 

 قبیله های عرببدویِ اما قوانینِ  ،رفتهنشِ ایرانی رو به نابودی میدافرهنگ و

آن دو در ت. با اینهمه اسالم نتوانسته بودگردیده اسبسته می آنهابردست و پای 

 انبنیادهای فرهنگِ ایرانی را که ریشه های ژرفتری در ذِهن و روانِ ایرانی ،سَده

 ، ازمیان بردارد.است داشته

ها را با آنکه با جنگ وکشتار وارد شده واسالم را  نادرآغاز، ایرانی  

چون دین داشتن یا نداشتن را  .دانستندکردند، دین نمی سلمان میمشمشیرزور

را به نام دین، کشتار و به  تازیان که آنها  نادانستند. ایرانیشِ خود انسان میگزینِ
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ها درایران،  عرب چیره شدنگان میگفته اند. با ن زادهریمَاَدیوان یا کرده؛ بَرده می

دگردیسه می روندی گسترش می یابد که همان اهریمن زادگان به امام زادگان 

بسیار  ناتبار یخی، برای ما ایرانیتار شومِ روندِ آنیِ گردند! شناخت و چگونگ

 .ضروری و آموزنده است

مسلمان  ترس تَبَر،از ناازایرانییی ها زیان، گروهو خشونتِ تا جنگدورانِ آن در 

چون اگر مسلمان نمی  می گفته اند. "مسلمان تَبَر "که به آنها  نده بودشد

 ،اند که فرهنگ ایرانی داشته نا. اسالمِ این ایرانیشدندگردنشان را با تَبَر می زدند

چون  .نِ جزیه مسلمان شده بودندرداختَنپَبرای  در برخی از جاهای دیگروبا زور  اما

توانسته ، نمیاند ست می نگریستهایرانی به گیتی و هرآنچه درآن با نگاهِ فرهنگِ

 همگون و یکسان گردد.  ی مسلمان شده،ها با اسالم عرباست 

سازی  ا کرده بود. مسلمان، همچنان ادامه پیدهاعربو چیرگیِ  اما خشونت 

ایرانیان دوران  ی آن زمانه درجبرِاست.  تا چند نسلی ادامه داشته ناایرانیکشتارو

و دیگران، با  ناو سوری ناانکه مصریبودند. همچن شدهمسلمان  بناچار فراوانی

، وانمود نای از ایرانیگروهدرآغاز .ندا گردیدهدچار ،شتابِ بیشتری به این سرنوشت

به اسالم رنگ و هرچه بیشتر  ،خواستهمیدیگرمیکرده اند.گروهی به اسالمی بودن 

ته ها پذیرف آیه های قرآن برای عرب چنانچه برخی ازترجمه یِ .بوی ایرانی بدهند

و این  آلود است گل آب ازسرچشمهکه میدانستند وه بزرگِ دیگریگراما نیست.

ادیان سامی دارد.  استوره های ریشه درقِصَص یااسالم چون کار شدنی نیست. 

بنا شده است.  عقیده تبعیضِترساندن و و وحی و ایماناستوره هایی که برپایه یِ 

  ین گروه برخاسته اند.ابزرگِ ما بیشتر ازمیانِ  نِاعارف

خشونتِ دورانِ کشتار و ناایرانیکند و زندگی ادامه پیدا می چنان شرایطیدر 

شتنِ کُلفای عباسی وبا روی کار آمدنِ خُ گذرانند.از سَر می ای اموی راخلف

عرب اوج اسالم و ضِددِهای ؛ دوباره جُنبشخراسانی نمردانه ی ابومسلمناجوا

 لشگری، گوناگونِ سیاسی هایجُنبش بوده است که یخیدورانِ تارگیرد. درآنمی

به  دوباره رفته را آب از جوی بتوانندتا شاید  ،دگردپدیدار می، فرهنگی اجتماعی
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گردد، پدیدار می وبیهعُشِ شُنبِپس از جُکه  نبشهاآن جُیکی از جوی برگردانند.

 عرفان است.یِ شِ فرهنگنبِجُ

یِ فرهنگ و روِشِ زندگ ، هنوزخانمان برانداز میان آن جنگ و جدالهایدر    

فرهنگ و  از نو زنده کردنِ میدِاست. آرزو و اُ زنده بودهدِل ایرانیان در  ایرانی،

آرزوی  .انگیخته است بَرمی ،نامسلمان ها را به پایداری در بَرابَرِآن، گذشته یِزندگ

هرچه بیشترآنها را به ، شنیده که ازپدران سینه به سینه آن چیزهای ازدست رفته

 فرهنگِ آرزوی آنداشته است. همچنانکه تا به امروزچاره جویی وا میاندیشه و

  برجای مانده است.  انتبار ایرانی ما درمیان، ساز وجهان آرا زندگی

ن به بارمی های ایرانیاجانفشانیپیکار و، سیاهِ اشغال ایرانزمینآن دوسَده ی پس از  

 بویهخاندان و درخاور صفاریان و سامانیان های ایرانیِ نشیند. دوباره خاندان

در دوران آن خاندانهای  رسند.می فرمانرواییبه  ایرانباخترشمال و  ودیلمیان در

 کرده ییآغاز به شکوفا زنوادوباره یِ ایرانی، فرهنگ و جهانبین ایرانیست که

 کند.می پیدا گسترشو

پوششی که  دربود   هیرانی توانستفرهنگ و فلسفه ی ا بخشی از چنان فضاییدر  

 . بویژه دردورانِ سامانیاننماید فتنکُو عرفان نامیده شد، آغاز به شُسپس تسوف 

اسالم و احکام و  آزادانه تر است توانستهمی ،یایران فلسفه و اندیشه یِ ،فرهنگکه 

آن را به میدانِ ارزشیابی و بازنِگری بدویِ یض گونه یِ تبعوبار خشونت دستوراتِ

 د.فرا بخوانَ

ایرانی بر ضِددِ قوانینِ عربی، بناچار درمیان  درمیدانِ نَبَردِ فرهنگ و اندیشه یِ  

یِ به دگرگونکه  . روندیآیدمیروندی پدید در یک دوره ای، خودِ مسلمانان هم 

 به کهه می انجامدزلَعتَمکتب مُوگسترش  «طریقت»به اسالم « شریعت»اسالمِ 

. بویژه درایران که بیشتر جنبه ی فلسفی داشته است همنطق نزدیکتر بودفلسفه و 

 . های زندگی بدهدها و ناگواریخردمندانه به پرسش پاسخِ ؛است کردهو تالش می

سَرِ  پیروز میگردد و لیث که یعقوب است ها و سرنوشتِ ابومسلمبا آن آزمون 

 :گویدمی و فرستدپیام می باسیعخلیفه ی چند بار برای ها را ندارد. اوسازش با عرب
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 م.هستَ پادشاهان ایرانیمن فرزند بزرگان از خانواده ی جمشید و میراثخوار 

را دارم. آشکاآنان گام برو در راه  نده گردانمزاز نو را آنان یِعزت و سرفرازخواهم می

من نمی  ،آنان چشم پوشیده انددیگران ازحّق اگر هستم.آنان  خواهان سربلندیِ

بلند خواهم نو ازشمشیر و فرمان و قلم،  مِبه دَپوشم. من تختِ پادشاهان ایران را 

 ساخت. 

 خویش خود راهِد، سَر رَآنکه پشیمانی دَه که پیش ازبه همه ی بنی هاشم پیام دِ  

 اما ،شما عباسیان را به والیت رساندند ،رهبری ی ابومسلمپدران ما به برگزینید.  

خودتان  که به همان سرزمینچه بهترسپاس این نعمت نگذاشتید.ها  عربشما 

 کنید. وسمارخواری اکتفاچوپانی و سُبه حجازبازگردیدو

شی آن بَهای حَ عربها افتاده و خداینامه که بدستِ عرببخشی از یعقوب لیث،  

بستر درپیام آخرش دراو به ایران برگرداند. بود،از آنجا به هند رفته رده وبُ را

اگر نه میانِ  بخت با تو یار باشد و من بمیرم؛مگر :فرستدپیام می به خلیفه بیماری

 کرد.من و تو این شمشیرداوری خواهد

رضا شاه وته وجنبشِ مشرتا برآمدنِ ، زجاری شدنِ قوانین اسالم درایرانپس ا 

خانه نشین گردیده بودند.  و شده ازکارهای اجتماعی بازگردانده نازن .پهلوی

یدان های ورزشی، یا م «زورخانه» ردرمیانِ مردان و دَآیینِ جوانمردی بیشترازاینرو

، نیرویی یرانردم ادرمیانِ م اسالم، پس ازسترش یافته بود. ها گُ دوشادوشِ خانگاه

ریشه  که بیشتر (= عیّاران اییاران = یارانیا عّیاران ) "یاران" و "جوانمردان"از

همان جوانمردان  .گرددمیپدیدار  ند،ادرآیینِ کُهنِ پهلوانی یا سیمُرغی داشته 

پهلوانان دوران نمادِ یروی ازپبه  هاآن.گردیدندنیزکه یکی از پایه های عرفان بودند

 در برابر بیگانگان یینیرو و دیگران وکیخسروگیوهمچون رُستم و ،سیمُرغی

 گردیده بودند.

های اجتماعی سیاسی، ازآن میان که درجنبش جوانمردان بودندن هما  

لیث شرکت  شِ آذرکِ سیستانی وخُرمدینان و سپس یعقوبِنبِسیاهجامگان وجُ

یِ ابومسلم، بنی امیه را سازماندهی میشده اند. سیاهجامگان به رهبرداشته و
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 .دندوه بدجنگی ی عبّاسیهابا عربهل سال برانداختند. آذرکِ سیستانی و یارانش چ

 ارتِشِ خونخواردوسال دربرابرِ و توانسته بودند بیست ،و یارانش مدینرّبابکِ خُ

 ی کنند.گ ایستاد ،عباسیان

ند را نخستین دولتِ نیروم .ه استازجوانمردان بودکه خود سرانجام یعقوبِ لیث 

 الگوازجوانمردان بوده اند.همه ها . رهبرانِ این جنبشسازدمیبرپا ها  دربرابرِعرب

که است ایران بوده دوران سیمُرغیِ  کهنِ پهلوانانِ همچنانکه گفتم آنها  آرمانو

کیخسرو و گرشاسب وواسفندیارستم و رُ میآورند. مانندسپس سرازشاهنامه در

 . ای استوره دیگر پهلوانان

خود نشان از یهای فراوان درآن جنبشهای خونین، جانبازی و پهلوانی جوانمردان 

ایران را درپیش گرفته  ییراه رها و داشتهمیویتِ ایرانی را پاس داده اند. آنها هُمی

 بودند.

گرفته و خود را درپهنه  ه جاندوبار ناکه ایرانی بوده است دورانِ تاریخی درآن 

های اجتماعی و فرهنگی، کاروَرز و نواندیش کرده بودند. دربُخارا بزرگترین 

زمان  ، مانند گندی شاپورِبود بوجود نیامده جهانرا که تا آن زمان در ی اکتابخانه 

 .شَوَدکه فرهنگ ایران شکوفا می سازند. درآن فضای تازهمیبرپا  نو از ،ساسانیان

یا فلسفه ی « حدَتِ وُجُودوَ»همان فلسفه ی که یِ عرفانئزمینه یِ رُشد وشکوفا

 گردد.فراهم میست، اایران  سیمُرغیِ گ کُهنیِ فرهنپیدایش

شود گیتی زاده میخُدای سیمُرغ سراسر ناز ز )دراستوره ی آفرینش ایرانی: 

ش ی خُودَو چیزی جُز امتداد و گُسترش هَستوسیمُرغ به آنچه از او زاده شده 

 .(درزَوَ می یا عشق نیست، مِهر

گفته گردید.  ایرانزمین فِوُسَاما شگفت نیست که چرا خراسان، بویژه بلخ آژگاهِ تَ 

توان، تسوفِ خراسان نام نهاد. زیرا خراسان هَستیگاهِ وفِ ایران را میاند تس

شت و جَشنکَده معبدِ بودا وآتشکده ی زرتُ ،دربلخ .فرهنگِ هند و ایرانی بوده است

رزمین درکنارهم بوده اند. هرچند مسلمانان برآن سسیمُرغی  ی نوشاد یا نوبهارِ

را ازمیان برده بودند. اما چون فرهنگ و فلسفه ی یِ آنچیره گردیده و شکوهِ فرهنگ
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جنبشِ تسوف هم  بوده است. زندهمردمِ آن سامان، بویژه بلخ بیشترایرانی درمیانِ 

 زمین گسترش می یابد.نجا به سراسرِ ایرانآگیرد و ازدرآنجا پا می

ن، سه تن آ گُستَرِشِفِ ایران هم، درنخستن دورانِ بزرگترین پیشوایانِ تسو  

 دهم، پورعلیِت. مانند: ابراهیمِ اَکه نامشان بجای مانده اسسرزمینِ بلخ بوده انداز

شفیق و حاتمِ اَصَم. با شگفتی می بینیم که زرتُشت و سنایی و مولوی با بسیاری 

 . مین نیز، از آن دیار برخاسته انددیگر از بزرگانِ فرهنگ ایرانز
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چه تسوف یاعرفانِ ایران، ببینیم حاال پس از این پیشگفتارکوتاه 

های دیگر جدا و عرفان ف های تاریخی دارد که آنرا از تسوّویژگی

 می سازد؟
 

فلسفه یِ عرفان، برای شناختِ  است که ایران ی عرفانِها ویژگی اینشناخت  

یی از عرفان نبرده اند، که بوهای امروزی « سوفی»و  «هادرویش»همچنین شناختِ 

 .ضرورت دارد

 :بر می شماریمبدینگونه را  عرفانِ ایران ی مهمِویژگیهان ای   

می « حدَتِ وُجُودوَ» یِفلسفه ی پیدایش  مهم عرفان ایران،گرانیگاه  – میک  

 .استهنگِ کهنِ ایرانی یا سیمُرغی فر فلسفه یِبرگرفته از  کهباشد

وارونه ی دینهای شکن است، چون از دیدگاه عرفان ایران، عارف بُت   -م دو 

خدا داشتن را ، اما ایمان به یک داردها را گرامی میهمه ی خدایان و دینراهیمی، اب

 . ددانبُت کردن آن خدا می

 خرابی و به ویرانی کشاندن آتشکدهمسجد: پس ازساختنِ خانگاه در برابرِ -سوم   

 ها، ایرانیان توانستند دوباره خانگاه را دربرابرمسجد بنا کنند. ها و جَنشکده

 یِ حرام شده و نیایش ساختنِ آن.ارج دادن به موسیق - مرچها   

هن کُ سُماع خسِرَبویژه  ،ها و شادی درخانگاه رَخس)رقص(ارج دادن به  -مپنج 

آن بجای  ژه یهای وییکی ازنماداست.رفته  ونیهاز بلخ همراه مولوی به ق که ایرانی

 و انسان به ، یعنیچرخدخود میبه دور ،دبچرخدیگر  بُتِکعبه یا دورانسان به  اینکه

   . اَرج گذاشته میشوداندیشه اش 

اما بهشت و دوزخ را  ،رفانی ندانستن و به آن ارج نهادنزندگی را دا - مشش  

 خُرافه دانستن.
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انسان » انهخامنشی جهانی به زندگی داشت، مانندِعرفانِ ایرانی دیدگاه  -مهفت 

 گمراهیتبعیض وهای گوناگون را موجِبِ اندیشید و چهارچوبه ی دینمی« نیجها

 دانست.می

بَرایمان بَرتَری داده  اصل مِهر ،زال با رودابه یِدرداستان هَمسَرگُزین - مهشت

 عِرفان ایران است.  (فر و ایمانِفَراسوی کُ)  که همان دیدگاهِ میشَوَد،

بزرگ، رهبرانِ  انِعارف چون ،، به عرفان ایرانیردییینِ جوانمَپیوندِ آ -م نه  

 جوانمردان نیز بوده اند. 

جوانمردی را برای توده بزرگانِ تسوف همواره عِرفان را برای ویژه گان و   -م ده  

 کرده اند.ی مردم میدانسته، هردو را با هم ترویج می

 رزیکاروَشدند، درشیوه ی زندگی وکه دراندیشه عارف میکسانیهمچنانکه گفتم  

: حدادِ نیشابوری، سهلِ ایران عرفانِجوانمرد بوده اند. چنانچه سه تن از بزرگانِ 

 حامدِ بلخی؛ ازسرانِ جوانمردان نیز بوده اند.پوشنگی و

داستان آیینِ جوانمردی، ریشه های سُترگ درفرهنگِ ایرانزمین دارد. برای نمونه:  

ین در دورانِ اسالمی، همچنش، و لَنبَکِ آبکارعیستم یا داستانِ سَمَکِ زال و رُ

 جوانمردان بوده است. و« عیاران»یکی از  خودشکه  یعقوبِ لیث

 نیز دیگریمهم  ی؛ نیازمند اشاره به نکته یایران عرفانِدراینجا برای درکِ بهترِ   

 زاده شدهآنجا ی که درسرزمین به چندگروهدرجهان  را عرفانکه و آن اینهستیم 

  اروپا و غیره. مانند عرفان ایران و هند یا عرفان .ه اندنام گذاری کرد

 .عرفان گفتگو کرده یا نوشته اند از عارف وهای نزدیک  به ما، همه  در ایران سَدِه 

برای ما تفاوت و  گویند؟کدام عرفان سُخن میاز که کننداما روشن نکرده و نمی

که نام  یتاریخ فرهنگی های برجسته یِگیایشِ عِرفانِ ایرانی، با ویژیِ پیدچگونگ

 آن مهم است. جهانبینیِ رده شد وبُ

م فلسفه، جهانبینی، توانییعرفانِ ایرانی، م هایبا بررسی و شناختِ ویژگی  

بررسی کنیم بویژه  بازشناسیم.  ،آن را ازعرفان های دیگر مهمِ هایهمچنین تفاوت
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بوجود  نثی کردن آندر واکُنش به عرفانِ ایرانی و برای خُ که چگونه عرفان اسالمی

 .است آمده

ایران را  نیادِ عرفانِکه پایه و ب (وَحدَتِ وُجود) فلسفه ی چگونه اکنون بِبینیم   

 فرهنگ کهن ایران است. و جهانبینیِ ه ففلس همان سازد،می

هم ازآفریده شده سیمُرغی، هستی یکیست. آفریننده ودر فرهنگ و فلسفه یِ    

هم گوهرند. یعنی هرآنچه که در هستی هست، زاییده  جدا نیستند. خدا و انسان 

از خودِ هستی می باشد. پدیده های طبیعت از یکدیگر زایش می یابند. این است 

درخودگیتی می  ،نیادِگیتیبُن یا اصل و بُ در پِی جُستجو کردنِکه فرهنگ ایران 

و  جهاندرازیکدیگرچگونه از چه چیزهایی و  پدیده هاببیند خواهد . میباشد

 آمده است. در شاهنامههمچنانکه  ؟انده پیدایش یافتروییده و  موجودات زنده،

هُوَه در آفرینش گیتی هر بخشی از بخش دیگر پدید می آید. اینجا اهلل یا یَ   

د. آفرینش روند پیدایش یک نتک تکِ بخشها را خلق کن ،خود که با اَمرِ ندنیست

  . میشودر بخش دیگبخش از بخش دیگر است. هر بخشی پیدایشِ 

خویش زیرها همه رُستنی ه)جانور(آمدپدید    جُنبندوازآن پس چو  

 آورید

نداند کسی آشکار و                 چنین است فرجام کار جهان            

                          ...نهان

شد این بندها را            زین بگذری مردم آمد پدید چو     

 ...کلیدسراسر
فرهنگ در این پایهبر خود پیدایش یافته اند.یعنی مردم از پدیده های پیش از  

ود. استوره های خالق مخلوقیِ زاده نمی ش چیزی ،از هیچ چیز ایرانیفلسفه ی و

 ای هر پدیدهایران برجایی در فرهنگ ایرانی ندارند. فرهنگ  ،های ابراهیمیدین
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یا یگانگی "حدتِ وجود"میبینیم و شناسد.تخمی را میروییدنی  هر و برای ،ریشه

 است. زاده شُده فرهنگ وفلسفه از این ،هستی و هم گوهریِ

یِ یِ فلسفییِ وحدتِ وجود، زورآزماشیدایِفلسفه ی پ گردددر اینجا روشن می 

درآن دورانِ  ،خالق مخلوقی یِبا احکام و دستورات یا جهانبین ،فرهنگ ایران

بُنیاد فلسفه ی   بدینجهت:تاریخی برای بازگشت به فرهنگِ ایرانی بوده است. 

یا خالق مخلوقی  ابراهیمیهای وَحدتِ وجود، نمیتواند درتضاد با جهانبینیِ دین

 وجوددر راستای فلسفه ی وحدتِ  ،بر ضّدِ قوانین و شریعتِ اسالمی مولوی نباشد.

 :آن میان از .سروده استزیبا بسیار

 خواهی کهاز خود بطَلَب هرآنچه      ت هرچه در عالم هستبیرون زتو نیس  

  ...تویی

 یا در جایی میگوید: 

 شمایید ،بیرون زشما نیست خود آیید                 ،که طلبکار خداییدآنان    

 شمایید

 ..از بهر چه جویید. ، مچیزی که نکردید گُ 

 نمونه یِ دیگر:  

 هِ بام و نردبان زکجا   کجا و رَکه برآسمان پرّی           تو ازرغ چهارپری تومُ       

توانی به آسمان و معراج ، خودت میدین و رسول نداری تو نیازی به نردبان 

های کورش در دشت مُرغاب همین مُرغ چهار پر  تندیسمی بینیم یکی از  .کنیروازپ

زرگ نبرد مردم ایران، نَبَرد یک جبهه ی بکه  جهانبینی بوده فلسفه و با ایناست. 

ایرانی  یِهرکه جهانبینمِ یاعشق خردگرا وعرفان بوده است. با فرهنگِ  یِگنفره

انسان را  که صاییعَ قلِحیله گر، یا به گفته ی مولوی عَچیره گر و  قلِبوده، برعلیه عَ

و  ،خواندمی "عقل کُل"خود را  ،چیره گربرخاستند. عقل  ،آوردد و دُنباله رو بار میقّلِمُ

درادیان خدایان )باید پیرو عقل کُل گردند ،میداند. آفریدگان"عقل جزء" را دیگران

عقل "ژی باشد، بروکه دین یا ایدیول"لکُعقل ". بدینسان(ل هستندعقل کُ سامی
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به دن برای چیره شُ چیره گر یا ،لکُ عقل). گرددچیره می ،که انسان است "جزء

کنفیکون کشتیِ نوح و یا ساختنِ جهنم ویاترساندن مردم از هرحیله و مکر و تزویری

وارونه ی آن   .(سازدزند، و هرچیزی را وسیله مییدست م و غیره زمین کردنِ

همه با هم  کهها هستند انسان خودِ "درَخِ"، سرچشمه ی درجهان سیمرغی

 تَک تَکِجمعِ یا  همه ی اندیشندگان یِهم اندیش پِی آیندِ "کُلخرَدِ".اندیشندمی

. دگردَمی "خردکُل"یا  "جانان"که  استها و اندیشه هجان است. مجموع انمردم

جمع جانها،  "جانان"یا کل خِرَد  آسمانی نیست. یا یهوه و یا پدراهلل "کلخرد"

هر که رگمِزُبُ خنِسُ. ندارد از مردمان ای جداگانه یسرچشمه خدای ایران است که 

سرچشمه گرفته  فرهنگِ ایرانی یِگان دانند از این اصل آفرینندگمَهمه چیز را هَ

  است.

 دهَمی در خرَد پَروَرَش هرَد       سپِهرکه دارد خرَ برامِش بُوَد

، بازگشت به فرهنگِ صفاریان وسامانیانهای  دولت آمدنِروی کارپیروزی و  با 

یده وگسترش روی ها دولت همسویایران،  عرفانِاندیشه های میان  ، ازآنایران

های تالشکه با شده بودنداُمیدوار  ناایرانی داشته، پیکارفرهنگی ادامه پیداکرده بود.

توانند ایرانِ فرهنگی را دوباره، به راه فرهنگ و فلسفه ی ایرانی می فرهنگی ادبی

 بازگردانند. 

 گوید:عُبیدزاکانی می  

ازپِی مَصلَحَتی چند                است ولیکن دوسه روزم سوی بُتان بَتَغرَ   

 مُسلمان شُده ام 

 نارکتُ  بدبختانه . امارفته استزمان سامانیان رو به شکوفایی می عرفان در نبشِجُ  

سلطان  .ندگردو فرمانروا می می دهند سامانیان را شکستکودتا کرده و زنوی غَ

 هدادایرانیت برتری میاسالمیت را بر دوباره فرمانروا شده بود، محمود غزنوی که

ند د و بَزَدوستی و  و فرهنگِ ایرانی ایرانیان برضّدِ برََعَاو با خلیفگان  .است

خته عارفانِ فرهیکشتارِ اسالم در بغداد، لفایِبا هم اندیشیِ خُ آنگاه کرده است.می
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در زمان سامانیان  که فرهنگی یاَدَبهایِ  نبشجُ کنند.میآغاز را دانشمندانِ ایرانیو

. گردندچار میدُشتارکُبه تنگنای سرکوبی و ناگهان رفتند،رو به شکوفایی می

آنها .دنآوَرَبه پنهانکاری رو می عرفان نبشِرهبران جُ که ریز است زمانه ی خوندرآن

 از رفتار خود را اسالمی نشان دهند و ردن،بُ رسالم بدَ د برای جانِنشومیمجبور

تشبیهات و کنایه وردنِ بکار بُ پنهانکاری و د. اینناستفاده کنکنایه زبان استعاره و

 نِدکشیده شکجراهه به  موجباتِیکی ازگذرد، خود که می چند نسلی ،استعارات

تا  ،ساده نبود هاآنهای پس از نسلبرای با این پیشینه یِ تاریخی،  .دمیگرد عرفان

را عرفانی آن اصطالحات و مفاهیم نتوانیم روزها اینکه دورانِ ما چه رسد به

 ناسوفیو  نکه درویشا رودتا آنجا پیش می پنهانکاری روندِ آن .یمشناسببسادگی 

و  یعرفان ایراناز را آن تفاوتِ اسالم و فلسفه یِ خالق مخلوقیِتوانند نمی ،زمان ما

و مسجد تِ خانگاه تفاوُحتا  آنهابیشتر .تشخیص بدهندفلسفه ی وحدتِ وجودَش 

به زبان  که چکامه هاییو  زَلغَتوانیم نمی روزهااینما همترآن مُ. ازنِمی شِناسندرا 

 "کهروده هایی سُل و زََ.آن غَیمشناسبِ مز وکنایه سروده شده رابا رَ ، اماخودمان

  ."ه استدادرا بَر باد میسبز  رِسَ ،زبان سُرخ

 نِاآنها تُرکپس از . رسدغزنویان؛ نوبت به سلجوقیان می تاخت و تاز پس از  

هم شِ سهمگینِ ورُکه یُ میستخوارز نامی از راه می رسند. درزمانِ تُرکخوارز

مردم غم انگیز، پناهگاهِ  های زمانه نگردد. با اینهمه، درآآغاز میآنها مُغُولنژادان 

که پیوندی با بوده اند  نمردانهای جواگروه نیدرمانده شده ی ایران، همپاکباخته و

 یِو ویرانکه پس ازکشتارندجوانمردان بود .دعرفانِ ایرانی داشته انوجهانبینی 

 برای آنهااند. زدهمُغُول شبیخون می تُرک و ردوگاههایاُبَر ،ویران شُدهشهرهای 

جان پناه  ،شدندمی هانها پندرکوهستانرکه بیشت گرسنگان و بازماندگانِ درمانده

 ند.آوردفراهم می نابرایشگندم و خوراکی و ندساختمی

نیم چگونه روند بیرایران، میهای دوسده ی نخستِ اسالم د نبشبا بررسیِ جُ  

پیش کردن جامعه ی ایرانی به  با اسالمیتضاد اما در ،موازی :یِ عرفانیرگشکل

 احکامدربرابرِ واکنشِ فرهنگِ ایران ایرانی عرفانِ است که بدینجهت میرفته است.
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 است. اسالمی بوده های عربی حکومتو تبعیض گونه یِ  ودستوراتِ خشونتبار

آنها  .ند، چهره ی مالیمتری به خودِ اسالم بدهبودند کرده تالش ناگروهی از ایرانی

اما د و فرهنگ ایرانی نزدیک گردانند.به خرَ اسالم را توانند،تا می خواسته اندمی

)فلسفه ته ایسمِ ایرانییا پان« وَحدَتِ وُجود»هسته و زیربنای اندیشه ی آنها همان 

 بوده است. یِ انسان خدایی(ی پیدایش

درون ایه ی فرهنگ ایرانی درخمیرماز که بودند ایرانیان هم تالش کردهگروهی از

، تا قرآن و اسالم را به فرهنگ بارات و تصاویر ِقرآنی بگُنجاننداصطالحات وع

روایات و بسیاری از عطار و مولوی و حافظ و دیگران،  ایرانی نزدیک گردانند.

توان به از نگاه آنها میرا محتوای فرهنگ ایرانی داده اند.  اسالمیاصطالحات 

شیوه یِ ه این البتّ ، جامه ای دیگر پوشانید.دیده یا حقیقتی، هَرآن یا هرزمانهرپ

بُردن بوده است، که از ناچاری می برای جان سالم بدَر خود سانسوری نگارش و

  گفته اند:

 ! ه آیَد در حَدیثِ دیگران . . .دِلبَران             گُفتِ رِباشد که سِربهتر آن        

که بودند های دیگری از ایرانیان، راه و روشِ فرهنگِ ایرانی را درپیش گرفته گروه  

درمیانِ آنها، اندک اشاره ای به پیامبرانِ سامی و گفتار و کردارهای ایشان دیده 

 نشده است.

انسانی نهفته است. ، خدا همچنان گوهر وجود درهرپدیده ونااز نگاه این ایرانی  

گوهری دا را دوستی یا پیوندی دوجانبه وآنها دوستی یا پیوند انسان با خ

ان و که این ج یک جان و زندگیست .دانستند. آنچه هست یک هستی هستیم

نیروی "همانمِهر و عشق  از آنسو .عشق استوهمان مِهر یا خدا و انسان، زندگی

است. این در فلسفه و فرهنگ ایران "وهومن"نیروی پیوند دهنده ی یا "میان

را به "نوانگره می"و"سپنتامینو"دو نیروی متضاد است که نهمَیا بَ نهومَوَ

 رساند.  مییاری همکاری وآفرینندگی 

فلسفه  وتضاد با دینها در .هستهم  عِرفاندر عشق یاهر مِ وهومن که همان  

 خالق و مخلوق را از یکدیگر جدا میدانند. که ست ییها
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به  اتمخلوقگیتی ودرآن دینها است.ا از مخلوق جد خالق های ابراهیمیدیندر 

ه انسان ست کاز اینجا. شودو برای هدف هایِ اوخَلق می قیِ خالِخواست و اراده 

آن . اززندگی کند خود خالقِ در چهارچوبه یِ خواسته هایِ دهای ابراهیمی بایدردین

میشوند وآنها  نمِموئ آنها که خالق را باور دارند و دستوراتش را اجرا میکنند، پس

از دینهای  هریک با این دیدگاه. دمیگردن ذندیق()زندیک یا کافرکه باورندارند،

ما بزرگ فای عُرَ اما. حقیقت میداندهَستی وصاحبِ  ل وکُ ابراهیمی خود را دین

یا خالق مخلوقی نداشتند. از نگاه آنها هردین و ی ابراهیمی هادین باوری به این 

همه دینها و مکتب ها به  بدینجهت خود دارد.بخشی از حقیقت را در مکتبی

رج نهاده، عیسا به دینِ خود و گزینشِ مردم درزندگی اَبه  میگذاشتند. آنهااحترام 

  رواج می دادند. تمامیت خواههای دیناسالم ودربرابر موسا به دین خود را

می  مانند مولوی و دیگر عارفان، ورای کفر و ایمان می داند.عطارکه انسان را   

 سراید:

گه روی سوی قبله، گه دست         ند کفر و ایمان؟ از بهر اهلل آخر تا چ    

 سوی باده

ر رفتم به خاک تاریک، از هردو خَ       افر، نه اینم و نه آنم   منم نه کنه موئ    

 پیاده

 دیگر می سراید:درجای 

ناجات می مُ ،مارخانهر قُندَسوی خرابات می کنیم            وَ ،ه زقبلهما رَ    

 کنیم

دردی کشیم، تا که نباشیم مرد دین             با اهل دین، به کُفر مُباهات   

  میکنیم

می  ،دیگرانهنگام برخورد با  نامسلمان ،درجامعه یِ اسالمیاز آنجا که  

که اینگونه برخوردها را  ما بزرگِ عارفِ خَرَغانی؟ دیدین وآیینی دارچه پرسند؟
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نان  گفته است: هرکس به سَرای من وارد شد، به اوانسان میداند،ش نِتوهین به مَ

 یعنی انسان باالتر و بزرگتر از دین و مکتب است.  .رسیدپُدهید، اما از دینش م

مانند دوران  ایران، عرفانِ« انسان جهانیِ» اندیشه ی کهشانسی نبوده است  این

 .برپایه ی نفی امتیازهای دینی، نژادی و طبقاتی بنا شده استن هخامنشیا

 همایران عرفان . دارد اصیل ایرانفرهنگ هخامنشیان ریشه در همچنانکه فرهنگ

زاییده شده است. این فرهنگ از همان تاریخ و  یِ وحدتِ وجودش با فلسفه

 پاسخِ خردمندانه ایعرفان ایران  که انسان جهانی است. است فرهنگ ایران

تنها دین در نزد اهلل درقرآن آمده، که  داشته اند یِ مسلمانانئبرتری جو دربرابر

دین  تبعیضِ ضّدِبر فای بزرگ مارَعُگرانیگاه مبارزه یِ نجهت بدی اسالم است.

در برابر تِ آزادیخواهی و سرکشیِ عُرفای ما نّاین سُ. ه استبوداسالم در عقیدهو

بدون آزادیِ  چون  خواهد بود.آینده درسرآغاز دمکراسی خواهی بوده و اسالم، 

ی وجود جامعه ئی پایدار نمی ماند. وآزادیِ عقیده درآزاد گونههیچ ،عقیدهدین و

   دارد که یک عقیده یا یک دین حاکم نباشد.  

 هزاران سال پیش ازاسالم، همچنانکه در پیش گفتم های عرفانیاین دیدگاه  

های فلسفه یِ  که ریشه دردبستان گِ ایران بودهبخشی ازخمیرمایه ی فرهن

سپنتا مینو، انگره مینو، در فلسفه ی سه تا یکتایی ایران }پیدایشی داشته است. 

هر مِفان که درعر آفریننده بودهی میان یا بنیادِ وهومن { وَهومَن اصل پیوند دهَنده

عشق است که اصل میان و وَهُومن یااین  .ه استل نامیده شددِ همچنینعشق یا 

پیوند  نتیجهدر  میباشد.سپنتا مینووانگره مینو مُتضّادِ دو نیرویپیوند دهنده ی 

 .استیا بهمن وهومن هَستی  جهانِدهنده یِ 

خرد هستی و دانش همچنین  بهدر فرهنگ ایران  بر پایه یِ این فلسفه است که 

برای که حقیقت را  نیست فرستاده اییا  به رَسول ینیاز ارج گذاشته می شود. 

نخُدای سیمُرغ دایه ززندگی هستند.  حقیقت و نده یپرورَ انسانها خود .دمردم بیاو

 نقش دایه را داشته است. یونانی ها پیش از سُقراتِ هی زال بوده و زال خود سَدِ

آموزه یا قرآن  یک .دمان بیاموزددهد که حقیقت را از خود مرسیمرغ به زال یاد می
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بلکه  .دهدبه زال نمی حاوی حقیقت است،کتاب این  تنها بگویدی که و انجیل

حقیقت فرهنگ اصیل ایران مردمان خود به آموزد. درمیدایه شدن را به اوهنر

دایه  کارِنهاده شده است.خود آنها صندوق ضمیرآبستن هستند. گنج حقیقت در

زاینده یِ نهفته در انسان را بیدار میکند. گنج حقیقت یا اندیشه یِ است که  این

 کوشیدندمی ه اند.آنهانامیدمی "دایه"عُرفا در ایران خود را که ه است رو بودایناز

شمس  باشند. یِ آنها اندیشه خرد و نده یانیا زای دایه مردم، بارآوردنِبجای مقّلد

  برای مولوی داشته است. ندهانگیزبر ریزی چنین نقشیتب

 دروازه یخرداد در روز است. اونخستین انسان ایرانی جمشید ،ستاوِاَ کتابدر 

میخواهد . سازد آزاد ترس و بیم مردُم را از کهدوزخ را دراین جهان می بندد

بهشت و دوزخ عرفای ما  ،عرفان هم درجُنبِش .بتوانند به زندگی بیندیشند هاانسان

کرده اند. آن را خاموش می بایشانشال یا قکه با گوشه ی انددانسته رافه میرا خُ

دیدند با مَشعلی دردست همچنان وعارفِ ایرانی، رابِعِه ی بَلخی را  زن ِدانشمند

تا  ،رَوَم بهشت و دوزخ را برهَم زَنَمگفت می. پرسیدند به کُجا چنین شتابان؟ دَوَدمی

 را از تَرس و بیم و بندگی آسوده گردانَم.ن اخیالِ مُسلمان

مردم برای جستجوی خدا درشبی » یکی از اشعارش چنین گفته است: حالج در 

یابند. آنها ازروی وهم و خیال به سوی او جز اشارتی در نمیتاریک سرگردانند، اما 

 ایو درج« ها می پُرسند: خدا کجاست؟ اما خدا درخودِ آنهاست میروند و ازآسمان

ها اندیشیدم و سخت کوشانه درآنها پژوهش  به دین» دیگر چنین گفته است: 

هستی جهانِ هم آن .وجود دارد "ا رکیاَ "یا  دریافتم که یک اصل آنگاه، .کردم

یعنی به جُز از جهان هستی چیز دیگری وجود . گوهری است باشد که در وحدتِمی

زندگی  پذیرفتنِ آن دین، او را ازکه  خواه دینی را بپذیردبنابراین ازکسی مَندارد. 

 .«سازددور میآموزه های دیگر و

 به دستِ نوکران خلیفههنگام بریدن دست و پایش در حالجکه  «نا الحقاَ» فریاد 

 که واژه یِ هاگ .مخدا هست من ،ممن حقّیعنی  .ه استبرزبان میآورد یِ اسالم

 که واژه یِ ایرانیست ،به حق وحقیقت تبدیل گردیدهسپس  حاق شده ومعّربِ 
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بایزید بستامی هم درجایی  دارد.« وحدتِ وُجُود »  یِفلسفه ی پیدایشریشه در

 جُز من. نا یعنی نیست خداییاَ الّاِ لهَگفته است: الاِ

 گوید:پیر میهنه) ابوسعید ابوالخیر( می

که همه ی مسجدها ویران نگردند، کار بزرگِ ما به پایان نرسیده است. تا روزی  

که از نگاه فرهنگ ایران و فلسه  دانستون مسجد را جای عبادت و بندگی میچ))

آدم که » گوید: درجای دیگر می (.(معنا ندارد ،عبادت و بندگی یِ وحدتِ وجود

 «آن دانه گندم بخورد، معرفت بود )یعنی کارش خردمندانه بود(.سرپیچی کرد و

زاینده  انسان باید به نیرو و خردِدانستند. رک میا مُقّلد بودن را شِفای ما تقلید یرَعُ

  ( خود استوار بایستَد.)خداییِیِسیمُرغ ر بُنِیا بَ خود درونِ یِ

   :گویدمی مولوی

 تحقیقم نی واقف اسرارم ... نی مُشرکِ تَقلیدَم      نی مُنکِرِ ،مِن توحیدم...نی مُوئ

و به ها که برای شما مهم است، نیستم. خودم می اندیشم چیز یعنی پیرو این

 اندیشه های خودم ارج می گذارم. 

اندیشه و نوشته های بزرگانِ عرفان، مانند: سنایی، خَرَغانی، بَستامی،  می بینیم 

یِ ران همه درراستای فلسفه ی پیدایشعطار، مولوی، حافظ و سُهروردی و دیگ

 .ده است، به نگارش درآمبودهیِ ایرانی جهانبین کهوحدتِ وجود 

رغی را نشان زیبا در داستان پرندگان) منطق الطیر( فلسفه ی سیمُ رعطار: بسیا  

خود  که منظورش انسان است، پرندگانچگونه  کهدهداو نشان می است. داده

در پایان  .خدا برسندبه رغ یا به سیمُ خواهندپرندگان که می .هستند رغ یا خداسیمُ

 رغ یاسیمُ خود یعنی ،می بینندچشمه  در آبِعکس خود را  باشگفتی هفت وادی،

 هستندجانان خدا و یا 

روزی عرفانِ ایران نماینده ی آزاد » آغاخانِ کرمانی هم براین پایه گفته است:   

پوسته ی شریعت اسالم را  ،اندیشی بود و مردمِ ایران به نیروی آن توانسته بودند

 «سی یابند.سوراخ کنند، تا تنفُ
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، با بود که هنوز پوسته ی شریعت را نترکانده زرگانِ عرفانِ ایران خود به سوفیب   

، است های تاریخی فرهنگی داشتهه شناختِ ژرفتری ازفلسفه و پدیدهک عارفی

 آمده است:« اسرارالتوحید » گذاشته اند. درکتابِ فرق می

شیخِ خَرَغان به پیرمیهنه گفت: سوفی ات نگویم، درویش هم نگویَمَت، بلکه   

همتر ازواژه ی ر و مُمِ دانشمند تَعارف را به چَ ت گویم. درجاهایی واژه یِفَعارِ

ه نُه گروه بخش کرده سوفیه را ب ،رزیسوفی و درویش به کار برده اند. یحیا با خَ

پشتوانه ی  نبشِ بازنگری و فرهنگی بوده، اماهمه تسوفِ ایران چون جُبود. با این

 شمشیرِ زیرِ در بود نتوانستهجهت بدین .است شده، سرکوب میدولتی نداشته

رمِ یگانه ای به خود بگیرد. ، چهارچوب و فُآن دوران اسالمیِ هایِحکومت خونینِ

گرگون دیگر د به فردِ دیگر و ازگروهی به گروه همیشه چهره ی خود را از فردی

 یِجهانبینو ه عرفان و سپس فلسفهاز تسوف ب یِ آنکرده است. اما سیرِ بالندگ

 ایرانی بوده است. فرهنگِ

دِ جاده ی تسوف وارِ یهای فراوانانسان گوناگون و گروههای چنانچه می بینیم  

 ازعرفان و فلسفه ی وحدتِ وجودِ آن بویی نبرده بودند.ها بیشتر آن، اما هگردید

 گوید:میبر ضّد بستامی که پیرو شریعتِ اسالمی بوده،  "اِبن جوزی"  

بایم قگفت: با گوشه ی » گونه دیده ای؟ از بَستامی پرسیدند، آتشِ جهنم را چ   

 «گوید: بهشت بازیچه ی کودکان است. می بستامیآن را خاموش میکنم. 

 را هرکه گفته« مَ شئانی عظَسُبحانی ما اَ» گوید: آن جمله ی ابن جوزی می 

ش واجب نََشتَکه کُ« های ایرانی است پیرو آیین یعنی»  "زندیک است "باشد،

 است.

 گوید:اما حافظ  می

 پدرم )آدم(  روضه ی رضوان) باغ بهشت( به دو گندم بفروخت   

 وی نَفروشَم.م اگر من به جُناخلف باش 

 و دهها نمونه های گوناگون دیگر ...
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که گام درجاده ی تسوف  المییکی دیگر از پیروانِ شریعتِ اس "جامیاحمد"   

گوید: اندرین راهِ می آن بویی نبرده بود، یِوفرهنگِ ایران ، اما از فلسفههتگذاش

را در پیش گرفتند و پلیدی را درمیانِ  آنهادرآمدند، که راهِ  زندیکان ،درویشان

  مسلمانان پراکندند.

جامی اشتباه نگیریم. عبدالرحمان جامی یکی از احمدجامی را با عبدالرحمان 

گرانبها . اوآثاری چندزده ی ایرانزمین استنپا سده یِ دبِفرهنگ و اَ بزرگانِ

چه دینی از او می پرسند، شما بر که مجای گذاشته است. یک دوبیتی از او داریبر

 گوید:می هستید.

  نی.......سُ نه خَرشیعه ام و نه سَگخدا را شکر که   

ق( عُرَفای بزرگ و جوانمردانِ ایرانی، زندیک )ذندی ،نای اسالمگراازنگاهِ    

هستند. به آنهایی که پیروِ دینهای ایرانی بوده، زندیک یا ذندیق ناجوانمرد و

  میگفته اند. 

 .دانندمیعرفان  یکی ازسَرزنجیره ی اندیشه ی نایی راگروهی کارنامه ی سَ

دورانِ کهن و  نامه یِخداینامه و رزبانادامه ی م ،خدای نامه ی سناییاندرزنامه و

ته های دیگرِ فرهنگِ کهنِ ایرانی برگرفکه از بُندَهِش و استوره ستی اهایبرداشت

 سنایی است:شده است. این سروده ی زیبا از

خرابات مِیِ خام  نجِدرکُ            تو تا سوخته گشتیم       مارِتی درآتشِ  

 گرفتیم

 نوشیدنی و )جایمیکده و مَصطبهدر           صومعه کردیم کنارهو از مدرسه  

 می سراید: ... آرام گرفتیم خوراکی(

 ار بندان پیشه گیر          خدمت جمشید آذرفام کنصحبت زنّ                      

جام دست با زرتشتیان در         با مُغان اندر سفالی باده خور                      

       کن
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یک یعنی اگر تنها به یک دین یا گوید: به هرچه بازمانی بُت است. میدرجای دیگر  

 مکتبی ایمان داشته باشی آن را بُت ساخته ای. 

« مُقدسی »   نامه ی سنایی، کتابِاییِ بلخی و یارانش، خددرپیشِ خداوندگار مولو 

قرآن یا کتاب دیگری. خوردند، نه به به آن سوگند می مولوی و یارانش .وده استب

 مولوی سروده است:

 مار آمدینایی و عطّما از پِی سَ د و سنایی دو چشم او       عطار روح بو  

 و فلسفه ی کهن ایرانی« ان جهانی انس» می بینیم مولوی: مانند کورش درراستای  

 د:سرایدید، میم و دارالکفر یا کافر و مومن نمیکه جهان را مانند اسالم؛ دارالسال

 این زمین و آن زمان بیضه) تُخم ( است، و مُرغی کاندروست

 کُفر و ایمان دان دراین بیضه، سپیده و زرده را ...

 خویش پَروَرد از کَرَم رِپَ بیضه را چون زیرِ

 ن کُفر و دین فانی شُد و شُد مُرغِ وَحدَت پَرفشا

میان سپنتا مینو و انگره  ومنِهُویا وَ همان وهومن یا عشق میان اضداد ،رغ وحدتمُ

یعنی زندگی . به پروازدرمیآید د وفشانمی اپر ،ازمیان سپیده و زردهاست که  مینو

 آفریده یِ اضداد است. 

مِن است و ئکه تنها مو فر و ایمان را با هم دارد. کسیکُ هرکسی درخودبدینجهت: 

 که ناتوان از آفریدن است. ست، تخم بی زرده یا بی سپیده استکافر نی

، در فرهنگ ایران، ولی است کافر من نباشد،ئاگر مو ، انسانهای ابراهیمیدیندر  

که از درون یک تُخمه یا یک پدیده  هستند درون انسان ؛ همزادانِکفر و ایمان

 .شوندزاییده می 

    د. رَروَتخم های اضداد را می پَخود  در زیر پَرِ ایران زنخدای :رغسیمُ   

پدید آمدند. « سرزنش شدگان »  تیان یاالمَدرهمین نیشابورخودمان شاخه ای ازمَ  

م مرد .سرزنش قرار بگیرند دِکردند تا درپیشِ مردم مورِها آگاهانه کارهایی مینآ

انِ آنها مانندِ پهلوانآمده اند.ازجوانمردی و روشِ ساده ی زندگیِ آنها، به شگفت می
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که کردندایستاده گری می ،شمنانِ فرهنگیو دُها  زورگوییشاهنامه دربرابر 

 ها می گفتند:انِ همین نیشابور بوده اند. هماندورروشنگرانِ آن

)چون انسان را دهدآفریدگانِ خود را کیفر نمی ،برخالفِ اهلل درقرآن خداوندِ ایرانی  

اسالم  نِ( ازقوانیناسرزنش شدگان )ماَلمَتی (.دانسته انددین میمجموع کفر و 

را  عرفانیکردند، خواسته اند به رَوشِ خود زندگی کنند. آنها تالش مسرباززده، می

کرامات دستگاه مُرید پروری وها به کجراهه افتاده بود، ازتُرک یِکه پس ازچیرگ

ازهمه  نابه این شاخه ی مالمتییِ دروغین بیرون آورند. پهلوانی و جوانمردی ساز

 نزدیکتر بوده است.

د. یِ هستی برسستِ قانونمندرُکه به شناختِ دُ، کسی«ارتا یا اشا » ی قانون  یهبرپا  

 که نماد "خرداد"خدای زن یا ،ساییرَ رزِتواند به مَآن، میدرهمراهی و هماهنگی با

 یِونوشَبی مرگی و که نماد  "امرداد"خدایزنباشد و می زیستی  خوششادی و

 برسد.انسان است گوهر تازه به تازه یِ

، عارفانِ بزرگ «فناشدن » درفرهنگِ ایران و عِرفان، اصلی وجود دارد بنامِ فَنا یا  

دانستند. را روندِ پُخته شدن ازگرمای گوهریِ خود و زاده شدن ازنو میفناشدن 

» شوند. فنا شدن در ناشدن به گیاه و میوه دگردیسی میخم و دانه در فَهمچنانکه تُ

 و برخاک شدن است. مولوی می سراید:همان ازخاک برآمدن « رخ هستی چَ

 آن خاکِ )تخم( تیره، تا نشد از خویشتن فَنا

 کود.نِی در فَزایش آمد و نِی رَست از رُ

 تا نُطفه، نُطفه بود و نشُد مَحو از مَنی

 (، رویچهرهدود = خُدود )خُ نِی قَدِ سَرو یافت، نه زیباییِ

آن می نشیند و همه ی جانها بر روی  که سیمرغاست نا ؛ درختِ همه تخمه فنا یا وَ

 که گیتی با هم سِرشته می شود.سریشد افشاند و میرا می
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سُتود. فَنا شدن را درزندگی می انسانآزمودنِ شدن وخته ندِ رویش و پُعرفان، روَ  

دانست؛ بلکه زاده شدن برای دادگاهِ آخرت نمی ،یا مرگِ انسان را گذرگاهِ رستاخیز

 ازنو یا جشنِ رسیدنِ جان به جانان می دانست. 

 واز...ازجمادی مردم و نامی شدم ...       

ینه ی اندیشه یا اصطالحات ما تاریخِ پیش ) به گفته ی پرفسورمنوچهر جمالی:    

ی هایبرداشتبناچار  .شناسیمگرفته شده نمی رهنگِ کهنِ ایرانیرا که از ف عرفانی

تا  ،اند ردهکنایات و استعارات شاعرانه بکار بُشبیهات وعارفان درچهارچوبه ی تَکه 

بسیاری از واژه های رایج  حتّا (کنیم.را درک نمی امان بماننداز گزند مسلمانان در

 را درست نمیفهمیم.مان خود در زمان

بُرده شده، نه بکار  "بی نیازی"برای  "فقیر"درعرفان ایران واژه ی  برای نمونه: 

معلومات و چیزی؛ که به چَمِ کندن و کاویدن و تُهی کردن خود از گدایی و بی

رچشمه ی وجود و بُن به س هاانسانما د نست که نمی گُذارهایی دانسته ها یا آموزه

آموخته و که از دانشگاه و کتابخانه یعنی خروارها سوادی برسیم. ، خود یِسیمرغ

که  ست و پای ما را بسته استتقلید کرده ایم؛ بیشتر دیا ما فروکرده اند،  در مغزِ

یعنی ما به خروارها سواد دست و پا گیر نیاز نداریم،  گذارد ما خود بیاندیشیم.نمی

یعنی  ،سراید ما کاریزیم؛ یا فرهنگیممولوی می بدینجهت  .، فقیریمبی نیازیم

 جوشد و موج می زند.خود انسان میوجود حقیقت از درون 

رد که ما ما جوش برآوَزان زِ      رکُهِ قافد بَنَیای حقایق که زَموج در      

  .زیمیکار

خواهد به مباحثات رفان نمیاینجهت عاز کاریز وجود ماباید آب داشته باشد.

همیشه و چون انسان که موج دریای حقایق باشدعقلی کاسته شود.  فلسفی

فرمول فلسفی کاسته شود. تواند به چهار نمی ؛خروش استوش وجو حرکتدر

تواند نمی شکد وخُزمان می ورِرُبه مُ ،که فیلسوفان به آن رسیده اند یقواعد فلسف
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حال همیشه در اندیشه ی انسانچون . اندیشه ی زاینده ی انسان باشدجوابگوی 

 .است و زایندگی و دگرگون شدنتراوُش 

بُوَد. یعنی به چند  د، پای فیلسوفان پای چوبینگویبدین جهت است که مولوی می 

او  اگر نه جوش وخروش کاریزی را ندارد.رکت واصل فلسفی بسته شده که ح

  نبوده است.و دانش  فلسفهمخالفِ 

که کسانی یعنی ) داندرا عرفان مرگ و نیستی می در پیله زیستن های گوناگون 

، سرچشمه گردانندمی یا فلسفه ای خود را پیرو یک دین یا یک ایدیولوژی

یک  و دینیک باالتر از  را انسان عرفان ایران .(خشکانندخود را می یِآفرینندگ

 .  میداندو مکتب فلسفه  کتاب یایک

ود وجُ یِیا گرمآتش درون . این است تخم آتش آنجا که در فرهنگ ایران انساناز 

 عقلِ تابستان داشت. خورشیدِ آتشین و خدایبودکه عرفان همیشه چشم به 

رده و رد و افسُاسالمی و فلسفه ی حسابگر یونانی، برای ایرانی سَ یِفقهیا عَصایی 

رمی و گجود آنهاودرد. راوَهر بود، چون برضد خردی بود که از آتش جان می تبی مِ

  نبود.  شادی و جان افشانی

 هین که با خورشید دارد، ذره               . تُست ذره ذره از وجودم عاشق خورشیدِ    

   .رازدِ ها کارِ

هرکه را خورشید شد قبله،            .زنندلق میعّها بین، خوش مُپیش روزن، ذره   

 چنین باشد نماز.

کس نداند برچه قولی، برچه         ها چون صوفیان.  درسماع آفتاب، این ذره   

 ضربی، برچه ساز.

طربان پنهان، پای کوبان آشکارو، مُ      بی دگر.     اندرون هر دلی، خود نغمه و ضر    

 چو راز.

ایران  یِارتایکه در فرهنگ سیمُرغی  این ریشه ایبه گفته ی جمالی: عرفان با 

 شکخُرده وو افسُ عقل سرد، فلسفه ی سرد، فقه سرد» د به سینه ی داشت، دست رَ

     زد. « د شکانَد و می خُرانَژمُکه زندگی را می پَ
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 بودند و خواسته راهِ تسوف گذاشتهگام در کهاند ایرانیان هم بودهگروهِ دیگری از  

شدن را، فنا شدنِ انسان دراهلل فنا  کردندمیآنها تالش آن را به اسالم پیوند بزنند. 

فنا میساخت خواسته های او بِشناسانند. همچنانکه محمد در قرآن خود را دراهلل و

یعنی خودش را مطیع  گوید.نیستم، بلکه اهلل است که سخن می این من : گفتو می

 از نگاهِ فلسفی، با فلسفه ی خالق هم برداشت یم اینمی بیناما  مُطلَقِ اهلل میکرد.

دارد. وارونه ی همخوانی است،  مخلوق خالق که انسان های ابراهیمیمخلوقیِ دین

خود  ا: مه اندگفتمی ایرانیعارفان  که خود را مخلوق مطلق اهلل میدانست. حمدمُ

 .مینیست جدا از خدا ا و ماخدا جدا از میعنی  .یمهست خدا

 .خوانده می شود "مِه جهان  "و  "کِه جهان" ایران آنچه درجهانِ باستانِ 

 "عالم صغیر") هستی یا جانان( و "عالم کبیر"یِ دوره ی اسالمی درعرفانِ ایران

 )جان( خوانده می شود.

ایران یا سیمرغی را  هرچند فرهنگ اصیلیان هم ئبرخی از اروپاست که جالب 

 ابراز نجا که دانسته،تا آ ای خود را درباره ی عرفانِ ایرانهدیدگاهاما  نشناخته اند.

 کرده اند:

گفته است: ادبیاتِ دورانِ اسالمیِ ایران، بدونِ  ماری شمیل پژوهشگرِ آلمانی 

ویژه ی خود را بدست آورد.  ابیتِتوانست، جذدیدگاههای عرفانی هرگز نمی

شتیگری و فرهنگِ شناس دیگر ر.دوزی، سرچشمه های عرفانِ ایرانی را زرتُایران

 آریایی براسالم و دین اعرابِ سامی نژاد است، می داند. ایرانیانِ نشِکه واکُ ایرانی

دستِ که از اشراق همان فلسفه یِ نوافالتونیستگوید: فلسفه ی کارا . د . وو . می 

است. نیکلسن اسالم شناس دیگر  خردمندانِ ایرانی گذشته و دستکاری شده

وریک ئهای تِن را بشناسد، نیازی ندارد درکتابکسی بخواهد عرفانِ ایراگوید: اگرمی

جامی را بخواند.  های مولوی وعطار ونچه باید کتاببه دنبالِ کشف راز آن بگردد. چنا

  می داند. او مثنوی مولوی را قرآنِ ایرانیان

 این :رفسور منوچهر جمالیهای دانشمندان ایرانی، بویژه پُ با پژوهشبا این وجود  

مثنویِ مولوی، برداشت و  اندیشه ی که هسته و مغز گردیده استها روشن سال
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 ست که مولوی از فرهنگِ کهنِ ایرانی یا فرهنگ سیمرغی داشته است.تفسیری

از فرهنگ سیمُرغی نداشته تا کنون  درستیها شناخت  آشکار است که اروپایی

 نند.  ن کهای خودرا بیا دیدگاهبتوانند  تا اند،

 ،کمک کردههم که به عرفان  یِ جوانمردی درایرانرشروَیکی دیگر ازریشه های پَ  

هم ریشه و که آن ؛بودههای دیرینه ی نیاکانِ میترایی یا مهری سازمانوشِ راه و ر

 "اهفتخوانه"و  "ها وادیهفت  "، درآیین آن. پیروانِ رغی داشته استبنیاد سیمُ

های سَد و بندها ودشواریاز .آنهااند دادهرا پاالیش می یشخوو تَنِ  دخرَروان و

های زندگی ورزیده شده، درس تا درسختی ،گذشته اندمی روزانه گوناگونِ

 داری و میهن پَروَری را بیاموزند. مردم

و  بزرگ خراسانِبویژه در ، جوانمردان یا عیارانِ ایران تازیانپس ازتازِشِ   

داده نامه ها را بگونه ای اُلگوی زندگیِ خود قرار، همین آیین ها و بربزرگ سیستان

 میشدندجمع جوانمردان پذیرفته در ،آنها پس از آزمونهای سختِ آموزشی .بودند

به رهبری یعقوب لیث که ند. همین جوانمردان بودنده ادرجنگها شرکت میکردو

 اعراب پیروز شوند و فرهنگ ایران را از نابودی نجات دهند. توانستند بر

 زنده است.بیش  وکم ان تبار میان ایرانیدرفرهنگ پهلوانی  همهنوزتانه خشبخو 

و  سیمُرغی نیاکان سم وآیینرَکه دنباله یِ  دوران خودمان زورخانه هایین ا

 و سمت و سوی اسالمی کردهتحریف را آنها برنامه های هرچند  .یترایی هستندم

می  پرورشان و جوانمردان پهلوانکم و بیش درآنجا  همبا این وجود هنوز .اند داده

ش شتی گیر روسیَکُ حریفِدر برابر پهلوان تختی راجوانمردی کردنِ داستان  .یابند

را  اریخ ایرانت اسالمگرایان بدبختانه .به گوش جهانیان رسیده استهمه میدانیم و 

میدان  ،ما راوزورخانه های پهلوان پَروَر دهکرهم تحریف  زورخانهپیرامون در

نامه بجای خواندن شاهها این سال . دمیدهن نشانشیعه مذهب  تازیانِ هایجنگ

خلیفه ی ابی طالب  مدح علی، ایرانی ستم و دیگر پهلوانانرُداستان های پهلوانیِ و

میدانیم که عربهایِ   خوانند.امامیدر زورخانه ها را  و عرب های دیگرچهارم اسالم 

 پهلوانی نداشته اند. فرهنگِو انِ ایرانیپهلوانهیچگونه آشنایی با مسلمان 
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شنودیِ خلیفه ریده یِ عارفان را برای خُسَرِ بُکه  غزنوی ترکانِبا به قدرت رسیدنِ  

درآن راشیبیِ زوال و نابودی افتاد. به سَ رفانعِ های عرب می فرستادند. جُنبشِ

یِ فرهنگی ییا نوزا رفت به یک جُنبشِ رُنِسانسکه میعرفان جُبنشِ شرایط 

سازگاری و نماید. این  سازگارریز خود را با زمانه ی خونشود میناچار ؛دگرگون گردد

موجِبِ دگرگونیِ درونمایه  ،ه ها به درازا انجامیددِکردن عارفان که سَ اسالم نمایی

 د.یگردی آن 

، با روی کار آمدنِ صفویاناز سَدَه یِ پانزد و شانزدَه ی ِ میالدی  ،ها بدتراز این  

 ادبیاتی که. ه استگردید ادبِ ایرانی ساخته و پرداخته رابرِ فرهنگ واَدَبیاتی دربَ

چند شخصیت  امامان شیعه و اسالم و خوبِ فرهنگِ ایرانی را بههرچیزِهسته و

ه نسبت دادو دیگران  لُقمانِ حکیم و ابراهیم خلیل و حاتم طایی سامی نژاد، مانند

ردار پهلوانانِ استوره ای نکه کِهمچنارند.وجود خارجی نداکه حتا کسانی،ندا

کلمات »را همچون  یِ مااندرزهای بزرگانِ فرهنگوپند و گفتارهای خردمندانهو

  .نده انوشت دیگر بیگانگان یا عربن امامابه نامِ  ایرانی را «قصار

 مخدوشآنچنان درهم و ادبیات مافرهنگ وی تحریف و دروغ، سده ها  آن پس از  

 ،متسوفِ ایرانی بخوانیدرباره ی عرفان وبیشترهرچه  که گردیده است

دن موجبِ ناشناخته مان تحریفهااین . مسردرگم میشویگرفته و یجهسرگبیشتر

ست که ادب و فرهنگ های آینده گردید. برای اینبرای نسلمخدوش شدنِ عرفان، و

 بتواندتا  ،بیرون بیایدهای تاریخی دروغو تحریف زیرخروارها از دوباره ایران، باید

 به جایگاهِ خود بازگردد. 

به تبدیل دوباره ، پرور عارفی ها، خانگاهو اُفتِ عرفان ا تحریف هایِ تاریخیب 

شدند. بازسازی  ،مسجد و فرهنگِ مسجدیپایگاهی برای نزدیک شدن به 

بیگانگانِ  حاکمان زورگو وجانفشانی دربرابرِآماده ی نبرد و کهجوانمردانِ فداکار

یِ برای نگهبان، چاغوکشالت های ل به درویشهای تریاکی یا زُنَتَ .بودند خونریز

 گردیدند. میدانو  چهکوسَرِردَ اسالمی، غیرتِوناموس 
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 رآمدههرچند خودِ آنها ازخانگاه بَ می بینیم،، بنگریمبه دوره ی صفویان اگر  

ه بیشترقوانینِ شریعتِ شیعه گری درزمانِ آنها ساخته و پرداخته گردید اما.بودند

، به شّدت است که هنوزهم نیمه جانی داشته اندیشه های عرفانی پسآناز .است

 گردَد.و ریشه کَن  می سرکوب

به ایران  وستانفراری ازهند انِکریمخان زند، گروهی از سوفیواه درزمانِ نادرش 

ی لطفعلی خانِ زند بازگشته بودند. پس ازکریمخانِ زند وکشتنِ ناجوانمردانه 

دند. درزمانِ فرمانروا شُ در ایرانِ میانی قاجار؛ این بار قاجارها خان بدستِ آغامحمد

بدستِ  ،هاآن سوفیاز شماردیگری میگیرند وآخوندها دوباره بال و پر آنها

 .گردندمیشته و سنگسار آخوندهای شیعه کُ

گونه ای ازتسوفِ شیعی هم درچهارچوبِ  یِ مذهبِ شیعه دردوره یِ صفوی،زبا پیرو  

های  خانگاههای کوچک و نون هم درگروهتا ک یوصفدوران  آن پدید آمد. این تسوفِ

 افتادهبه دور ها فرسنگ ی،ایران عرفانِنیاد اما از ریشه و بُ .ندا گوناگون به جای مانده

 است. 

 تِایرانی، بدونِ درک و شناختِ درس رفراز و نشیبِ فرهنگِپیروانِ این جریان پُ 

 ،آن یا استحاله ی یِ پیدایش و رویش و سپس شکستریخعرفانِ ایران و ضرورتِ تا

سُماع  قصگاهی ربه سرودخانی و انگاه هاخمیآیند. آنهادرها گرد  همچنان درخانگاه

بدینجهت باید  آن ندارند.یِ وجُوُحدَتِ وَیِ  اما شناختی از فلسفه ،شوندسرگرم می

ما نیاز به یک و  دوباره به فرهنگِ ایران بازگردد پاالیش یابد، تا بتواند عرفانِ ایرانی

 داریم. یِ هزارساله، دراین راستانوساز خانه تکانی و

آنگونه که خدا داد که کیسه خوابش را به سنگی تکیه داده و نشسته بود، گفت: 

درجهان وجود دارد. من آنگونه فهمیدم که  نیرفانهای گوناگو، عِدمیگوییشما 

درباره کتاب . دوا میکنددجهایِ دیگر از عرفان  راژگیهایی دارد که آنعرفانِ ایران وی

اما چیزی  ،یِ حالج بودآنها درباره یِ زندگکه یکی از ی عرفان و تسوف خوانده ام

اگرحالج مسلمان که  است. همیشه ازخود پرسیده بودمازآنها دستگیرم نشده 

ه اند؟ چرا خاکسترش را هم ب کتابهایش را هم سوختهو شتها کُ، چرا اوراست بوده
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ی اوچه بوده است؟  ها اندیشهآرمان و؟او برجای نماندتا هیچ آثاری از ،باد داده اند

 آورده است؟ش برزبان میشتنَکُ را درهنگامِ "قلحَا اَنَاَ "چرا واژه ی

که پیرو فلسفه ی وحدتِ  دوران بوده ود گفت: او یکی ازاندیشمندانِ آنمسع 

شُده، کوب میرا که سر یِ ایرانیفلسفه و فرهنگ یا جهانبین وجود بوده و اسرارِ

عنایش در راستای فلسفه یِ را هم که م "قناالحَاَ"کرده است. واژه ی هویدا می

شعرهایی هم در این باره   زبان می آورده است.پیدایشیِ وحدَتِ وجود بوده، بر

 گفته اند:

ازخارجی مَپُرسید تفسیرِ             .حالج بر سَرِ دار این نکته خوش سراید  

 این حقایق ...

رمش این بود که اَسرار هُویدا جُ        گفت آن یار کزو گشت سَرِ  دار بُلند .. 

 کرد...می

 ایرانی نبوده فرهنگ و فلسفه یِزشِ وآمو یز روشنگرگفتم: اسرارش چیزی به جُ  

چشمهایش گوشه ای نشسته و . اگر دربیگانه مَپُرسیدآیینِ ایرانی را ازمیگفته،  که

فرهنگِ  آگاهی از. بدون ، کاری به او نداشتندبست می یِ مسلمانان ها را برجنایت

 .دستگیرمان نخواهد شد ها هم بخوانیم، چیزینِ ایران، اگر هزارتا ازاین کتابکه

، اند که کُشندگانِ حالج ها برما فرمانروایی کرده و ادبیاتی ساخته ستا سدها سال

زندگی و فرهنگِ ایرانی، ناشناخته بماند. خوشبختانه هنوز تختِ  تا راه و روشِ

یِ تاریخ و مثنوی ها و هزاران آثاراوستا و شاهنامه ها  جمشید و فرهگنامه یِ

تا آنجا که  هرچندو خوشبختانه تر، دیجیتالی هم شده اند.  دیگر، برجای مانده اند

 در راستای اسالمی آنها را یِه تا درونمای ،زنندزده و می بُردتوانسته به آنها دست

 سازند. کردن، دگرگون

از تاریخِ ایران را  باید خودبه جای تقلید از دیگران، ی آینده، ها نسلِ ما و نسل 

اخت تاریخ و فرهنگ با شنند. نک پژوهش و بررسی ،و نوزایشیی نگاه بازشناس

. درباره ی بیاموزیماندیشیدن را فلسفی دوباره  که می توانیم است خردگرای ایران
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ست اید نخُ، برا بشناسد اندیشه های او دخواهمیکسی اگر یم:هم باید بگوی حالج

 .کم و بیش شناخته باشد را بویژه فرهنگِ کُهنِ ایران یایران و فلسفه ی فرهنگ

دای عرفانِ ایران من درک کردم، خُوئید وشما میگکه  کامیاب گفت: اینجوری

دینهای ابراهیمی که  تواند با فلسفه ی خدایانِنمید، وجُدرفلسفه ی وحدتِ وُ

دا خُ یعنی د.یکی باش ،آفرینندازهیچ می راجداگانه از انسان دارند وهستی گوهر

 یِاالهان دردینها اماهر است، وطبیعت هم گوبا انسان  ،یایران فرهنگودرفلسفه 

 ؟نیستندهروهمگ وطبیعت جدا هستند وابراهیمی از انسان 

 استد  همین است. بدینجهت وجُوُحدتِ وبرداشتِ منم ازفلسفه یِ  گفت: مسعود 

اند. و برداشت میکرده ده خواننگاه فرهنگِ ایرانی می ازرا  قرآن و اهلل  ناایرانی که

 اندیشه تا آنجا که توانسته،مه یِ قرآن درترجُ ترجُمه کنندگانِ ایرانی همچنین

اسالم را به  ،خواسته اندمیش وِبدین رَ .نجانده اندگُآن درهایِ فرهنگ ایرانی را 

 .ها نزدیک کنند هنگ و دِلِ ایرانیفر

، باید درباره یِ عرفان هایِ فلسفیرهنگی و برداشتهایِ فاین ویژگی گفت:فرهاد   

 شکافته شود.بیشتر

مانند جنبشِ نوزایی  یک جنبشِ فرهنگی یرانمسعود گفت: تسوف وعرفانِ ا 

درویش بازیهای گری و که کاری به این سوفی بوده ایرانییِ برایِ رها اروپادر

 .امروزی نداشته است

ره یِ وبِ لیث تا پایانِ دواز یعقدر ایران، جُنبش زرّین فرهنگی گفتم:  من 

 سال پس از پانسدپا ودر اُرُچنان جُنبشی د. نمو رُشدوشُد  شکوفا سامانیان،

 همچنانکه جنبشِ. ه استنبشِ رُنسانس نامورگردیدبه جُسپس که گشت پدیدار

را برپایه یِ اروپا برگشته و خِشتِ بنای آینده  یونانِ هنِاروپا به فرهنگ کُ رُنسانسِ

یِ عرفانِ ایران نیز بنا گذاشت. خمیرمایه  باستان یِ استوره ها و فلسفه ی یونانِ

ا با ام است. کهن ایران فرهنگِ وحدتِ وجودِو فلسفه یِ  هااز استوره برگرفته

 همزمان بودند،که  عرفانزّرینِ فرهنگ ایران و جنبشِ نبشِ جُ، سامانیانتِ شکس



373 

فرمانروا شدندکه تعصّبِ اسالمی ، چون ترکانِ غزنوی دنربَبه جایی ب راه ندنتوانست

 وفرهنگ ایرانی را سرکوب میکردند. داشتند

 یِ پیدایشنگضرورت و چگو میکنم که دوباره یادآوری ،اشاره شدهمچنانکه   

 همچنانکه گوشه ای از .بود بسیارآموزنده خواهد انبرایِ ما ایرانی، ایران عرفان

درونمایه یِ چگونه  باید به تاریخ برگردیم و ببینیم آن را دیدیم. جهانبینیِفلسفه و

افتاده خرَدستیزانه ره یِ خَمَس یدرویش بازی هابه این که ده دگرگون گردی عرفان

 ؟است

نشمندانِ خردمند یک سازمان بُزُرگِ سَراسَری با داروزها، مسعود گفت: اگر این 

؛ اند را که ازاین رژیمِ به ستوه آمده آنهایی ندتوانستمی .دلسوزی داشتیمو

به  تباران ایرانیآنگاه .آموزش بدهنداریخ و فرهنگِ ایران سازماندهی ودرراستای ت

 گردید. و یک جنبشِ فرهنگی ازنو شکوفا میآمدند وش درمیرُوش و خُجُ

باید هزارها کتاب  ،شیآماده کردنِ چنان جُنبفرهاد گفت: برای سازماندهی و  

 ها تالشِ فرهنگی وادبی کرد.نوشت و سال

شود هیچ کار درستی انجام آخوندها سرنگون نشوند، نمی خدا داد گفت: تا این    

 .داد

دیکتاتوری  در بدترین شرایطِکردن،  کار فرهنگیآگاهی دادن یابرای من گفتم:   

کوهنوردانی وجود داشته باشند، اگرهمچنانکه  .راهی پیدا می شود هم همیشه

های یکی ازدرس .هستهم همیشه راهی  کوههابرای رسیدن به باالی سخترین 

 ولوژیِایدئ با کهست این :آموختیمهفت  وپنجاه  این انقالبِازکه  مهمِ تاریخی

نمیتوان آینده یِ بهتری دی دُشمن است،  خوه با فرهنگِ ک یا دین بیگانه بیگانه

 ش نداشته باشد،فرهنگِ خودَو تاریخریشه در که نیروییهرسازمان و. ساخت

 .سازنده و ارزشمندی انجام دهدتواندکارنمی

 آرام آرام جنبش فرهنگی در این است که یِخوب، ددرست میگوییگفت: مسعود  

اما هیچ  آورد.سرسبزی و شادابی ببار می رود،آب که در زمین تشنه فرو میمانند

 آن را بگیرد.  یِئرُشد و شکوفا تواند جلودیکتاتور یا نیرویی نمی



374 

سوختند و ما ها می هیزم .گذاشتیمکمی هیزم روی آتش  بود. شب ازنیمه گذشته   

 یم.شد آماده ی به خواب رفتنیم ومان را در پیرامونِ آتش پهن کردجاهای
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 رُنِسانسِ ایرانی:غارمُغان و     

 یا بازگشت به  "گشتِ به خویشتَنباز"رُنِسانسِ اروپا،  ،چگونه»

 «نِ  یونان و رُم باستان بوده استفرهنگِ کُهَ
ما  یِجُنبش نوزائآوردی برای  رُنسانس اروپا میتواند دست یا تجربه یِآ

 داشته باشد؟

چایی را و یمشدبیدارما که  بود به خوبی روشن نشده هنوز بسیارسرد شده، هوا  

همچنانکه به دنبال  خواستیممی ردنِ ناشتایی،پس از خو یم. کرد آماده

ها را  کوله پشتییک کنیم.غان نزدمُ روستای هایخود را به کوه گردیم،یمشکار

که ازمیانِ  کار را دیدیمیم. یک جُلالب شآمدبه باالی چشمه ی پونه زار یم وبرداشت

 آنسو بهبه سمت گردنه ای که از "مَج"وستای رُ ر رودخانه یِهای سَ وَلَنگ

 رفتند.شد، میسرازیر می دیزبادروستای  رودخانه
آنها برسانیم. هنوز به نیمه راه  ن خزیدیم، تا خود را به تیررَسِازمیانِ جَری پایی  

کار دیگر رَم کرده، به که یکهُو)ناگهان( از سمتِ راستِ ما چند ش بودیم، نرسیده

تیر به سویشان  کردند. چندکه ما آمده بودیم، فرار  "دیزباد"های  سَمتِ کوه

 که هیچ کدام کارساز نبود. انداختیم

سپس . یمایستاد بودیم، درآنجا که ناشیانه بُزهای کوهی را فراری داده  

 کنیم. چند تا کبکبک شِکارکَویم وکالته ها برَرِور و بَدُدیدیم، پایین به بهتر

 "هردَ تشکِکُشدری یا " ستم باال رفته، به سَر رودخانه یرُکالِ و از کردیمشکار

 .رسیدیم

بلندی رفتم، تا روی گردنه ی من به یم. رجلو بروتَ هوشیارانه آنجا بهتر بوداز  

 کسی.عمویم را شناختم پِاس ازآن باال کنار کالته ها را دوربین بیندازم.گوشه و

ابراهیم نَنجانی، یکی  تردرکالته ی باالدرجُنب و جوش بود.  ی میوهدرمیانِ درختها

که کرد. دونفر دیگرکار میجلوی خانه باغش در را شناختم که ازپسرخاله های پدرم

 .رفتندپایین می درّهنِ ، ازمیابودند ه انداختهنتفنگ به شاشدند وشناخته نمی
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 از بغلِ کوه . یعنییکی از نامهای سیمرغ استکه  آل "یاغی آلِ "کوهِ از بغلِ  

های دور و کوهها وبه راهبهتر میخواستیم. راه افتادیم برِیِ )سیمرغ سرکش(

یِ کوه آلیاغی دربُلند ،ایخود را به کالته از آنجادید داشته باشیم.  ،نزدیک

 رساندیم.

جلگه های  دستتا دور، ه ایستاده بودیمکجاآن، درالته آب نوشیدیدمکچشمه یِ از

تا « م آبادجَ»و « سنگ بست»روستای از ،سمتِ راست دیده میشود. توسپهناور ی

تُرغبه »پایه های کوهازسمت چپ درآنسوی مشهد و« وس ت»و « رادکان»های  کوه

را می توانستیم « چناران»و « دمَخلَاَ»های روستای  تا نزدیکی« شاندیز»و « 

 ببینیم.

های و کوه« بالِندَر»، « اَردَمَه» ،«خانرود»با روستای « مُغان»روستایرودخانه یِ  

 و« مایون»و رودخانه ی « بُرجسَر»و روستای « وشمِی نُ»دِهِ  با« چِنگ کالغ»

ربین تا هرجا که دید داشتیم شود. با دو هم درجلوی چشم انداز نمایان می «ازغد»

 ، تماشا کردیم.بِبینیم توانستیمو می

دربَرخی و آرام بودنددرجای خود آرمیده وه هایشان، مانندِ همیش روستاها با جاده 

ز آمدیم، ا باغها به باالسرِ پایین ازآنجا ت بود.کازراه هایِ روستاهاماشینی درحَر

را پَرکنده و  ها کبکتا، رفتندبه خانه باغ بچه ها  نبود. خبری خودَشاسپِ عمو و

 دهمبگوشی آب سروتا  رفتم نجانیپیش پسرخاله ی نَ م ازآنسو،د. منَننکُشِکَمدَر

 چه خبرهایی دارد؟گوید وببینم چه میو

پایین خزیدم و خودم را به جلوی خانه باغ پسرخاله ی  از میان بیشه و باغها  

تا »آمد و با خنده گفت:  پیشاو که  نرسیده بودم وز به خانه باغننجانی رساندم. هنَ

شما را آمدید، یازآن باالی کوه که پایین م«. هانباشد چیزکی، مردم نگویند چیز

 ؟کجا رفتند آنها ،ت و دوستانت باشیدگفتم: باید خودَدیدم و

)همه  میخندید وگفت: .بالِ شکارمیگشتندنکه به دُارچی بودندگفتم: آنها شک 

احوالپرسی کردیم: پرسیدم،  (ت به همه جا رفته است.رارَرِ فَخبَند،خبرداررفته یَ

 هایی شنیده ای پسرخاله؟ چه گپ
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س هم کهیچ ها افتاده است. های فراوانی بَرسَرِ زبان روزها داستانگفت: این 

آمدیم، به من با هم ه با عمویت از دِامروز ؟چیست دُرُست نمیداند، اصلِ داستان

 که تو اینجاها پیدایت شود.ها راست باشد، امکان دارد این گپگفت: اگر

ازکوه پایین  که شماگفت: اآلن راه افتاد، کمی جلوتر کجاست؟ پرسیدم: پس 

کرد و به دِه  اسبش بیایید، دو اَسِگ )سبد بزرگ( سیبِ گلشاهی، ازسیبخانه بارِ

 برگشت.

پاشی میکنم. عمویَت اگر ها پیدا شده، سَم ها را که تو برفلِ موشم دارم دَمِ آغُمن  

ا ببیند. ما همه شود، وَمِستَکی )می ایستاد( تا تو ردانست که امروز پیدایت میمی

 ،اما دلواپس و نگران هستیم .ه ایکه ازچنگِ اینها گریخت شده ایم خوشحال

 چه خواهد شد؟کار دانیم فرجامِِنمی

 امام. دارَچاره ای ن ،است میاندر مداستان مرگ و زندگی دیگر گفتم: برای من 

 کارهایم را درست کردهشود.ندرست  برای شماها دردِسری این از بیش امیدوارم

انم بتوآمده ام که اگر.خواهم رفتبیرون شورکاز هرچه ذودتربه امید خدا  ،ام

یداری باشد که با هم آخرین دکه شاید داشته باشمخانواده ام ودیداری با شماها 

 .خواهیم داشت

، نگاه کنها  برف میاندرها را  فت: آنجا، آن ردِ کفشگکرد و کالبه راه میان  اشاره 

که همین دانندمیانگار ؛دنمیزنَرهرجایی سَهاست. گاه و بیگاه به  جای پای بسیجی

 تا کالته ی باال رفتند و برگشتند. شان رها هستی. یک ساعت پیش، دوتابَ ووردُ

پایین  کال ته یِبودند واز فنگ به شانه انداختهتُگفتم: ازآن باال دیدم که دو نفر

خدا اگرخانه ی دیزباد روبرو شده ام. هم در رود ازآنهارفتند. با دوتای دیگرمی

برای همیشه م ورها خواهم بود و سپس میروَو بَ ربخواهد، امروز و فردا را این دو

 کنم.میگورم را گم وخودَ

 که اینتو آمدم.نمی کرده اند،دارکه همه را خبر اینورهامن جای تو بودم، گفت: اگر 

را نها آتوانی روز روشن بیایی وبوده ای، حاال هم که نمیات دور ها ازخانواده سال

دوباره ترسم می .را تا اینجاها کشانده شده امدانم، چگفتم: خودم هم نمی.ببینی
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، آرزو درآن روزهای ترس وحشتِ زندان اوینآنها را نبینم. هرگزم ووَگرفتار شَ

حاال که  .خانواده ام را میدیدمیکبار زنده می ماندم واگر  چه میشد کهکردم می

 بروم. سخت است که آنها را نبینم و، ام رساندهخودم را تا اینجاها هستم وزنده 

 اوین شتِ دَرِ زندانپُشبها چند دقیقه آنهارا بویژه مادرم که تا تهران آمده و 

 خوابیده بود، می ببینم و می روم.

برای ه ک گویممی ، به همه یِ فامیلمن می پرسی ازهمینجا برگردگفت: اگر از  

 آمده بودی. تا اینجادیدنِ آنها

شما برگردم. از اینجا که  سخت استبسیار داده ام،حاال که به خودم اُمید گفتم: 

 دهآمحاال که تا اینجا رسانده ام.  دلگرمی و اُمیدی خودم را تا اینجا دانید با چهنمی

، پایم می توانم همینجوری بگذارم و برومتوانم دیداری با آنها داشته باشم، نمیو

چه سرنوشتی  به و خواهم رفت پیشتا کجا  دانمازاینجا هم که نمی .شِش نمیدهدکِ

 آنها را بگور ببرَم. آرزوی دیدنِمیترسم ؟دخواهم شُدُچار 

فرداشب هوا که تاریک  ندتوان. میبگذاریدریها را درجریان و بَوردُخانواده و  تنها 

برسانند. چند به دِه است، ته ی خودمان که نزدیکترشد، یکجوری خود را به کال

و ناپدید  ممی روَ ،ام که آمده ازهمان راهی . سپسدقیقه ای یکدیگر را می بینیم

   .گردندمیربه خانه بَ می شَوَند وآنها هم پَخش و پَال . میشَوَم

کمترباشید  ،هرچهمیخواهیی اینجورکه به من نگاه کرد وگفت: حاالساکت شدیم، 

نند، تا تو پایین بیایی و ها یکجایی بِما کوه. به دوستانت بگو همان باالی استبهتر

 چیزی نگفتم. ،ردیرگَبَ

خود را گذارم. فرداشب اگر مناسب بود، را درجریان می وآنهاروم امشب می گفت: 

 می رسانند. « غار»کالته یِ درتاریکی به 

جریان د یک نفر را بفرستید تا مرا درکه نتوانستند بیاین گفتم: اگر چیزی پیش آمد

یِ لبِ ئخارایکراست به زیرِ درختِ توتِ بُآمدنی شد،  کسره بگذارد. رمزِ ما هم

 بیاید. ،میانیاستخر 
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چند آری، دارید؟ گفتم:  به همراه «آبن و ان»کنید؟ آیا د: امشب را چکار میپرسی  

. فرداشب میکنیمسَرشب را زیرِکَمَرها یا درخانه باغی  .ه ایمشکار کردَ هم تا کبک

 .مرسان میشد، هرجورشده خودم را به کالته  تاریکهوا که 

آتش روشن کنیم. برنامه ی  مکه بتوانی م آوردیمپیشِ بچه ها برگشتم. رفتیم هیز 

شب راه بیفتیم یا آیا که  درمیان گذاشتم. هنوز دودل بودیمفرداشب را با آنها 

خود را به و ،بزنیمدور  وههاراکبرویم و ها باالی کوهراه  از فردا م وخوابیبهمانجا 

 غارمُغان برسانیم.

رها دور و بَ اینشبانه روز که را سپرده باشند بسیجیمسعود گفت: شاید آن دو   

نزدیک را های دورو ، راههباالی کواز روممی تاریک نشدهبچرخند. خُدادادگفت:تاهوا

، بودسیدی، اگر همه جا امن و امان گفتم: آن باال که ر .میاندازمدوربین دیگریکبار

 عالمت بده تا ما آتش را روشن کنیم.

گفت: تیارکردن شدیم. خداداد برگشت و چای رمِرگَردیم و سَها را به خانه بُهیزم  

اما  .شدنددیده میزدیکِ دِه، چند نفرهای ن را دوربین انداختم. درمیانِ باغ همه جا

 زند. ر نمیپَهم پرنده  ،و برهادراین دور

کنیم بهتر است؟ چکار: دوباره پرسیدم، نوشیدیمو چایی می کردیممیاستراحت  

مان ادامه راه به ها کوهازباالی  روز فردا درروشنایی و امشب اینجا بخوابیم آیا

پایین  «هشمَرچِسَ»تا نزدیک ، ، ازمیانِ رودخانهیتاریکاآلن دراینکه یا  ؟بدهیم

خودمان برویم و پایین «زاویشکِ»به کالِ « وی سَررُ»های ازمیانِ باغ آنجادر. برویم

 را به غار برسانیم.

 هایِ فردا درمیانِ برف شت امکان دا .راه بیفتیم درتاریکیشب  که دیدیمبهتر  

 دهیم.ب، باد و بیدَم برخیزد و نتوانیم به راهمان ادامه بینالود هایکوه باالیِ

کُنده بیدآنجا،های  ازدرختبه کالِ زاویشک رساندیم. را مانراه افتادیم و خود 

های  نِ غارآتش روشن کنیم. ازپشتِ باغشک شکستیم، تا درمیاوهیزمِ خُ

 هوشنِ خانه های دِهای ر ه ی دِلگُشا آمدیم. ازآنجا چراغبه روی تپّ ،زاویشکِ پایین

 رساندیم. مغان سپس از زانوی کوه باال رفتیم و خود را به غارِ یم.را تماشا کرد
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آن  خمِجای گرفته است. درازای پُرپیچ و روستای مُغانهای  غار دربلندیِ کوه 

های  میت و استاالگتیت، دارای استاالگباشد. غارمُغانر ازدوکیلومتر میشاید بیشت

برند. را کنده، با خود میتکه ای از آن که برخی از بازدیدکنندگان است فراوان

رَد  زمیان آبچشمه ی آب وجود دارد. یکجا باید اره وچندکوه و دّدرمیانِ غار،

خم ی باریک و پُرپیچ وها ت ادامه بدهی. برای گذشتن از راهتا بتوانی به راهشَوی 

 دونِ چراغ امکان پذیر نیست.گام برداشتن بهای گوناگونِ میان غار، و پَرتگاه

دوران کودکی بارها . خودم در، سرگردان می شویبدونِ راهنما درمیان غار

 راهنمای کوهنوردهایی که به غار می رفتند، شده بودم. 

که به  (اشیا خفّکور یهاکپَرَشاه)کور پُرریشَهای غاری نزدیک به انتها درتاریکی  

به ا هنگام دیدنِ نورآنهدرچُختِ)سقف( غارالنه کرده اند.، ک هستندچُغُیِ بزرگ

پهنا و زرگ بوده، درجاهایی به پنجاه مترآیند. دهانه ی غار بسیار بپرواز درمی

النه هانه ی غارهای فراوانی درچُختِ دُرسد. کبوترپانزده تا بیست متر می بلندیِ

گله های های بارانی، سرپناهِ خوبی برای  درشبغار هانه ی بزرگِخته اند. دُسا

 ها به چرا رفته اند می باشد. که درآن نزدیکی گوسفند

که  رییکی ازگورهای آجُدرکنار ،سنگی روی یک ایوانِ ،غار هانه یدُ روندَ در  

وسایلمان  رده بودند،ت بُوآنها را به غارَ ،کندههاباستان شناسان یا جویندگانِ گنج

 روشنرا آتشپهن کردیم تا اُجاغدرپیرامونِ بستری . هرکدام را گذاشتیم

 شدیم.، بر روی آتشمان های خوراکچایی و مشغول آماده کردنِ سپس یم.نک

 عرفان ایران با فلسفه ی کهشد ایانِ گفتگوهای دیشب، اشارهدرپ میاب گفت:اک 

خواهد بود که باید از نو آینده ی بخشی از جُنبشِ نوزائ ،یَشسیمُرغوحدتِ وجودِ 

 چگونه ،با اینهمه تحریف های تاریخی م کههستمن دراین اندیشه  دد.گرکوفا شُ

رفته  نااروپائیکه  راهیاز همان آیا بهتر نیست  انجام پذیرد؟ تواندمی کاری چنین

ه از کمانندِ دوران مشروته  قوانین آنها و کراسیدمُازیعنی  ؟برویمکرده اند، هموارو

  کنیم؟پیه برداری کُرده بودیم، ک پیه برداریکُ کقانونِ اساسیِ بلژی
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نتوانست موجبِ رُشدِ فرهنگی وپُختگیِ  ، ه آن قوانینِ بیگانهکدیدیم گفتم: 

راسی و قوانینِ مدنیِ هَرمردُمی، باید از درونِ فرهنگ و کدمُسیاسیِ مردُمِ ما گردد. 

وکپیه  کردنتقلیدا بجمالی پُرفسُربه گفته یِ ند. کتَراوُش  ،تاریخِ خودِآن مردُم

جُنبِشِ ازدَرونِ  جامعه ی ما به پُختگیِ سیاسی نمیرسد. ،دیگران قوانیناز برداری

 ارپَدید آن قانونِ اساسیِ مناسبِ راسی وکنُوزائیِ یا رُنسانسِ فرهنگ ایران، دمُ

تاریخی است که  یِها تجربهو ،فلسفهفرهنگ و مایه یِخمیر شناختِبا د. شُخواهد

فرهنگ حتا از ،بیرون از یانئاروپا .وآفرین میگرددنُ و باروَر مردمذهن و اندیشه ی 

 و فلسفهاز توانستند خود  یِ خرد و اندیشهبا آنها  نکردند. برداریکپیه یونان 

د ننالهام گرفته،  بازآفرینی کُم ورُیونان و  هنِستوره های کُهمچنین اُ ،فرهنگ

آموزش وآگاهی  مردمبلکه به گذشته برنگشتند . آنها به بیافرینندنبشِ نوینی جُو

 باستان انِیونفرهنگ و فلسفه یِ  یِ شالودهرا بر آینده رُنسانسِبنای  شتِخِو دادند

متناسب با  ،هرکشوریدر پیشروندهپایدارو  کراسیِدمُبدینجهت  .دندپایه ریزی کر

خانه را بَررویِ پایه های خود  . یعنیگرفت، شکل خواهدفرهنگ و تاریخ آن کشور

  .باید ساخت

 د؟دامن زَ ،جنبشِ فرهنگی به چنینتوان میکامیاب پرسید. چگونه 

، ما هم نداانجام داده با تاریخ و فرهنگشان ن اکه اروپائی را کاریهمان باید گفتم:     

میتوانیم و آنها، پیه برداری ازکُبجای . و تاریخمان انجام بدهیمدر ایران با فرهنگ 

  .یمبیاموز وآفرینی، برایِ نُ تجربه یِ آنهااز یدبا

زمینه ی چنین کارهایی  د،باشدمُکراسی نآزادی یای اجامعه درفرهاد گفت: تا   

نبشِ گفتم مگر در اروپا دمکراسی بوجود آمده بودکه آنها جُشود.آماده نمی

ه اُروپا را به آزادی و کنُوزائیِ اُروپا بود  در اصل جُنبِشِ کردند؟نسانس را آغازرُ

 راسی رساند. کدمُ

ادبیات اتیک و آزاد است که فلسفه، هنر ودریک جامعه ی دمُکرگفت: از نگاه من  

 شکوفا می شود.
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 اما بسیارساده به پیش میرد،ارها کدرچنان جامعه یی  درست است، گفتم:   

اری انجام کو که نمیتوانند بیکار بنشینندانِ ایران نویسندگان فرهیخته و هنرمند

تا ، کنندرا آغاز خرافه زدایی و فرهنگسازیمیتوانند بدترین شرایط هم . درندهند

 "آیندفر "رُنسانس اروپا درپدیده یِ . فراهم گرددمعه یِ دمکراتیک جازمینه برای 

، نه شکل گرفته است های آنکشیش مبارزه با خفقانِ کلیسا و ) پروسه یِ(

کردن آن که با وارد وارداتی نیستیا جنسِ  دمکراسی کاال. جامعه یِ دمُکراتیکدر

شناخت میان از مانند اروپا ،دمکراسیراه رسیدن به  جامعه دمکراتیک شود.

فلسفه  از با شناخت وآگاهیگذرد. می هنروتاریخفرهنگ وستوره واُ وآگاهی از

توانیم می .که داریمسکوالر و دُنیا گرایی  فرهنگِ  یِخمیر مایه جهانبینیِ ایرانی وو

  برساند. راسی کدمُبه آزادی وما را یِ نوینی گردیم که جنبشِ نوزائسازنده یِ 

تحریف  خاکِوزیرگردعرفانِ ایران از دگرایِخرَ یِجهانبینو فلسفهگرگفت: امسعود 

 به رُشدِ فرهنگی زرگیمک بُکُ،شناسانده شودآورده وبیرون  درویشی رافاتِخُو

فرهنگی، بدونِ پُشتوانه یِ جُنبشِ نوزائیِ  ،یِ ما زدهخرافات کشوردر .دکرخواهد

     نخواهد شُد. کراسیِ چند حزبی پدیداردمُ

 .رُنسانسِ فرهنگی رُخ نداده بودزمینه سازی نشده و دراروپا من گفتم: اگر 

رسیدند. درایران هم ها دارند، نمی سالکه این دمُکراسی و رفاهی هرگز به اروپائیان

فرهنگی رُخ ندهد، هیچ چیزی از ریشه و بُنیاد درست  ردِشگرَفَیا  تا رُنسانس

 نخواهد شد.

رایران، سرگذشتِ رُنِسانسِ د فرهنگی ردِشگرَنوزایش یا فَگرفتنِ  انجام برایاما 

اروپا ازهد بود. با تجربه یِ مدرن، کمکِ بزرگی خوافرهنگیِ اروپا و تکنولوژ

 .بپیماییم بتوانیم راهِ سَد ساله را چندساله شایدمدرن، نولوژیِ کواستفاده ازت

نگ و گُرُنسانس یا نوزایشِ فرهنگی که میگویید، برای من بسیار میاب گفت:اک

 ناروشن است.

 . اما بدبَختانهه اندنوشت رُنِسانسِ اروپا درباره یِهای فراوانی  مسعود گفت: درکتاب 

یا خمیرمایه یِ نیاد و بُ انگیزه ما .است شدهسی نبررَ پژوهش و ستیرُبه دُ ایراندر
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از مسیحیت و الهیات  ا رااروپ شناسیم. جُنبِشی کهنمیرا  اروپا آن جنبشِ بزرگِ

رداند و موجِبِ برگ اروپا ستوره هایِاُو هنرو تاریخ و فرهنگراهِ به مسیحی، دوباره 

 .ها گردیدپیشرفت و سرفَرازی ِآن

بازگشت از مَسیحیت به فرهنگ یونان و  ،اروپا که رُنِسانسِ گفتم: باید روشن شَوَد 

که رُنِسانس ِ  اهد شُدبهتر روشن خو ناایرانی م باستان بوده است. آنگاه برای ِماورُ

 فرهنگِ فلسفه واُستوره ها،  شت و بنایِبرپایه یِ خِهم، باید  درایران فرهنگی

  .بنا گردد باستان خردگرای ایرانِسکوالر و

ها کار پیگیر فرهنگی نیاز فرهنگی، به سال گسترده یِ نبشِجُچنان  گفت:فرهاد 

آن را خواهند  یِتا آنجا که بتوانند جلو ،بیکار نخواهند نشست آخوند ها دارد.

  گرفت. 

در اروپا  مسیحیشیشانِ کمچنانکه ، هآن را بگیرندجلو توانندنمی آخوندهاگفتم:  

 دوران پیشرفتِ کهما دوراننس اروپا را بگیرند. بویژه درنساجلوی رُنتوانستند 

آخوندهایِ آینده نگر هی ازگروبه باوَرِ من  شده است. کترونیکالفضایِ ونولوژی کت

مسیحی  همچنانکه گروهی ازکشیشانِ کرد،خواهند  شتیبانینبشی پُچنان جُازنیز 

 جانِکه زندگی وبدانندوآخوندها آگاه شوند  اگر بخشی از اروپا چنین کردند.در

 روشنگرا یجریاندر میان آنها هم آنگاه برتری دارد. آنها ایمانِدین وبر ها انسان

 فرهنگسازی بهتر به پیش خواهد رفت. ندِوَرَایجاد شُده، 

ست این پدیده ی یبامی ،مشروته دورانِ رانِگان و روشنگ: نویسندمسعود گفت 

  .آوردندبه  میان مردم می ،ن  سَد سال پیشاز هما را ایرانی یا رُنسانسِ مهم

، در زمان سامانیان ایرانی بدون تأثیردانشمندانِ جُنبشِ زرّینِنگاه من از گفتم:

رسید. بدون ابوریحان بیرونی، رازی، بدینگونه به پیروزی نمی اروپا جُنبشِ رُنسانسِ

زمین  آمدند. چون مرکزّیت بودنِپرنیک وگالیله بوجود نمیکوو فردوسی، پورسینا 

 نبشِجُاگرکشیده بود. بنابراین  به پُرسش بیرونی ابوریحانِ ،گالیلهرا پیش از

 بودیم. ترجلو نائیما از اروپا د،نیانجامیده بوبه شکست  انِ سامانیانزمفرهنگی در

تاخت یکی  نوزایش فرهنگ ما گردید.  شکستِدو پدیده یِ تاریخی موجبّ  اما
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 تحریفهای تاریخی ودیگری که با غزنویان آغازگردید، رک تُ بیابانگردانِ تازو

نزدیک به  راما مردم  ،پدیدهدو ایند. به دنبال آورکه  رافات اسالمیخُ گسترشِ

است  نبش مشروتهجُازدوران حاال  .انداختبه دور تاریخ و فرهنگ خوداز هزارسال

جنبش  روند ایرانی همان آغاز رُنسانسِ میشویم. بدینجهتبیدارداریم  دوباره که

 چون .مشروته خواهد بوددورانِ سامانیان و  های شکست خورده یِ زرّینِ

ت را در برابرِ اسالمیّت ایرانیّ اهمیت داده،به دانش وخرَد  هاجُنبش روشنگران آن

  داده اند.بَرتَری می

 نسانسِرُپدیده یِ این ی  درباره بیشتر  امشبه ک استخوب  کامیاب گفت: 

 اند چگونه توانستهآنها ببینیم د.گردروشن بهتربرای ما  تا ،کنیم گفتگواروپا

چرا ما اما  ؟دنبدهپیشرفت را  اروپاو ،دنگردروزپیوکشیشانِ مسیحی مسیحیت بر

 ؟ اسالم وآخوندها را به قدرت رساندیمه ک یمه اوارونه رفتراه را 

گرا خرد رای به پیروزی رساندنِ فرهنگِببتوانیم ما باید درست است  گفتم:

تجربه یِ و  مانودِخُ یِفرهنگ هایِنبشجُشکستِ  ازتجربه یِ ایرانی، وسکوالرِ

  . بیاموزیم اروپا رُنسانسِ

گذاشته ترخاکسها را هم زیرِآتش وکردیم وسیبخاکیمی روی آتش کباب بک هاراکَ

 شَوَد.  کبابیبودیم تا پُخته و

چکیده ای اگر ،میدانیبیشتردرباره ی رُنِسانسِ اروپا  که شماحاال مسعود گفت:  

 هایِخش و پاسُرسِپُ توانیم. در پایان مینیکبازگو ، برای ما ازبرداشتِ خودت را

 یم.از زاویه های گوناگون به آن بپردازو باشیم،بیشتری داشته 

هنگی را باید به فالِ وزایشِ فرنسانس یا نُگفتم درمیانِ غارگفتگوکردن درباره یِ رُ 

 رد بودهشگیا فر و نوزایش آفریدن های ایرانی، غارجایگاه ستورهدراُ .نیک بگیریم

 فریدون درغارِ فرازِ دینان نیز بوده اند.نیایشگاه های خّرم یی کهغارها است.

هم  اُوسَنَه های گوناگونی د.بزرگ و پهلوان میگردبوده نیایشگاه سیمُرغ  البُرزکه

  ساخته و پرداخته گردیده است.این غارمُغان ها و غاردرباره ی 
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آتش "، به معنایشدهازآن ساخته "افسانه "واژه یِ که سپس"اوسَنه"واژه ی

آتش درون به  میان مردم،در یا آتش افروزهااین اوسَنه ها سترشِاست.گُ "وزافر

را کنجکاو میکرده تا به  داستان این اوسنه ها مردم یعنی است. ها جرَغه میزدهآن

که شکلی  اوسنه ها . بدینجهتبیاندیشند زندگی کم وکاستِو های هستی پدیده

نام وجایگاهِ  جدا ازاینها، از داشته اند.در زندگی همی نقش مُ از استوره ها هستند،

ه های مهمِ ایرانیان دربرابر بیگانگان، بویژ پایگاهیکی ازشاید که  پیداست این غار

 مَوی و سپس عباسیان بوده است.اُهای عربدردورانِ تاخت و تاز

گوشه ها در روستاهای دور و نزدیک، شبازخراسانی  سلمیارانِ ابوم گویندمی 

آمده گرد می ،بوده عربها سِدسترَدید و دور از که مانند این غارجاهایی  ،وکنار

کرده، به روستاهای خود را برنامه ریزی می یِبارزاتها پس ازآنکه کارهای مُآناند.

 های ازعرب مردم خراسان تی کهپیکارها و نِفرَآن بود گشته اند. به یادخود برمی

به   ،بینالود نزدیکِاین روستاهای دور و ، هنوزهم دراند دوران داشته آن مسلمان

 گویند!می "خَلیفه"توالت 

هفتخانِ خداداد گفت: غارمُغان، شاید یکی از غارهای آیین میترایی، یا هَمان غارِ

  ستم بوده است؟رُ

مکان  باشد.می ما فرهنگ یِئاستوره هایِ غاری ازکی ،ستمغارهفتخان رُ گفتم: 

برای  "نَمادی "ست.پرورده شده ا ناایرانی اندیشه و ذهندر ،ی نیستجغرافیائ

غار، شوارِدُهای تاریکیازمیان  ذرگُستم پس ازرُ کهاست  "خردجان و"پاالیش

و  بهتر ببیند حقایق راتواند شود و میمی "مجَ جامِ"یا "گونهخورشید"دارای چشم

، تا زندگی های پُر پیچ و خَم و سختِاز وادی ذربرای گُ ستا آزمایشی .بشناسد

 .دگردخردمندو شُدهتجربه با انسان 

اما به این  ؛اروپا چیزهایی شنیده وخوانده ام نسانسِفرهاد گفت: من درباره ی رُ 

ی ما آینده تواند برای کشور ومیجُنبش که تجربه ی آن  نیفتاده بودم اندیشه

 .باشد هممُ ناتبار ایرانی
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داشته خود چشم پیشِبایددر ناتبار که ما ایرانی یهمّبسیار مُ نکته ی یکگفتم:  

موجبِ پیشرفتِ و ،همچنانکه فرهنگ یونان پایه و بنیاد رُنسانس اروپا بوده :اشیمب

بردوش  مهم یِاین خویشکار یا ایرانِ بُزُرگ،میانه خاوردراست.  گردیده ناروپائیا

ی نوزائ جُنبشِتواند موجبِ که می. این فرهنگ ایران است است فرهنگ ایران

  گردد.ی پیرامونی ها کشورو پیشرفتِ کشورهای ایرانی تبار و

 شِگسترِرُشد ووندِ شناختِ رَدراروپا، و سپس  انستنِ انگیزه ی پیدایشِ رُنسانسد 

هیچگاه برنامه  نا. ما ایرانیاست ساز و زندگی بسیار مهم ناتبار ، برای ما ایرانیآن

 یِدرماندگاروپا، یا واپسگرایی و برای شناخت و پیشرفتِ ،ی آموزنده و دُرُستی

 نداشته ایم! خودمانکشور

پیدایشِ چگونگی ِانگیزه و چکیده ای از؛ که پیش آمده این فرصتیدرحاال  

یِ رُنسانس ایرانی ، تا ضرورتِ برپائمیکنمی بررسی تاریخیاز نگاه نسِ اروپا را نسارُ

 د. درک شَوَبهتر

آنها،  یِاربگذاریم وازآزمونِ بزرگِ تاریخکناروپا رااگر بخواهیم پیروی یا بیزاری از 

تاریخِ رمان بیاموزیم. باید پیش ازهرچیزدرسی برای ساختن و پیشرفت دادنِ کشو

، تا به شناختِ نیمک بدونِ پیشداوری، پژوهش و بررسیرا و مسیحیت اروپا 

که چگونه درواهیم بُی برسیم. بدینگونه پِی خئاروپا ری ازپدیده ی رُنسانسِتسترُدُ

 یِ فردیدانش وهنر، موسیقی، هومنیسم، آزادیِ ئبِ شکوفاموجِ ،نسِ اروپارُنسا

البتّه یک  به دنبال داشته است.نیز رفاه مردمِ اروپا را  و چگونه، گشته دمکراسیو

که کرد ش درک خواهیمژوهِپَررسی و را هم پس از بَدیگرهم مُبسیار نکته یِ

به گفته ی  کهشهری دریونان دارد.  "آتنِ"شهرِیشه درر یغرب یِکراسدمُ

 .ی نداشته اندأر قِحّ رده ها و زنهابَ هک هه بودردِبَ آنهانفرِ نُه، ه نفردَ، ازدانانتاریخ

نه برای کل  بوده است،  یونانیثروتمندِ  ردِان مَبرده دار به سوددمکراسی آن یعنی 

 . ی یونان جامعه

 ریشه گرفته است. کراسیمُآن دِاروپا هم ازاستعمارگری در پدیده یِ بدینجهت  

آموخته دِمُکراسی آن از ،که خود را مُرده ریگِ فرهنگ یونان میدانند نایئاروپا
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ین . به اسراسر جهان برای مردم ، نهفراهم آورند خود ه وآسایش را برایرفااندکه 

 کشورهای که توانستهتا آنجا اما دارند،رفاه  کراسی ومُدِ آنها خودِاست که دلیل 

 کراسیِمُیعنی دِ .دبتوانند ادامه خواهنددا کهتاآنجارا استعمارکرده وآفریقا آسیا و

 مردم اروپا است.  خدمت رفاهِدر اروپا به هر وسیله و قیمتی

خواهد هخامنشیان سیمُرغی و فرهنگِریشه در ایرانآینده یِ  یِدمکراس اما 

سال پیش  که دویستزمان هخامنشیان دمکراسیِ ایرانی درهمچنانکه داشت. 

مردم گروهی از  تنها برای ی راکه خوشبختبود نشان داده ،هکراسیِ یونان بوددمُاز

آسایش همه رفاه وخواهان  ایرانراسی دردرآینده هم دمک .خواسته استنمی ایران

 در فرهنگ ایران چون .خواهد بودسالم  زیست محیطیک درجهان ایران ومردم ی 

هیچ جانی نباید  ،دننده و پرستنده شوپرورَباید  ند وقدسَمُ آتش و زمینوآب و باد 

بهبود  رفاه و افزون برجنبه ی آینده ی ایران دمکراسیِین ابنا برآزار ببیند. 

خواهد داشت.  خوددر هم و محیط زیست را (طبیعت) یزاستار بهبودِ اجتماعی،

که آرزو خواهد بود روی زمیندر  مشیدیجَ بهشتِ از اُستوره ی یعنی الهام گرفته 

  و هست. بودهآگاه  ایرانی تبارانِ همه یِ آرمانِو

برای  است؟  چه پدیده ای بوده اروپا دانیم، رُنسانسچیز باید بپیش ازهر اکنون 

های آن،  انگیزه و زمینه ی پیدایشِ اندیشه؟ اندآفریده آنرا هایی آرمان برنامه و  چه

 یِ آن چگونه بوده است؟پیروزازکجا سرچشمه گرفته، روندِ گسترش و 

ست که این ؛دارد ناه رُنسانسِ اروپا برای ما ایرانیبزرگترین دَرسِ تاریخی ک شاید 

مردم ایتالیا ازگذشته ی ِتاریخی و  ، آگاهیِآن جُنبش  اصلیِ یا موتور انگیزه بدانیم

 که است بوده آگاهی ازگذشته یِ تاریخی .استم و یونانِ باستان بوده ورُ فرهنگِ

و فرهنگِ گُذشته  تاریخبازگشت به یا  ،به خویشتن خواهانِ بازگشتِرا  ایتالیائی ها

 .ی خود کرده بود

ویژه بازگشت ب ،آنها مسیحیت و بازگشتِ به خویشتنِگذاشتن رُنسانسِ اروپا کنار 

 .کُهَنِ خود بوده است و استوره هایِ یخ و فرهنگها به تار یئایتالیا به خویشتنِ

ی ِ پیش ازاسالم فرهنگِ ایرانه گذشته ی تاریخی و ب ناهمچنانکه ما ایرانی
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م و فرهنگِ یونانِ باستان ویِ رُم ایتالیا هم به دورانِ امپراتوررفرازهستیم. مردسَ

آنها مسیحیّت را موجبّ زوالِ سرفراز بوده اند؛ نه به مسیحیت و االهیاتِ مسیحی.

 خود میدانستند.  اندیشه و رِکودِ فرهنگِ

اره گام درراهِ دانش دوبتوانستند نایئکه اروپابودپاودر ار رُنسانس جُنبِشِ یِئبا برپا 

جُنبِشِ یِ ئیِ جهان برسند. با برپاسَروَر و بتوانند به رفاه و ،دبگذارن وخرد

 قوانینِ ناکجا آبادِا ما هنوز درام ،عشق را گشته اندس،آنها هفت شهررُنسان

 یم.مانده ا سرگردان ، نیمه وحشی ان گردانِبیاب سال پیشِچهارسَدوهزار

                                             *               *            * 

های)سنّت های( ادهن و ترادن، همیشه به دورانِ کُمِ باستاومیالن، پایتختِ رُشهر   

شمن دُرا شاهانِ مسیحی  میالن،شَهرِ زرگانِبُ پیش ازمسیحیتِ خود می بالید.

ردم شهرمیالن، ازهرگونه کرده اند. مایستاده گری میدربرابرِآنها و همیدانست

ه دکر یپشتیبانی م ،مخالفِ مسیحیت بودند ،که از پایه و بنیاد نوآوراننوآوری و

 ند.ا

که  است شمالِ ایتالیا بوده وچند شهرِ دیگرِ شهر آندرجهانِ مسیحیت، تنها در  

وارونه  صلیبیا  تندیسهای عیسا را برچَلیپا و کردهمی مردم کلیساها را خراب

مِ ویِ رُنیادهای اجتماعها و بُ آیینخشی ازب هنوز شهرهاآنآویزان میکرده اند. در

پیشگام شدند و توانستند به  آن شهرها ردمِم بدانجهت .بود مانده زنده ،کُهن

 کهبودند آنها نرمندانوهُ خَرَدمند نویسندگانِجنبشِ نوزایشِ فرهنگی دامن بزنند. 

م و یونانِ باستان را دوباره دربرابرِ مسیحیت به وفرهنگِ رُ، دیفرآین توانستند، دَر

 .میدان آورند

 لِ ایتالیادرهمان شهرهای شما ،رُنسانس هک نگاه تاریخی بسیار با اهمیت است از  

م و یونانِ وگُسست ناپذیری با رُ گذشته یِم بوده، ووکه پایتختِ امپراتوریِ رُ

یِ شهرهای درآنئپس ازشکوفا .گسترش یافته استباستان داشته، پا گرفته و 

سراسرِ اروپا را و، رکندذگ های آلپ ازکوه بود توانستهرُنسانس که  است بوده ایتالیا

 .فرا بگیرد
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اروپا دیگرِجالب و اندیشه برانگیز است، اگرمسیحیت ازایتالیا به کشورهای 

اروپا کشورهای دیگربه ایتالیا  هم از رُنسانسگسترش  گسترش پیدا کرده است.

به  کشورهای اروپایی، بیشترگِ مردمِ ایتالیا درسنجش با دیگربوده است! فرهن

 به این دلیل .ه استبود و نزدیک م و یونانِ باستان گره خوردهوفرهنگ رُ

گذشته  ها گهگاهی درغمِ دورانِ یئ. ایتالیاگرفته بودمترجنبه ی مسیحی به خودک

  "ویلگاردوس" 970اند. چنانچه درسال  زدهیهایی دست مهای خویش، به شورش

آیینِ مهر یا متیرا دنِ نبشی برای برگردانپا کردنِ جُبه بر "راونا" شهرِ نامی دَر

 د.برخاسته بو

 دردورانِ تازشِ عرب مانند ایران ،مِ باستانونیادهای فرهنگِ رُدرشمالِ ایتالیا بُ  

رده و بَ، شتارکُوکه اسالم با زور ایرانویرانی نشده بود. وارونه ی خرابی و چاردُ ، ها

 رده کردنِو بَ شتارکُبا جنگ و مسیحیت شده است. ایران ایرانیان واردِ کردنِ

 را مسیحیتخود  آنها،موسنای رُ و امپراتوربلکه  بود. نشده آنجاواردِ نامیورُ

است که جالب اما . ندگسترش داده بود مور امپراتوریِ شهرهایِزیده و درمیانِ برگُ

اروپا کمتر به مسیحیت گرویده،  که ازجاهای دیگرِایتالیا شمالِ شهرهایِ همان

 .تر صنعتی و ثروتمند گردیده بودندبیش

ریشه  بود. گردیده اروپا موجبِ رکودِ فرهنگیِ ه های میانهدِسَدر کهمسیحیت  

فرهنگی  وخمیرمایه یِ برخواسته نیکه ازتمدُ دینی نبوده ،دریهودیت داشته است

 م بودهورُ که خراجگزارِ یلئاسرامیان مردم  این دین ازداشته باشد.

دهنده به  رِشِ مسیحیت، واکنشی پیکارجویانه و اُمیدستَگُ.گرددمی،آغازاند

 بوده اند. مردُم یهود مسیح نجات دهنده آمدنِ انتظارِکه در بوده یهودیانِ اورشلیم

به آمدنِ مسیحِ نجات دهنده دِل بسته بودند.  نمیاورُ چیرگیِی وئدربرابرِ زورگو

 د.گردم می ویِ رُچیزان یا استعمارزدگانِ امپراتورنخست، دینِ بردگان و بی 

پیدایش می  بوده، ایران امپراتوریِ باخترِه مَرزِ کم ودرخاورِ امپراتوریِ رُن این دی 

ها و مردمِ تُهیدَست،  بردهم، همراهِ ویِ رُآرام آرام تا پایتختِ امپراتور . ازآنجایابد
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ده آنچنان جُنبشی نبو مسیحیّتکند. هودیانِ دوره گرد، گسترش پیدا میبویژه ی

 .آیدم به شمارورُ یِبرای امپراتور ،دوران درآن تهدیدیه ک

آنها  نِکه دی تُهیدست که ازاین مسیحیانِ م به این اندیشه برآمده بودوسنای رُ  

شهروندانِ خوبی ساخت. دین وشود جنگیدند، مینمیم هم وت و برای رُایرانی نیس

به هم ی گوناگونِ امپراتوری را کشورهاگُسترش یابد وکه به سَراسَرِ اُروپا  دینی

دین  پایی را بَر تنِ اینوانند جامه یِ ارومیت کهاندیشیده بودند .دهدبپیوند 

شهروندانی پائیان وگردد.آنگاه اُر نااروپائیهرچه بیشترِ لِورِدِ قبوشانندکه موبپ

وانگیزه ی جنگ با بیگانگان،  یدهم گردوشتیبانِ امپراتوری رُکه همه پُ داهند شُخو

 بویژه ایرانیان را نیزداشته باشند.

که  تنها کشوری اما .ندباشجهان یکه تاز خواسته بودند بلند پروازرُومیان   

بوده است. اشکانیان و یِ توانمندِ ایران امپراتور بگیرد،جلوی آنها را توانسته می

ا بَرآنها سپس ساسانیان، درچند جنگِ بزرگ آنها را شکست داده و برتریی خود ر

میترا و سپس مانی  هایدوران، آیینِ مهر یا دین. درآنداشته بودنداستوار نگه 

ا دینِ های ایرانی رپراتوریِ رُم، دیندراروپا رواج پیدا کرده بودند. سردمدارانِ ام

 دادند.ها شکست می که آنها را درجنگدشمنانِ خود میدانستندرقیبان یا 

پُشتیبانِ ی دین و دولت را یاه دورهپس ازاشکانیان، ساسانیان در درایرانِ  

به رومیان که ازنگاهِ  ندی پدیدآوردهکرده بودند. آنها مرکزیتِ نیرومیکدیگر

دولتِ نیرومندی ند ه اتخواسمی ،به پیروی ازایرانیان رومیاننبوده است. دور

م به این برآیند وسنای رُتور وامپرا، ها پس ازآن کنکاش و بررسی .سازمان دهند

دولتِ  .یستکه دین ایرانی ن آن دینِ تازه رسیدهبا  می توانند که رسندمی

 پدید آوَرَند. بیگانگان بویژه ایرانیاننیرومندی دربرابرِ 

جانشین آن را نمیاوو رُ .خوردگره میم به دینِ مسیح ونیاز امپراتوریِ رُ بدانگونه 

را کشتار و سرکوب  های ایرانیکه درپایان پیروانِ دین کرده نیهای ایرا دین

دوران  درجنوبِ فرانسه است. درآن« ارها کات» کشتارِ آنبارِزِ نمودند. یک نمونه ی 

 .ندبود های دینِ میترا و سپس مانی، درمیانِ مردم اروپا ریشه دوانیده ادترادآیین و
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 جهت سرانِ امپراتوریِه است. ازآننبودرداشتنِ آنها به سادگی امکانپذیرازمیان ب

رسم  پایی را برتنِ مسیحیّت میکنند،وجامه یِ ار کهبودند، همچنان م بهتردانستهورُ

برگردان  مسیح به نام دینِ تازه ساخته شده دینِ، درنیز های ایرانی را دین آیینو

 د. امپراتوری ساده تر انجام پذیر مِمردُربَ  ،مسیح دین شِپذیرِ شوِرَ ینبد ردند تاک

جامه های  کودکان برای نام گذاری،تمعید غُسلِ اییمیتر برای نمونه: مراسمِ   

پدر و رهبران مسیحی مانند: یِ های ایران نام و ،عروسی سفید و سیاه زن و مرد

دسامبر،  بیست و پنجایرانی را ازآیینِ مهرگرفته اند. همچنین  وکالهپاپ با جامه 

جشن خُرّم  یا شب چله را یح نمایاندند و را روز زایش مس نیاایر مِهرِ زایش روز

 بسیاری دیگر ...؟جشن کریسمَس نامیدند و 

م شود، بایستی وهوشیاران رُمی بایست پاسخگوی مردمِ کنجکاو ودین مسیح که  

. برای فلسفی کردنِ این دین، پالتوی مُآب گرددیونانی پایی یا واُر از نگاه فلسفی

پِه آنها را چِّشوند می ناچار. اما ناسبتر می بینندمُ بیشتر همه را از ستوارَافالتون و 

افالتون و ارستو فلسفه ی « یِفَراگیت»بَرتَنِ مسیحیت بپوشانند. چرا که تنها بخشِ 

فلسفه یِ  جامعه شناسی و اخالق یا سیاست و هایرا درآن وارد میکنند، نه بخش

 آنها را. زمینیِ

 وآن .بود دوران، یک پدیده ی سیاسی شدهگستَرشِ دین مسیح درآن می بینیم 

م پُشتِ وام گرفته است. سنای رُایران انج شمنی و رقابت با امپراتوریِدُ در بیشتر

)جهانی( درسراسرِ امپراتوری  و گرنه هیچگاه دینِ کاتولیک بوده را گرفتهآن

 گردیده است.نمی

کند. اما وانِ آن دین رواج پیدا کرده و میجالب است، هردینی به وسیله ی پیر 

 ! ده استجهانی شگسترش پیدا کرده و ، مورُ مسیحیت بوسیله ی امپراتوریِ

بوده م ورُ دوران کماکان به سودِ امپراتوریِتاریخی، شاید درآن مِرُخداد مهّ این 

 ردنِ دین میترا و مانی،ک، و نابودگسترش دادن وساختنِ االهیات مسیحی امااست.

رُنسانس، ازشکوفایی و جُنبشِ  نِشُدپدیدارتا  ،هزارسال نزدیک بهاروپا را 

 که دوباره جهت بسیار با اهمیت استازداشته بود. جنبشِ رُنسانس ازآنپیشرفت ب
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مِ باستان وفرهنگ و فلسفه ی یونان و رُ یِبه راهِ بُنیاد از مسیحیت تاریخِ اروپا را

 برگرداند.

آمده که به رُنسانس کمک مردمِ ایتالیایِ خواهان خدادِ دیگرهم به چند رُ همزمان 

وانستند جنوب اروپا تایتالیا وکمک کرده است. چنانچه مردمِ رُشد و گسترشِ آن 

فاده چلیپیایی )صلیبی( به سودِ خود استهای میان جنگازجریانهای تاریخی، ازآن

ایرانی و پس  کُردِ های جهانِ اسالم؛ صالح الدینِجنگنمایند. بزرگترین سردار

 مدیترانه یا ایرانِ باختری کشانده بودند.نانش، سربازانِ اروپا را به خاورجانشیازاو

ایرانی تبارِ یا که دیارمردمِ آن  ربازان از نزدیک به شیوه ی زندگیِآشنا شدنِ آن س 

های آسیابهای تولیدی ومچنین دیدنِ کارگاهزیرِ هنایشِ فرهنگِ ایران بودند. ه

و فرش بافی و اروسازی و دانشِ پزشکی کِشاورزی، دکِشت و شیوه یِآبی؛ بادی و

 تجربه های ارزنده ای برای آنها پس ازبرگشتن به اروپا بوده است. غیره

 آمده بود. مسافرتِ مارکوپولو بهوپا بوجودآرامشی نسبی درار آن جنگهاپس از 

را از آن ناکه چینی سازی، کاغذ ، جغرافی نماچین و شناختِ او از صنعتِ باروت

ها، برای مردمِ اروپا دانشهای تازه  آوردهدیگر فر همچنینبودند.  آموخته ناایرانی

 وستانبه هند ها پرتغالی ییِهای دریا مسافرترُشدکشتی سازی وای بودند. 

داد و ستد داشته  وستانآمریکا برای آنکه خودشان بدونِ میانجی با هندو

سازی  کشتی ولیدی، بویژهیِ ابزارهای تئشد و شکوفاکمکِ بزرگی به رُ.اشندب

های شت درآوردنِ زمینکِشد نیروهای تولیدی، موجبِ به زیرِگذارد. رُبرجای می

های خوراکی را آوردهرافزایشِ فَ آسانتر،بیشتر و کارِشت وکِبود. بیشتری گردیده

دگرگونی خود موجبِ رفاه و به همراه داشته است. این تولید بیشتر، به نوبه ی

 شهرسازی گردیده بود. همچنین کار و بازرگانی،کشاورزی و روابطِدر

ودالی ساخته شده ئجامعه ی فذشته درشمالِ ایتالیا، برای نیازیِ گودالئشهرهای ف 

 ،به اینسو ساخته شده بودند و پانزده که ازسده ی چهاردهاما شهرهای نو .بودند

هرها می یِ گذشته ساخته شوند. این شودالئسیستم ف یه یِتوانستند برپانمیدیگر

 کنند. دیگری را نیز برآوردهبایست خواسته های تازه و
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فرهنگ فه و فلس که مردم به ادراین شهره رِشِ نیروهای تولیدیگستَشد وبا رُ  

همچنین اختراع ماشین چاپ کمک بسیار بزرگی به . آشنا شده بودند هم یونان

توانایی به زمین و نفرات  دوران دیگرازآن .نمودرُنسانس  ی وکتابخوان گسترشِ

خَنوَری و قانوندانی شده بود. به کسانیکه درنامه جنگی نبود، بلکه به کاردانی و سُ

که  فتندگمی  (Dictatoresس )داشتند، دیکتَتورِت التین مهارَ نویسی و زبانِ

 ازآن ساخته شده است.ریشه ی واژه ی دیکتاتور

تازه  کارِ که نیاز به نیرویِشددرآن شهرها هرروزکارخانه وکارگاههای تازه برپا می  

 هایِ ها و دانشگاه یِ آموزشگاهئجهت، ضرورتِ برپااین اشتند. ازد و دانشِ تازه

دانش وهنر، روز به روز بیشتر  کردنِش و شکوفامدرنِ جدا از کلیسا، برای گسترِ

آنها دانستند.ود را مدیونِ بازرگانی و صنعت مییِ خبادانگسترش و آ ،د. شهرهاشُمی

 خالفتِمُوجودشدند. بارزیده، دردانش وفَن آوری میوَ و نیازمندِ کارمندانی با سواد

یکی  رمسیحی پرداختند.های غیدبستانها و هآموزشگا کلیسا،آنها به ساختنِ

یِ زبانِ افزون برفراگیراین بودکه  ارزنده یِ نویسندگانِ پیشگام،کارهای بسیاراز

ها آن زبانبرپایه و بنیادِ نیزتازه های هواژاز بسیاری  . آنهام و یونان باستانورُ

شرافتمندانه دانش آموزی را کارِآنها گردانند. اختند، تا درکِ فلسفه را ساده ترس

های میانه، پُتکِ کوبنده ای وارد  دهسَ ش، به دورانِ خام ذهنیِبدینرَوِ ای ساختند.

  آوردند.

هن، دردورانِ آغاز رُنِسانس، کنجکاوی و گفتگو درباره ی جهان باستان و یونانِ کُ 

 آن رَوَندِ پژوهش و بازنگرینماید.میدانش و فلسفه درگیر تین را باسراسرِ اروپای ال

گردیده و با شتابِ شِگِفت انگیزی گسترش یخ، ازشهرهای شمالِ ایتالیا آغازبه تار

یِ درسرزمینِ اصل پیدا کرده بود. ازنگاهِ اقتصادی هرچند این شهرهای ایتالیا

 .بدست گرفته بودند اداره ی امور راخود آن جدا شده، اما از .ندامپراتوری بود

یِ شهرهای خود، ازکِشمَکِشِ میان پاپ که در آزاد ها، برای پایدار ماندنِ یئایتالیا   

یت، یِ این شهرها به رُشدِ جمعّم بود و شاهانِ اروپا استفاده میکردند. ویژگورُ

نی، انباشتِ شد بازرگااَنباشتِ نیروی کارهای گوناگون، برای تولید شده بود. رُ
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نِ پارچه، دکارخانه های بزرگ، بویژه پارچه بافی و رنگ کرها وکارگاهسرمایه،

بانکداری، ها و  واردات و صادرات، ساختنِ دانشگاههای  کشتی سازی، ساختنِ راه

دوران شهر فلورانس های اروپا، درآن داد. مرکزِ بانکاین شهرها را گسترش می

 درشمالِ ایتالیا گردیده بود.

شهرهای ایتالیا ساخته و  آندررقابت و جنگ میانِ « لوماسی دیپ» واژه ی   

که تا کنون  اولی و سیاست های ماکیاولیستی همپرداخته شده است. ماکی

یِ های اقتصادر، آن را الگوی سیاستکشورهای اروپایی برای سودبردَنِ هرچه بیشت

 .باشددوران میه اند، ساخته ی آنخود قرار داد

گردیدند. بولونیا نخستین پاگرانیگاهِ اقتصاد ارو درآن زمانشهرهای شمالِ ایتالیا  

اما همیشه زیرِ فشارِ پاپ و  بود. رُم جدا شده امپراتوریِ که از استشهری 

شیوه ی دمکراسی خودش را توانسته به یندگانش بوده است. این شهر تا مینما

 کرده است.اداره می

آسیا برای موادخام را از. رنگ ودیگره اندکشتی های پشم ازانگلیس می آمد

« کوفِدِری» آوردند. بازرگانی به نامِ ارچه بافی، به شهرهای ایتالیا میهای پ کارخانه

این  کرده است.( وارد میبزرگ ایرانازرنگدانه های گیاهی را ازخاورزمین )بیشتر

یِ اروپا، انقالبی سازدرتکنولوژیِ رنگ ،زمینایران ، یعنیخاورزمین یِزرَدانش رَنگ

 پدید آورده بود.

 درآنجا بوده .بود یِ اروپا گردیدهپایتختِ مال پانزدهتا  سیزدهه ی دَفلورانس ازسَ  

شده است. سیستمِ بیمه ای را اندازه گیری میزیابی وی ارئروپاهای اکه نرخ پول

های بازرگانی رایج کرده بودند. نخستین میالدی برای کشتی سیزده یِازسده ی 

یِ که شهر فرهنگ رددانس شکوفا میگنسانس هم درهمان شهرِ فلورجوانه های رُ

 ده بود.گردیرایتالیا شده و به آتنِ ایتالیا ناموَ

تشکیالت دارای های دیگر هفتگانه و چهارده گانه، با گروه درفلورانس سِنف های 

ی هَموَندِ یکی ازاین سِنفها ی دادن، بایستی هرکسأاما برای ر .گردیده بودند
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رای  ه اندتوانستکه سِنف نداشتند نمی ها و برده کارگرها با مردمِ نادارگردید.می

 . بدهند. .

 مسیحّیت وپِی دَر پِی،   هایِده، برای آنهمه  نوآوریکننسَدمخالف و تنها نیروهای   

و پُشتیبانِ   ، همدستاند یدهدخود را درتهدید میها که آن.ودالی بودندئسیستمِ ف

 شده بودند.  یکدیگر

، سیستم اَنگیزاسیون یا مذهبی و اِرتِداد کلیسا برای جلوگیری ازهرگونه نوآوری 

آزادیخواه را نویسنده و دهاسَکرده بود. آنها دم را برپامر یِ اندیشه و باورِرسبازپُ

 یِ خود سوزاندند.و درماندگدرآتشِ نادانی 

که به چاره ودنداندیشانِ شهرهای شمالِ ایتالیا ب روشندوران نخبگان و درآن 

 توانند به جنگِکه بدونِ فلسفه و فرهنگ، نمی نددریافته بودآنها جویی پرداختند.

 .کلیسا و اِالهیاتِ مذهبی بروند

 ،هنگریستکه  اما به هرسویی. میروندکه به اندیشه فرو  ه استدرآن هنگام بود 

م و وبه رُهای فراوان، بناچار  . پس ازکَنکاشته بودندهای خود را خالی یافدست

 ازآنجا نسانس راای رُبن سنگِهای فراوان،  سپس باتالش !گردندمیباستانِ بر یونانِ

توانستند  .مکِ فلسفه و فرهنگِ یونان باستانازآن پس به ک .دنمیکن پایه گذاری

کلیسا و فرهنگِ واپسگرای آن بنا دربرابر ،یک جریان استوار فرهنگی فلسفی را

 .ایندنم

یِ زبانِ نیاز به فراگیر ،باستانم و یونانِ وبرای شناختِ فلسفه و فرهنگ و دانشِ رُ  

دوباره فیلسوفانِ  ند و. آنها دوهزارسال به گذشته برگشتبود  هنِ یونانی و التینکُ

با امید وآرزوی فراوان، به  ،دانشجویانرا به میدان آوردند. دانشمندان ویونان 

روی  ،مندان و فیلسوفانِ یونانِ باستانیونانی و شناختِ دانش هنِزبانِ کُ فراگیریِ

 .آوردند

که فیلسوفان و بود شناخته نشده یخوببهای میانه زبانِ یونانی  سَدهدر 

که خوانده  هایی شوند.کتاب شناخته کُهن یونانِ ستوره هایاُ ، همچنیندانشمندان

 عربی از یونانی بوده است. مه یِشد، ازالتین یا ترجُمی
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اندیشانِ اروپا گشود. آنها تا نیای تازه ای بر روی روشن دانشِ یونانِ باستان، دُ  

نِ یونانی یِ سَرراستی با فیلسوفایآشنابودند. م را خواندهوزمان، تنها ادبیاتِ رُآن

آنها ازفرهنگِ یونان  ، کُمکی به شناختِخواندهاز یونانی کتابی هم نداشتند. اگر

 آلکه با ایده  مسیحیت نوشته شدهها مناسِبِ آن دورانِ  زیرا آن کتاب .نکرده بود

 های دورانِ کلیسا آمیخته گردیده بودند.

. ه استدادایتالیا درس می به اینسو کوپرنیک، درچندین دانشگاه 1473ازسالِ    

ند. نخستین دگرگونی هم ه اآمدها می ن ازسراسرِ اروپا به این دانشگاهدانشجویا

روشن اندیشان یده بود. ها، درشمالِ ایتالیا پدیدارگرد شگاهدان انازهم

برپا  ، ازنواست سال برپا بوده نُه سَدافالتون را که زمانی  یِآکادم کلیساکناررد

 سا لروز زایشِ او را جشن گرفتند. ز هزارسالپس اآنها  ساختند.

 های مُسلمانِبه دستِ تُرک نتینوس(استبول)کُستاناکه  پانزدهسَده ی آغاز رد

به ایتالیا فرار  برداشته کتابها رابناچاردانشمندانِ یونانی می اُفتد. عثمانی، 

به کرده بودند.  ،درس دادنآموزش و آغاز به آنجا های دردانشگاه هاآنکنند.می

. با دمیکن پیدابیشتری  رواجِ ،هنیونانِ کُ شناختِ فرهنگ و فلسفه یِ هاآنکمک 

کتابخانه های ،آشنا بودندهنِ ایران نیز بیشترکُکه با فرهنگِ به ایتالیاآمدنِ آنها 

مندان اروپا با دانشمندان ایرانی دانشآن پس . ازدوه ببزرگتری فراهم آمد وبیشتر 

 .میگرددربارترباختر روی هم انباشته و پُ خاور ودانشِ  ،آشنا شده

ها بیرون  این دانشگاهانشمندان و هنرمندانِ فراوانی ازدورانِ کوتاهی، دپس از 

بدست  یونان کُهن فرهنگِآمدند. آنها چون آشنایی و شناختِ بهتری ازفلسفه و 

م باستان را دوباره زنده وفرهنگِ یونان و رُهرچه بیشترآورده بودند، توانستند 

 کنند.

پوشاک  . آنهاگزیدندام التینی برای خود بَرمیستادانِ رُنسانس و هومانیست، ناین اُ 

یش آنجا پپوشیدند. شاگردانِ آنها تا می آوَردند ومیفراهم را های باستانی  و جامه

دند. آورروی میمی وخردِ رُ به اندیشه وگذاشته، کناررا  که ایمانِ مسیحی رفتند

 پیدایشِ الروزِها س آن کُمِدیدر. گردیدا میهای التینی  نیز اجردوران، کُمِدی درآن
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را  ها یتالیا، اجرا کنندگانِ این نمایشمردم اگذاشتند. استادان وم را به نمایش میورُ

   .کردندم سرافراز میورُهای کُهَنِ  ه نامب

برای  آنها شاگردانِ است. هآمدکم میبرای دانشجویان درتاالرهای درسِ آنها جا  

ند. دانشجویان و مردم ه اخوابیددرهمانجا میاز دست ندهند، شب راآنکه جا را 

دوران را آن یِمِ باستان و شیوه یِ زندگورُ یِراتورفرهیخته، آرزوی بازگردانیدنِ امپ

که پاپ آنجا را  نده اآمدگرد می همه درساختمان آکادمی آنها.می پرورانده اندررسَدَ

 .ه استنامید)کافران( می« کان زندی» خانه ی 

افالتون، ( یا اسکوالستیکِ ارستو وTeologiدرسده های میانه، بخشِ مذهبی )  

اخالق  ده بود. اما دردورانِ رُنِسانس، بوسیله ی اسالم و مسیحیت شناخته ش

(Etike )  .و پولیتیکِ ارستو را برگزیدند، نه بَخشِ فراگیتیک یا اسکوالستیکِ او را 

ستیکِ ها هم پس از آن به فلسفه یِ اسکوال که کشیشبود هجَووی ساخته شد

های  رقابت با دانشجویان، به دانشگاههَمچشمی و رها د اَرَستو خوشنود نبودند. آن

 نیز های دیگر آغاز به خواندنِ کتاب آنجا. درشدندتازه ساخته شده وارد می

 کردند.می

گونی ازمسیحیت و های گوناکشیشان، موجبِ برداشت موختنِ اینآ دانش 

کال "و "لوتر ینمارت"درآینده گردید. پدیدآمدنِ گروههای ناهمگونِ مسیحی

 از دل آن شرایط بیرون آمدند. "پُرُتِستان مسیحّیتِ جنبش"ن ابنیادگذار "وین

م ودر رُ هم دریک دورانِ کوتاه، خود را به هومانیستم نزدیک کرد.خودِ کلیسا 

ه اروپای آنزمان نمونه بود که درکتاب فراهم آورد،جلد کتابخانه ای با پنج هزار

 «پاپ »،است دانشمندی بودهکه مردی تاریخدان و «پاپیوس»دوران . درآناست

ف یِ آن را کریستُخاورکه بخشِ  است کتابِ تاریخِ جهان را نوشتهگردیده بود. او

 کُلُمب هم خوانده بود.

کوتاهی نبوده  یِنسانس یک دوره ی زمانکه رُ ا این آگاهیهای تاریخی درمییابیمب  

ها برای  یئمردمِ اروپا، بویژه ایتالیا آرمانِ چندین سده یِاست. بلکه آرزو و

خویشتنِ  به که از دست داده بودند؛ یا بازگشتِ هاییلبازگرداندنِ فرهنگ و ایده آ
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فرهنگیِ  ، ازگذشته یِ تاریخیناخودآگاهِ آنها که در آلهایی آنها بوده است. ایده

 .ه استبجای مانده بودهنوزیونانِ باستان م وورُ

شِ به یک جنب ،تاریخی راسرفرازترِ آن گذشته یِ فرهیختگانِ ایتالیا توانستند  

های گوناگونِ راهتوانست ازفرهنگی  نبشِدگرگون سازند. این جُ ،یفرهنگنوینِ 

 اروپا گسترش یابد. ر، ازایتالیا به سراسرِنَبرخورد اندیشه وهُ

مِ که به چَ«  Renaski»نِسکی یا رِ« Rena sci» واژه ی رُنِسانس از واژه ی رناچی  

بریم، ساخته بیشتر نوزایش بکار میکه ما درترجمه یِ پارسی « دوباره زایش » 

بار  نس ساخته شد. نخستینیِ رُنِسادررَوَندِ گسترش و باروَرواژه،  شده است. این

دوران، فرهنگِ اروپای آن ئیانِردند. ازنگاهِ اروپابکار بُ 1751ها پس از فرانسوی

 د!انشکوفا گردجهان را ان باید دوباره ازنو زایش یابد وباست

دوباره  «نوس وِ» فلورانس، خدای شهر یِ دورانِ رُنسانس درهنرردربزرگترین آثا 

یش می های یونانی، این خدا ازکفِ آب دریا، زا شود. درمیتولوژی یا استورهده میزا

گردد. این ماندگار می "سقِبرِ "سپس درجزیره ی .یابد و به خشکی گام می نهد

دوباره  دردورانِ رُنِسانسکه به زندگی در روی زمین اهمّیت میداد، خدای زیبایی 

خواستند هنر و است که مردمِ اروپا می ااین به آن معن گردد.مردم برمیبه اندیشه یِ 

. مِ باستان را در برابر مسیحیت و االهیاتِ آن، ازنو زنده کنندوادبیاتِ یونان و رُ

 مکده نیست،نیا غَ، دُیا ابراهیمی برخالفِ دینهای سامی نشان دهند خواستندمی

 پاک سِرِشت است.آفریده نشده، بلکه نیک گوهر و انسان گناهکاریا بِدِهکار

 ابراهیمیهای که دین باشی و زیبایی و هنر رانگونه، شاد زیستن و خوشاآنها بد 

 .نددودند، دوباره به زندگی برگردانزشت جِلوه داده ب

شود. مینیز« ل ئرافا» یِ نررُنِسانس، اشاره به تابلوی هُ یِسدرادبیاتِ اروپا برای بررَ  

نامیده  "دبستانِ آتن"که  تانیِ آتنِ باسبه آکادمنسانس، لو برای شناختِ رُاین تاب

را هم آورده است!  "شترتُزَ "وردرآن تابلو فرتُ اشاره دارد.بازنگری و  ،شدهمی

ایگاه دانش و فلسفه بوده که جسانس می شناسدنِآنجا را سرچشمه ی رُ رافائل

 مسیح.عیسا  کشیده شده ی صلیب اورشلیم یا تصویرِ به  است؛ نه
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که به اسالم و مسیحیت گِره خورده  ستورَهای میانه چند تا ازنوشته های اَ درسده 

 عربی شده اشارسی واژه ی پشده بودند. ازپالتون که درزبانِ بود، شناخته و نامور 

افالتون را بکارمی بریم. آنچنان چیزی دردَسترَس نبوده است. پس ازسده ی 

ها  دانشگاهافالتون درگهان نوشته های ناوآمدنِ استادان یونانی ازاستانبول،  پانزده

رَوندِ انگیزد. سپس دریِ دانشجویان را برمیخوشنودخداد این رُ .شودپخش می

و فلسفه ی او ازهمه برجسته  ، نقشِ فیلسوفانِ یونان، بویژه افالتونرُنسانس

 گردد.ترمی

است. شِ رُنسانس داشته نبِژَرف برنُخبگانِ جُ های افالتون، هنایشیپخش دیالُوگ 

و ازرُنسانس افالتونی به میان که گفتگ تون بررُنسانس به آن اندازه استافال هنایشِ

افالتون ترجمه شده، « مُثُل » افالتون، که درعربی به نامِ  یِ «جهانِ ایده»آید. می

ایرانِ پیش فرهنگ و فلسفه ی « یِ جهانِ فَروَهَر» ا رونِوِشتی از برگرفته ی

افالتون واژه ی حتا  ت به افالتون زرتشتِ دوم هم گفته اند.جهازافالتون است. ازاین

بکار  ،فرهنگ ایران است نایدِئِکه همان واژه ی  "ناایده ئِ"رت را به صو "ایده"

  رده است.  می بُ

 خواسته انددورانِ یونان بوده، میفکرانِ آنها که روشن دردورانِ افالتون، سوفیست 

کند. یدامُکراسی گسترش پدِ ،بوسیله دانشتا  .دانش را درمیانِ مردم رواج دهند

اُستادش چگونه درآن دِمُکراسی جام شوکران را به  هکه دیده بودافالتون 

اَوام  باوری به آنگونه دمُکراسی درمیانِ مردمخورانده بودند. سُکراتوس)سُقراط(

 داده است.خبگانِ جامعه اهمیت میشمندان و نُ، بلکه به اندیهنداشت (وام)عَ

ی ئکه زمینه ی شکوفا  داشته باشیم را هم باید درپیشِ چشممهم  چیستانِاین   

مُکراسیِ دردِسدها سال پیش از یونان  روزدرجهانِ آن ،گسترشِ دانش و فلسفهو

یِ ایرانیان، برده داری زشت مپراتوریِ جهانیِ هخامنشیان فراهم آمده بود. دراجهان

 برسمیت شناخته می شده امپراتوری گوناگونِ مانِمردُآیینِ و رسمرده شده، شمُ

اند. تختِ جمشید این  برخوردار بوده انو برابر با مرد زنها ازحقوقِ شهروندی .است
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، ردمان جهان جهان، هنایشِ ژرفی برم یِزادآگرانیگاهِ بزرگِ آشتی ونوروزگاه و

 ها داشته است. ن یونانیازآن میا

 بود، راهگُشای آنچنان دمُکراسیدوران نتوانسته یونان درآن با اینهمه: فلسفه یِ 

به آن رسیده  انهخامنشی آنها در زمانپیش از ،ایران و فرهنگِفلسفه  که گردَد

برده  آن روزگار، ونانِی آتنِ یِشهر چهل هزار نفر : دریمبینمی  آگاهیبودند. برای 

برده  نُه تای آنها ،ه نفردَ راز هَهمچنانکه آمد،  آتندر شهر بود. داری ازمیان نرفته

تنها  ند.ی بدهأو مردمِ نادارهم نمیتوانستند رَ زنها. ندا ی نداشتهکه حّقِ رأ هبود

تالش های  نااروپائیبا این وجود  ی داشته اند.حقِ رَأ ،ثروتمند و برده دار انِیونانی

 برخی از .اروپا را پیشگام آزادی نشان بدهند کنندکهفراوانی کرده و می

را که  دوران هخامنشی ایران ،های آنها را خوانده کتاب کهنیز ایرانیروشنفکران 

 نادیده می گیرند. اما، است بوده جهانی دمکراسیِبرابری و یِ ها اندیشهزادگاه 

 آوَرَند !به شمار میکراسی دمُفلسفه و را  زادگاه برده داری شهرآتِن 

میگردد. این آشنایی موجِب ی با سُکراتُوس )سُقراط( آشنا سالگ 20افالتون در  

 رجِیِ او دگرگون گردد. تا آن هنگام افالتون به شعر و ادبیات اَمیشود، تا راهِ زندگ

سوزاند و را می می نهاده است. پس ازآشنایی با سُکراتوس، دفترهای شعرش بیشتر

کراتوس ازسُ فالتون. سرچشمه ی اندیشه های دیالوگِ اآوردبه فلسفه روی می

یش اندیشه در مپرسی و پُرسِشگری را برای زاود. سُکراتوس هَب گرفته شده

. این شیوه ی دیالوگ و پُرسشگری، درایرانِ پیش شاگردانش بکار می بُرده است

سیمرغ دایه ی زال های شاهنامه،  در استوره است. ازسُکراتُوس شناخته شده بوده

بزرگ  رفایسپس عُ گاتاهای زرتُشت با چنین رَوشی به نگارش درآمده است.بوده و

مانند برخورد دانسته اند. می نده ی اندیشه یا اندیشه برانگیز(ان) زای دایه ما خود را

 ریزی با موالنا. شمس تَب

که یهوه و  افالتون به آن اندازه مهم بوده برای "ایده  جهان"گفته اند درفلسفه   

خواسته های پایدار را آرزو و افالتون . ابراهیمیهای نی برای دیناهلل یا پدر آسما

 عِشق می نامیده است.
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ند. هستناپذیرتغییر از ذهن انسان وجود دارند وها دربیرون  گوید: ایدهافالتون می  

واند هم ساکن باشد، ترُخدادها دربیرون از زمان روی میدهند. بدن نمیهمچنین، 

دربیرون  حالتی به حالتِ دیگر میرود،ا جسم ازگاه و زمانیکه بدن یهم حرکت کند.

این تواند ساکن باشد. از زمان رُخ میدهد. تا آن هنگام که بدن حرکت میکند، نمی

که درزمان نیست. دراین  حالت انجام می گیردرُخداد، درست درمیانِ این دو

 دهند.ها روی می هنگامه هاست که تغییر و دگرگونی

ازجانوری به یگر و میرد، از بدنی به بدنِ د ازنگاه او روانِ انسان نمی 

 "جهانِ ایده"گیرد، تا درنهایت به رمهای گوناگون به خود میمیرود و فُجانوردیگر

 راه می یابد. "ایده ی کل"یا 

درپُشتِ  ،که او می اندیشیدشده های افالتون ازآنجا ناشی میسَراندیشریشه ی  

وجود ماندنی و ایستا این چیزهای دگرگون شَوَنده ی پیرامونی، یک چیزِ بجای 

 .دگردمیانش آموختن امکان ناپذیر شود، دمیگفت: اگرهمه چیز دگرگون میدارد.او

اندیشه اش این بود که میگفت: اگر بتوان درباره ی چیزی اندیشید یا شیره وگوهر

در نتیجه تغییر و  زمانی وجود داشته باشد.هرآن چیزدرباید  ،سُخنی گفت

ازمیان رفتنِ چیزهاست. پدید آمدن و ،تواند صورت گیرد؛ زیرا تغییردگرگونی نمی

آید؟ او می و چگونه بدست ؟که به راستی دانش چیستجهت می اندیشیدازاین

 گوید:سرانجام، به آنجا میرسد که می

دانش به دنیایی که درگذر و هنگامه ی دگرگونی می باشد، بند نیست؛ بلکه به   

گفت: زیبایی همیشه زیبا می. وابسته است ،دنیای ایده، که پابرجا و ایستا می باشد

یا ایده یِ  اما زنِ زیبا برای همیشه زیبا نمی ماند. برای نمونه: ایده ی زیبایی .است

بوده  که ماندنی ها هستند ماند. این ایدهتواند برای همیشه پایدار ب، میزشتی

ده گذرنده و نابود شون حقیقت دارند. افالتون میدید، تنِ آدمی و جهانِ پیرامونیو

ده پایدار است. جهانِ ای "حقیقتِ ذهنی "که  رسید . براین پایه: به این باورهستند

 باشد، کامل است.که ایستا و بدونِ دگرگونی می
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گفت: بدنِ انسان به جهان که او می ودیساغورس( آموخته بازپیتاگورس )ف  

گامِ که هن آدمی به دنیای ایده وابسته است روانِاما دگرگون شُده وابسته است. 

گردد، می. هنگام مرگ به دنیای ایده برآیدآنجا جدا شده، به بدنِ انسان میزایش از

دهد، تا خودش تالشی را که روانِ آدمی انجام میتا برای انسانِ دیگری آماده شود. 

خواهد، اززندانِ تن رها شود و به نامید. روان می  "مِهر "برساند  را به دنیای ایده

ان . دراینجا می بینیم که پایه و بنیاد فلسفه ی افالتون، همجهانِ ایده به پیوندد

 درفرهنگ و فلسفه ی ایران است ،یا مینوی و گیتوی «جهانِ فَروَهَری»فلسفه ی 

 ! که پیشگامِ فیلسوفانِ یونان بوده است

. ه استدادمیت میداده و به آنها اهمیافالتون درآکادمی، تنها نُخبگان را آموزش   

شد. اگرچه او تاره شناسی و فیزیک، درس داده میو دیالکتیک، س درآنجا ریاضی

یِ فراوانی برای یک جامعه اما دلسوز است. یشه درفراگیتی سرگرمِ فلسفه بودههم

 ر می پرورانده است.بر روی زمین در سَ را ی پاک و پیشرفته

نیای ایده دُدرآل برای یک دولتِ خوب و ایده بهترین جایگاه دیدگاه افالتون، از 

هورایی نیای مادی را اهریمنی و دنیای ایده را ایستا و اَیِ دُ. چون دگرگوناست

گرفته دولت ازدنیای ایده  ساختار و نماد ه است،می خواست او .ه استدانستمی

نیاز(.   -3خواسته  -2اندیشه  -1. ازنگاهِ او، روانِ انسان سه بخش دارد: )شود

سه گروه تشکیل گردد، آنگاه آرامش و هماهنگی براین پایه: دولت هم باید از 

 دراجتماع پدیدار خواهد شد.

گوید، این گروه مغز را به رهبران جامعه پیوند میدهد. میافالتون، بخشِ اندیشه یا  

به جنگجویان و نگهبانان نسبت  باید جدا از دیگران زندگی کنند. خواسته را

 زند.ره میبه کشاورزان و ابزارسازان گدهد. نیاز را می

مالکیتِ فردی که موجبِ رقابت میگردد، بایدگروهی شود. خانواده موجب  گویدمی  

ا بهتر است گروهی شود، که زنها نتوانند مانند مردها پیشرفت کنند. بچه همی

رَهبری شرکت داشته باشند. برای اینکه رهبران  ها هم باید دَرتربیت شوند. زن

آموزش بِبینند. ازدیدِ نند، باید به دانشگاه رفته و بتوانند دُرُست جامعه را رهبری ک
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ش دیده، تواند رهبر شود. اندیشمندانِ آموزنمی ،که آموزش ندیده او، هرکسی

 .رهبران جامعه خواهند بود

لوسیوم یِ افالتون، آکادمدرکناردر پیش گرفت. او را راه دیگری اَرَستو،  

«LYCEUM »ها، ازنگاهِ یِ دانشکه نخستین آرشیو برای گروه بند را برپا کرد

جانی  اروپا، در ادبیاتکالم را ق ونطِمَ ،هابا آن گروه بندی یان شناخته شد.ئاروپا

و اگر انسان  میرندکرد که همه ی جانوران میدالل میتازه بخشید. برای نمونه: است

 ردنی است.، مُاست  انجانور هم از خانواده ی

 باشد. برای نمونه: اِنتِلیگِنسِیم حرکت از دینامیک به اِنتِلیگِنس دیالکتیکِ ارستو، 

شود. روید و درخت میخاک مین دانه درچو، است گردودرختِ  گردو دانه ی

فته بود: روانِ انسان گاست. ارستوباغبان  های باغِ  ، میوهاِنتِلیگِنسِ یک باغبان

نَمُردنی ترجُمه  آن رابه دُروغ اما کلیسا و مسجد درسده های میانه،  ،ستا مُردنی

استاد خود سیاسی است. پاسُخِ ارستو به کرده بودند. اوگفته بود: انسان یک جانور

خش و که درذهنِ آدمی نَ ی پندارهایی هستندلّهای کُکه مفهوم افالتون این بوده

کُلّیِ  ه یِواژ جنس باشند. مانندِاشیای همتا شناساگرِ یک گروه از نگار می بندند، 

شناساگر انواع که  وجود ندارد. اما این واژه درذهن جاگرفتهکه  "درخت"

 .شده است "نادرخت"

واند درذهنِ آدم هستی تازمفهومِ هرپدیده ای، تنها می ،دهواژه ی ساخته ش  

به کلی،  ازجزییستجو ازمفهوم کلی به جزیی و اما با کنجکاوی و جُ .داشته باشد

 گردد.هردو امکان پذیر می درکِ

ی و اهلل پدرآسمان .اسالم، انسان گناهنکار شُدستو دردورانِ مسیحیت و پس از ارَ  

گناهکار آغازفرینشِ این دینها؛ انسان ازآ درفلسفه یِ .آفریننده یا خالق شُدند

ها ایمان  انسانکه ر خواسته باشند، هنگامیاگ بدنیا آمده است! تنها خدایانِ خالق

. ازنگاهِ مسیحیت و اسالم، فا صله ی بخشیده میشوند ها بیاورند،کامل به آن

می  آفریدهکه  آنهایییا آفریند، با مردم که با امر وازهیچ می ینهایتی میانِ خداییب

فاصله اروپا درسده های میانه کوشش فراوان نمود، تا این  وجود دارد. عرفانِ ،شوند
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اما نتوانست پیشرفتی کند. تا کنون هم دردینِ یهود  .یان برداردرا درمسیحیت ازم

آفریده شُده، گناهکارکه انسان بِدِهکار و دیو مسیحیت و همچنین اسالم همان دی

 برجای مانده است. 

که  «پِترارکا»کشیدند.  را به چالِش رافیهای خُ این برداشترُنسانس،  پیشگامانِ 

امعه ی خواند. او جنسانس بود، درشهر بولونیا درس مینیادگذارانِ بزرگِ رُیکی ازبُ

دوست  ،بود م جدا شدهوکه ازامپراتوریِ رُ بود یبولونیا را که نخستین شهر

 اما از آموزش دررشته ی حقوق بیزار بود.  .داشتمی

، برایش جالب بود م باستان بجای ماندهوکه از رُ های بیشماریکپی برداری 

م نمود. ورُ حقوق، آغاز به خواندن آثار نویسندگانِ کُهنِارزشمند بودند. به جای و

ه آموختنِ زبانِ های سیسرون و ویرژیل و سِنِکا را پژوهش و بررسی کرد. ب کتاباو

 کتاب آنکه نوشته های یونانی ترجمه شوند. خواندن  کوشش کردیونانی پرداخت و

 برفرازِاو ییِداستانِ کوه پیماگشود. وی اوه ربرا ادبیات ها، دنیای تازه ای ازفلسفه و

 خواندنی است. آلپ، دریکی ازکتابهایش بسیار جالب و چکادِ

 یعنی است. بالنده که است انساناین  :یان کندین بخواست به صورت نماداو می

ها  تواند بر باالی همه ی چکادِ کوه که می یا مرغ چهارپَر است« فَروَهَر»انسان 

های  رِ زمین یا نیروی آسمانی که دینانسان: اسییعنی آنها هم باالتر برود. واز

با خود میگوید  . اوهمه چیز پیروز شودتواند برین منیست. انسا ،گویندی میابراهیم

که هیچ چیز از انسان  ازفیلسوفانِ یونانی آموخته بودم ها پیش، : کاش سال

سیارجالب و ب «پترارکا»شگفت انگیزتر، برای پژوهش و بررسی نیست. برای 

 !دیددرتختِ جمشید می «پَرهارچُ»ا کورُش را ب که اگر پیکرِ شداندیشه برانگیز می

های گوناگون پیکراین اندیشه ی فَروَهَری را در پیش از فیلسوفانِ یونان، نیاکان ما 

 : سپس مولوی میسراید به تصویر درآورده اند. بزرگ کورشِآن میان از

 .....ردبان زکجاه بام و نکجا و رَازرغ چهار پری که بر آسمان پری              تو تومُ   

، برانگیزاننده ی مردم به فرهنگِ باستان، برای پا گرفتنِ شکوهِ انسان، «ترارکاپِ»

 پافشاری میکرد. های زندگی، است. بَردُرُست بودنِ خوشی و لذتدردنیای خاکی 
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 ،دانستندکه دُنیا را دار فانی می های ابراهیمی در برابرِ دین شادزیستی رای وشاد

که  بحثهایی از اسکول به چم مدرسه گرفته شده، )،اسکوالستیسیسم. اومی ستود

خواهند فلسفه را با االهیات دینی آمیخته دهند و میه انجام میحوضدر آخوندها

 مردود می شُمُرد. ،که از زندگی به دور بودرا .(گردانند

که آشکارا با همه ی  ومانیست و نخستین نویسنده ای بود، نخستین ه«ترارکاپِ»   

های آن، همچنین راهِ بدست آوردنِ  یئزیبا  ردن ازاین جهان و لذت بُ یِن به زندگتوا

د. او های پس ازخود را شگفت زده کر نسل «ترارکاپِ»ها تالش کرد.  ایستگیآن ش

 جُنبش رُنسانس ایفا نمود.یِ ئبیشترین هَنایش را دربرپا

که  . او ازدیدنِ ویرانه هاییکردم و، سفری به پاریس و آلمان و سپس به رُ«ترارکاپِ» 

 فراوان افسوس د،نداشت پیش از مسیحیت ایی ازبزرگی و شکوهِ دورانِنشانه ه

هرچه  تروکِ دورانِ مسیحیت،ایتخت های مَپ یِئماازبدبختی و بدنَ .بود خورده

. دریک کلبه ی دورافتاده ی کوهستانی، یکی شده استمی اندوهگینبیشتر 

. رنان، شودمی باستان دورانِ آورِ یِ نامگش، نوشتن نامه به افرادِ تاریخرزُازکارهای بُ

 مُدِرن بود. ترارکا نخستین انسانِگفته است: پِ

نخست دورانِ  ؛درشهرِ فلورانس دوباره ساخته شد یِ افالتونپس ازآنکه آکادم 

اما تا فلسفه راه را باز نکرده، دانش  .نر فرا می رسدتاریخ و فرهنگ و هُ شناختِ

هنرمند  ،دورانِ رُنِسانسدرما یشرفتِ شایانی بکند.بدینجهت،نتوانسته بود پ

گردیده دانشمندان و فیلسوفان افزوده سپس برشُمار نشمند.داتاشناسیم،میبیشتر

 آنو .پیدایش می یابدیِ بزرگی یک جریانِ تاریخ ست که دوران دل آناز است. 

کشیش ها و در برابرِ ( HUMANISTپدیدارشدنِ گروهِ دانشمندانِ هومانیست، )

 مذهبی است. فیلسوفانِ 

دادند؛ نه به فلسفه ی فراگیتیک یا ها، به فلسفه ی زمینی اهمیت می تهومانیس  

هسته ی فلسفه ی آن را تشکیل ن که افالتو هنِ یونانانی. آنها به فلسفه ی کُآسم

به نگارش  نهادند. بیشترین کار این دانشمندان، فراهم ساختن ورج میمیداد، اَ

یونانِ و استوره های یِ نوین بود. با فلسفه و فرهنگ درآوردنِ فلسفه ی زندگ
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باستان، دربرابرِ مسیحیت ایستادند و انسان را درگرانیگاه هستی نشاندند. آنها 

راژمانِ خواستند. بدین رَوش، یک نگرِش و رای خدمت به انسان میمه چیز را به

با  .اندیشه های انسانی پدید آوردند شُدنِ فایِ نوینی، برای شکوفلسف (سیستمِ)

را نسبت به زندگی و آفرینش انسان  توانستند دیدِ های فرهنگی، آن تالش

 تمسیحی وکوچک شُمُردنِ آنها سهم بیشتری درپیشرفتِ دانش .کننددگرگون 

یو نانی هنایشِ ژرفی   Prometheus« ئوسِرومتِپُ»یِ ستوره اُند.داد کلیساانجامو

که چوب الیِ چرخ خدایان می گذاشت. نیست ها داشته است. پرومتئوس بر هومَ

مردم  دایان میرود و آتش را ازخدایان می دُزدَد وآنرا در خدمتِبه باالی کوه خ

خدایان او را درکوههای  .خدایان بویژه زئوس را برمی انگیزد گذارد. او خشمِمی

خشنود است که تا پرندگان اعضای بدنش را بخورند، اما اوغفغاز به زنجیر میکشند 

        به انسانها خدمت کرده است.

ها و نسخه های دست  یِ کتاببا شور و لذتی فراوان، به گردآورهومانیست ها  

 برخی از بازرگانانِ دیگرهم، پول کردند.بیزانس کوشش می ازسراسرِ اروپا ونویس، 

 هن و اندیشه یِهای ارزشمندی برای این کارها می پرداختند. هومانیست ها ذِ

کارها  خود کردند. این شیفته یِ ند وآسمان به زمین برگرداندا را ازمردمِ اروپ

ارج  به هنر و دانشکلیسا که در برابرِ «نامدیسی»هبریِ خاندانِ بیشتر در دورانِ ر

زشِ دوران همه ی مردم، از شاه و گدا به آمو شد. درآنفراوان می نهادند، انجام می

رتُشتِ دوم را هم از اَرَستو باالتر جایگاه افالتون، زَ .زبان یونانِ باستان پرداختند

 بردند!

که به پدر میهن نام آور شده بود،  برِ دولتکوزیمو، ازخاندانِ مدیسی بازرگان و ره 

به همان اندازه که به پول و قدرت دلبستگی داشت، به ادبیات و دانش و فلسفه، 

آورد، تا به جوانانِ آن مینر مِهر می ورزید. استادان را به شهر فلورانس همچنین هُ

 شهر زبان وادبیاتِ باستانی را آموزش دهند.
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رُمِ باستان به آموزشِ کالسیکِ یونان و ه سالخودش هم دوازد جالب است که  

فرهنگِ باستان کمکِ شایان  پرداخت، همچنین سرمایه ی فراوانش به گسترشِ

 کوزیمو، پول هنگفتی برای نسخه های خطی پرداخت می کرد.نمود.

اگر ادبیاتِ یونانی سَد دَرسَد ازمیان نرفت، » تاریخ نویسِ فلورانسی می نویسد:   

ی  که مایهرنوشته های التینی برجای ماندندواگ .ها گردد یِ انسانا مایه ی بدبختیت

همچنین همه ی مردمِ  ها، یئایتالیا  اینهمه را .سترده ی مردم استگُ یِبهره مند

  .«هستندیون خرد و تالش خاندانِ مدیسی جهان، مد

توان یافت که ه ی جهان، هیچ خانواده ای را نمیگویند: درتاریخِ شناخته شدمی  

 نر، با خاندان مدیسی برابری کند.درپشتیبانی از دانش و هُ

د جلب کرد. اما غرور و ها را ازهمه بیشتر به خو نوشته های افالتون، همومانیست  

 هاآنهند.گسترش دزبانِ التین را بیشترکه  ها موجب شد یئیِ ایتالیامیهن پرست

های  . آثار و نامدادندمیمِ باستان را در برابرِ یونانِ باستان، اهمیتِ شایان تری ورُ

پیشرفت داده و نشان زبانِ التینییِ کالسیک را  .کردند التین را دوباره زنده

تازه ترین اندیشه ها و فردی ترین چیزهای زندگی را با آن  ،شود از نوکه میدادند

 زبان کُهن بیان کرد.

برخوردِ خودِمان  ناساکت بنشیند. گفت: اگرما ایرانی بیش ازاین نتوانستمسعود،   

 مردم خوردِیِ واژه های زبانِ پهلوی، با برای پاالیشِ زبانِ کنونی و فراگیررا بر

 .بِسَنجیم که فراموش شده بود، التینیِ آنها زبانِ کُهنِ کردنِ، برای شکوفا ایتالیا

 .است این سیه روزی دُچارگشتهیِ ما به درماآنگاه روشن خواهد شد، چرا زبانِ 

ی، زبان و فرهنگ واژه در هرزبان ابزار اندیشیدن در هرفرهنگی بوده و هر آنجا کهاز

که از را بیگانه   یهاه چرا باید واژ ده است.بوجود آمویژه ای  نیازِ شناساندنِبرای 

ا عربی بی ها واژه ببریم؟، بکار داردنرا  ما زبان یِبار فرهنگ فرهنگ ما زاده نشده و

به جای  آنها را بکار میبریم.  که مُعّرَبِ از زبان پهلوی شده مُعّربآن واژه های 

بیشتر را  انذهن و اندیشه ی دانش آموز ،کمک کنند یادگیریش و آموزاینکه به 

 . دنکنمیمخدوش 
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ها، مانند آنهای ی دَری و کُردی و بَلوچی با گویشهای، مادر زبانمن گفتم: زبانِ پهلو 

باشد. اگراین زبان را که ها گویشِ دیگر می مچنین دهری؛ ه: مازندرانی، گلیکی و لُ

به  .شناختیممی ،است جهانی بوده یِبزرگترین امپراتوربیش ازهزارسال، زبان 

و فراموش شُده  کنار افتاده یا به مُعرّب شُده، توانستیم ازآنهمه واژه هایسادگی می

 دوباره استفاده کنیم و که بار فرهنگِ ایرانی را درخود دارند، گوندرگویشهای گونا

 های فراوانی در این زمینه تالشبناچار .دهیم پاالیشاز نو باززائی و را  زبان امروزی

 رهایی پیدا کنیم. ،از این ناتوانی و فلجِ زبانیبتوانیم  ، تاانجام پذیرد باید

واژه های عربی  . امازبانِ پهلوی می باشد گویشی از شاخه یا ما، این زبانِ کنونیِ 

ناتوان  زبان مارا آنچنان .می باشند رب شدهیِ مُعّواژه های پارس که در اصل همان

 .های بیگانه بخوانیمرا به زبانهای دانشگاهی که بهتر است کتاب اند کرده

نمیدانند که  . آنهاشناسی را ندارنددانش زبانبدبختانه بسیاری از نویسندگان ما 

یک درکه مانند این میماند ،مادری ردنِ حتا یک واژه ی بیگانه در زبانبکار بُ

 ، همه ی آنرده شودبکار بُ است از جنسِ دیگر کهی یک آجُراگر، ساختمان

را هم خوب است  مهم بسیار البته این نکته یمیگردد. ساختمان آسیب پذیر

ند، یک زبان کنکه کرده و می نیدروغی اتکه زبان عربی برخالف تبلیغنیم بدا

آن از زبان  های کلیدیِ ه بیشترین واژهکمی باشد اننیاایر ازِمصنوعی و دست س

، برای اداره ی آن گردندچیره می ایرانهنگامیکه عربها بر پهلوی گرفته شده است.

ی استفاده کنند. از زبان پهلو ،سالسَد جاهایی و در سالهشتاد تا  شوندمجبور می

و و دادگسری  و دولت و قانون واژه های شهر و شهر نشینی چون زبان عربی

از واژه های  بسیاریحتا پول و سکه وو بیمارستان و  و زندان مالیاتومدرسه 

 .است نداشته راکلیدیِ دیگر 

 درآن زمانآید. بکار اسالمی یِه در اداره ی امپراتورتوانستنمی زبان آن جهتبدین  

یِ امپراتوریِ اسالمی کنند. ه زبان پهلوی را زبان ادارعرب ها ناچار می شوند 

پهلوی را به عربی ترجمه کرده و بسیاری از زبان  ناایرانی اه عرب به تشویقِسپس 

 فهمیدن شوددرک و ند، تا زبان عربی قابل سازرب میعّواژه های فرهنگ ایرانی را مُ
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دستور زبان عربی را  . نخستینوحتا بتوانند قرآنشان را در زمان عثمان بنویسند

زبان د. ننویسمیدیگر  دوازده ایرانیِبه ترتیب  هانی و در ادامهسیبویه یِ اسفهم 

در زمان محمد قرآن  .گرفته استشکل  بدینگونهو نوشتنِ قرآن  کنونییِ عرب

 ربعّهای مُ همان واژه ایران ماندگار شُد،که اسالم درپس از آن  نوشته نشده بود.

همان  به ،دخرَبی  نویسندگانِ و بوسیله ی آخوندها و شاعران دوباره ،ی ایرانی شُده

که گردید و زبان ما را مخدوش کرددری یا پارسیِ کنونی شکل مُعّربَش  وارد زبانِ 

 بدبختانه این روند همچنان ادامه دارد. 

که  ما، آموزنده و پرسش برانگیزباشد بویژه نویسندگانِ ناباید برای ما ایرانی  

ن نامه هایی به سبکِ زبانِ التی واژه های نو می ساختند و روشن اندیشانِ ایتالیا

که چگونه از آن  دادندها را آموزش میوشتند و آنندانشجویانِ خود میبرای مردم و

 پاالیش یابد! باروَر و نوشته ها پیروی کنند، تا زبان التین از نو

به  که رُنسانس درروندِ گسترشِ خود، از یونانیها بود یئهایِ ایتالیا تالش آنبا    

 .به سراسرِ اروپا گسترش پیدا کند آنجا توانستو از آمدم والتین و از آتن به رُ

 خمیرمایه یِ جنبشِ رُنسانسِ اروپا را از .که من درک کردم کامیاب گفت: تا آنجا  

دوهزارسال به گذشته  نایئاروپا . یعنیگرفته اندم ورُ و فلسفه یِ یونان و گفرهن

 شکوفایش یونانِ باستان را اززیرِخاک درآوردند و ازنو برگشته، فرهنگ و فلسفه یِ

بیشتر  کهرا ییراندگرای افرهنگ خرَ فلسفه وباید  هم ناما ایرانی. کردند

بدینگونه  .کنیمنوشکوفا  از ،گردیده اسالمی رافاتِخُهل واسیرجَ است، سالهزاراز

 .فراهم آوریم آینده یِ ایران جُنبشِ رُنسانسِ پایه و بُنیادی برای

 و فلسفه فرهنگ خوب و بدِ، باید یمپیشرفت کن میخواهیم ماآری اگر گفتم:

روی ، بَرمانند اروپا ،بنای آینده را شتخِتوانیم ب تا .بشناسیمخود را  وتاریخ

 .بنا کنیم ایرانی فرهنگ و فلسفه یِ

سپس اسالم،  آمدنِ مسیحیت و اندیشیدند،زرگِ ایتالیا میانان و نخبگانِ بُتاریخد  

که دیدندآنها می.است گردیده نِهَکُ های و تمّدُن فرهنگ یِزوال و نابودموجبِ 

دند به چاره جویی افتا آنگاهرود.پیش می به سمتِ بربریت و بی فرهنگی جهان به
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مردم بتوانند دوباره درراه که  امیدوار بودند .دندپدید آوررُنسانسِ اروپا را جُنبشِ و

 های نوینی درآینده گردند.نانش گام بردارند و سازنده ی تمدُفرهنگ و د

 اسالمدر که همان اهلل خالق)ه های میانه برای دِدرسَرا « آفریدن » واژه ی   

. اما دردوره ی بُرده اند میکار به  سیحیت است(مَ در که خالق پدرآسمانییا

ران، انسان دراروپا دو باره آغاز به آفریدن کردند. ازآنرُنِسانس، هنرمندان هم دو

سویسی اریخدانِ ت« یاکوب بورکهایم » یِ خود را دوباره پیدا کرد. جایگاه انسان

 مُدرن دراروپا ازدوره ی رُنسانس آغاز گشت. انسانِ شُدنِگوید: شکوفا می

ی پراتورمکه مرکز افرهاد گفت: برای من جالب است، می بینم مسیحیت ازایتالیا   

مسیحی اما مردمِ خودِ ایتالیا کمتر .شودگسترش پیدا کرده و جهانی میم بوده، ورُ

 م وورُ یِامپراتور به کشورهای دیگر ایتالیانسانس هم دوباره از رُسپس شده بودند. 

 کند.اروپا گسترش پیدا می

م، با ومردمانِ دیگرِ امپراتوریِ رُیشترازب ایتالیامردم ، می بینیمهمچنانکه  گفتم: 

ازآنکه مسیحیت یِ خود در پیوند بوده اند. پس تاریخ گذشته یِ

این . میکندمسیحی گسترش پیدا  االهیاتِم، با قوانین وویِ رُامپراتوردرسراسرِ

. ی خود داشتند گذشتهشناختِ بیشتری ازتاریخ و فرهنگِ هستند که ها  یئایتالیا

را با دورانِ مسیحیت  یِ خودگذشته ی فرهنگ ،تر توانسته بودندبه آنها در نتیجه

که با آمدنِ مسیحیت چگونه از راهِ فرهنگ و دانش  ها زودتر پِی بُردندبسنجند.آن

نگ و تاریخِ راهه بدرآمده، راهِ فرهژاره ازکتوانند دوبو چگونه می اند به دور افتاده

 .درپیش بگیرندخود را 

 ه بودندکه آنها توانست تالیا بوده استمردم شمالِ ای هنگیِهمین ویژگیهای فر 

نبشِ نوزایشِ فرهنگی را پایه گذاری هنِ خود را شکوفا کرده، جُدوباره فرهنگِ کُ

انشمندانِ هومانیست که د ستا ندِ گسترشِ آن جنبشِ فرهنگیکنند. سپس، در رو

 میگردند.هم پدیدار

خ، با تاریخی را برای درس گرفتن ازتاری هایِ دهپدی  ردِیِ کاربُها، چگونگهومانیست 

ها تاریخِ دادند. آنموشکافی برای مردم روشن میکردند و به آن جنبه ی انسانی می
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، دانستندود میردُمَها را  جنگیعنی شرح حال پادشاهان ورا « رُخداد نگاری »

 بودند.  ی دیگرخدادهارُ جنگها و دلیل رویدادنِو ریشهبه دنبال بیشتر

های زشت رهایی  توانستند اروپا را از بندِ ایده کهها بودند این هومانیست  

ی مرگ، به  به جای اندیشیدن درباره ،آموختندمردم  ها بودندکه بهآن .ببِخشند

 اروپایی را از بندِ مسیحیتِ سده اندیشه ینگونه، روان واند. بدرزَوَزندگی عشق بِ

 میانه آزاد ساختند. هایِ

ایرانی از ریشه یِ وهومن و بهمنِ « HUMAN»ومن یجالب است که واژه ی ه 

 . یِ یکسانی را در خود داردچون بار فرهنگ است. گرفته شده

راه دگرگونی  اندیشیم، می بینیم، کنکاش کرده و بی در پایان گفتم: هرچه بیشتر  

 کردن فرهنگ سازیو  فلسفی اندیشیدن مِخَرپیچ وهرجامعه ای، راه پُ و پیشرفتِ

انسان  خودِ ندیشه و خرَدِا ،که موتور و دینامیسم آن . فرهنگ و سازندگیستاست

 است. 

 ،ایران آینده یِ رُنسانسِ شُدنِ  یِ برپاچگونگنِسانسِ اروپا وگفتگوها درباره ی رُ  

 دیگر دَم کنیم. گذاشتیم، تا یک چای تازه یِ ادامه داشت. کمی هیزُم روی آتش

ها نگرفته  سیجیرا بشدیم، جلوی غارم هنگامیکه بیدارمسعود گفت: ازکجا بدانی  

 که درگذشته النه ی پلنگ ها هست کوچکی دراین نزدیکیگفتم: یک غارباشند. 

خالی مانده است.  یِ آنها، النه اند کردهها را شکار ها پیش پلنگسال .استها بوده 

  .به آنجا برویمانیم برای خوابیدن تومی

به سمتِ النه ی   .آنجا تیارکنیمدربرویم چایی را  بهتر دیدیم، شام پس از خوردنِ  

 برد.ها را با خود به اینسو وآنسو می شب باد برخاسته و برفآنفتادیم.پلنگ راه ا

آتش پهن بسترهایمان را دور  میان النهدر ،ماند ها نمی روی برفپاهای ما برجای 

 و برای خواب آماده شدیم. یمکرد

بهتر . میکردیمگفتگوبودیم و ها نشسته ه خوابزخوابیدن روی کیسپیش ا  

به  خودم را ازآنسو پس از دیدن خانواده ام،بروم. تنها  ازآنجامن فردا  که دانستیم

 م به افغانستان بروم.همراه دوستانِ افغانیَ ورسانم، ب گوشه ی شهرکنار و
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راهی ازمیانِ  کرده بود.انبار النهها را دردهانه ی  باد برف ؛ازخواب بیدار شدیم  

ها را  سپس کوله پشتیمی تابید.  غار بازه یِخورشید بربلندیِ ؛ کردیمبازها  برف

 غاردهانه یِ به  ، بودیم که دیشب آمده راهی کوره ها و همان برداشته، ازمیان برف

 برگشتیم.

ه، به دماغه ی ها را برداشت را دردهانه ی غارگذاشتیم و تفنگ و دوربین کوله بارها 

آرامگاه ووشهرمشهد و نزدیک خانه های دِه و روستاهای دور باال آنکوه آمدیم. از

دوربین  . تا هرجا دیده می شد ندشددیده میدورتر ها تا فَرسَنگ فردوسی

اتوبوسِ روستای مُغان و  یِ خود بود.درآرامش و روالِ همیشگهمه چیز ،انداختیم

 و رودخانه ها دررفت و آمد بودند. ها یکی دو تا ماشینِ دیگر، درپیچ و خمِ کوه

چند تا گُرازکوهی دیدیم. سپس از  ،های دور و بر را تماشا کردیم درهها و  کوه 

چیزی به  ،دیماما گوزن یا بُزکوهی ندیی کِمِی رفتیم. زانوی کوهِ غار به سمتِ بازه 

. ایی فرا رسیده بودهنگام جد ،پس ازنهار  که به غار برگشتیم.نیمروز نمانده بود

 رسیدَم، آنها را درجریان بگذارم. کشوری کهسفارش کردند به هرشهرو

با خواندنِ سرود، به شور و  .«ی ایران را به یاد امروز بخوانیمسرودِ ا» فرهاد گفت:   

را  ماشُنیا دراین دُاه بیفتید، اگرگفتم: بهتر است که زودتر ر .بودیم هیجان آمده

 .را هرگز نخواهی دیدم دید. فرهاد گفت: پس میرا خواه همدیگرندیدیم، دربهشت 

 که مرا به رشوه بدهم  به نگهبانان آنجا  کرده ام که هایی همه ی خوبیبا میخواهم 

خوبی انجام نداده چون کار ،مبینَ می شما را گفتم پسد.فرستنن نابهشتِ مسلمان

 ای. 

 ،که برف نداشتکَمَری درنزدیکِ غارته، به زیرِم کوله بارم را برداشآنها رفتند، من 

روزها نوشتم، درباره ی آن ،چند برگی خاطرات م و رفتم. روی کوله پشتی تکیه داد

 د.تا روز به پایان نزدیک شوَ

یِ جلوی غار پایین خزیدم و به ته که ازسراشیب بود ها رفته خورشید به پشتِ کوه  

 که پدرم برای جلوگیری ازسیل «سنگی دیوارِ» نارِک کال به از ته یِرفتم.  بازهی 

 خاکی اغه یِمدُ رویِ به راست، سمتِبه  سنگیدیوارِی باال ازرسیدم.  ،بود ساخته
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سنگِ بزرگی  کنارگله های گوسفند است، رفتم. آنجا در یِخوابگاه تابستان که

 کسی درکالته نبود. ،مهایمان را نگاه کردگوشه های باغایستادم. کنارو

ونش رُکه دَ هنسالیکُ کوله بارم را درمیانِ درختِ اِشم. سَر زدمبه بیشه ی باالیی   

پایین  ها آمدم. را برداشته، پایین به میانِ باغ گذاشتم. دوربین ،خالی و خُشک بود

م. کِلبَندهای آویزان شُده کندَی انگور، ازخوشه چند به زیرزمین و میوه خانه رفتم. 

اه خودم داشته باشم. همر ،درکوله پشتیکه  برداشتمهای گُلشاهی  از سیب چندتا

را که خودم کاشته و دلم برایشان تنگ  هاییخواستم درختمی رفتم،به میان باغها

 شده بود، یکبار دیگر ببینم.

گفتم. دستی ردِ دل کرده وچیزهایی به آنها میرسیدم، انگار دبه هردرختی که می   

کشیدم وازکنارشان می ،شده بودند یرگزُبُ درختانِآنها که از به شاخ و برگِ برخی

 گذشتم.می

دیرینِ خانواده ی هُژَبری، همسایه و یارِها، باال به لبِ تلخِ آبِ  ازمیان باغ و درخت  

دو خانواده شکرآب شده بود،  پس ازانقالب میانه یِ هایِ که این سال ما خانواده یِ

آبشان ساخته  رفتم. خانه باغِ کوچکِ آنها درکَمَرکِشِ کوه، پهلوی چشمه و تلخِ

سَر رودخانه  های باالیِ و باغ «سرچشمه»جلوی آن خانه باغ،  یِشده است. از بُلند

 .بودیم، دیده می شودآنجا آمده ازکه دیشب  غان وکوه سیمرغی مُ

رو ردرو و خانه باغ بیرون آمداز ،فنگی به شانه انداخته بودکه تُگهان مردی نا 

یت می دانستم اینجاها پیدامی ست حدس زده بودم،رُدُ گفتشدیم. می خندید و

او  کنم؟نمی دانستم چه بگویم و چکار، ای نداشتم چاره بودم و شدهغافلگیر .شود

درجبه کشته  که سپسبوداین سالها بسیجی شده بود. از شاگردان کالس اکابرم 

تا از هستی. چند هادُهاتروهمین دَکه درارمری میدانندبسیج و ژاند: گفت.میشود

، را دیدندمی فرستندکه اگر تو  دور و نزدیک را به این کالته هایِ نابسیجی

که اگر  زده امسرها اینجا به بیشتر  هاین چند روز منم .یا خبربدهند کننددستگیر

ت کنم. گفت: داستان زندان و فرارت را برای ما خبرَ ،دکله ات پیدا شُوسر

 .گفته اندهمه  ،بسیجیان
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 می روم. امشب برای همیشهاما  م،ه ابود باالی کوهها که در شدهچند روزی  :گفتم 

هنوزهم کم وبیش ادامه داشت، وآنهاکه  کهبیهوده  هایجنگ ودعوادرباره یِ  کمی

ی کسبه  هنگام رفتن خواست. گفتگوکردیمو آنهاکه نمیرفتند، رفتهبه جبهه 

  .او را دیده امکه نگویم 

. به او نگاه خدا نگهدارگفت وبه راه افتاد،گفت هرچه بیشتر مواظبِ خودم باشم 

و  آنجا برگشتماز .رفتمی پایین میکردم که ازکنار بوته های انگور به سمتِ دِه 

کالِ بازه ی زو باال رفتم و ازسَرِ بازه ی بِهی گذشتم. ازآنجا به باالی کوهی که از

مُغان درآنسوی  نامیده می شود، رفتم. خانه های روستایِ "پیش تیغ پایین "

زینه یا پِلِکان روی هم ساخته شده اند. چند خانه، روی کوهِ روبرو، مانندِ رارود

پنجره هاشان که ازمیانِ خانه ها که  رفتمجلوتر کَمَرخَمانده، ی کوه م متری به لبه

 دیده نشوم. ،بودندباز در روبرویم 

ساختمان  م،نشستم و دوربین را درآورد که آنجا هست، سَنگچلی تنها درکنار  

که  خانه های دیگرهمدبستان وبه پایگاهِ بسیج و ژاندارمری را دوربین انداختم. 

کردم. خانه ی خودمان را هم دوربین باز بود نگاه می اینسوایشان به ه و پنجرهدر

 دیدم.می ،شدآمدهایی را که انجام میه، رفت وانداخت

خودم به  که یهایر دبستان، مانندِ سالکردم که درکنابچه های ده را نگاه می  

و  ازجوانانگروهی دیگرکردند.می« لوکَچَه بازی »توب بازی و  دبستان میرفتم 

. کردن، بودند بازی« بِدی بِدی» حالِ در، باالی یکی ازپشتِ بام خانه ها بُزرگساالن 

 آمدم.به هیجان می ،که درهنگام بُرد و باخت بُلند می شد ازسر و سِدای آنها

، به بیشه ی بودم که آمدهی ازهمان راه مکه برخاست رفتهوا رو به تاریکی می 

را برداشته، پایین به سَر ِتَلخ آبِ بازه ی  کوله پشتی امباالی کالته برگشتم.

ها پیش روی دماغه ی  که سال رفتم ییغاررفتم. ازآنجا به نزدیکِ درخت زردآلو

هوا تاریک میشد برای رهگذرها کاشته بودم.  ،راهِ غاردرسَر ِ "شاگُ لدِ"یتپپه 

ماشینی را دند. چراغِ روشنِ خانه های مُغان را روشن کرده بوزهای چند تا ا چراغو
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که رسید،  "زو"بازه ی به دهانه ی  آمد.رودخانه باال میباغهای که ازمیان  دیدم

 .ایستادما باال آمد و درجلوی خانه باغ پیچید و از میان بازه  

ازآنها، به  یکی .شدندکه از ماشین پیاده می یدمدازآن باال سیاهیِ چند نفر را می 

لبِ استخر آبِ بازه ی غار  به او جلوتر ازمن .م راه افتادممن ،سمتِ باال راه افتاد

م جلوتر کرد. منود و با خودش زمزمَه میدرختِ توت ایستاده ب نزدیکآنجا رسید.

 خواندم:برایش رفتم و 

و مُو نَدانُم فرداشُ . های        وای... .وشا اِمشُوکه مِهمانِ شُمایومخُ    

 وم  کُجایُردَ

و پسرعموهای او را با برادرم وچند نفردیگر روزهای ازپسرعموهایم بود. درآنیک  

 گرفته و چند روزی زندانی کرده بودند. احوالپرسی کردیم، گفت: هرکاردیگرم 

روزها که ازچنگشان گریخته ای، هارت و نباید گیراین نامردها بیفتی. اینکنی، می

 کنیم.که هرجا باشد پیدایش میاند پورت راه انداخته

را  فرهادردید؟ گفت: چند تا مُشت و لَگد خوردیم. اما پرسیدم: کتک هم خو 

 ،دادمیبیشتر زدند؟ گفت: جواب سرباال  او را زدند. پرسیدم: چرا دیگرانبیشتراز

پرسیدم: دیگر چه  چرا ما را گرفته اید؟ است؛ کردهارکه او فربه ما چه کار گفت:می

 دیده ایم. این روزها کجا تو راکه کِی وتر ازتو می پرسیدندخواستند؟ گفت بیشمی

مدید، شک نَکردند؟ گفت: نه، گفتم: امشب که همه سوار شدید و اینجا آ  

 خواهیم سیبکه می ود بیاوریم و وانمود کنیمدیدیم که جعبه و کارتن با خبهتر

که درتاریکی  ردیمبه دیگران هم سپ ،کردیمبار بزنیم. چند نفر را سوار درختی

 .بیایندها  ازتوی باغ ماغ

روزها گپ آندرباره یِ رُخدادهای  یم وراه افتادپایین  به سمتِ خانه باغِ  

م را وخواهرانمادر خوشحال شده بودم که چهره ی خندانآنچنان دلگرم و.زدیممی

ه ی به دماغِ تپّکه جدا شد ازآنجا  او ،نزدیک شدیم خانه باغ زهنم میدیدم. بهدر

چند متری به خانه باغ ه باشد. بَررا داشتو دورراه ها و ، تا هوای بروَد "گشا دل"
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هایم، کنار دیوار ایستاده اند. و برادر که دیدم پدر و مادر و خواهر بود مانده

 رفتم.که به سویشان می کردندنگاه می روشن درتاریکی

، با دیدندرا تا م انمخواهر. مادر ودمانگار روی زمین نبو شحالیازهیجان و خو  

 .بوسی کردیمجلو رفتم، همدیگر را بغل کرده و رو .کردند دنخوانگریه آغاز به آواز

رکنار ما ایستاده بود د پدرم .زدیموگپ میریخت اختیار می بی خندیدیم و اشکهامی

ورتر، خندید روبوسی کردم. آن. به سویش رفتم و با او هم که میکردو تماشا می

 زنده کردی، زنده کردی،» گفت: عموی حُسینم را دیدم که میخندید و می

لِ های دِه و فامیزمان چند نفر ازجوانکردیم و همروبوسی می« دیگرهیچ غمی ندارُم.

ایستادند، تا نوبتِ می آمدند و درکنارما می ها رسیدند. آنمی دور و نزدیک ازراه 

 احوالپرسی شان برسد. با همه دست داده و روبوسی کردم.

دویده  وچکم آزاده، به دنبالِ آنهاکچند نفر دیگر هم پیدا شد. خواهر سر وکله ی 

 به مادرمزبانی هم  ،نوشتهکه افسانه انم دادی را نشکاغذآمده بود. مادرم، و

ه با ک برومکجا ،مکه پیش از همراه شدن با دوستانِ افغانیسفارش کرده بود

 م تهرانی رفته،هجَلَاِشتوبینی مادرکه می)) مادرم گفت: .نمکخُداحافظی وا

 م.تا رفیق پیداکردچند ه ونجِدِ اُ. آمدم(منم به تهران اَمِیوم)ن تهروآخرمویوم به 

آمده شهرهای دیگر آنجاازمانند من  آنها هم کههای زندانیان مادر با چند شُو

این آخوندای از خدا رِخاک برسَاوین خوابیدیم. زندانِ بودند، پُشتِ دیوارهای 

 .((ه یَندکردَن جگرخووگ رُغمَا را دِهرهمه یِ مادَکه بیخبر

خواست داستان هرکسی می ایستاده بودیم. خانهسیبجلوی  ،همگی درباالی کاریز

 .بگوید، بود روزها دیده و شنیده یا ازسرگذراندهکه درآن ییا رُخدادهای

نَتَرسی و پهلوانی نامور شُده  عمویم، ازجوانی درمُغان و روستاهای دور و بَر، به 

 نَرَسانده بود.کسی پُشتَش را به خاک و

بوده  های هوادار روسیه ازآذربایجان، سربازنگام جنگ و بیرون راندنِ دمُکراته  

افراد فرقه ی روسها وکه چگونه درآن جنگ، دها گفته بواست. چند بار برای ما جوان
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مشب، ازبَالهایی که پارسال دمُکرات را تا مرز روسیه دنبال کرده بودند. اما ا

 کرد.گفتگو می ،ش آورده بودندمان بَرسَرَخود دِهِ نِابسیجی

از گروه ما، برای آنکه از سالِ گذشته خانواده یِ عمویم با چند خانواده ی دیگر   

او اما به شهر رفته بودند.  ،دِه را تَرک کرده ؛بودند ها خسته و درمانده شدهدرگیری

بش را اس ،ییتنها خودش بود دَوام بیاورد. یک روزچند روزی بیشتر نتوانسته 

 گردد.سوار میشود و به دِه برمی

ده، گروهی شُه و ازجلوی پایگاهِ بَسیج رَد میگشتسَرِشب که ازشهر برمی  

های نیش داری به او می زنند. اوهم ایستاده، که او را می بینند؛ گپ انِ دِهازبسیجی

 بَد گفته بود. ی دیگرخمینی و آخوندهاها وآنهرچه دلش خواسته به 

 زننداو را با چوب و چماق میتوانند بَرسَرش می ریزند و هرچه می ناآنگاه، بسیجی  

 که بیهوش برزمین می افتد.

 انچون یکی ازبسیجی ،شب بَخت یارش بوده استچگونه آن گفت:با آب و تاب می  

را جمع کنید.  رده اشد مُیکه بیایخبرداده بود و که ازفامیلِ خودمان بوده، آمده

او  د وکننزنده است. سوار وانتش می ، می بینند آنجا افتاده؛ اماروندمی که هنگامی

 .است ازدست دادهش را یَئآن شب شَنَوا اما از ،به شهرمی برند. زنده می ماند را

 زند.بُلند بُلند گپ می هنگام گفتگو

رژیم ن تا ایمو» گوید: نی و آخوندها بُلند بُلند فوش میدهد و میمیهم، به خُ اینجا  

او و با گفتگوهای « ا را دُ خاک نُکنم، نمی میرُم. سرنگون نِشَه و این بسیجی

 م رفته ورَاز سَ دیاریار و ان آنها، غمِ رفتن وتَرکِ درمیدیگران، سرگرم شده بودیم. 

 ده بودم.شُررزنده تَسَ

کم هرجا رفتی و .ها را آورده ایم: این پولپدرم، کیسه ی سپیدی پیش آورد وگفت  

شده فراهم پول را هرجور توخودت را نجات بده، .باشآوردی، بازهم درغمِ پول مَ

 خدا بزرگ است. .کنیممی

د تا خواست بگوید، چنخواهر بزرگم می کیسه را گرفتم و ساکت ایستاده بودیم. 

خواهرهای  گریه اش گرفت. ،که نتوانست ادامه بدهد نانِ روغنی برایت آورده ایم
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ان و خُشکبار پُرکرده گریه افتادند. مادرم، کیسه ای را که از ندیگرم همراه او به 

 جای دادم.به زورام، آورد ومن درکوله پشتی بودند، جلو

کنم. اربارم سنگین شده بود. گفتم: اینهمه بارسنگین را با خودم راه ببرم که چک  

 داشته باشی بهتر است، نه نه جان. هرچه بیشتر خوراکی مادرم گفت:

  و خَم به اَبرو نَیاوردن، فرا رسیده بود. جدا شدن مهنگا    

اما به روی  ،ا دیدماشکهای عمویم رگفتم.گهدارعمو و پدرم را بوسیدم و خدا ن 

رسید. آنها را  انمخواهرر ونوبت به ماد ه،کرد با دیگران هم روبوسی خودم نیاوردم.

 امه میفرستم.برایشان ن ،هرجای دنیا که بروم . گفتم:داری دادملکردم و د بغل

 که آبادیشهر وهربه  .رُمپسَ هپُشت و پَناهتَ خدا که مِدَنم »گفت: بوسید ومادرم مرا

 « .ده یا نامه روانه کُنب پیغام زود ،رسیدی

اشکهایم دوباره میریخت.  ؛ه افتادمکوله پُشتی را به پُشتَم انداختم و را 

اما  ،مچند گامی درتاریکی رفتکه آنها را هرگز نخواهم دید. میدانستم انگار

 برگشتم و به آنها نگاه کردم.

تا رفتَنَم راتَماشا کُنند. ، بودند م چند گامی به میانِ کال آمدهانمادر و خواهر 

کوچِکَم را خواهرِ رفتمجلوی آنها ایستاده بود. دوباره برگشتم ویِ کوچکی درسیاه

 گفت.داد و چیزی نمیدی برمیگردم. او سرش را تکان میزوگفتم: به و مبغل کرد

باید ریختند.ایستاده بودند و درسکوت اشک می دیگرم، درکنار انخواهرمادر و  

سرباال به رهای سپیدا درختازکنار .گردمگفتم: به زودی هرجا که باشم برمیرفتم، می

درآنجا  .دممیکرگریه  ای های با خودمه که راه افتادم. سدمتری دورشده بودم

کی می بینم که ها را در تارییِ آنیگر به آنها نگاه کنم. هنوز سیاهایستادم، تا یکبار د

 د.همچنان ایستاده ان

                                                                                               

 ادامه دارد......                                                                                                           
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