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 سخنرانی احمد شاملو

در هشتمين کنفرانس مرکز پژوهش و تحليل مسائل 

 ايران
 ) برکلی، کاليفرنيا-١٩٩٠آوريل (

 

 

 دوستان بسيار عزيز،

حضWور يافتWن در جمWع شWما و سWخن گفتWن بWا شWما و سWخن شWنيدن از شWما هميشه                       

اما معموًال دور . مWن فرصWتی اسWت سخت مغتنم و تجربه ئی است بسيار کارساز   بWرای   

هWWم کWWه جمWWع مWWی شWWويم تWWنها از مسWWائل سياسWWی حWWرف مWWی زنWWيم، يWWا بهWWتر گفWWته باشWWم          

مWی کوشيم به بحث پيرامون حوادث درون مرزی بپردازيم و آنچه را که در کشورمان        

و اين ...... بزنWيم و غWيره و غيره   مWی گWذرد بWا نقطWه نظWرهای اساسWی خWود بWه محWک                   

من . ديگر رفته رفته بصورت يک رسم و عادت در آمده و کم و بيش نوعی سنت شده

امشWب خWيال دارم ايWن رسWم را بشWکنم و صWحبت را از جاهWای ديگWر شWروع کWنم و به                   

.    مWی خواهWم در بWWاب نگرانWی هWای خWودم از آيWنده سWخن بگويWWم       . جWای ديگWری برسWانم   

مWام حWرفهايم را در تWنها يک سوال کوتاه مختصر کنم، اما برای رسيدن به     مWی توانWم ت    

 .آن سوال ناگزيرم ابتدا مقدماتی بچينم و زمينه ئی آماده کنم

بWرای ايWن زميWنه سWازی فکWر مWی کWنم به جای هرکار بهتر باشد حقيقتی تاريخی را                  

ه ئی که بدست بعWنوان نمونWه پWيش بکشم، بشکافمش، ارائه اش بدهم، و بعد، از نتيج           

 .خواهد آمد استفاده کنم و به طرح سوال مورد نظر بپردازم

 

*                *                * 
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دوزاده سال پيش، در جشن مهرگان، در نيويورک، ديدم که دوستان ما مناسبت اين 

البته اين موضوع نه تازگی دارد نه .  ذکر می کنند»پيروزی کاوه بر ضحاک«جشن را 

، چWون تحقWيقًا بسWياری از دوسWتان در هWر جWای جهان که هستند همين اشتباه           شWگفتی 

من اين موضوع را بعنوان همان نمونه ی تاريخی که گفتم . لپWی را مرتکWب مWی شWوند     

مطWWرح مWWی کWWنم و در دو بخWWش بWWه تحلWWيل و تجWWزيه اش مWWی پWWردازم تWWا ببينWWيم بWWه کجWWا     

 . خواهيم رسيد

 

 :اول موضوع جشن مهرگان
و مهر . اصWل، در فارسWی باستان، ميترا يا درست تر تلفظ کنم ميثره بوده           مهWر، در    

مهWرگان هم که به فارسی باستان ميثرگانه تلفظ           . يWا ميWترا يWا ميWثره همWان آفWتاب اسWت           

 .»منسوب به مهر«می شده از لحاظ دستوری يعنی 

ن اساطيری در بWاب خWود ميWثره يWا مهWر يWا آفWتاب بWايد عWرض کWنم که يکی از خدايا                   

ايرانWيان بWوده و يکWی از عمWيق تريWن مظاهWر تجلWی انديشWه ی ايرانWی اسWت کWه در آن            

انديشWWه ی خWWدا و تصWWور خWWدا بWWرای نخسWWتين بWWار در قالWWب انسWWان بWWه زميWWن مWWی آيWWد و   

 .درست که دقت کنيد می بينيد الگوئی است که بعدها مسيح را از روی آن می سازند

لب نکته ئی را متذکر بشوم که اميدوارم سرسری ايWنجا الزم اسWت در حاشWيه ی مط      

 :گرفته نشود

پسر ) بWه اعتقاد مسيحيان البته (اهميWت اسWطوره ی مسWيح در ايWن اسWت کWه مسWيح          

پاره ئی از . اين الوهيت می آيد به زمين.  يعنی بخشی از الوهيت-خدا شمرده می شود  

با انسان و بخاطر . یخWدا از آسWمان مWی آيWد بWه زميWن، آن هم در هيأت يک انسان خاک       

انسWان  تWWالش ميکWند، بWWا انسWان و بخاطWWر انسWان درد مWWی کشWد و سWWرانجام خWWودش را      

ما با مسيحيت مسخره ئی که پاپ ها و کشيش ها       ..... بخاطWر نجWات انسWان فدا می کند        

و واتWWيکان سWWر هWWم بسWWته انWWد نداريWWم امWWا در تحلWWيل فلسWWفی اسWWطوره ی مسWWيح بWWه ايWWن   

ر زيبا می رسيم که انسان و خدا به خاطر يکديگر درد می کشند،     اسWتنباط بسWيار بسWيا     
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اسطوره ئی که . تحمWل شWکنجه مWی کنWند و سرانجام برای خاطر يکديگر فدا می شوند              

 .سخت زيبا و شکوهمند و پر معنی است

بWاری، هWم موضWوع فرود آمدن خدا به زمين، هم تجسد پيدا کردن خدا در يک قالب         

گوشWت و پوسWت و اسWتخوان، و هWم موضWوع بازگشت مجدد             دردپذيWر سWاخته شWده از        

در آئين مهر و   . مسWيح بWه آسWمان، همگWی از روی الگWوی مهWر يWا ميWثره سWاخته شده           

بWر اسWاس معتقدات ميترائی ها، ميثره پس از آنکه به صورت انسانی به زمين می آيد      

د دوباره به و بWرای بWارور کWردن خWاک و برکWت دادن بWه زميWن گاوی را قربانی می کن         

 .آسمان بر می گردد

 .اين از مهر، که مهرگان منسوب به اوست

امWا مهWرگان، در حقيقWت و در اسWاس مهمتريWن روز و مWبدأ سWال خريفی يعنی سال                

و ايWنجا بWاز ناگزير بايد به حاشيه بروم و عرض کنم که نياکان ما    . پائWيزی بWوده اسWت     

 عWبارت بWوده از سWال خريفی يا    بWه جWای يWک سWال شمسWی دو نWيم سWال داشWته انWد کWه                  

پائWيزی و سWال ربيعWی يWا بهWاری، کWه بحثش بسيار مفصل است و از صحبت امشب ما             

خWارج، امWا مWی توانWم خWيل فشWرده و کلWی عWرض کWنم کWه هميWن نکته ی ظاهرًا به اين                 

کوچکWی در شWمار اسWناد معتWبری اسWت کWه ثابWت مWی کWند اقوام آريائی از شمالی ترين              

ين به سرزمين های مختلف و از آن جمله ايران کوچيده اند زيرا ابتدا          نقWاط کWره ی زم     

سالشWWان بWWه دو قسWWمت، يکWWی تابسWWتانی دوماهWWه و ديگWWر زمسWWتانی ده ماهWWه، تقسWWيم               

. می شده که اين، چنان که می دانيم موضوعی است مربوط به نواحی نزديک به قطب          

ين تر آمده اند طول دوره  تابستان شان بعدهWا هWر چه اين اقوام از لحاظ جغرافيائی پائ        

بيشWWتر و طWWول دوره ی زمسWWتان شWWان کمWWتر شWWده و اصWWالحاتی در تقويWWم خWWود بعمWWل        

آورده انWد کWه دسWت آخWر بWه تقسWيم سWال بWه دو دوره ی تقريبًا شش ماهه انجاميده که             

بخش بهاريش با نوروز آغاز می شده و بخش پائيزيش با مهرگان، و اين هر دو روز 

 . جشن می گرفته اندرا

 .روز جشن مهرگان مصادف می شده است با ماه بغياديش، يعنی ماه بغ يا ميثره
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خWود ايWن کلمWه ی بغ به فارسی باستان به معنی مطلق خدايان بوده و بعدها فقط به          

ُبخ هم که تصحيفی از بغ است در زبان روسی به معنی      . ميWترا يWا مهر اطالق کرده اند       

رای آگاهWی تWان عرض کرده باشم که ماه بغياديش معادل ماه بابلِی   ضWمنًا بW   . خWدا اسWت   

معادل ارمنی کهن آن هم مهرگاِن است که   . َشWَمس بWوده که همان شمس يا آفتاب است         

بWاز تصWحيفی اسWت از مهWرگان يWا ميWثرگانه، مWاه سWغدی آن هم فغکان بوده که باز فغ                      

هWم از هميWن ريشه فغفور يا   همWان بWغ بWه معنWی خWدا يWا مهWر باشWد و سWالطين چيWن را              

و باالخره زردتشتيان . بغپور می خوانده اند که معنيش می شود پسر خدا يا پسر آفتاب

 .هم اين ماه را مهر می نامند که ما نيز امروز به کار می بريم

اينها البته نکاتی است مربوط به گاه شماری که با علوم ديگر از قبيل زبانشاسی و       

اهWرًا ريشWه هWای مشWترک پWيدا مWی کWند و بWه وسيله ی يکديگر         نژادشناسWی و غWيره ظ     

اين که گفتم ظاهرًا، به دليل آن است که من در اين رشته ها بيسواد          . (تأيWيد مWی شWوند     

 .)صرفم

در هWWر حWWال، چWWنان کWWه مWWی بينWWيم، مهWWرگان از ايWWن نظWWر هWWيچ ربطWWی بWWا اسWWطوره ی   

جشنی بوده است مربوط به . دضWحاک و فWريدون و قيام کاوه و اين مسائل پيدا نمی کن     

يWWا ( مWWاه مهWWر ١٦نWWيم سWWال دوم کWWه بWWا همWWان اهميWWت نWWوروز بWWرپا مWWی داشWWته انWWد و از   

البته ممکن . به مدت شش روز ادامه می يافته) يا رام روز( مهر ٢١تا ) مهرگان روز

اسWت سWرنگون شWدن ضWحاک بWا چنيWن روزی تصWادف کWرده باشWد ولی چنين تصادفی                           

مثًال اگر ناصرالدين شاه را در .  تواند باعث شود که علت وجودی جشنی تغيير کندنمی

روز جمعه ئی کشته باشند مدعی شويم که جمعه ها را بدين مناسب تعطيل می کنيم که 

 .روز کشته شدن اوست

پيشWتربه ايWن نکWته اشاره کردم که مسيحيت تمامی آداب و آئين های مهرپرستی را           

ه کWه از آن جملWه است آئين غسل تعميد و تقديس نان و شراب، اين را         عيWنًا تقلWيد کWرد     

 دسWWامبر کWWه بعدهWWا بWWه عWWنوان  ٢٥هWWم اضWWافه کWWنم کWWه بWWه اعWWتقاد کسWWانی، جشWWن هWWای    

و حاال . سWالگرد مسيح جشن گرفته شده ريشه هايش به همين جشن مهرگان می رسد      
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تر گذری بگويم که خود که صحبت ميالد مسيح به ميان آمد اين نکته را هم به طور اخ

ايرانWWيان ميترائWWی ايWWن روز مهWWرگان را در عيWWن حWWال روز تولWWد مشWWيا و مشWWيانه هWWم              

مWی دانسWته اند که همان آدم و حوا اسطوره های سامی است، و اين نکته در ُبنِدِهُشن          

البته اينجا مطالب  . آمده است ) از کتWب مهمWی کWه از اعصWار دور بWرای ما باقی مانده               (

 Wت که من ناگزيرم بگذارم و بگذرم، مثًال اين نکته که آيا اصوًال      بسWم هسWری هWيار ديگ

و نکات ديگری از اين . همWان مشWيا هسWت يWا نيست    ) مسWيح و مسWيحا  (مسWيا يWا مسWيا      

 .قبيل

 

 :و اما برويم بر سر موضوع دوم، يعنی قضيه ی حضرت ضحاک
 اين کشور سرداران در. کشور ما به راستی کشور عجيبی است     ! دوستان خوب من  

فکWWWوری پديWWWد آمWWWده انWWWد کWWWه حWWWيرت انگيزتريWWWن جنWWWبش هWWWای فکWWWری و اجتماعWWWی را    

روشنفکران انقالبی . برانگيخته به ثمر نشانده و گاه تا پيروزی کامل به پيش برده اند

بسWWWياری در مقWWWاطع عجيبWWWی از تWWWاريخ مملکWWWت مWWWا ظهWWWور کWWWرده انWWWد کWWWه مطالعWWWه ی    

 . عظيم است باور نکردنی می نمايددستاوردهای تاريخی شان بس که

البWته يکWی از شWگردهای مشترک همه ی جباران تحريف تاريخ است؛ و در نتيجه،            

متأسWفانه چWيزی کWه مWا امWروز بWه نWام تWاريخ در اختWيار داريم جز مشتی دروغ و ياوه                     

نيسWت کWه چاپلوسWان و مWتملقان در بWاری دوره هWای مخWتلف بWه هWم بسWته انWد؛ و اين                       

   Wريف حقWايق و سفيد را سياه و سياه را سفيد جلوه دادن به حدی است که می تواند            تح

 .با حسن نيت ترين اشخاص را هم به اشتباه اندازد

نمونWه ی بسWيار جالبWی از ايWن تحWريفات تاريخWی، هميWن ماجرای فريدون و کاوه و                 

 .ضحاک است

در باب اسطوره پWيش از آنکWه بWه اين مسأله بپردازم بايد يک نکته را تذکرًا بگويم         

نکWته ی قWابل مطالعWه ئی است اين، سرشار از شواهد و امثله ی بسيار، اما        : و تWاريخ  

مWن ناگزيWر بWه سWرعت از آن مWی گWذرم و همين قدر اشاره می کنم که اسطوره يا ميت            
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يWک جWور افسWانه اسWت کWه مWی توانWد صWرفًا زاده ی تخيالت انسانهای گذشته باشد بر               

هاشWان، و مWی توانWد در عWالم واقعيWت پشتوانه ئی از حقايق      بسWتر آرزوهWا و خواسWت       

تاريخWی داشWته باشWد، يعنWی افسWانه ائWی باشWد بWی منطق و کودکانه که تار و پودش از            

حادثWه ئی تاريخی سرچشمه گرفته و آنگاه در فضای ذهنی ملتی شاخ و برگ گسترده               

مانی که با شرح حال           صWورتی ديگWر يافته، مثل تاريخچه ی زندگی ابراهيم بن احمد سا      

در . افسWانه ئWی بودا سيدهارتا به هم آميخته به اسطوره ی ابراهيم بن ادهم تبديل شده            

ايWن صWورت می توان با جست و جوی در منابع مختلف، آن حقايق تاريخی را يافت و             

از نWور معرفWت بر آن پاشيد و َغّث و َسمينش را تفکيک کرد و به ُکنه آن پی برد؛ که ب    

 .يکی از نمونه های بارز آن همين اسطوره ی ضحاک است

 

 در تاريخ ايران باستان از مردی نام برده شده است

 .به اسم ِگئومات و مشهور به غاصب
مWی دانWيم کWه پWس از مرگ کوروش پسرش کبوجيه با توافق سرداران و دربايان و      

نجا لشکر کشيد، روحانWيان و اشWراف بWه سWلطنت رسWيد و بWرای چWپاول مصWريان بWه آ               

چWWون جWWنگ و جهانگشWWائی کWWه نخسWWت بWWا غWWارت امWWوال ملWWل مغلWWوب و پWWس از آن بWWا      

دريافWت سWاالنه ی بWاج و خراج از ايشان مالزمه داشته در آن روزگار برای سرداران                 

سWپاه کWه تWنها از طWبقه ی اشراف انتخاب می شدند نوعی کار توليدی بسيار ثمربخش                

 !) گفت»کار توليدی« بتوان غارت و باج خوری را البته اگر. (به حساب می آمده

همWWWه ی       :  بگذاريWWWد يWWWک حکWWWم کلWWWی صWWWادر کWWWنم و آب پاکWWWی را رو دسWWWتتان بريWWWزم 

دانش روانشناسی به راحتی می تواند اين نکته        . خوکامه های روزگار ديوانه بوده اند     

 به اين صورت و اگWر بخواهم به حکم خود شمول بيشتری بدهم بايد آنرا . را ثابWت کWند    

همه شان از    : خودکامWه هWای تWاريخ از َدم يWک چWيزی شWان مWی شده       : اصWالح کWنم کWه       

دم َمَشWنگ بWوده انWWد و در بيشترشWان مشWWنگی تWا حWد وصWWول بWه مقWWام عالWی ديوانWWه ی        

يعنی دور و بری ها، غالم های جان نثار و چاکران خانه زاد . زنجWيری پWيش مWی رفته     
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 موس کرده اند و ُدمب شان را توی بشقاب گذاشته اند و  آن قWدر دور و برشWان مWوس        

بعضWWی جاهاشWWان را لWWيس کشWWيده انWWد و نابغWWه ی عظWWيم الشWWأن و داهWWی کبWWير و رهWWبر      

خردمWWند  َچWWپان شWWان کWWرده انWWد کWWه يWWواش يWWواش امWWر بWWه خWWود حWWريفان مشWWتبه شWWده و       

رش زده که آخWر سWری هWا ديگر يکهو يابو ورشان داشته است؛ آن يکی ناگهان به س             

مWن پسر آفتابم، آن يکی ديگر مدعی شده که من بنده پسر شخص خدا هستم، اسکندر       

ادعWا کWرد نطفWه ی مWاری اسWت کWه شبها به بستر مامانش می خزيده و نادرشاه که از                  

همان اول باالخانه را اجاره داده بود پدرش را از ياد برد و مدعی شد که پسر شمشير   

فقط ميان اين مجانين .  شمشWير و نديWده ی شمشWير اسWت    و نWوه ی شمشWير و نبWيره ی    

اين آقا از آن نوع َمِلنگ هائی بود . تاريخWی حساب کبوجيه ی بينوا ار الباقی جدا است    

کWWه بWWرای گWWرد و خWWاک کWWردن لزومWWی نداشWWت دور و بWWری هWWا پارچWWه  سWWرخ جلWWوی                 

وف خودمان از چWون به قول معر . پWوزه اش تکWان بدهWند يWا خWار زيWر دمWبش بگذارنWد           

اين مردک ُخل وضع . همWان اوان بلWوغ مWاده اش مسWتعد بWود و بWی دمWبک می رقصيد                 

کWه اشWراف هWم تWنها بWه هميWن دليل او را به تخت نشانده بودند که افسارش تو چنگ                  (

پس از رسيدن به مصر و پيروزی بر آن و جنايات بيشماری که در آن ) خودشان باشد

غش و ضعف و صرع و حالتی شبيه به هاری بهش        .نواحWی کWرد بWه کلWی زنجيری شد         

دست داد و به روزی افتاد که مصريان قلبًا معتقد شدند که اين بيماری کيفری است که 

 .خدايان مصر به مکافات اعمال جنايتکارانه اش بر او نازل کرده اند

شت برديا طبعًا از حاالت جنون آميز اخوی خبر دا. کبوجيه برادری داشت بنام َبرديا

و می دانست که البد امروز و فردا است که کار جنون حضرتش به تماشا بکشد و تاج  

از طرفWWWی هWWWم چWWWون افکWWWاری در سWWWر داشWWWت و چWWWند بWWWار          . و تخWWWت از دسWWWتش بWWWرود 

نهضWت هائWی بWه راه انداخWته بWود اشWراف بWه خونWش تشWنه بودنWد و می دانست که به                

.  نخواهند گذاشت او به جايش بنشيندفWرض کWنار گذاشWته شWدن کبوجWيه به هيچ بهائی      

وقتی خبر قيام . ايWن بود که پيشدستی کرد و در غياب کبوجيه و ارتش به تخت نشست  
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بWرديا بWه مصر رسيد داريوش و ديگر سران ارتش سر کبوجيه را زير آب کردند و به            

 .ايران تاختند تا به قوه ی قهريه دست برديا را کوتاه کنند

ری شWده ئWی کWه امWروز در اختWيار مWا اسWت ماجWرا را به اين                  تWاريخ قالبWی و دسWتکا      

 :صورت نقل می کند که

کبوجWيه پWWيش از عزيمWWت بسWWوی مصWWر يکWWی از محWWارمش را کWWه  «
ِپWرک سWاس ِپWس نWام داشWت مأموريWت داد کWه پنهانی و به طوری که                 
هWيچ کس نفهمد برديا را سر به نيست کند تا مبادا در غياب او هوای    

ايWن مأموريت انجام گرفت اما دست بر قضا  . ندسWلطنت بWه سWرش بWز      
مغWی بWه نام گئومات که شباهت عجيب هم به برديای مقتول داشت از       
ايWن راز آگWاه شWد و چWون مWی دانسWت جWز خWود او کسی از قتل برديا                    

 ».خبر ندارد گفت من برديا هستم و بر تخت نشست

 :يکندتاريخ ساختگی موجود دنباله ی ماجرا را بدين شکل تحريف م

هنگامWی کWه در مصWر خWبر بWه گWوش کبوجWيه رسWيد، خWواه بدين                 «
سWبب کWه فWردی بWه دروغ خود را برديا خوانده و خواه به تصور اين           

و اين جا دو (کWه فريWبش داده بWرديا را نکشته اند سخت به خشم آمد           
يکWWWی آن کWWWه از فWWWرط خشWWWم جWWWنون آمWWWيز دسWWWت بWWWه :) روايWWWت هسWWWت

 به پشت اسب جست تا به ايران خودکشWی زد، يکWی ايWنکه بWی درنگ      
و بWWر اثWWر ايWWن حرکWWِت ناگهانWWی خWWنجری کWWه بWWر کمWWر داشWWت بWWه  . بWWتازد

 ».شکمش فرو رفت و از زخم آن بمرد

حجازی های تخت جمشيد نشان می دهد . کWه ايWن روايWت اخير يکسره مجعول است        

 .اهکه حتی سربازان عادی هم خنجر بدون نيام بر کمر نمی زده اند چه رسد به پادش

 :در هر حال، بنابر قول تاريِخ مجعول

پرک ساس پس راز به قتل رسيده بودن برديا را با سران ارتش           «
آنان شتابان خود را به ايران رساندند و دريافتند کس      . در مWيان نهWاد    
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کWه خWود را بWرديا ناميده ُمغی است به نام گئوماته که برادرش رئيس          
ی در ساعت معينی به قصر      پس با قرار قبل   . کWاخ هWای سWلطنتی اسWت       

حملWWه بWWردند و او را کشWWتند و بWWا هWWم قWWرار گذاشWWتند صWWبح روز ديگWWر  
جائی جمع شوند و هر که اسبش زودتر از اسب ديگران شيهه کشيد            

مهWتر داريوش زرنگی کرد و شب قبل در محل موعود           . پادشWاه شWود   
وسWWائل معارفWWه ی اسWWب داريWWوش و ماديانWWی را فWWراهم آورد، و روز    

 اسWب داريWوش بWه مجWرد رسWيدن بWدان محWل به ياد کامکار شب                بعWد، 
که صد البته (پWيش شWيهه کشيد و به همت آن چارپا خشری، سلطنت      

 » .به داريوش تعلق گرفت) وديعه ئی الهی است

امWWا ايWWن تWWاريخ سWWاختگی اسWWت، فريWWب و دروغ  . خWWوب، تWWاريخ ايWWن جWWور مWWی گويWWد 

 . پس ببينيم حقيقت واقع چه بوده.شاخدار است، تحريف ريشخندآميز حقيقت است

 چه الزم بود که داريوش و همدستانش کبوجيه را بکشند؟: نخست بگويم که

 جWWنون کبوجWWيه بWWه حWWدی رسWWيده بWWود کWWه ديگWWر مWWی بايسWWت در بWWاره اش فکWWری    )١

 .اساسی کنند

 تنها با سر به نيست کردن کبوجيه بود که می توانستند قتل برديا را به گردن او )٢

 .ند و خود از قرار گرفتن در معرض اين اتهام بگريزندبينداز

 . چنان که خواهيم ديد با کشتن کبوجيه قتل برديا بی دردسرتر می شد)٣

 :ديگر بگويم که

  چرا پس از کشتن برديا پای گئومات دروغين را به ميان کشيدند؟-

الف و آنWWان اوًال مخWW.  چWWون پWWس از کبوجWWيه سWWلطنت حقWWًا بWWه بWWرديا مWWی رسWWيد،    )١

سرسWWخت اعمWWال و اقدامWWات او بودنWWد و در ثانWWی بWWا قWWتل بWWرديا مWWتهم بWWه شاهکشWWی                   

 .اين بود که برديا را به نام گئومات کشتند. می شدند که عواقبش روشن بود

 . نفوذ اجتماعی برديا بيش از آن بوده که توده های مردم قتلش را برتابند)٢

 :ن نکات را روشن کندبررسی واقعيت ماجرا بهتر می تواند اي

اين سند . مWا بWرای پWی بWردن بWه واقعيWت امر يک سند معتبر تاريخی در دست داريم              

عWبارت اسWت از کتيWبه ی بيسWتون کWه بعدهWا بWه فWرمان هميWن داريWوش بWر سنگ کنده                   
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شWده، گWيرم از آنجWا کWه معمWوًال دروغگWو کWم حافظWه ميشWود همWان چيزهائWی کWه برای                     

 .به نقر شده است مشت اين شيادی تاريخی را باز می کندتحريف تاريخ بر اين کتي

 :من عجالتًا يکی از جمله های اين کتيبه را برای شما می خوانم

من، داريوش، مرتع ها و کشتزارها و اموال منقول و بردگان را          «
مWWWن در پWWWارس و مWWWاد و ديگWWWر    ... بWWWه مWWWردم سلحشWWWور بازگWWWرداندم   

 ».ازپس گرفتمسرزمينها آنچه را که گرفته شده بود ب

عجWبا، آقWای داريWوش، ايWن مWردم سلحشWور کWه در کتيWبه ات ِبشWان اشWاره کرده ای                    

غWWير از همWWان سWWران و سWWرداران ارتشWWند کWWه از طWWبقه ی اشWWراف انWWتخاب مWWی شWWدند؟            

 کسWی مWرتع هWا و کشWتزارها و امWوال منقول و بردگان آنها را از دستشان گرفته بود           -

 ا بازگرداندی؟که تو دوباره به آنه

حقيقت اين است که اصًال گئوماته نامی در ميان نبود . کليد مساله در همين جا است

 -.و آن کWه بWه دسWت داريWوش و همپالکWی هWايش بWه قWتل رسWيده خود برديا بوده است                  

بWWرديا از غيبWWت کبوجWWيه و اشWWراف توطWWئه چWWی دربWWاری اسWWتفاده ميکWWند و قWWدرت را بWWه  

 دگرگونی -ست به دگرگون کردن ساختار جامعه می زنددسWت مWی گWيرد و بWی درنگ د      

آن چWنان کWه از نوشWته ی هWرودوت بWر مWی آيWد در مWدت هفWت تا             . هائWی تWا حWد انقWالب       

هشWت مWاه سWلطنت خWود کارهWای نWيک فWراوان انجام می دهد به طوری که در سراسر             

آسWيای صWغير مWرگش فاجعWه ی ملWی شWمرده مWی شWود و بWرايش عزای عمومی اعالم                     

WWندمWWی و . ی کنWWباری نظامWWت اجWWردم از خدمWWت مWWات او معافيWWت اقدامWWرودوت در فرصWWه

بخشWش سWه سWال مالWيات را نWام برده است اما کتيبه ی بيستون که به فرمان داريوش               

 :نقر شده نشان می دهد که موضوع بسيار عميق تر از اين حرف ها بوده

مWWوال مWWنقول نWWام      سWWنگ نبشWWته ی بيسWWتون از مWWرتع هWWا و زميWWنهای کشWWاورزی و ا   

) يعنWWی سWWران ارتWWش  (مWWی بWWرد کWWه داريWWوش آنهWWا را بWWه اشWWراف و مWWردم سلحشWWور         

 معلوم می شود برديا اموال منقول و غير منقول خانواده های اشرافی را   –بازگردانده  

 .مصادره کرده به دهقانان و کشاورزان بخشيده بوده
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ش آنها را به مردم سلحشور سنگ نبشته سخن از بردگانی به ميان آورده که داريو

 معلوم می شود که برديا برده داری يا حداقل کار برده وار را يکسره ملغی          -برگردانده

 .کرده بوده

 :يک مورخ روشن بين در رساله ی خود نوشته است

در ايWWن جWWريان کWWار بWWه مصWWادره ی امWWوال و مWWراتع و سWWوزاندن    «
کشيد          )  برده وارکWار (معWابد و بخشWودن مالWيات هWا و الغWای بWيگاری              

نشانه ی وجود بحران در روابط اجتماعی ) و همه ی اينها، دست کم(
 ».اقتصادی جامعه ی هخامنشی است

 :دياکونف نيز می نويسد

) و بWWه عقWWيده ی مWWن شWWخص بWWرديا  (پWWس از پايWWان کWWار گWWئوماتا   «
هWWدف ايWWن      . داريWWوش بWWا قWWيامها و مخالفWWتهای زيWWادی روبWWه رو شWWد     

 احيای نظامات زمان برديا بود که داريوش همه را ملغی کرده قيام ها
و دسWت کWم سWه تا از اين قيامها به صورت يک نهضت خلق به          . بWود 

اين سه عبارت بودند از قيام فرادا، قيام َفَرَورتيش . تمام معنی در آمد
داريWWوش در برابWWر ايWWن قWWيام هWWا . فWWرائورت، و قWWيام َوهWWيزداَته پارسWWی

نين پيش گرفت، چنان که در بابل مثًال به يک آن       روشWی سWخت و خو     
 ».سه هزار تن از رهبران و سرکردگان جنبش را به دار آويخت

ببينWيد خWود داريWوش در سWنگ نبشWته ی کذائWی در بWاره ی پايان کار فرورتيش چه                         

 :می گويد

من به دست خويش گوشها     . او را زنجWير کWرده پWيش من آوردند         «
ا بريدم و چشمانش را از کاسه برآوردم او را همچنان در و بينی او ر

غWل و زنجWير در دربWار من برپا نگه داشتند و مردم سلحشور همگی           
پWWWس از آن فWWWرمان دادم تWWWا او را در اکWWWباتانه بWWWر نWWWيزه    . او را ديدنWWWد
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نيز مردانی را که هواخواه او بودند در اکباتانه در درون دژ . نشاندند
 ».بر دار آويختم

 Wی باور نکردنی به قدر کافی                اصWده خوئWه وار و درنWی ديوانWن انتقامجوئWود ايWوًال خ

 .لو دهنده هست و به خوبی می تواند از عمق و گسترش نهضت فرورتيش خبر دهد

ماجWWWرای انوشWWWيروان را همWWWه      . واژگونWWه نشWWWان دادن تWWWاريخ سWWWابقه ی بسWWWيار دارد 

آدمخوار با روحانيان مواضعه کرده که ايWن حرامزاده ی  . مWی دانWند و مکWرر نمWی کWنم         

نوشته . اگWر او را بWه جWای بWردارنش بWه سلطنت رسانند ريشه ی مزدکيان را براندازد            

انWد کWه تWنها در يWک روز بWه قولWی يکصWد و سی هزار مزدکی را در سراسر کشور به                   

اين عمل . تزويWر گرفWتار کWردند و از سWر تWا کمWر، واژگونWه در چاله های آهک کاشتند              

چنان نفرتی به وجود آورد که دستگاه تبليغاتی رژيم برای زدودن آثار آن به کار افتاد              

تWا بWا نمايشات خر رنگ کنی از قبيل زنجيرعدل و غيره و غيره از آن ديوار خونخوار      

و سWWاختند هWWم، و چWWنان سWWاختند کWWه توانسWWتند شWWايد بWWرای هميشWWه  . فرشWWته ای بسWWازند

 امروز هم وقتی نام انوشيروان را می شنويم خواه و     تWاريخ را فريWب بدهWند، چWنان که         

 .ناخواه کلمه ی عادل به ذهن ما متبادر می شود

 زنده ست نام فرخ نوشيروان به عدل            گرچه بسی گذشت که نوشيروان نماند

 !بيچاره سعدی

 .باری، اين ماجرا داريوش و برديا را داشته باشيد تا بهش برگرديم

 :يه ی ضحاک چيستحاال ببينيم قض

آقWای حصوری، يکی از دوستان من که محققی گرانمايه است در مقاله ئی راجع به   

 :اسطوره ی ضحاک می نويسد

طWبقه ی روحانی، طبقه ی نجبا، طبقه ی      : جمشWيد جامعWه را بWه طWبقات تقسWيم کWرد            

بعد از . بعد ضحاک می آيد روی کار... سWپاهی، طWبقه ی پيشWه ور و کشWاورز و غWيره          

اک، فWريدون کWه بWا قWيام  کWاوه ی آهWنگر بWه سWلطنت دسWت پWيدا مWی کند می بينيم                    ضWح 
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. اوليWن کاری که انجام می دهد بازگراندن جامعه است به همان طبقات دوره ی جمشيد     

بWه قWول فردوسWی، فWريدون بWه مجWرد رسWيدن به سلطنت جارچی در شهرها می اندازد           

 :که

 رو جويند هردو هنرسپاهی نبايد که با پيشه ور      به يک 

 يکی کارورز و دگر ُگرزدار       سزاوار هر دو پديد است کار
 !چو اين کار آن جويد آن کار اين      پر آشوب گردد سراسر زمين

 

ايWWن بWWه مWWا نشWWان مWWی دهWWد کWWه ضWWحاک در دوره  سWWلطنت خWWودش کWWه درسWWت وسWWط     

عWه بWه هWم ريخته    دوره هWای سWلطنت جمشWيد و فWريدون قWرار داشWته طWبقات را در جام            

البWته مWا از تقسWيم بWندی طWبقات جامعWه در دو و سWه هWزار سWال پWيش چيزهائی                      . بWوده 

ايWن طWبقه بWندی نWه فقWط از مختصWات جامعWه ی ايرانWی کهن بوده، اوستای                 . مWی دانWيم   

 .جديد هم که متنش در دست است وجود اين طبقات را تأييد می کند

رتی که به ما رسيده، پرداخته ی ذهن پWيدا اسWت کWه اسWطوره ی ضWحاک، بدين صو         

آخWر مWردم طWبقه ئWی که     . مردمWی اسWت کWه از مWنافع نظWام طبقاتWی بWرخوردار بWوده انWد                 

قWاعده ِهWَرم جامعWه را تشWکيل مWی دهWند چWرا بايد آرزو کنند فريدونی بيايد و بار ديگر                  

  آب بشود؟آنها را به اعماق براند، يا چرا بايد از بازگشت نظام طبقاتی قند تو دلشان

يWWا پWWردازندگان اسWWطوره کسWWانی از طWWبقه ی مWWرفه        : پWWس از دو حWWال خWWارج نيسWWت  

خWWواه (، يWWا ضWWبط کنWWنده  اسWWطوره  )کWWه ايWWن بسWWيار بعWWيد بWWه نظWWر مWWی رسWWد   (بWWوده انWWد 

کلک زده اسطوره ئی را ) فردوسWی، خWواه مصWنف خدايWنامک کWه مWأخذ شاهنامه بوده        

 بوده به صورتی که در شاهنامه می بينيم کWه بWازگو کنWنده ی آروزهWای طبقات محروم     

طبيعی . در آورده و از ايWن طWريق، صWادقانه از منافع خود و طبقه اش طرفداری کرده            

اسWت کWه در نظWر فردی برخوردار از منافع نظام طبقاتی، ضحاک بايد محکوم بشود و       

رسWWالت انقالبWWی کWWاوه ی پيشWWه ور بدبخWWت فWWاقد حقWWوق اجتماعWWی بWWايد در آسWWتانه ی          

پWيروزی بWه آخWر برسWد و تWنها چرمWپاره ی آهWنگريش برای تحميق توده ها، به نشان                



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

 ١٥ 

پيوسWWتگی خلWWل ناپذيWWر شWWاه و مWWردم بWWه صWWورت درفWWش سWWلطنتی درآيWWد و فWWريدون کWWه    

بازگردانWنده ی جامعWWه بWWه نظWام پيشWWين اسWWت و طWWبقات را از آميختگWی بWWا يکديگWWر بWWاز      

 .يردمی دارد بايد مورد احترام و تکريم قرار بگ

حضرت فردوسی در بخش پادشاهی ضحاک از اقدامات اجتماعی او چيزی بر زبان          

نWياورده بWه هميWن اکWتفا کWرده اسWت کWه او را پيشWاپيش محکWوم کWند، و در واقع بدون                      

اينکه موضوع را بگويد و حرف دلش را رو دايره بريزد حق ضحاک بينوا را گذاشته           

ده که ناچار است برای آرام کردن شان کWف دسWتش دو تWا مWار روی شانه هايش رويان        

حاال شما برويد در باره ی اين گرفتاری مسخره از      . مغWز سWر انسان بر آنها ضماد کند        

فردوسWی بپرسWيد چرا می بايست برای تهيه ی اين ضماد کسانی را سر ببرند؟ چرا از           

م زنده مغز سر مردگان استفاده نمی کردند؟ به هر حال برای دست يافتن به مغز سر آد

شما اگر فقط به . هم اول بايد او را بکشند، مگر نه؟ خوب، قلم دست دشمن است ديگر

خوانWWدن بخWWش پادشWWاهی ضWWحاک شWWاهنامه اکWWتفا کنWWيد مطلقWWًا چWWيزی از اصWWل قضWWيه         

دستگيرتان نمی شود همين قدر می بينيد بابائی آمده به تخت نشسته که مارهائی روی 

از مغWWز سWWر جوانWWان بWه آنهWWا خWWوراک بدهWWد تWWا  شWانه هWWايش اسWWت و چWWون ناچWار اسWWت   

راحWتش بگذارنWد مWردم بWه سWتوه مWی آيWند و انقWالب مWی کنWند و دمار از روزگارش بر                    

مWی آورند و فريدون را به تخت می نشانند، و قهرمان اصلی انقالب هم آهنگری است           

البWWته فکWWر نکنWWيد فردوسWWی علWWيه  . کWWه چرمWWباره ی آهWWنگريش را تWWوک چWWوب مWWی کWWند  

الرحمه نمی دانسته برای انقالب کردن الزم نيست حتمًا يکی چيزی را توِک چوب کند؛ 

منWتها ايWن چرمWپاره را برای بعد که بايد به نشانه ی همبستگِی طبقاتی غارت کنندگان            

 !و غارت شوندگان درفش کاويانی علم بشود الزم دارد

که سرسری از روی اما وقتی به بخش پادشاهی فريدون رسيديد، آن هم به شرطی           

مطلWب نگذريWد، تWازه شسWت تWان خبردار می شود که اوًال مارهای رو شانه ی ضحاک            

بWيچاره بهانWه بWوده و چWيزی کWه فردوسWی از شWما قWايم کWرده و در جWای خود صدايش                
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رابWاال نWياورده انقالب طبقاتی او بوده؛ ثانيًا با کمال حيرت در می يابيد آهنگر قهرماِن           

 !هلی بی سر و پا و خائن به منافع طبقات محروم از آب در آمدهدوره ی ضحاک جا

اين نکته را کنار می گذاريم که قيام مردم بر عليه ضحاک عمًال قيام توده های آزاد              

شWWده از قWWيد و بWWندهای جامعWWه ی اشWWرافی اسWWت بWWر ضWWد مWWنافع خويWWش و در حقيقWWت        

 طريق تحريک اجامر و  کودتائWی اسWت کWه اشWراف خلWع يWد شWده بWه راه انداخWته اند از                    

سوال اين است که خوب، پس . اوبWاش بWر علWيه ضحاک که آنها را خاکسترنشين کرده       

فريدون :  فقط به يک دليل-از پيروزی قيام چرا سلطنت به فريدون تفويض می شود؟       

از خانواده ی سلطنتی است و به قول فردوسی َفّر شاهنشهی دارد، يعنی خون سلطنتی 

تو رگ هايش جاری ) قًا از فرمول شيميائی چنين خونی اطالع ندارد   کWه ايWن بنده مطل     (

 !است

ايWWن بWWه اصWWطالح فWWّر شاهنشWWهی موضWWوعی اسWWت کWWه فردوسWWی مWWدام رويWWش تکWWيه          

تعصWب او در ايWن عقWيده کWه مWردم عWادی شايسته ی رسيدن به مقام رهبری                  . مWی کWند   

 :جامعه نيستند شايد از داستان انوشيروان بهتر آشکار باشد

قWباد هWنگام عWبور از اصWفهان شWبی را بWا دخWتر دهقانی به سر می برد و سالها بعد         

خWبر پWيدا مWی کWند که همخوابه ی يک شبه ی شاهنشاه برايش يک پسر کاکل زری به               

خوب، اين که        . دنWيا آورده کWه بعدهWا انوشWيروان نWام مWی گWيرد و بWه سWلطنت مWی رسWد            

پادشاه َجُمجاهی همين جوری از يک زِن هشت مگر ممکن است يک چنان     . نمWی شود  

مWن ُنWه شWاهی طWبقه بقال چغال بدنيا آمده باشد؟ اين است که قبًال به ترتيبی نژاد دختر               

مWورد تحقWيق قWرار مWی گWيرد و بWی درنWگ کاشWف بWه عمWل می آيد که نخير، هيچ جای            

يش نگرانWی نيسWت، دخWتره از تخWم و تWرکه ی جمشWيد اسWت و خWون شاهان در رگ ها            

 !جاری است

در مWWيان همWWه ی تWWاجداران شWWاهنامه ی فردوسWWWی، ضWWحاک تWWنها کسWWی اسWWت کWWWه               

 :نمی تواند بگويد

 منم شاه با فره ی ايزدی              َهَمم شهرياری، َهَمم موبدی
 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

 ١٧ 

و اين خود ثابت می کند که ضحاک از دودمان شاهی و حتی اشراف در باری نيست 

 . ميان توده ی مردم برخاستهبلکه فردی است عادی که از

 :می گويد. آقای حصوری بسيار دقيق به اين نکته اشاره می کند

از آنجا که اين دوره به کلی از جنبه های الهی که به دوره های      « 

اين .... ديگر داده اند جدا است بايد پذيرفت که دوره ای انسانی است            

رده است که ضحاک در نظر پردازنده ی اسطوره چنان ناپاک جلوه ک       

و بWWه اسWWم ايرانWWيش   ) يWWا اژدهWWا (ديگWWر بWWه لقWWب ايرانWWی آژی دهWWاک     

بيَورَاسWب توجهWی نکرده او را يکباره غير ايرانی و بخصوص تازی      

خوانWده و بWه خيال خود اين ننگ را از دامن ايرانيان سترده است که        

خWدا نخواسWته يکWی از آنهWا بWر علWيه امWر مقدسWی چWون نظام طبقاتی                       

 »!کندقد علم 

وقتWی کWه رد اسWطوره ی ضWحاک را توی تاريخ بگيريم به اين حقيقت می رسيم که                

. ضWحاک فردوسی درست همان گئومات غاصبی است که داريوش از برديا ساخته بود     

اگWر شWما بWه آنچWه ابوريحWان بيرونWی در بWاره ی ضWحاک نوشWته نگWاه کنيد از شباهت                        

يک نکته ی بسيار بسيار . ت می کنيد  مطالب او با مطالب سنگ نبشته ی بيستون حير        

 است در دوره ی ضحاک، و اين  »اشتراک در کدخدائی  «مهWم متWن ابوريحان اصطالح       

توجه . دقWيقًا همWان تهمWت شWرم آوری اسWت کWه بWه مزدک بامدادان نيز وارد آورده اند                

 مزدک هرگونه مالکيت خصوصی -!کنWيد بWه نWزديک شWدن معWتقدات مزدکی و ضحاکی       

      Wد نWيش از حWرد و مالکيت اشتراکی را تبليغ می کرد    بWبرای اشراف، زنان در . ياز را ط

اين بود که در . شWمار امWوال خصوصWی بودنWد نWه بWه معنWی نيمWی از جامعWه ی انسWانی               

کمال حرامزادگی حکم مزدک را تعيم دادند و او را متهم کردند که زنان را نيز در تعلق 

 که بيرونی به ضحاک نسبت »دخدائیاشتراک در ک«آن . تمامWی مWردان خواسWته اسWت       
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داده همWWان تهمWWت شWWرم آوری اسWWت کWWه بعدهWWا بWWه آئيWWن مWWزدک نWWيز بسWWته شWWد، زيWWرا                

حWWاال ديگWWر بمWWاند کWWه  . کدخدائWWی بWWه معنWWی دامWWادی و شWWوهری اسWWت، مقWWابل کدبانوئWWی   

بيرونWی راجع به دوره ئی اظهارات تاريخی می کند که اسطوره است و لزومًا صورت               

 ! نداردتاريخ

 

 :آقای حصوری مقاله اش را با اين جمله ادامه می دهد

احقاق حق ضحاک که به گناه حفظ منافع مردم ماردوش و جادو          «

:             از آب در آمWده نWWبايد مWWا را از دنWWبال کWWردن داسWWتان جميشWWد بWWاز دارد 

مWی بينWيم کWه فWريدون دوبWاره قالWب قديمی شاهان کهن ايرانی را پيدا        

 و بWه تالطWم دوره ی ضWحاک خاتمWه مWی دهWد و جامعه را به                 مWی کWند   

 ».همان راهی می برد که جمشيد می برد

 

*                *              * 
مWی بينWيد دوسWتان کWه حکومWت ضحاِک افسانه ای يا برديای تاريخی را ما به غلط،        

داِد فردی بWه اشWتباه، مظهWری از حاکميWت اسWتبدادی و خودکامگWی و ظلWم و جWور و بWي           

به عبارت ديگر شايد تنها شخصيت باستانی خود را که کارنامه اش به     . تلقی کرده ايم  

شWهادت کتيWبه ی بيسWتون و حتWی مدارکWی که از خود شاهنامه استخراج می توان کرد          

سرشWار از اقدامWات انقالبی توده ئی است بر اثر تبليغات سوئی که فردوسی بر اساس             

 شخصWWی خWWود بWWرای او کWWرده بWWه بدتريWWن وجهWWی لجWWن مWWال               مWWنافع طبقاتWWی و معWWتقدات 

مWی کنWيم و آنگWاه کاوه را مظهر انقالب توده ئی به حساب می آوريم در حالی که کاوه           

 .در تحليل نهائی عنصری ضد مردمی است
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بWه ايWن ترتيWب پذيرفتWن در بسWِت سWخنی که فردوسی از سر گريزی عنوان کرده به               

َزل، گناه بی دقتی ما است نه گناه او که منافع طبقاتی يا معتقدات صورت يک آيه ی ُمن

 .خودش را در نظر داشته

هر رژيم با بلندگوهای . سياست رژيم ها در جهان سوم، ارتجاعی و استثماری است

تبليغاتWيش از يWک سWو فقWط آنچWه را کWه خWود می خواهد يا به سود خود می بيند تبليغ                

سانسWور و اختWناق از انتشار هر فکر و انديشه ئی که با   مWی کWند و از سWوی ديگWر بWا            

می بينيند که تاکنون هيچ .سياسWت نفWع پرسWتانه ی خWود در تضWاد ببيWند مWانع می شود           

محققWی به شما نگفته است که شاهنامه ی فردوسی، اگر در زمان خود او حدود هزار             

ه ی تWWWرکان   مWWWبارزه بWWWرای آزادی ايWWWران عWWWرب زده ی خلWWWيفه زد -سWWWال پWWWيش از ايWWWن 

سWلجوقی زده را ترغيWب مWی کWرده امWروز بWايد با آگاهی بدان برخورد شود نه با چشم                

 نWWام      »حماسWWه ی ملWWی ايWWران «بلWWندگوهای رژيWWم سWWابق از شWWاهنامه بWWه عWWنوان    . بسWWته

مWی بWرد حWال آنکه در آن از ملت ايران خبری نيست و اگر هست همه جا مفاهيم وطن         

خوب، اگر جز اين بود که از ابتدای تأسيس . متجلی می کندو ملWت را در کلمWه ی شاه    

راديWو در ايWران هWر روز صWبح بWه ضWرب دمبک زورخانه توی اعصاب مردم فرويش                    

آخWر امWروزه روز فWّر شاهنشWهی چه صيغه ای است؟ و تازه به ما چه که            . نمWی کWردند   

 فردوسی جز سلطنت مطلقه نمی توانسته نظام سياسی ديگری را بشناسد؟

ر ايWران اگWر شWما بWر مWی داشWتيد کتاب يا مقاله يا رساله ئی تأليف می کرديد و در          د

آن مWWی نوشWWتيد کWWه در شWWاهنامه فقWWط ضWWحاک اسWWت کWWه فWWّر شاهنشWWهی نWWدارد پWWس از           

تWوده ی مWردم برخاسWته؛ و ايWن آدم بWه فالن و بهمان دليل محدوديت های اجتماعی را           

            Wالحات عمWه اصWت بWته و دسWيان برداشWی زده پس حکومتش به خالف  از مWيق اجتماع

نظWر فردوسWی حکومWت انصWاف و خرد بوده؛ و کاوه نامی بر او قيام کرده اما يکی از          

تخWم و تWWرکه ی جمشWيد را بWWه جWای او نشWWانده پWس در واقWWع آنچWه بWWه قWيام کWWاوه تعبWWير          

مWWی شWWود کودتائWWی ضWWد انقالبWWی بWWرای بازگWWرداندن اوضWWاع بWWه روال اسWWتثماری گذشWWته  

وده، اگر چوب به آستين تان نمی کردند اين قدر هست که دست کم به ماحصل تتبعات ب
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شWWما در ايWWن زميWWنه اجWWازه ی انتشWWار نمWWی دادنWWد و اگWWر هWWم بWWه نحWWوی از دستشWWان در          

چنان که بر سر برداشت های من از حافظ، . مWی رفWت بWه هWزار وسWيله می کوبيدندتان          

 در کمWال وقاحWت رای صادر فرمودند که مرا         اسWتادان شWاخ پشWمی فرهنگسWتانی رژيWم         

 .بايد به محاکمه کشيد، و بعد که اوضاع عوض شد بکلی جلوی انتشارش را گرفتند

توی شاهنامه، توی سنگ  : پس حقايق و واقعيات وجود دارند و آنجا هستند        . خوب

نبشWته ی بيسWتون، توی ديوان حافظ، توی کتاب هائی که خواندن شان را کفر و الحاد        

بWه قلم داده اند، توی فيلمی که سانسور اجازه ی ديدنش را نمی دهد و توی هر چيزی   

کWه دولWتها و سانسورشWان بWه نام اخالق، به نام بدآموزی، به نام پيشگيری از تخريب       

انديشه و به هزار نام و هزار بهانه ی ديگر سعی می کنند توده ی مردم را از مواجهه 

ه ی دنيا، هر رژيم حاکمی که چيزی را ممنوع االنتشار     در هر گوش  . بWا آن مWانع شWوند      

بWه قلWم داد من به خودم حق می دهم که فکر کنم در کار آن رژيم کلکی هست و چيزی                

 .را می خواهد از من پنهان کند

مWWا           «: پWWاره ئWWی از نظWWام هWWا اعمWWال سانسWWور را بWWا ايWWن عWWبارت توجWWيه مWWی کنWWند کWWه   

 آنها -».دن مان بشود و سالمت فکر ما و مردم را مختل کندنمی گذاريم ميکرب وارد ب

سWالمت فکری جامعه فقط در برخورد با  . خودشWان هWم مWی دانWند کWه مهمWل مWی گويWند             

تو فقط هنگامی می توانی بدانی درست می انديشی . انديشه ی مخالف محفوظ می ماند

مWWی مWWی توانWWم    مWWن فقWWط هنگا. کWWه مWWن منطقWWت را بWWا انديشWWه ی نادرسWWتی تحWWريک کWWنم  

حرف مزخرف . عقيده ی سخيفم را اصالح کنم که تو اجازه ی سخن گفتن داشته باشی

خWريدار نWدارد، پWس تWو که پوزه بند به دهان من می زنی از درستی انديشه ی من، از             

مWردم را فريWب داده ای و نمWی خواهWی فريبت آشکار        . نفWوذ انديشWه ی مWن مWی ترسWی          

معه هستيد؟ پس چرا مانع انديشه ی آزادش می شويد؟          نگران سالمت فکری جا   . شود

سWالمت فکWری جامعWه تWنها در گWروه هميWن واکسيناسWيون بWر ضWد خWرافات و جاهليت                  

برای سالمت عقل . اسWت کWه عوارضWش درست با نخستين تب تعصب آشکار می شود           

آنهWا کWه از شWکفتگی فکWر و تعقWل زيWان مWی بينWند جلو         . فقWط آزادی انديشWه الزم اسWت      
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انديشWWWه هWWWای روشWWWنگر ديWWWوار مWWWی کشWWWند و مWWWی کوشWWWند تWWWوده هWWWای مWWWردم احکWWWام                    

فريWبکارانه ی بسWته بWندی شWده ی آنWان را بWه جWای هWر سخن بحث انگيزی بپزيرند و              

انديشه های خود را بر اساس همان احکام  قالبی که برايشان مفيد تشخيص داده شده        

 قWدرت خالقWه ی فکWری خود را از دست داده      تWوده ئWی کWه بديWن سWان         . زيرسWازی کنWند   

باشWد بWرای راه جسWتن به حقايق و شناخت قدرت اجتماعی خويش و پيدا کردن شعور             

و حتWی بWرای توجWه يافتWن بWه حقWوق انسWانی خود محتاج به فعاليت فکری انديشمندان         

جامعWWه ی خويWWش اسWWت زيWWرا کشWWف حقيقتWWی کWWه ايWWن چنيWWن در اعمWWاق فريWWب و خدعWWه   

ه باشد رياضتی عاشقانه می طلبد و به طور قطع می بايد با آزاد انديشی و       مدفWون شWد   

فقWدان تعصWب جاهالنWه پشWتيبانی بشWود کWه ايWن هWم ناگزيWر در خصWلت تWوده ی گرفتار               

 .چنان شرايطی نخواهد بود

ايWن ماجWرای ضWحاک يWا بWرديا يک نمونه بود برای نشان دادن اين اصل که حقيقت                 

در عين حال، زدودن غبار فريب از رخساره ی حقيقت چقدر چقدر آسيب پذير است، و 

چه بسا در همين تاالر کسانی باشند با چنان تعصبی نسبت به فردوسی،     . مشWکل اسWت   

کWه مWايل باشWند بWه دلWيل ايWن حWرف هWا خرخWره ی مWرا بجوند و زبانم را از پس گردنم                     

تقداتشان شده و بWيرون بکشWند؛ فقWط به اين جهت که دروغ هزار ساله امروز جزو مع         

 .دست کشيدن از آن برايشان غيرمقدور است

آفWWتاب زيWWر ابWWر نمWWی مWWاند و حقيقWWت سWWرانجام روزی گفWWته   «پيشWWينيان مWWا گفWWته انWWد  

 ايWWن حکWم شWWايد روزگWWاری قابليWت قWWبول داشWWته و پذيرفتنWی بWWوده امWWا در    ».خواهWد شWWد 

 به هيچ روی عصWر مWا کWه کوچکتريWن خطائWی می تواند به فاجعه ئی عظيم مبدل شود          

فرصت آن نيست که دست روی دست بگذاريم و بنشينيم و صبر پيش گيريم که روزی       

 .روزگاری حقيقت با ما بر سر لطف بيايد و گوشه  ابروئی نشان مان بدهد

امWروز هWر يک از ما که اينجا نشسته ايم بايد خود را به چنان دستمايه ئی از تفکر            

 . را بو بکشيم و پنهانگاهش را بی درنگ بيابيممنطقی مسلح کنيم که بتوانيم حقيقت
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. مWا در عصWری زندگWی می کنيم که جهان به اردوگاه های متعددی تقسيم شده است            

اميدوارم . در هWر اردوئWی بتی باال برده اند و هر اردوئی به پرستش بتی واداشته شده           

نه ئی جز دوسWتان، کWه نWه خودتWان را بWه کوچه ی علی چپ بزنيد، نه سخن مرا به گو           

اشWWاره ی مWWن مطلقWWًا بWWه بWWت سWWازی و بWWت پرسWWتی    . آنچWWه هسWWت تعبWWير و تفسWWير کنWWيد  

نوبالغWان نيسWت کWه مWثًال مWايکل جکسWن قرتWی يا محمد علی کلی، کتک خور حرفه ای                   

اشاره ی من به بيماری کودکانه تر، اسف انگيزتر . برای شان بصورت خدا در می آيد

            Wيت اسWيش شخصWر کWت آورتWيار خجلWثر ما گرفتار آنيم   و بسWه اکWمائی که کلی هم . ت ک

ادعامWان مWی شWود، افWاده هWWا َطWَبق َطWَبق، و مWثًال خودمWWان را مسWلح بWه چWنان افکWWار و           

بله، . انديشه های متعالی می دانيم که نجات دهنده ی بشريت از يوغ بردگی جديد است

شرم آور همين بت پرستی . مسWتقيمًا بWه هWدف مWی زنWم و کWيش شخصWيت را مWی گويم               

عصWر جديWد را مWی گويWم کWه مبWتال بWه همWه ی مWا اسWت و شده است نقطه ی افتراق و                  

عامل پراکندگی مجموعه ئی از حسن نيت ها تا هر کدام به دست خودمان گرد خودمان 

انسWWWان بWWWه . حصWWWارهای تعصWWWب را بWWWاال بWWWبريم و خودمWWWان را درون آن زندانWWWی کنWWWيم   

از مشعل انديشه های آنان روشنائی می گيرد    برگWزيدگان بشWريت احWترام مWی گWذارد و            

امWا درسWت از آن لحظه که از برگزيدگان زمينی و اجتماعی خود شروع به ساختن بت         

آسمانی قابل پرستش می کند نه فقط به آن فرد برگزيده توهين روا می دارد بلکه علی 

ه است او را رغم نيات آن فرد برگزيده، بر خالف تعاليم آن آموزگار خردمند که خواست

از اعماق تعصب و نادانی بيرون کشد بار ديگر به اعماق سياهی و سفاهت و ابتذال و 

زيWWرا شخصWWيت پرسWWتی المحالWWه تعصWWب خشWWک   . تعصWWب جاهالنWWه سWWرنگون مWWی شWWود 

مغWWWWزانه و قضWWWWاوت دگکاتWWWWيک را بWWWWه دنWWWWبال مWWWWی کشWWWWد، و ايWWWWن متأسWWWWفانه بWWWWيماری            

 . آن با دست خود تيشه به ريشه ی خود می زندخوف انگيزی است که فرد مبتالی به

انسWان ِخردگWرای صWاحب فرهWنگ چWرا بايد نسبت به افکار و باورهای خود تعصب             

چWWيزی را کWWه              : بWWورزد؟ تعصWWب ورزيWWدن کWWار آدم جWWاهل بWWی تعلWWق فWWاقد فرهWWنگ اسWWت     

 پيش نمWی توانWد در بWاره اش بWه طWور منطقWی فکر کند به صورت يک اعتقاد در بستِ          
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چوبی را نشانش بده بگو تو . ساخته می پذيرد و در موردش هم تعصب نشان می دهد

را اين آفريده، بايد روزی سه بار دورش شلنگ تخته بزنی هر بار سيزده دفعه بگوئی 

اين ! بWرو چWند سWال ديگر برگرد بهش بگو خانه خراب           . کWارش تمWام اسWت     . مWن دوغWم   

 -! به عنوان عبادت بلغور می کنی معنی ندارد   حWرکات که می کنی و اين مزخرفاتی که        

 می گيرد پای همان چوبی که می پرستد درازت می کند به -مWی دانيد چه پيش می آيد؟    

.  اين را بهش می گوئيم تعصب-!عWنوان کافWر حربWی سWرت را گWوش تWا گWوش می برد         

اهالنه حWاال بفرمائWيد بWه ايWن بWنده ی شWرمنده بگوئWيد چرا تعصب نشان دادن آن بابا ج                

 است، تعصب نشان دادن ما که خودمان را صاحب درايت هم فرض می کنيم عاقالنه؟

تبلWWيغات رژيWWم هWWا هWWم درسWWت از هميWWن خاصWWيت تعصWWب ورزی تWWوده هWWا اسWWت کWWه                      

 .دست کم برای ما ايرانی ها اين گرفتاری بسيار محسوس است. بهره برداری می کنند

بپوشيم و داليل نضج و نفوذ آن را استثنا کنيم، به از نهضت عظيم تصوف که چشم 

علل متعددی که يک خفقان سنتی دو هزار و پانصد ساله را بر قلمرو موسوم به ايران 

 - کWه از قضWا تعدادشWان چWندان هWم کم نبوده          -تحمWيل  کWرده اسWت انديشWمندان وطWن مWا            

درست و نادرسِت هرگز به درستی نتوانسته اند پاک و ناپاک و شايست و ناشايست و 

تWWوده کWWه غWWافل و نWWادان و         . افکWWار و عقWWايد را چWWنان کWWه بWWايد بWWا جامعWWه در مWWيان نهWWند  

بWی سWواد مWاند و تعصب جاهالنه کورش کرد، انديشه و فرهنگ هم از پويائی می افتد            

و در الک خWودش محWبوس مWی شWود و در نتWيجه، تبليغاتچی های حرفه ای می توانند             

وقتWWی لقWWب جWWبار   . را بWWر زميWWنه ی تعصWWب عامWWه قWWابل پذيWWرش کنWWند     هWWر انديشWWه ئWWی   

آدمخWواری مWثل شWاه صWفی را بگذارنWد ظWل اهللا، ياروئWی کWه همه ی فکر و ذکرش اهللا                      

 است چه کند؟

 :نمونه می دهم

يکی از پرشکوه ترين مبارزاتی که طی آن ملتی توانسته است تمام فرهنگ خود را 

 آن پWWوزه ی اشWWغالگران را بWWه خWWاک بمWWاند نهضWWت  بWWه مWWيدان بWWياورد و بWWه پشWWتوانه ی

 . تصوف در ايران بوده است
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همه ميدانيم که ايرانيان فريب در باغ سبزی را خوردند که اعراب با شعار مساوات 

بحران های اجتماعی ايران هم به اين فريب . و عWدل و انصWاف بWه آنها نشان داده بود           

 تWوان گفWت دفاعWی از کشWور صورت       خوراگWی تحWرک بيشWتری بخشWيد تWا آنجWا کWه مWی               

امWا اعWراب با ورود به   . نگرفWت و دروازه هWا از درون بWه روی مهاجمWان گشWوده شWد               

ايWWران شWWعارهای خWWود را فWWراموش کWWردند و روشWWی بWWا ايرانWWيان در پWWيش گرفتWWند کWWه                  

ن کار عرب صحراگرد در ايرا. فWی الواقWع رفWتار فWاتح بWا مغلWوب و خواجه با برده بود                

وقاحتش به آنجا . بجائی رسيد که وقتی پياده بود ايرانی حق نداشت سوار مرکب بماند

رسWيد کWه بگويWد اگWر سنگ و خوک و ايرانی از جلو نمازخانه بگذرد نماز عرب باطل         

 !است

عWرب بWيابانگرد بWی فرهWنگ بWه ملتWی کWه فرهنگWی عميق داشت و به مظاهر هنری           

 حرام است، شعر مکروه است، رقص معصيت  خود به شدت دلبسته بود گفت موسيقی      

کفر محض ) نقاشWی و حجازی و چهره سازی و پيکرتراشی        (اسWت، هWنرهای تجسWمی       

امWا ايرانWی بWا همWه ی فرهWنگش بWه پاخاسWت و در برابر اين تحريم ايستاد و به               . اسWت 

جWنگ آن رفWت و بر بنياد همان دينی که هرگونه تجلی ذوق و فرهنگ و هنر را به آن             

فجيع منع کرده بود نهضت تصوف را تراشيد و عاشقانه ترين شعر زمينی را      صWورت   

زيباترين معماری را . و موسيقی را و رقص را در قالب قول و َسماع به خانقاه ها برد

بWه عWنوان معماری اسالمی ارائه داد و گنبدهائی باالی اين مسجد و آن مزار به وجود           

  WWنجمد اسWيقی مWWا موسWWگ در آنهWWه رنWت  آورد کWWه حقيقWWای آن بWWش هWا و نقWWرح هWWت و ط

ايWن نهضWت نWه فقWط فرهWنگ ايرانی را      . تجلWی عقWده ی ممWنوعه و سWرکوفته ی رقWص       

نجWات بخشيد بلکه تمامی احساسات ملی و ضد عربی ايرانيان را هم از طريق عناصر        

نقWWوش هWWنرهای . و اشWWکال نماديWWن همچWWون متلکWWی بWWه خورجيWWن هWWنر اسWWالمی چWWپاند   

مثًال طرح موسوم به بته جقه :  اين لحاظ به راستی قابل مطالعه استاسWالمی ايران از   

سWWروی کWWه از فراسWWوهای آئيWWن زرتشWWت مWWی آيWWد و بWWرای ايرانWWيان   . همWWان سWWرو اسWWت

درخت مقدس بوده، و نشانه ی جاودانگی و سرسبزی ابدی، که البد رديف های آن را 
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طرح معروف به اسليمی قوس ها و دواير  . در کWنده کWاری هWای تخWت جمشWيد ديده ايد            

 است که استيليزه - ميوه مقدس زرتشتی  -نWيز، اگWر از مWن بپرسWيد می گويم همان انار            

شWده و گلWش بWه شWعله هWای آتWش می ماند که يادآور آتشکده ها است و سرش به تاج            

 .کيانی ميماند

 :بگذاريد حقيقت تلخ تری را بهتان بگويم

ياد نگيرد و تمرين  « اگر   »نياموزد« ايWن دسWتگاه پيچWيده ئWی کWه مغWز مWا اسWت اگWر                 

اگWر آدمWيزاد تWو جWنگل با گرگ ها بزرگ بشود نه         .  بWه دو پWول سWياه نمWی ارزد          »نکWند 

. مغWزش بWه دادش خواهد رسيد نه حتی قوه ی ناطقه اش را خواهد توانست کشف کند        

بWWا جاهWWای ديگWWر دنWWيا کWWاری نWWدارم، در ايWWران خودمWWان تWWوده ی ملWWت مWWا در تمWWام طWWول  

خش امکWان تعقWل، امکWان تفکWر، امکان به کار گرفتن اين چيزی را که بهش مغز          تWاري 

البته اين که در تاريخ ملتی نوابغی چون خوارزمی و خيام و حافظ         . مWی گويWند نداشWته     

اوًال که خوارزمی و خيام و . و بيرونWی و ابWن سWينا به ظهور برسند مطلبی ديگر است        

ماعWWWی را طWWWرح بريWWWزند يWWWا بWWWه پWWWيش برانWWWند و       امWWWثالهم نمWWWی توانسWWWه انWWWد انقالبWWWی اجت

تازه غولی چون ! دانWش شWان هWم چWيزی نبوده است که به کار توده آيد، و همان بهتر      

حWافظ هWم کWه بWه اعWتقاد مWن تاج سر همه ی شاعران همه ی زبانها در همه ی زمانها            

 اسWWت وقتWWی در دسWWترس تWWوده قWWرار گرفWWت سرنوشWWتش چWWه خواهWWد بWWود جWWز ايWWنکه بWWا   

 ديوانش فال بگيرند؟ 

مWن نمWی گويWم تWوده ی ملت ما قاصر است يا مقصر، ولی تاريخ ما نشان ميدهد که             

ايWن تWوده حافظWه ی تاريخWی نWدارد، حافظه ی دست جمعی ندارد، هيچ گاه از تجربيات            

عينWی  اجتماعWيش چيزی نياموخته و هيچگاه از آن بهره ئی نگرفته است و در نتيجه       

        Wه اسWارد بWا کWر جWيده به پهلو غلطيده، از ابتذالی به ابتذال ديگر هWو اين -تخوانش رس 

حرکWت عرضWی را حرکتی در جهت پيشرفت انگاشته خودش را فريفته، من متخصص         

انقالب خود . انقWالب نيسWتم ولWی هWيچ وقWت چشWمم از انقالب خود انگيخته آب نخورده              

بWرای اشغال شدن  انگيخWته مWثل ارتWش بWی فWرمانده بيشWتر بWه درد شکسWت خWوردن و                     
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گWزک بWه دسWت دشWمن دادن مWی خWورد تWا شکسWت دادن و دمWار از روزگWار دشWمن بر                     

ملتWی کWه حافظWه ی تاريخی ندارد انقالبش به هر اندازه هم که از لحاظ مقطعی     . آوردن

يعنی در .  توصيف شود در نهايت به آن صورتی در می آيد که عرض شد»شکوهمند«

در . يعنی عملی خالق صورت نخواهد داد. ب در می آيدنهايت امر چيزی ارتجاعی از آ

برابر بيداد ُمغ ها و روحانيان زردشتی که تسمه از گرده اش کشيده اند فريب عرب ها 

دروازه هWا را به روی شان باز می کند، و دويست سال بعد که از فشار          . را مWی خWورد    

يWWاد هندوسWWتان         عWWرب بWWه سWWتوه آمWWد و نهضWWت تصWWوف را بWWراه انداخWWت دوبWWاره فWWيلش   

مWWی کWWند و عناصWWر زردشWWتی را کWWه بWWا آن خشWWونت دور انداخWWته پWWيش مWWی کشWWد و از       

شWWباهت جقWWه ی انWWار بWWه تWWاج کيانWWی بWWرای سWWوزاندن دمWWاغ عWWرب هWWا طWWرح اسWWليمی                    

شاه اسمعيل به .  هنرش پيش ميرود ولی جامعه در عمل واپسگرائی ميکند-می آفريند

       Wی افWی مWل سياسWند         داليWيعه کWت را شWه مملکWط کWه فرض کنيم از لحاظ   (تد وسWاری کWک

ولی اين کار به ) سياسWی بسWيار خWوب اسWت زيرا کشور را از اضمحالل نجات می دهد        

به قيمت از دست رفتن فرهنگ و هنر و دانش در ايران، : بهای سنگينی تمام می شود

 حاضر به قبول مذهب و از آن جملWه بWه بهWای جWان حدود نيم ميليون نفر آدميزادی که      

ديگWری نيسWتند و نمWی خواهند دست از سّنيگری بردارند و توی اذانشان بگويند علی             

امWا هميWن تWوده کWه از تWرس شمشWير شWيعه شWد يWا تظاهر به شيعه گری کرد                . ولWی اهللا  

چWWندی بعWWد بWWه کلWWی موضWWوع را از يWWاد مWWی بWWرد و چWWنان تعصWWبی جانشWWين حافظWWه ی        

حتWی قWبول می کند که اگر پنج تا سّنی بکشد   !  تماشWا کWن  تاريخWيش مWی شWود کWه بWيا و      

بWه شWاهش کWه ضمنًا رياست مذهبی هم دارد و لقب        . يکراسWت راهWی بهشWت مWی شWود         

خWودش را گذاشWته کلب آستان علی می گويد مرشِد ُکل و در رکابش برای اعتالی دين              

شمشWWير مWWی زنWWد و جهانگWWيری مWWی کWWند، حWWال آن کWWه مرشWWد کWWل شWWب و روزش بWWه           

ميگسWاری مWی گWذرد و بWرای دسWت يافتWن بWه زن شWرعی پادشWاه فWالن کشور خاک آن               

 !کشور به توبره می کند

 :برگرديم به مطلب مان
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بWاری، نقاشWی و رقWص و موسWيقی و شWعر دسWت بWه دسWت هم داد و درست از قلب                 

مراکWز اسWWالمی، از مWWيان خانقWاه هWWا بWWه تWپش در آمWWد و غWWريو ايWن فرهWWنگ سرشWWار از     

تا اينجا رهبری مقاومت . تWی در قصور خلفای ظاهرًا مسلمان هم طنين افکند  زيبائWی ح  

و مWبارزه بWا مWتفکران و آزاد انديشWان بWود و علی رغم دربار خلفا که با شدت و حدت          

بWه صWوفی کشWی و قلWع و قمWع صWوفيان سWرکش پرداخته بود تصوف تا آنجا نفوذ پيدا              

 . مذهبی در آمدکرد که خانقاه ها عمًال به صورت مراکز اصلی

متأسWفانه ايWنجا مجWال آن نيسWت کWه نشWان بدهم اسالم عربی چه بوده و اسالمی که               

امWا مWی توانWم نکWته ی کوتاهWی از معWتقدات يکی از       . تصWوف ايرانWی از آن سWاخت چWه        

 :سران صوفيه را نقل کنم، که مشت نمونه ی خروار است

گ اذان صWWWوفيان گWWWرد آمWWWده بودنWWWد در خانقWWWاه، و از بWWWيرون بWWWان«

شWWيخ سWWری جنبانWWيد و ). بWWزرگ اسWWت خWWدا(» اهللا اکWWبر«برخاسWWت کWWه 

 »!)من از خدا بزرگ ترم. ( و َاَنا اکبُر ِمنُه-: گفت

پس از آن که نقش سياسی اجتماعی خودش را .  هيچ-اما کار تصوف به کجا کشيد؟

دند و به انجام رساند پادشاهان ايران آن را از درون مايه ی فرهنگی و مليش خالی کر

بWه صWورت پفWWيوزی و مفWتخوری و درويWش مسWWلکی درش آورنWد و ازش آلWت معطلWWه       

سWاختند تWا بWی مWزاحم تWر بتوانWند بWه نوکWری و سرسWپردگی دربار خلفای عرب افتخار                    

 .کنند و خون وطنخواهان و استقالل طلبان را بريزند

داشت هايم البWته ايWن طرحWی اجمالWی و فشWرده بود که دادم و بعيد نيست پاره ئی بر         

اين طرح را دادم تا بتوانم بگويم که آن نهضت عظيم چه بود و چه        . نادرسWت هم باشد   

امWا بعدهWا کWه مورخWان مغWرض قلWم بWه مWزد بWه اقتضWای سياسWت های روز گفتند                      . شWد 

تصوف از همان اول چيزی جز مفتخوری و گدامنشی و درويش مسلکی نبوده، ما اين 

 .حکم را مثل وحی منزل پذيرفتيم
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اگWر گفWته انWد انوشWيروان آدمکWش دو دوزه بWاِز فرصWت طلب مظهر عدل و انصاف                   

بWوده، ايWن حکWم را هWم مانWند وحWی مWنزل پذيرفWته ايWم و اگWر فردوسWی اشWتباه کWرده يا                    

ريگWی بWه کفWش داشWته و اسWطوره ی ضWحاک را بWه آن صWورت جا زده، حتی طبقه ی          

 . وحی منزل پذيرفته اندتحصيل کرده و مشتاق حقيقت ما نيز حکم او را مثل

مWن موضWوع قضWاوت نادرسWت در باره ی نهضت تصوف يا اسطوره ی ضحاک را           

بWه عWنوان دو نمونWه ی تاريخWی مطWرح کWردم تWا بWه شما دوستان عزيز نشان بدهم که                    

اين نمونه ها را آوردم تا آگاه باشيد چه حرامزادگانی . حقيقت چه قدر آسيب پذير است

 برداشت های ما نشسته اند که می توانند به افسونی دوشاب بWر سWر راه قضاوت ها و   

را دوغ و سWفيد را سWياه جلWوه دهWند و بوقلمWون رنWگ کرده را جای قناری به ما قالب          

ايWن نمونWه هWا را آوردم تWا چنان که در ابتدای صحبتم گفتم زمينه ای باشد برای               . کنWند 

ی که از فردا، از آينده، روحم را    آن کWه به نگرانی هايم بپردازم، نگرانی های جانگزائ         

حWاال کWه ايWن زميWنه را بWه وجود آوردم              . مWی تراشWد و اره بWه اسWتخوان هWايم مWی کشWد            

مWWی توانWWم بWWه شWWما بگويWWم کWWه در شWWرايط درون مWWرزی تعصWWب اگWWر بWWرای روشWWنفکران  

جامعWه کوچکتريWن امکWان عمWل کWردن بWه رسWالت اجتماعWی و انسانی وجود ندارد، از                

 که طبقه ی تحصيل کرده و آگاه جامعه هستيد و اين بختياری را هم داشته ايد که            شWما 

چWند گاهی دور از دسترس اختناق به خودآموزی بپردازيد هرگز پذيرفته نيست که هر             

حکمWی و هWر ايسWمی را وحWی مWنزل تلقWی کنWيد و نسWنجيده و انديشWه ناکWرده هWر حکم                   

ای شما وجود دارد که چند صباحی از نعمت     اين امکان بر  . پWيش سWاخته ئی را بپذيريد      

آزادانWه انديشWيدن بWرخوردار باشWيد، پWس از ايWن امکWان تWا آنجا که فرصت داريد سود                

اگWر از يWک دانشجوی دانشگاه های ايران سخن پذيرفتنی باشد که در شرايط                . بجوئWيد 

 ئی ناسWاز مجWبور به قبول احکامی می شود که ظاهر شسته روفته ئی داشته و وسيله   

بWرای سWنجيدن لنگWی هWای ايWن احکWام در اختWيارش نWبوده، باری چنين سخنی از هيچ                 

 .يک شما پذيرفتنی نيست
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شما به اين بحث و جدل ها، به بده بستان های . بWرای شما مجال بحث و جدل هست   

زيرا . فکWری، محتاجWيد، موظفWيد، ناچWاريد، زيWرا حWيات فWردای مWا بWه آن بسWتگی دارد                 

     Wاره اگWردا دوبWو اشتباه کنی سالمت و هستی مرا به خطر می اندازی و اگر من به      فWر ت

. خطWر کم دانستن از خطر ندانستن بيشتر است     . غلWط بWروم تWو را بWه بWيراهه مWی کشWم              

نيمه حکيم بالی جان است نيمه فقيه بالی «واقعWًا راسWت گفWته انWد قديمWی هWای مWا کWه            

 ناگهان می جنبد و بی فکر و    ناآگاهWی تWوده خWود خطWری بWالقوه هسWت، چون            . »ايمWان 

بWی هWدف دسWت بWه عمل می زند؛ اما اگر تو نتوانی درست انديشه کنی آن خطر بالقوه      

 .به فاجعه ئی مبدل می شود

شWما بWايد در هWر لحظWه خودتWان را بWه محاکمWه بکشيد که آيا واقعًا آنچه می گويم و              

عه ئی ادعا کنم که اگر از مWی کWنم درسWت اسWت؟ آيWا مWی توانWم بWی هيچ نگرانی و دغد            

شWWرافت انسWWانی خWWود بخواهWWم ضWWامن صWWحت انديشWWه هWWا و برداشWWت هWWای مWWن بشWWود             

بWی لحظWه ئWی تWرديد ايWن ضWمانت را خواهWد پذيرفWت؟ شWما حWق نداريWد کWم بدانWيد، حق                   

نداريWد بلغWزيد، حWق نداريد اشتباه کنيد، زيرا فقط ديوانه ها می توانند توهمات شان را      

 .ف تلقی کنند و از احتمال اشتباه هم کِک شان نگزدحقيقت صر

شWWما حWWق نداريWد بWWه هWيچ يWWک از احکWWام و آيWه هائWWی کWWه از    : حWرف آخWWرم را بگويWم  

ايمان   . گذشWته بWه امWروز رسWيده و چشWم بسWته آنهWا را پذيرفWته ايWد ايمان داشته باشيد               

تباع خود ايمان فقط فريب و دروغ است که از ا. بWی مطالعWه سد راه تعالی بشری است      

مطلWق مWی طلWبد و بWه آنهWا تلقيWن ميکWند که اگر شک آورديد روی تان سياه می شود؛                   

انساِن متعهِد حقيقت . چWرا کWه تWنها و تWنها شک است که آدمی را به حقيقت می رساند         

جWو هWيچ دگمWی، هWيچ فرمولWی، هWيچ آيWه ای را نمWی پذيWرد مگWر اين که نخست در آن                    

رگWWاه عقWWل و مWWنطق بسWWنجد، و هنگامWWی بWWه آن معWWتقد شWWود کWWه    تعقWWل کWWند، آن را در کا

وقتی منطق ديالکتيکی مرا مجاب   . حقانيWتش را بWا داليWل متقWن علمWی و منطقی دريابد             

کWWرده باشWWد کWWه آِب دو رودخانWWه نمWWی توانWWد مWWرا بWWه يکسWWان ترکWWند، مWWن حWWق دارم بWWه        

ن تجربه ی تاريخی       تجWربه هWای تاريخی نيز شک کنم؛ مگر اين که شرايط پيروزی فال      
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 کوتاه ترين فاصله ی ميان دو نقطه خط -سر موئی با شرايط جامعه ی من تفاوت نکند

راسWWت اسWWت بWWی گمWWان، امWWا در هندسWWه بمWWا آموخWWته انWWد کWWه هميWWن نکWWته ی از آفWWتاب         

و ما در همان . روشWن تWر هWم تWا بWه طWور علمWی اثWبات نشود قابل اعتنا نمی تواند بود              

التی ايمان می آوريم که تنها اگر ذره ئی به چشم عقل در آن نگاه کنيم از   حWال بWه مهم    

 .سفاهت خود به خنده می افتيم

 :يک نگاهی به اديان موجود جهان بيندازيد

اعتقاد و ايمان دينی و مذهبی، از بت پرستی بگيريم بيائيم تا دين موسی و بوديسم         

 يWک صWندوقچه ی در بسWته به    و آئيWن زردشWت و مسWيحيت و چWه و چWه، معمWوًال مWثل               

به احتمال قريب به يقين، همه ی ما که . طWور ارثی از والدين به فرزند منتقل می شود     

. زير اين سقف جمع شده ايم، اگر اهل مذهبيم به مذهبی هستيم که والدين ما داشته اند

در . ديWن، تنه ی اصلی و نخستين است   . البWته ايWن جWا صWحبت از مذهWب اسWت نWه ديWن                

طعWی از تWاريخ، دين، به داليل مختلف گرفتار انشعاب می شود و مذاهب شاخه وار         مقا

گويا دين اسالم هفتاد و چند شاخه يا مذهب . از آن می رويد و جداسری پيش می گيرد  

هر مذهبی هم طبعًا برای خودش . داشWته کWه امروز به حدود صد و سی و چهل رسيده        

 ی روحانيت هر مذهبی هم المحاله معتقدند افراد جامعه. يWک جامعWه ی روحانيت دارد      

کWه تWنها مذهWب ايشWان بWر حق است و مذاهب ديگر و اديان ديگر کفرند و غلط زيادی                   

 ايWن هWم قWبول، چWون اگWر چنيWن اعWتقادی نداشWته باشWند کWه بWايد بروند دين             -.مWی کنWند   

 .ديگری اختيار کنند

وای کفر و دين باقی حWاال مWا يWک لحظWه مذاهWب موجود جهان را روی زمين در دع            

 :بگذاريم خودمان اوج بگيريم و از بيرون، از آن باال، بهشان نگاهی بيندازيم

بWا کاتولWيک و پروتسWتان و انجيلWی و کواکWر و گريگوری و ارتودکس آن           (مسWيحی   

با سنی و شيعه و (، مسلمان   )کWاری نداريWم، چون اينها از مقوله ی جنگ داخلی است           

با شينتو و کنفسيوسی (، بودائی )يگر اسالم هم کاری نداريمحنفی و حنبلی و مذاهب د

برهمائی، زردشتی، مهری، مانوی، بت پرست، آفتاب   ) و دائوئWی ايWن هم کاری نداريم       
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و همه با اين اعتقاد که     ... پرسWت، آتWش پرسWت، شWيطان پرسWت، گWاو پرسWت، يهWودی               

 .فقط مذهب من بر حق است

 : کنيم برای مان يک سوال مطرح می شودخوب ما که رفته ايم از باال نگاه می

عقل حکم می کند که فقط . باالخWره همWه ی اينها که نمی توانند مذهب بر حق باشند           

منظور من البته فقط يک مثال است و در َمثل مناقشه . يکWی از ايWن همWه بWر حWق باشد           

م و من هم در مقانی نيستم که به حق و ناحق بودن اين مذهب و آن مذهب حک       . نيسWت 

اما اين را می توانم بگويم که من به صرف ادعای آن کاهن بودائی به        . يا رد حکم کنم   

بWر حق بودن بوديسم، محال است ايمان بياورم، چرا؟ تنها به اين دليل بسيار ساده که         

او مذهWبش را از طWريق بررسWی مذاهWب ديگWر انتخاب نکرده بلکه مذهبش بهش ارث              

ن حWق انتخاب پذيرفته است، پس هيچ جهتی ندارد  رسWيده و آن را بWدون مWنطق و بWدو     

بودائيگريش را ارث برده و به اين دليل بسيار سست می گويد . ادعWايش درسWت باشWد     

ديWن بودا بر حق است؛ پس اگر در يک خانواده بت پرست متولد می شد و بت پرستی         

کنيم حتی اگر يک لحظه هم قبول . را بWه ارث می برد می گفت بت پرستی بر حق است            

 .که واقعًا بوديسم دين بر حقی است، باز حرف آن بابا ياوه است

انسWان ذی شعور فقط به چيزی اعتقاد نشان می دهد که خودش با تجربه ی منطقی    

با تجربه ی عينی، علمی، عملی، قياسی، فلسفی، و با     . خودش به آن دست يافته باشد     

 .دخالت دادن همه ی شرايط زمانی و مکانی

موجود متفکر منطقی است و الجرم بايد مغرورتر از آن باشد که احکام     انسWان يک    

پذيرفتWWن احکWWام و تعصWWب . بسWWته بWWندی شWWده را بWWی دخالWWت مسWWتقيم تعقWWل خWWود بWWپذيرد  

متأسفانه بايد قبول کرد که ما  . ورزيWدن بر سر آنها توهين به شرف انسان بودن است          

يک لحظه نرفته ايم از بيرون، از   بسWياری چWيزها را پذيرفWته ايWم فقط به اين جهت که               

 .آن باال به آنها نگاهی بيندازيم

جWنگ و جWدل های عقيدتی فقط بر سر اين راه می افتد که هيچ يک از طرفين دعوا       

. طالWب رسWيدن بWه حقيقت نيست و تنها می خواهد عقيده سخيفش را به کرسی بنشاند            
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ارزش و اعتبار و خاله و چنيWن جWنگ و مWرافعه ئWی درست به همين سبب حقير و بی               

 داريم تلفنی با واليت صحبت    -.زنکWی، وهWن آمWيز و در نهايWت امر مأيوس کننده است             

طرف می گويد هشت صبح است و من می گويم هشت شب است و هر دو هم . می کنيم

امWWا دعوامWWان مWWی شWWود، چWWرا کWWه يکديگWWر را بWWه دروغگوئWWی مWWتهم         . راسWWت مWWی گوئWWيم

 با اين آفتابی -:جره بيرون را نگاه می کند و بر سر من فرياد ميزنداو از پWن . مWی کنWيم   

کWه مWی درخشد چه طور به خودت اجازه می دهی مرا دست بيندازی و دروغی به اين              

 بی مزگی بگوئی؟

ببيWWن !  يWا للعجWب  -:مWن هWم از پWنجره بWيرون را نگWاه مWی کWنم و دادم در مWی آيWد کWه          

 !می کندحرامزاده چه جوری دارد مرا ريشخند 

و جWWنگ حWWيدری نعمتWWی شWWروع مWWی شWWود در صWWورتی کWWه هWWيچ کداممWWان دروغگWWو    

نيسWWتيم فقWWط کوتWWاه بينWWيم، فقWWط شWWرايط يکديگWWر را درک نمWWی کنWWيم، دانWWش و تWWيز بينWWی  

نداريم و شرايط زمانی و مکانی را در استنتاجات و برداشت های سطحی ئی که داريم        

 .دخالت نمی دهيم

 انسان نيست که اين چيز شگفت انگيز، اين اسباب موسوم آيا اين توهين به منزلت  

بWه مغWز و سيسWتم فکWری فقWط و فقWط بWر عرصWه ی خWاک در تملک اوست، و آن وقت             

گوسWفندوار بWه دنWبال احکWام غالWبًا بWيمارگونه ی می افتد و اين مفکرهی زيبای غرور                

 آفرين را بالستفاده می گذارد و ازش آلت معطله می سازد؟

                                                   

*              *              * 
 

 :کوتاه کنم

بWر اعمWاق اجWتماع حرجWی نيسWت اگWر چنيWن و چWنان بينديشWد يWا چنين و چنان عمل               

کWWند، امWWا بWWر قشWWر دانWWش آموخWWته ی نگWWران سرنوشWWت خWWود و جامعWWه، بWWر صWWاحبان        

 دانشجوی محروم از آزادی که امکان بحث  بر آن . مغWزهای قWادر بWه تفکر، حرج است        
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و جسWWت و جWWو بهWWش نمWWی دهWWند حرجWWی نيسWWت، امWWا بWWر شWWما کWWه از امکWWان تفحWWص و    

بWه ويWژه کWه شWما کناره جوئی        . مباحWثه و بWده بسWتان فکWری بWرخورداريد حWرج هسWت              

پس بر شما . نمWی کنWيد، به من چه نمی گوئيد، مردمی کوشائيد و مسئوليت می پذيريد          

    Wه جWت بWر منطقی از آن سلب شده است عميقًا منطقی      اسWان تفکWه امکWی کWه ئWای جامع

 :پرسش نگران کننده من اين است: خب. فکر کنيد
 

شWما جوانهWا کWه مردمWی شريفيد، از سرشتی ويژه ايد، در بند نام و              -

نان نيستيد، تنها سود و سالمت جامعه را می خواهيد و جان در سر 

بWWرنامه ئWWی در دسWWت داريWWد؟ چWWه    عقWWيده مWWی کنWWيد کجWWای کWWاريد؟ چWWه 

 می خواهيد بکنيد؟
 

کسWWی بWWه ايWWن پرسWWش دردنWWاک مWWن پاسWWخی نWWداده اسWWت، شWWما بWWه خودتWWان چWWه   

گمان کنم جواب .  اگر دل کوچک تان نمی شکند من خود بگويم        -جوابWی ميدهيد؟    

 :اين باشد که

 . چو فردا شود فکر فردا کنيم-

 !فقط برای تان متأسفم

 :ی گذرم و سوال ديگری، سوال نرم تری مطرح می کنماز اين سوال هم م
 

فردا چه می بايد بکنيد؟ آيا شما از خود چيزی ساخته ايد که       -

فWردا بWه کWاری بWيايد؟ با نظری انتقادی در خود نگاه کرده ايد که ببينيد        

 زيرسازی فرهنگی تان در چه حال است؟
      

تحصيل می کنند هنگام خروج  بسWياری از فWرزندان ملWت مWا که در خارج از کشور               

نخست به اين دليل که . از ايران به دو دليل کامًال روشن زير ساخت فکری سالم ندارند

اصWوًال در سنينی نيستند که مسائل فرهنگی و هويت ملی برای شان مطرح بوده باشد             
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يWا از شWرايط اجتماعWی وطWنمان آگاهWی هWای الزم بWه دست آورده باشند، و دوم به اين            

ل کWه اگWر هم به اين مسائل توجهی نشان می داده اند فضای سياسی کشور فضائی                دلWي 

نWبوده اسWت کWه در آن آزادانWه توانسWته باشWند راجWع بWه ايWن مسWائل انديشWه و بررسی                 

يکی اين که امکان دستيابی به منابع چنين تحقيقات و تتبعات کارسازی در ميان  . کنWند 

تWی که در دسترس گذاشته می شود قابل اعتماد  نWبوده، ديگWر ايWن کWه آمارهWا و اطالعا        

حتWWی جامعWWه  . کوچWWيک و بWWزرگ و آمWWار : بWWه قولWWی دروغ بWWر سWWه نWWوع اسWWت   . نيسWWت

 پس کامًال طبيعی است که -.شناسان ما از حقايق جامعه مان آگاهی های درستی ندارند

يچ غالب جوانان ما هنگام خروج از کشور مانند ترکه ی نازکی که از درختی بچينند ه         

اگWر منWی در ايWن سWن و سWال ناگزيWر بWه جالی وطن        . ريشWه ئWی بWا خWود نداشWته باشWند        

شWود، بWه هWر حWال ريشWه هايش را با خود می آورد، اما دانشجو جوان يک قلمه بيش              

نيسWت؛ نهWال نازکWی اسWت کWه تازه از درخت بريده در اين خاک غربت نشا کرده اند و                

گيرم ريشه می کند اما در خاکی .  و خاک استناگزيWر ريشه ئی که می گيرد از اين آب        

و فWردا کWه به وطن برگردد ريشه ئی با خود می برد که بدلی و قالبی    . کWه از او نيسWت     

 .است، با جغرافيای فرهنگی ما بيگانه است و با آن نمی خواند

مWن از تWه قلWب امWيدوارم در ايWن قضWاوت خWود يکصWد و هشWتاد درجه به خطا رفته                   

آنجWا کWه بWا اجWتماعات دانشWجوئی خارج کشور تماس داشته ام و به چشم        باشWم امWا تWا       

ديWWده ام در ايشWWان چWWندان دغدغWWه ئWWی نسWWبت بWWه ايWWن موضWWوع بسWWيار بسWWيار حسWWاس      

 .احساس نکرده ام

. دوسWتان بسWياری را ديWده ام کWه ظاهWرًا محيط ايرانی دارند، البته به خيال خودشان      

 رو حوضی می زنند، رقص بابا کرم را به   يعنWی قWرمه سبز می خورند، با دمبک رنگِ         

رقص های کاباره ئی ترجيح می دهند، يا اگر اعتقادات مذهبی دارند نماز می خوانند و 

روزه می گيرند، نسبت به چگونگی ذبح گوشتی که می خورند حساسيت فراوان نشان 

شود چادر مWی دهWند و پWاره ئWی از آنها اصًال خوردن گوشت را کنار می گذارند و اگر ن     

با مادر زن و برادر زن و خواهر زن و زن برادرشان . به سر کنند با چارقد می سازند    
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زيWر يWک سWقف زندگWی مWی کنWند و بWر ايWن گمان باطلند که چون سفره ی غذا را روی                

عادت را . زمين می گسترند فرهنگ ملی شان را حفظ کرده اند و ايرانی باقی مانده اند

WWی کنWWتباه مWWنگ اشWWا فرهWWه  بWWت کWWته اسWWان رفWWون يادشWWند، چWWی دهWWب مWWود را فريWWند و خ

آقWWازاده شWWان حتWWی زبWWان مWWادريش را بلWWد نيسWWت و از فارسWWی احWWتماًال فقWWط کلمWWه ی                   

پWدر سWوخته را يWاد گرفWته کWه معنWيش را هWم نمی داند و تازه با لهجه ی آمريکائی هم                     

 !چيز بسيار هشلهفی از آب در می آيد

کردگان جهانديده ی بسياری را ديده ام که از فردای کشورمان     من متأسفانه تحصيل  

تحصيلکردگان زيادی را ديده ام که فردا چون به وطن    . هWيچ دغدغWه ئWی بWه دل ندارند         

برگردند موجود بيگانه ئی خواهند بود در حد يک مستشار خارجی؛ بی هيچ آشنائی با 

. دبWيات خWود، بWWا هWنر خWWود   فرهWنگ ايرانWی خWWود، بWی هWWيچ آشWنائی بWا تWWاريخ خWود، بWWا ا      

در . موجWودی تWک ُبعWدی و فWاقد خالقيت که در بهترين شرايط يک ماشين است و بس           

 .اين جا که وطنش نيست بيگانه است و در آنجا هم که وطن اوست بيگانه

رسيدن به درجه ی تخصص در فالن يا بهمان رشته به هيچ وجه مفهومش صاحب 

ست، و سوال آزار دهنده ئی که مدام برای من       فرهنگ شدن و هويت فرهنگی يافتن ني      

مطWرح مWی شWود ايWن اسWت کWه فردا وطن ما به فرد فرد اين جوانان تحصيل کرده نياز                  

خواهWد داشWت، آيWا فWردا کWه اين جوانان به وطن مراجعت کنند تنها ليسانس و دکترا و               

 اند برای فWوق دکWترا يWا گواهيWنامه ی فالن يا بهمان رشته ی علمی که به دست آورده              

 پاسخگوئی به آن همه نيازهائی که داريم کافی خواهد بود؟

 

*                      *                     * 
 بWه آخWر حWرف هWايم رسيده ام، پرچانگی من هم خسته تان کرده است، اما بگذاريد         

 :دوستان يک بار ديگر بر مطلبی که پيش از اين گفتم برگردم

ختنق که رها می شود با اولين احساسی که از آزادی فکر و انسWان از يک فضای م     

. عقWيده بWه او دسWت مWی دهWد بWه هWيجان در مWی آيWد، و ايWن امWری بسWيار طبيعWی است                        
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احسWWاس ايWWن کWWه انسWWان مWWی توانWWد بWWدون وحشWWت از تعقيWWب مWWأموران دسWWتگاه تفتWWيش   

 نظWWريه ئWWی عقWWايد، بWWا اعWWتماد و اسWWتقالل و اختWWيار تWWام و تمWWام بWWرای خWWودش عقWWيده و   

اين احساس اما گاه می تواند باعث لغزش    . برگزيWند احساسWی سWخت شWورانگيز اسWت         

ايWن احساس اما گاه سبب می شود که ما بدون تفکر و تعمق نخستين عقيده ئی         . شWود 

را کWه بWر سWر راه مWان قWرار گرفت بپذيريم؛ يعنی به طرزی مطلق و مجرد، و فارغ از               

. رايط اقليمی و فرهنگی ايران کار بردی هم دارد يا نهايWن انديشWه کWه اين عقيده در ش      

من بايد اين احتمال را قبول کنم که فالن يا بهمان عقيده را در کمال حسن نيت و منتها 

بايد اين . بWا چشWم بسWته پذيرفWته ام، پWس نWبايد نسWبت بWه آن تعصWب خشWک نشWان دهم            

مWWن بWWا اعWWتقادات دسWWت               احWWتمال را بWWپذيرم کWWه شWWايد ديگWWران نWWيز در شWWرايطی مشWWابه     

يافWته انWد پس عاقالنه نيست که با آنها جدا سری و دشمنی ساز کنم زيرا نتيجه ی اين     

تعصWب ورزيWدن و لجWاج بخWرج دادن چWيزی جWز شWاخه شWاخه شWدن نيست، چيزی جز             

تجربه شدن، خرد شدن، تفکيک شدن، ضربه پذير شدن، هسته های پراکنده ی ناتوان 

 . واقعيت ها پرت ماندن نيستساختن و از

 شWعار احمقانWه ئی بود که اصًال دهندگانش را هم      »هWر کWه از مWا نيسWت بWر ماسWت            «

مWWWا حWWWق نداريWWWم از            . مWWWا حWWWق نداريWWWم چنيWWWن طWWWرز تفکWWWری داشWWWته باشWWWيم      . خوردنWWWد

تWئوری هWای مان دگم بسازيم و به آيه های کتاب سياسی مان ايمان مذهبی پيدا کنيم و     

بWر مWا فWرض اسWت کWه چWيزی را کWه درسWت انگاشWته ايWم در           . هالنWه بورزيWم  تعصWب جا 

محيطWWی کWWامًال دموکراتWWيک، در فضWWائ آزاد از تعصWWبات شWWرم آور قشWWری، در جWWّوی       

سرشار از فرزانگی که در آن تنها عقل و منطق و استدالل محترم باشد با چيزهائی که 

ر اشتباه افتاده ايم ديگران چراغ ديگران درست انگاشته اند به محک بزنيم تا اگر ما د

 .راه مان شوند و اگر ديگران به راه خطا می روند ما از لغزش شان مانع شويم

مWا بWه جهWات بWی شWمار بWه ايجWاد يک چنين فضای آزادی برای بده بستان فکری و                  

 :تفاهم متقابل نيازمنديم
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ِصرِف . لطند هيچ کس نمی تواند ادعا کند که من درست می انديشم و ديگران غ           -١

 .داشتن چنين اعتقاد خودبينانه ئی دليل حماقت محض است

.  اگWر احتمال صحت و حقانيت انديشه ئی برود آن انديشه لزومًا بايد تبليغ بشود              -٢

 .منفرد و منزوی کردن چنان انديشه ئی بدون شک جنايت است

طريق  فWرد فWرد مWا بWايد بکوشWيم مردمWی منطقWی باشWيم، و چنين خصلتی جز از                      -٣

 .بحث و گفت و شنود با صاحبان عقايد ديگر محال است فرا چنگ آيد

 معWتقدات دگماتيکWی کWه در بWاور انسWان مWتحجر شWده اسWت تWنها از طWريق تبادل                   -٤

آن کWه از برخورد  . انديشWه و بWرخورد افکWار اسWت کWه مWی توانWد بWه دور افکWنده شWود                 

هالWWت و نادانWWی هWWيچ فکWWری بWWا ديگWWران طفWWره مWWی رود متعصWWب اسWWت و تعصWWب جWWز ج 

 .مفهوم ديگری ندارد

 حقيقWت جWز بWا اصطکاک دموکراتيک افکار آشکار نمی شود، و ما بناگزير بايد               -٥

مردمWی باشWيم کWه جWز بWه حقيقWت سWر فWرود نWياريم و جWز بWرای آنچه حقيقی و منطقی                       

 .است تقدسی قائل نشويم حتی اگر از آسمان نازل شده باشد

 روحياتی از اين دست نياز خواهد داشت تا نيروها بتواند وطن ما فردا به افرادی با     

 :و سوال من اين است. يک کاسه بماند

  آيا از خودتان برای فردای وطن فرِد کارآيندی می سازيد؟-

 .اما اين سوالی است که پاسخش فقط بايد خود شما را مجاب کند

 .متشکرم
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 در اين بن بست
 

 دهانت را می بويند

 »دوستت می دارم«گفته باشی مبادا که 

 دلت را می بويند 

 !                                                 روزگار غريبی است، نازنين
 و عشق را 

 کنار تيرک راهبند

 تازيانه می زنند

 .                                             عشق را در پستوی خانه نهان بايد کرد
 کج و پيچ سرمادر اين بن بست 

 آتش را

 به سوختيار سرود و شعر

 .                                               فروزان می دارند

 به انديشيدن خطر مکن

 !                                               روزگار غريبی است نازنين
 آنکه بر در می کوبد شباهنگام

 .به کشتن چراغ آمده است

 .                                        نور را در پستوی خانه نهان بايد کرد      
 آنک قصابانند

 بر گذرگاهها

 مستقر،

 با کنده و ساطوری خون آلود
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 !                                            روزگار غريبی است نازنين
 و تبسم را بر لبها جراحی می کنند

 و ترانه را

 .بر دهان

 .                                         شوق را در پستوی خانه نهان بايد کرد 
 کباب قناری

 بر آتش سوسن و ياس

 !                                        روزگار غريبی است نازنين
 ابليس پيروزمست

 .سور عزای ما را بر سفره نشسته است

 .   خدا را در پستوی خانه نهان بايد کرد                                    
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