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 1خاطره 

ــت   ــت نيس ــا و جهال ــام بته ــر اي  ديگ
 ديگر آن دختران زنده بر گور جهالـت 
ــاني  ــاموش ظلمـــ  اال اي وادي خـــ
ــيطت    ــر بسـ ــه بـ ــك كـ ــال اينـ  ببـ
ــمان  ــد آسـ ــام بلنـ ــر بـ ــدايي از بـ  نـ
ــوار   ــاش اي ديــ ــاهد بــ ــه شــ  كــ

 

ــتمگر نيســت   ــون س ــام فرع ــر اي  ديگ
ــده    ــب لبخن ــه ل ــود ب ــا  خ ــده  دارن

 اال اي وادي خـــــاموش تنهـــــايي 
ــد  ــان شــ ــزدان نمايــ ــت يــ  حجــ
ــاد   ــنم فريــ ــا ميكــ ــق اينجــ  عشــ
 گــــــواهم بــــــاش اي شــــــالق

 

 همتا ندايم بشنو اي بي

 هـ ق 1424محرم الحرام  30
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 2خاطره 

 نكه در بـدترين شـرايط دوران زنـدگي عمـرم سـپري     گذرانم از اي مي دوران سختي را
هـاي   شود هيچ تالشي براي جبـران اتـالف عمـر نخـواهم توانسـت اگـر چـه تجربـه         مي

ام اما سنگيني اين معضالت به حدي بوده  گرانبهايي در تحمالت اين مشقتها بدست آورده
انم كـه در ايـن   توان براي آن در نظر داشت خود و خانواده و نزديك نمي است كه بهايي را

چگـونگي جبـران را در بعضـي جهـات     اند  ارتباط اوضاع فالكت باري را متحمل گرديده
توان كرد قضيه پيش آمده سرنوشت زندگي پرتالطم بنده را معلوم نخواهد كرد  نمي هرگز

 پـرغم هـاي   اندازد و اگر چه دوستان و ياران همدردي را كه سينه مي در كدام ساحل لنگر
نمود اما هرگز طعنـه دشـمنان و ناهمـدمان را از يـاد      مي بر دل پاره پارة منمرحمي ها  آن

اي  نخواهم بود و تمسخر گرفتن يارانم را كه چگونـه بايـد تحمـل كـنم كـه بـدون وقفـه       
را در اوضـاعي قـرار داده كـه    هـا   آن و يـاراي و تـوان دوري  انـد   كماكان دلبسته بنده بوده
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بلند مناطق كوهستاني در حدقه چشمان سـر بـه   هاي  اشكهايم چون باران زمستاني در قله
فلك كشيدة كوهستان به يكديگر استحكام بيشتري خواهد بخشيد از كدام گوشه بدبختيها 

كـه اينگونـه   اند  و ظلمات روا داشته سخن گويم آيا جوهر انسان بودن را هرگز ياد نداشته
رترين آدميان را محسوس، وضع ممكن در آورده و در چشمان خود منفوترين  مرا به فجيع

شد خداوندا! اگر صـفات عـدالتخواهي و    مي كه دستهاي ظالمانه شان بر حلقومم ملموس
عدالت گستري را همانطوري كه در ذات پاكت موجود است در دلهاي بندگانت بنا نمايي 
ديگر اين تالطم امواج روزگار انساني را در خود غريـق نخواهـد نمـود و گـر نـه شـاهد       

انسـان  هـا   آن جهان گستر كه عظمتهاي  ر بندگانت باشي ترازوي عدل را با كفهظلمات ب
جهان هستي را از رويت كردارت بي بهره ساخته و در ابديت آنچه را كه خواستت باشـد  

 نمايي. مي ابالغ

پروردگارا صبر و شكيبايي عظيم بر ما ده كه بتوانيم براي روز محشر انتظـارات نيـات   
 به اميد توفيق در جهان ابديت         هره جوئيم!خاص خداونديت را ب

 3خاطره 

 چه آدميان هر يك به نحوي و طريقـي مقيـد بـه عقايـد و آداب و اذهـان و اديـاني      گر
گردد با انجام اعمـال و   مي باشند اما آنچه سرلوحة رسيدن به كماالت و افتخارات تلقي مي

د كردارهـاي انسـاني و   شـو  مي ابعادي كه مسائل اخالقي و انساني رعايت گردد محسوب
 .باشـد  مـي  تفكرات و گفتارهايي كه حقوق جوامع بشري مراعات گردد نشان آدميت بودن

گويند كه در احقاق حقوق فردي بشر هيچگونه تبعيضي قائل  مي انسان را بدان معنا انسان
 و ايدئولوژي جوامعها  نگردد و عقايد فرد در جامعه را محترم شمارد و بي حرمتي به ايده

 نقص حقوق فردي و اجتماعي است و مغاير با آنچه كـه مفهـوم انسـانيت تلقـي ميگـردد     
 باشد به اميد داشتن روزگاري كه بندگانش به مراحل تكامل يعني انسانيت برسند. مي

5/8/1382  
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 4خاطره 

 اين جسم من از خاك است هم خاك شود روزي
 هر كـس كـه مـرا خواهـد ايـن نـام مـرا خوانـد        

 

 از دفتر هم پاك شـود روزي اين نام من  
 شايد كه كند يـادم افسـرده شـود روزي   

 

اي كه حاصلش ارمغاني بـراي   در دنيايي كه دهها سال از عمر خويش را گذراندم ثمره
كسان باشد در بر نداشته و اين زوال عمر را چگونه وانمود نمـايم آيـا غيـر از ايـن بـوده      

جوامـع داده نشـده و ضـروريات    اي هـ  است كه اهميتي به اسـتوارهاي فكـري و انديشـه   
اجتماعي در تأمين مسائل مادي بوده و به صرف رسيدن بـه آنچـه كـه رقابـت اجتمـاعي      

صـحيح  هـاي   گرديده و افعال نا مناسـب كـه رواج آن در اثـر نبـودن برنامـه      مي محسوب
اقتصادي بروز نموده بود در اين گرداب معضالت غرق گشته و بي توجه به ابعاد متحمله 

ام محكوم بـه كيفـري    ماعي و فرهنگي و اوضاع نابسامان و فالكت بار خود و خانوادهاجت
ام كه نه تنها اصالحات در جامعه بـه وجـود نخواهـد آورد بلكـه مبـاني و اصـول        گرديده

قوانين را كه بر پايه عدالت اسالمي و اجتماعي بنا گرديده زير سؤال خواهد برد و ان شاء 
وي مراجع ذيربط احساسات قلبي جوامع در نظر گرفته به سر منزل اهللا با تجديد نظر از س

 مقصود واقع گرديم.

 به اميد رهايي از بند زندان و نجات جامعه براي عدالت اجتماعي  

6/8/1382 

 5خاطره 

اجتمـاعي بـه   هـاي   اي كه بدور از چشمان بهترين كسان در مكاني كه محروميت لحظه
هتزار در آورد و جسم و جـانم آنچـه را كـه بـر خـود      باالترين وجه پرچم حقارت را به ا

پر از كينه كه تنفسي مختل بـه بـار   هاي  نمودند شقاوت و بي همدمي كه سينه مي ملموس
آورده بود، اما چه گويم از آن لحظات سخن گفتني نيست كه نا همـدمان بـا چشـمان نـا     
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آزرنـد و   مي ح و روانم رانهفته است روها  آن آدمي خويش و با گفتار طنزآميز كه در نهاد
نمايند در گفتـار   مي گردند لذتي در خود احساس مي چون به خصلت ناشايست خود نايل

و حتي در خوردن طعام صفات حيواني هرگز از وجودشان دور نبوده و ايـن افعـال روح   
مـدام خـود را در زنـداني    انـد   آزار ناكسان كه بويي از ابعاد مادي و معنوي انسانيت نبرده

بينم كه روح و روان در هسته اين سلول چون مرغي در قفس ميل پرواز خواهند  مي يگرد
 باشد.   مي داشت تنها اميدم به آزادي فقط بخاطر خالصي از زندان روح

8/8/1382  

 6خاطره 

صحبت از شعار نيست چگونه بايد تحمل كرد كه كودكان و مردان و زنان و پيـران در  
آكنده از جـور و سـتم   هاي  ترين شرايط فقر و تنگدستي و سينهاي با بد گوشه و كنار خطه

برنـد آنگـاه سـردمداران     مـي  امكانات رفـاهي بشـري در محروميـت بسـر    ترين  از ابتدائي
حكومت خود را عالم به فقر زدائـي و رشـد فرهنگـي تلقـي نماينـد چـه بسـا نظامهـاي         

و شـوره زارهـا و    يي اسـت كـه در بيابانهـا   هـا  انسـان  حكومت شان تضييع كنندة حقـوق 
برنـد كـه برهنگـي و گرسـنگي      مـي  كوهستانهاي بي آب و علف در بحران و مشقتي بسر

توان پرچمدار هالكت برآنها نام گذاشت تبليغـات مبلغـان كـه بـا      مي مغلوبشان ننمايد آيا
را سپر نموده و خود را مدعيان واقعي نجات ها  مكش گلوبلهاي مفيد حقوقي جامعه سينه

باشـند كـه    مـي  نمايند هرگز به اين موضع گيري خـويش آگـاه   مي محسوبجوامع بشري 
را در تالش براي متزلزل ساختن برجهاي ظلمتي نمايند كـه   ها انسان شناخت افكار واقعي

 اند. ظالمان بيرق بدست بي شرمانه دمار از روزگارمان در آورده

 1382پائيز 
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 7خاطره 

به رياست و حكومت و آنچه كـه بـه   فالكت و شقاوت و هالكت در يك بعد رسيدن 
رساند در بعد متضاد قرار خواهند داشت از سويي فرزنداني و كودكان  مي سرمنزل مقصود

گردند و  مي بي پناهي كه از بدو تولد تا بقاء نسل قرباني طبقات مرفه و حاكمان سلطه گر
 ا طعمة سفاكانر ها انسان اين سلسلة نابهنجار اجتماعي گاه ثابت و گاه دگرگون سرنوشت

استعمارگري آنچنـان نظـرات   هاي  نمايد چه نامي بايد بر اين لغت نهاد در واقع دسيسه مي
جوامع بشري را تسخير نموده كه گويا سلطه جويان كه به سلطه گري خويش ابعاد وقـت  
 مادي را براي جوامع فراهم به طوريكه بعد معنويات را كه اصول خلقت بشري محسـوب 

هـا   آن نمايند و سرانجام جوامع را بسوي سرابي كه فنا و نابودي را بـراي  يم گردد نفي مي
نمايم مغلوب شـدن   مي دهند نهايتاً آنچه را كه از سياست تفهيم مي دارد حركت مي ارمغان

طبقة محروم اجتماعي و رسيدن سلطه جويان به اهداف منافع طلبي خودشان كه اسـتثمار  
 .هاست آن و استعمار نهاد واقعي

 1382پاييز  /اين پاييز هم در زندان

 8خاطره 

در دنياي كه مكانيسم حيات موجودات گوياي كشتن و زنده مانـدن اسـت چگـونگي    
نجات از اين اكولوژي طبيعت منحصر به مسائل غير مادي بودن و اتصال جوامـع انسـاني   

 ربه معنويات و حقانيت خداي يگانه سر مشـقي نـوين در سرنوشـت نـامعلوم وي پديـدا     
نمايد همانا توحيد الهامي است كه رابطين خدا و بندگان بـا نـزول آيـات آسـماني بـه       مي

صورت وحي نازل شده بندگان را مقيد و مطيع به قواعدي نموده كه هرگونـه انحرافـي از   
هـاي   خط توحيد همانا شرك و شراكت در نيات خداوندي خواهد بود چنانچه در بررسي

ن بندگي ايزد يكتا را نقد نمائيم نتيجاً در فراسوي موضوعات اي متكاملتري فكري و انديشه
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زواياي صعودي و نزولي كه نجات و بندگي حق و شـرك و مشـرك بـودن را بـه منزلـة      
انساني بنـا  هاي  توان تلقي نمود اين گوهر واال كه خداوند در انديشه نمي شناخت و منطق

 نمايد. مي ت ابدي دست پيدااصلي است كه به حياترين  نهاده ارزشمندترين و شاخص

 پاييز 10/8/1382

 9خاطره 

مباني دينـي  ترين  بارش رحمات خداوندي و مستعداتي كه بشر در راه رسيدن به اصيل
عمالً آنچه را كه نياز حقوقي و اجتماعي در روزگـاري كـه شـرايط انحـراف و انـزوا بـر       

ال آدمي از جاهليـت  جوامع گسترانيده شده خود گوياي حكمات خدايي است كه با انفص
اميدوارانـه را بـه پرتوهـاي نـوري     هاي  نمايد كه قدرتي عظيم كه روزنه مي اتصالي بر قرار

نمايـد بلكـه بـا     مـي  خطوط را تهيترين  سازد كه نه تنها گنجينه انحطاط از اصيل مي مبدل
خالء پيش آمده جنب و جوشي كه حاكي تزلزل در تزي بوجود خواهد آورد كه نـه تنهـا   

شمارند بلكه خود نتيجتاً بـه   مي را مردودها  آن مادي جوامع بشريهاي  انديشهترين  قيمتر
آن احساس خود شناسي كه اصول فلسفي انسان آن را رسيدن به آنچه كه از تكامل بـه آن  

نمايد خواهند رسيد و اين خود گنجي است كـه در قيـاس    مي مرحله واقعيات را ملموس
بـا تفكـر و   هـا   پيشگامان و جهش دهنـدگان در ايـن زمينـه   بار بخش نخواهد بود گر چه 

خواهـد بـود كـه    هاي  هر از گاهي درجامعه اسطورهاند  انديشه و جان خويش مستعد بوده
 اين بار تاريخ اسالم در درخشش گلگوني اين موهبت را خواهند درخشاند.

ايي كـه  و كاسـتي هـ  هـا   اگر زن را از ديدگاه معنوي بنگريم بيگمان پي بـه مظلوميـت  
شود نهفته است چه به لحاظ عقالني و قدرت  مي خداوند در وجود او نسبت به مرد ديده

 از مـرد تـر   جسماني و اراده و تصميم گيري و خالصـه ارزش نفسـاني بـه مراتـب پـائين     
باشد اما اگر باديدي مادي متناسب با روزگار و جهان فعلي موضوع را نقـد كنـيم گـاه     مي

موجودي است كـه مـردان بـا تفكـر و انديشـه      ترين  وگاه فريبندهظالمترين موجود هستي 
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عالي طعمه هوا و هوس و يا در پي تالش براي آسودگي زنان ديـن و دنيـاي خـويش را    
زير سوال خواهند برد مرداني كه معنويات الهي را كه الهام از آيات وحي شده بـر بنـدگي   

ز آنچه خدايشان فرمـان داده باشـند در   اي غافل ا با رسالت پيامبران انجام گرفته اگر لحظه
بلعنـد   مي را در كام خودها  آن اقيانوس غرق خواهند شد كه قطرات اشكهاي فريبنده زنان

منبع تمام كينه توزي و حسادتها كه در سرشـت مخلوقـات خداونـدي بنـا شـده در ذات      
عكس رسـيد  مادي زنان نهفته و هرگز در كمال هوا وهوس ظالمان از اين موجود بود و بال

به مرحله خوف خداوندي هرگز موجودي به مظلوميت زن نخواهـد رسـيد در روزگـاري    
 شود تجربه كرده و خواهيم كرد. مي كه عمرمان سپري شده و يا

11/8/1382   

 10خاطره 

خداوندي كه طبيعت بر حسب نظم خاص آفريد چگونگي رعايت مخلوقات بهر چـه  
نـا وصـف   هـاي   ايي اسـت كـه نيرنگهـا و حيلـه    منظور ننموده ايزدي كه هستي بخش دني

و ستايشها گرديده شده چگونه ناظري خواهد بود كه كودكاني با چشـمان  ها  پوشش نيكي
ظالمانـه شـان   هـاي   و خون خواراني با لبهاي خندان كه در چهرهاند  گريان خفته و يا مرده

گرسـنگان و  اي هـ  شود و قدمهاي پايمالي را بـر قلـل آرزوي   مي گويا لذت خاصي نمودار
 كوبيده خواهد شد.ها  آن تشنگاني كه نشاني از حاميت را در اين روزگار نديده بر سر

سنگين انباشـته  هاي  خون صخرههاي  اي كه از لخته بارالها! چگونه نظمي را عزم نموده
 جمال عدلت را بي مصفا نموده است راستي خداوند!ها  آن شده كه جبال

شده چگونه جايگاه امنـي را بـراي نظـارت لـذات ظـالمين       اقيانوسي كه از ظلمات بنا
اي اينبار كشتي بانت نوحي ديگر است و بندگانت غريـق   آسوده و بر مظلومان آشفته كرده

اي نخـواهي ديـد چـون مـردي      اي هرگز رتبه در اقيانوس، اگر قصد آزمون ايوبي بپا كرده
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يـت تصـحيح خـواهي    ها هدر برگـ را   اي و نابرابرهايت در بندگان نمرات صفر عادل بوده
 نمود به لطف و كرمت بخشاينده باش اي قادر متعال و اي عزيز شكست ناپذير.

  11/8/1382 

 11خاطره 

گرايش به همنوع آزادي در ابعاد مختلف بوجود خواهد آمد وگاه ذاتاً و نظرتـاً ظلـم و   
شـرفت  ستم در وجودشان نهفتـه اسـت دنيـاي كـه بشـر امـروزي در شـرايطي كـه بـا پي         

تكنولوژي كرات آسماني را تسخير نموده و هر گونه راهبرد در قبال عوامل طبيعـي را در  
يي با آن تكامـل فكـري و خـدمات ارزنـده بـه      ها انسان باشد كه نمي نظر داشته خردمندانه

جوامع بشري افعالشان مورد سوء خود خواهان و ستمگراني قرار گيرد كه در نهايـت بـي   
مي نسبت به همنوعان نداشته باشند و متعهد نبودن به عقايد اگر چه عدالتي هيچگونه ترح

از شـرايط نخسـت ايـن جنجالهاسـت گرچـه عقايـد        دانند مي ظاهراً خود را به آن مقتدي
گوناگوني در جوامع و احساساتي كه براي حفـظ ارزشـها ابـراز گرديـده و نظريـاتي كـه       

و انـد   دالت اجتماعي عنوان نمـوده خصوصاً جامعه شناسان قرن گذشته و حال در ايجاد ع
كه نه تنها مراحل تكاملي خويش را طي نكرده اند  مدت كوتاهي با نقايضي مواجه گرديده

نفيس نظراتشان دو چند دهه ارائه گرديده است به لحاظ نبودن بعد معنوي كـه خـود بـاز    
از ايـن  باشـد و   مـي  دارنده احقاق حقوق در انجام خواستهاي اجتماعي بـر مبنـاي زمـاني   

جهت گرايش به مكتب اسالم براساس مباني اصيل كه در كالم خدا مقرر شـده و قـوانين   
گردد تنها راه بازگشت و پناه براي ظالمان اعم از روايت  مي وضعي بر انطباق با آن پيروي

پناهگاهي است منحط را منجي خواهد ترين  بر تاريخ و قضاوت بشريت درگاه ايزدي امن
 بود.

12/8/1382  
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اشك ريزان مظلومـان آواي لغـزان مـادران و بغـض و كينـه همسـر و فرزنـدان شـان         
عاري از گناه سـلب نشـان   هاي  پناه نالههاي  محروميت از محبت ها، مهماني شقاوتها خانه

احساسات پدرانه كاري است گستاخانه كه ستمگران كانون گرم خانواده را به برهوتي كـه  
كاخ نشيناني كـه بـا   اند  آزارد و اينچنين روا داشته مي از بي عاطفي در آن روح زندگاني را

هـوس  هـاي   ظالمانه شان دريايي از اشك و خون و يـا لـذت قـايق و كشـتي    هاي  حنجره
مقصودشان نفي عدالت و بـر سـاحلي كـه تـن آدميـان رودهـاي         خويش را به منزلي كه

يي از خود را در اين ها هخويش مهرخونين را جاري نموده گاه لنگر انداخته و در بازيهاي 
رقابت قرباني و قانوني را وضع نموده كـه تـا ابـديت ايـن سلسـله جباريـت هـر از گـاه         

اي مبدل در فناي بشريت بكار خواهند برد و گلستان طبيعـت را بـر مظلومـان ايـن      چهره
 اند. و عظمت خداوندي را زير سؤال بردهاند  چنين مهر ذلت و خواري نموده

 ام  ه در باورتان به خاك نشستهگيرم ك

 جوانيم از ضرب تيرهايتانهاي  و ساقه

 كنيد مي خون آلود است با ريشه چه

 هاي  با جوجهايد  اي كرده گيرم كه در قفس پرنده

 كنيد مي نشسته در آشيان چه

 زنيد مي گيرم كه بريد گيرم

 كشيد مي گيرم كه

 كنيد مي چهها  با رويش ناتمام جوانه

12/8/1382 
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ام كـه هـدفم خالصـي از فشـارهاي معنـوي بـوده و        دورانهايي در انديشه و فكر رفته
نمـودم و بـا ايـن     مـي  مسائل فردي و خصوصي را كه براي رسيدن به اهدافم بـود لمـس  

 دانسـتم  مـي  اشتياق كانون گرم خانواده را براي خود محروم و چـون زنـدگي را در آنچـه   
دانستم آنچه را كه در اين راه مشغولم در  مي نمايم به يقين ستم با تمام وجود لمسخوا مي

اين خطه خود آزاري است و به طور حتم بر شناخت اعمـاق درون خـويش را داشـتم و    
بيـنم   مـي  اين اشتياق روحي براي يافتن چيزي بجز حقيقت نبود و آزادي كـه از آن بابـت  

شـت آنهـايي كـه مـدعي     عالقگي خاصي است كه در خواستهاي معنويم وجود خواهد دا
رسيدن به واقعيت و اسرارند تخيلي واضـح از حقيقـت نخواهنـد داشـت در ايـن زمانـه       

اي ضـخيم بـر چهـره     حقيقت غائب در ارتباط با آن غير ممكن هم نشده است بلكه پـرده 
باشـد درآن   مـي  ديواني كه مقرر  كه واقع بينان را در كنار خويش مبهوت نمودهاند  افكنده

همه چيزش سري حتي اتهامات و رأي صادره حتي زمان اجراي حكـم كـه    محاكمه شوم
با فشار طناب بر حلقومم از ماهيت تقصيري بي اطالع حال كه بي گناهـان محكـوم و يـا    

شوند چگونه تن به طلب آموزش بايد داد اگر چه همـه مـا در عـين آزاد بـودن      مي اعدام
و غل و زنجير ملمـوس نخواهـد بـود در    آهنين هاي  زنداني هستيم با اين تفاوت كه ميله

عين حال مردماني بروي پلكان روزگار كه نياز به ارشادات به موعدات خداونـدي دارنـد   
روزگـار  هـاي   اي سرگردان كشتي بي سكان در اعماق انديشـه  ولي چون پروانهاند  ايستاده

ه حركـت در  ك هاست آنكنند و عواملي باز دارنده چون زنجيري ناديدني بر گردن  مي سير
افكنـد   مـي  كنند اما در دلهايي كه نور خورشـيد پرتوهـايي   مي جهت رهايي حلقه را تنگتر

باشـد سرنوشـت زنـدگيم را چنـان كـرده كـه        نمي اي از نور پديدار سايهها  ولي در بعضي
احتمال رسيدن به سرزمين كنعاني نميباشد در حالي كه آرزوهايم رو به پايان است اما نياز 

 دانم و آخرين آرزو. مي موعودات خداوندي را الزم ارشادي به

  13/8/1382     عدنان 
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اي بـراي   ام در آوردم امـا هيچگـاه شـنونده    صداهاي بينوايي را كـه از حلقـوم فشـرده   
 ام تـوان نـدايي را كـه از بينـوايي بـر      گفتارهايم نديده و هرگز نخواهم ديد ديگر حنجـره 

جز آه محبـوس در سـينه كـه سراسـر وجـودم را فـرا گرفتـه و        اي به  آورم ندارد چاره مي
فـرو رفتـه و   هـا   بيـنم و در حدقـه   مـي  چشمانم كه همه چيز را تاريك و با حالتي مبهوت

صفحه روزگارم سيه گشته آيا اين قصه پر درد قصه درماندگي نيست آيـا سـلولهاي عـزم    
د اگر چون مسـلوالن  آنچه را كه مفهوم حقيقت است چها كرده صحبت مسري بودن عقاي

سكوت، سكوتي كه منوط هاي  و طاعونيان بود كالمم هرگز فنا پذير نخواهد شد اما لحظه
بر نفس كشيدن و نفسي كه بـا چشـمان خـويش گوشـهاي شـنوايي را ديـدن آخـرين و        

نمـايم و   مي اي است كه پيام نظم خواهي را با هر نفس از احديت زمزمه حربهترين  مهلك
شود ايـن سـكوت آخـرين فريـاد و پايـان       مي در حد اعالي خويش بافتهچون رشته كار 

آرزوهاي من است ودر گورستان ظلمـات پرتـوي مهتـابي را كـه بـا درخشـش پلكهـاي        
 گشايد واالترين افتخار من است. مي جاهليت را

ــن   ــاد م ــرين فري ــكوت آخ ــن س  و اي
 

ــن      ــار مـ ــرين گفتـ ــالم آخـ ــن كـ  و ايـ
 

 عدنان 13/8/1382

  15 خاطره

 صفتان طاقت اسرار ندارند طوطي

آموزد مردماني كه به ظاهر دوستدارند امـا   مي زمانه بزرگترين استادي است كه به مرور
ام به سـوي   ام اما زندگي بافند گر چه عمر مديدي را گذرانده مي در ذهن طناب دار برايت

بـه خـون    رود آيا تمامي اقيانوس ودرياها توان شستن دستهاي آلوده مي خزان و برگريزان
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دارد كه ظلمـت را فـراز نمـوده و    اند  اين قماش مردمان را كه سبزگان را سرخگون نموده
 فكري قرار داده اند؟هاي  بندگان را اسير سياهترين دود نابودي انديشه

كساني كه آگاه به آشفتگي روزگارند كه تاريكي شب خورشيد گردون را فنا نمـوده و  
ري مدفون گردد و انديشه سوق در جامعة نو حاصلش گذرد كه تا ظلمت در گو مي مدتها

آسودگي روحي و معنوي و نفي مصيبت هايي است كه از به يـاد آوردن سـرزمين نگـون    
شود و رياكاران را بايد با قلبـي رياكارانـه دوسـتي نمـود خصوصـاً در       مي بخت رنج برده

كنـد و بـه هنگـام     يم سرزميني كه عدالت عيان است و زمان از درون تاريكي به تو نظاره
دروغين با فريـب و نيرنـگ راه را بـراي نـابودي     هاي  كند و با دوستي مي بوسه ات سرفه

گذارند و بي ارزش بودن بـه   مي را بر ها انسان زندگي كه تنها يك انسان بلكه نيازمنديهاي
چه اي ندارند و هر  عقايد و وارونگي معيارها براي چنين افرادي بي روح كه از خود اراده

متحركي باشـند و گوينـدة تمـام    هاي  حكم نمايند كوركورانه چون مردهها  آن زورمندان به
و از داشتن راز عاجزند چگونه صفتي برايشان بايد نهاد كه سنبل و الهـامي بـراي   ها  شنيده

ديگران و گريز از اين خصلت نا آدمي كه با كار خويش طغياني بر آنچـه كـه در زنجيـرة    
 باشد. مي هستي رهنمود شده

در روي درختان در شاخ و برگ گلها و در زير پاي بلبالن و مكان صداي آن پرندگان 
آورد چه بسا در تفريحات و گذر گاهها شايد بـه ايـن گلزارهـا و     مي كه انسان را به نشاط

اما هرگز به اين موضوع كه زيبندگي طبيعت در اين ابعاد ايم  گوشان شنوايي داشتهها  نغمه
جايگاه خصوصي در عرصـه روزگـاري كـه بـا     ايم  ه نموده ايم! اگر توجه كردهنيست توج

اگـر چـه   ايـم   نمايـد نگريسـته   مـي  تالطمش و عطوفت طبيعت را بدين معنا از مـا سـلب  
پرندگان و موجودات ديگري بر گل خواهند نشست چگونه بهترين صـفت را بـراي گـل    

 اني و شـكوفايي اسـتعداد بشـريت را   انسهاي  آيا تفكرات و انديشهايم  وجود بلبل شناخته
ابنـاي   باشد كه مكـان عظـيم   نمي توان مقايسه با آن موجودات نمود نه هرگز اين چنين مي

آزاد هـاي   يي كه با انديشـه ها انسان هاي شكفته علمي و معنوي با نغمههاي  امروزي باغچه
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م زدوده است فرزندان و مادران مظلوهاي  خواهي خويش غبار ظلمت را از برگها و غنچه
 شود آيا اين نظري واقع بينانـه  نمي چگونه مهدي براي اين باغ و جنگل روزگار محسوب

هد كه جسم و روح و معنويات بلبالن اسير مكانهايي چون برهوتي كه نه شاخي و خوا مي
اي در قفسي قرا گيرد كه جغدان خصمانه در چشمان وي بنگرنـد و   نه برگي و نه شكوفه

باشد آيا در اين باغبـان و در  ها  آن هان بر روح آزاد خواهي و آزاد طلبيتنها قصدشان سو
آن باغبان اگر اختالفي باشد همانا ترازش خالق و مخلوق بودن است كه در آنجا گلهـا از  

معنويـات    بهر ماديات و بلبالن با نارضايتي و گاه طعمه نارضايتهاي باغبان قرار گيرد امـا 
جامعه و دنياي بي مرز است و هر كجـا كـه بلبـل    هاي  كفتهطبيعت بدين گونه است كه ش

آورد و  مي معنويات آواي خوش را سر دهد گويي لذتي خاص ضمير آدمي را به وجد در
گرداند كـه فضـائل و رحمـات     مي اي هموار و صاف و چالش دنياي را چون آينهها  گسل

چهره نا متالطم جغـدهاي  گرداند و  مي خداوندي را با تمام احساسات عقالني در آدميزاد
 سازد. مي روزگار را نابود و منزوي

در دنياي امروزي فاصله بين اصل و فرع، حق وباطل، پليدي و نظيفي زياد شده اسـت  
پيدا كردن معناي واقعي زندگي انسان بسـيار سـخت و دشـوار اسـت افسـار گسـيختگي       

مهيليسم شـدن دسـتاورد    بيقراري سكوت در مقابل بي عدالتي بي ميلي در زندگي و نهايتاً
بشر امروز است و جواب اين سؤالها و هزاران سوالي ديگر كه آيا خصـلت گـرگ بـودن    

 جاي گوسفند بودن را از بشريت نگرفته است؟

تـرين   جايگاه ماديات كوي نفس پاك بشـريت در كجاسـت؟ در قلـه آن يـا در پـايين     
بشر بايد آن را پيدا كند و يا به دلخواه خود به آن معنا دهـد  درجه؟ آيا زندگي معنا دارد و 

كدامين راه سعادت و كدامين راه شقاوت؟ چرا گرگان امروز در پوستين گوسفند به خيال 
شناسـد   مـي  فريب رمه دار مشغولند غافل از آنكه صاحب رمه گوسفندان خـود را خـوب  

 هن بشر امروز است.آري تمامي اين سؤاالت و هزاران سؤال ديگر زائيده ذ
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سال پيش نفسهايي به كمال رسيده و بي آاليـش چگـونگي پيـدا كـردن      1400بيش از 
و چگونه زيسـتن و چگونـه مـردن را ديكتـه     اند  جواب سؤاالت باال را به بشريت آموخته

كردند و در مواقع بحران راهكارهاي مناسـب را بـراي فـرار بشـر از طوفانهـا و گـرداب       
هاد كردنـد امـا از آنجـايي كـه خصوصـيت نفـس انسـان انعطـاف         مشكالت زندگي پيشن

پذيريست به راحتي تغيير مسير داد و منحرف شـد و كـار بـدانجا رسـيد كـه نفـس روح       
گيرد كه خود را نابود كند چرا كه جواب خيلي از سؤاالتش باقيمانده و  مي القدس تصميم

وزه بيشترين علت خودكشـي و  نتوانسته نهاد خود را قانع كند آسيب شناسان اجتماعي امر
 دانند مي تصميم به خودكشي را يأس و دلمردگي از دنيا و مجهول ماندن معادالت زندگي

هيم و با چه خوا مي اگر بيشتر به نفس خود تعمق كنيم خواهيم فهميد كه چه هستيم و چه
را سه  اي از نفوس از اينكه رهبرشان دنيا شويم جمله مي چيز خرسند و يا چه چيز پريشان

بالنـد و عـده    مـي  دانـد بـه خـود    مي كند و ارزش دنيا را برابر با لنگة كفش كهنه مي طالقه
سـرگرم و راضـي    داننـد  مـي  كثيري از اينكه دولتمردانشان پايان راه را در ماده و ماديـات 

هستند حال تفاوت كجاست آيا جوهر وجودي اين نفس با آن يكي فرق دارد بايد ريشـه  
كنـيم و از   مـي  ر كجا پيدا كرد؟ گاهي اوقات بشر را خيلي راحت تعريـف اين تفاوت را د

گذريم در صورتي كه خالق آن در مـورد ايـن مخلـوق بـه خـود       مي كنار آن خيلي راحت
گويد آيا دربارة چنين مخلوقي نبايد تعمق كرد بنده خودم از زماني كه بـه يـك    مي احسن

 شكوفا شد و خواهد شد. ام حس اميد در نفسم سري مسائل حقيقي پي برده

 16خاطره 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

اي كـه در وجـود    ستايش و شكرگذاري شايستگي خداوندي است با تفكرات معقوالنه
انسان بنا نهاد و رحمات و حكمات و ظلمات عادل و ظالم و مظلـوم مـؤمن و مشـرك و    

الت خـواهي و نگـرش   منافق را در جايگاه خاصش قرار داده و با اعطاء بعد معنويات عـد 
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را در وجودمان بنا نهاده تا آنجايي كه پس از مراحل رسيدن ها  واال بودن در انجام طريقت
به جوانب معنوي افعال دنيوي بشر تا سر حد كماالت كه همانا زمينـه تمـايالت از خـود    
گذشتگي را ملموس نموده و از جان و مال خويش گذشته و تنها سـعادت را در رسـيدن   

نمايـد   مـي  داند و ايثار نفس را از اهم ستايشها و شكرگذاريها تلقـي  مي اي معنوياتدر دني
نمايـد كـه الگـوي خداشناسـي و      مي يي را خلقها انسان خداوندي كه از جهل و جاهليت

رسيدن به كمال معنوي كه همانا مبارزه در راه خدا تا جايي كه مشتاقانه نفس خويش را با 
 .نمايد مي لذت شهادت ارضاء

زيبنده است خداوندي كه با حكمتش رذائل را از فضائل و سعادت را از شـقاوت كـه   
 حقانيت را در پيش راه گذارده با چشماني بصير و ضميري مطمئن ملموس گردد.

چه بسا اگر با چشـماني خردمندانـه خصـائل و صـفات را در خلقـت انسـان بنگـريم        
 چـه كـه عامـل رشـد تكامـل بشـري      گرايش به ترقي و تعالي الزمه شناخت معرفت به آن

باشد در رتبة نخست قرار خواهد داشت به طـوري كـه بـا علـم و دانـش و تـدبير در        مي
ا آنچـه       حاليكه اخالق و مذهب چهار چوبهاي ارزش اعتقـادي را در پـيش رو داريـم امـ

باشد ملزومات حيـات برتـر    مي سازد تفكرات خردمندانه مي تطابق عمل را ميسر و مقدور
باشد و رسيدن  مي از اخالق و عقايد مذهبيها  ت در تحكيم و تعميق مباني شناختانساني

خداشناسي به منـزل    به كماالتي كه خداوند بي همتا در وجود و سرشت بشر خلق نموده
كنـد، انسـان رهنمـودي اسـت كـه       مـي  رساند و ابتدا نگرشي در خود احساس مي مقصود

ت را براي بشر در رسيدن به معنويات گنجانـده  تمايالت به خالقي كه اشرفيت بر مخلوقا
است سعادت اخروي گنجينه اليزال الهي است كه رسيدن به آن در عقل و تدبير بنا شـده  
و اگر انسان از حكمات و رحمات بي نصيب نگردد قطعاً با نزديكي شريعت به دين الهي 

 رسيده و خواهد رسيد.  

 هـ ق 1424شعبان  29   3/8/1382شنبه 
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 17ه خاطر

از آغاز خلقت جهان و مخلوقات موجودي كه با وجـود نـا ماليمـات روزگـار و عوامـل      
طبيعي توانسته است بقاء خويش را نه تنها حفظ نموده بلكه چاره انديشـي و كنتـرل و رشـد    
سريع جمعيت را نموده است تاريخ نسلهاي پيشين چه قبل از ميالد مسيح و يا چه در عصـر  

ناهنجاريهاي اجتماعي را به مراتب به ما منعكس نموده اسـت حـال    پيشرفت تكنولوژي گواه
اگر بخواهيم عوامل يقين و ميزان رشد انسان را در ابعاد فرهنگي و مـادي و نظـامي بررسـي    

دانم كه جوامع بر حسب سياستهاي حكومتي خـويش در راه رشـد پـيش     مي نمائيم ابتدا الزم
توان با نگرشـي يكسـان جوانـب را در نظـر      نمي رفت و از اينكه در بحث حكومتها  خواهند

گرفت ابتدا نظامهاي حكومتي، اقتصـادي و ابعـاد فرهنگـي مـورد بحـث واقـع گـردد يقـين         
توان در سياست دولتهاي جهان به شمار آورد اما از بعـد   مي ركن رشد اقتصادي راترين  كننده

شـوند و از   مي محسوب اقتصادي شرايط محيط و جامعه و مستعدات رشد عوامل يقين كننده
هـا   ديد فرهنگي كه در طي مراحل رشد فرهنگي شناخت عوامل خانواده دوستان و معاشـرت 

باشـد بايـد در نظـر     مي در مدارس و مسائل ارتباط جمعي كه مشق سياستهاي نظام حكومتي
باشـد توضـيعات    مـي  داشت اما آنچه جوامع بشري را در وضعيتي بغرنج قرار خواهد داد فقر

ماعي اجمالي و ادالت و گسترش فقر در جامعه را نداشتن منابع درآمدي مناسـب فقـدان   اجت
مهارت در فعلي كه مشغوليت دارد و نداشتن سالمتي كامل كه خانواده هم دست اندر كار اين 

سني و موقعيت جغرافيايي محـل    باشد اما اگر مشكالت را پله پله با توجه به شرايط مي فعل
را مورد بررسي قـرار دهـيم نتيجـه گيـري     اند  كه مذاهب در اجتماع داشته زندگي و نقشهايي

خواهيم نمود كه مقاله تحت چه عنواني موجوديت بشر امروزي را زيـر سـؤال خواهـد بـرد     
اميدوارم كه مقاله حاضر گوياي تضييع حقوق انسان را كه خصوصاً مدافعان حقـوق بشـر در   

اطالعـاتي مـوثر   انـد   فقـر را در جامعـه گسـترانيده   شعار متعهد بودن اما عمـالً محروميـت و   
 حضورتان قرار گيرد.

4/8/1382 
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در طي هزاران سال رويارويي بسياري از بزرگان و انديشمندان تـاريخ بـر ايـن منـوال     
هـا   آن بتوانند بطور يكسان و برابر زندگي كنند بطوريكه طبقات اجتماعي ها انسان بوده كه

ننمايند از غرور، تكبر و عذاب ناشي از فقر در امان باشند اما متأسفانه  را از هم ديگر جدا
مثمر ثمر واقع نشـده اسـت   اند  در نظامهايي كه اساس ايدئولوژِي خود را تساوي قرار داده

اگر چه در برخي از جوامع كنوني شدت فقر كمتر بوده امـا فواصـل ميـان ثروتمنـدان بـه      
 اجتمـاعي و سياسـي و هـم برابـري را ارمغـان     اي هـ  باشد كه احساسات تحرك مي قدري

اي نا ممكن بوده و طبعـاً   پديده ها انسان توان گفت عدم مساوات ميان مي آورد در واقع مي
به لحاظ جسم ضعيف و يا قوي و با هوش و كم هـوش بـا يكـديگر اختالفـات بوجـود      

تـأثير عوامـل    كند كه تحـت  مي آمدند اما بحث بدين صورت بيان طبقات اجتماعي را نقد
معاصر مهمترين عوامل تعيين كننده طبقه هاي  شود و درجامعه مي مختلفي تعيين و شناخته

اجتماعي در ابعاد ثروت يا درآمـد سـطح تحصـيالت شـغل و موقعيـت فنـي حرفـه اي،        
خانواده و گروه خويشاوندي، قدرت و نفـوذ سياسـي كـه تحـت تـأثير عوامـل فـوق در        

گيرد مثالً روابط اجتماعي و محل اقامت در شـرايط حاصـل   متفاوتي صورت ميهاي  طبقه
شوند نتيجتاً گذشته از موارد فوق گرايشها و اعتقـادات در   مي طبقات اجتماعي قرار گرفته

باشد اگـر چـه در طـول تـاريخ و نـابرابري صـور        مي جايگاه اجتماعي از اهم موضوعات
بي طبقه كه همانا انسـان اوليـه    در جوامعها  شكل نابررسيترين  مختلفي داشته اما خفيف

اي وجود داشته  توان تلقي كرد، اما همواره ميان پيشرفت و فقر رابطة نا اميد كننده مي بوده
چرخة روزگار گاه افراد طبقاتي را دگرگـون بـه طوريكـه بزرگـان و بـر گزيـدگان را بـا        

فكـري و   انحطات و منزوي ساختن به طبقات پـايين و افـراد طبقـات پـايين را بـا رشـد      
رساند در بحث مربوط  مي اي كه جامعه تحت تأثير آن قرار گرفته به وااليي طبقاتي انديشه

به طبقات اجتماعي اميدوارم آنچه را به مقصود واقعي و نظام طبقاتي كه جامعه و افـراد از  
 آن رنج خواهند برد رسيده باشيم.
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اي خـاص خواهـد و    وهاي كه دوران عمر براساس مسائل مادي به خود جلـ  در جامعه
نمايند چه بسا در اثر فقر  مي فرزندان مستعدي كه در چرخهاي روزگار نقش مهمي را ايفا

مالي به آن شكوفايي كه در جامعه بر اساس زمان نيازمنـد اسـت نخواهدرسـيد سيسـتم و     
نوع دولتمردان در ساختار نظـام حكـومتي در مقـاطع مقتضـي تـاريخ اگـر چـه نتوانسـته         

مشكالت اجتماعي را حل نمايد بلكه در عصري كه جهـان بـه كامـل علمـي      اي از گوشه
دست يافته جوامعي از شدت فقر در رنج بوده و اوضاع بغرنجي را براي بشر كـه تناسـب   

توان قياس نمود پي به مشقتهاي طاقت فرسـايي كـه نـه تنهـا مـردان بلكـه        نمي زيستي را
خـأل خطـر گرسـنگي و محروميـت از     طبقات سني در اجتمـاع از كودكـان تـا پيـران در     

باشند اكنون كه نظر به عناويني در ارتباط با فقر  مي امكانات رفاهي را مشمولترين  ابتدايي
و نقش طبقات اجتماعي و ارزشـهاي اخالقـي جوامـع در بيـان معضـالت متحملـه شـان        

 اي كـه خـود سـپري    خواهيم داشت ابتدا چگـونگي اصـول و بيـان مطالـب را در جامعـه     
نمائيم و كماكان در بسياري از مشكالت گريبانگيري باشيم مورد نقـد و بررسـي قـرار     مي

و اند  دهيم تا بدين منوال آنچه را كه براي اين مرز و بوم در طي ساليان متمادي روا داشته
مفهوم واقعي نجات از اين معضالت را كه نتيجه كلي بحث را پايان پذيرد به لحاظ آنچـه  

ود است با نگرشـي آگاهانـه و بـدور از هـر گونـه احساسـات بيـان        را كه ملموس و مشه
 نمائيم.

در اين جامعه كه در ساحل اين اقيانوس مردماني نشسته و شـاد و خنـدان نظـاره گـر     
تـوان   مـي  بازند بـه چـه صـورت    مي همنوعان خويش كه در گرداب اقيانوس غرق و جان

ه درون و درياي تالطم و تيره و داوري اين موضوع را نمود مگر با مهر و عشق ورزيدن ب
 و از گويش لكنـت وار ها  آن آنچه را كه احساس قلبي غريقان است از زبان حلقوم فشرده

اين چنين بايد بيان كرد كه تولـدم چطـور و نوجـواني،    ها  آن و از وارستگي وجوديها  آن
تن چه و چه جواني و كهولتم را چگونه و پدر بودن و پدر داشتن و مادر بودن و مادر داش

تـوان   مـي  بوده است نه كامي و نه لذتي به جز احساس عدم نابودي براي من غريـق چـه  
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باشد مشـكلي   مي ام ام گروه كوچك اجتماع كه خانواده شايسته ديد اگر با صداي اولين ناله
نوين به خود خواهد گرفت اما تمركز اذهان در چه بعدي قرار بايد گيرد مگر نه اينكه بـه  

اي كه به صراحت ساعتهاي آينـدة   ام آهي از درون قلب مادر از احساس پدرانه هصداي نال
پرورانـد و در   مـي  زند و در هر سطرش نخسـت كلمـه فقـر را در ذهـن     مي عمرم را ورق

نمايد كه مفهوم اجابت سخن و وااليي مرتبت بـه   مي نخستين روز تولدم تظاهر به جنبش
تداعي دوران عمر خـويش نهايـت فشـردگي     با زندگيم هرگز در تصورش نخواهد بود و

بيند اين ديگر چـه مصـيبتي اسـت كـه نزديكتـرين كسـانم        مي حلقوم خويش را در تولدم
تولدم را نديد ستمهاي پيشينه بنـا نمـوده و ايـن چهـره تاريـك ظلمـت را هرگـز از يـاد         

ود آيا نخواهند برد اين ديگر چه بازي است كه روزگار سراپاي وجودم را تقبل نخواهد نم
ام  روزهاي نخست تولدم دردآور نوين موقعيتها را از بهر چـه جريانـاتي ارمغـان خـانواده    

  اي و در كنجي از خانه متروكه و در فضايي كه گفتارهـاي صـادقانه   نموده است در گوشه
اطرافيان نگاه ذوق زدگي و عاري از هر گونه امكانات كه نشيمن و پخت و پـز و خـواب   

اي كـه   در نظر دارند و دود آتش فضاي مكان را بـرايم تاريـك و آينـده   را براي كودكشان 
ام را ايـن   هـد سرنوشـت رقـم خـورده    خوا مي گويا ستم پيچيدگي خاصي بر من نموده و

ام  چنين بيان نمايد كه استقامت و محروميت با چند تكه چوبي كه در معناي گهواره احاطه
آورد و ايـن   مـي  ا مـادرم بـه حركـت در   ام صداي لغزش چوبهـا ر  نموده و با صداي گريه

سامان زندگي را كه پدر با دستهاي پر از پينه خويش برايم فراهم نموده گنجينه تالشـهاي  
نمايـد كـه    مـي  ام شود چه بسا اندوهي احاطه مي سپريها  ماه بايد بدانم روزها  كدام كسان

 سـخن  داننـد  مـي  ه الزملبخند و تبسم مادرانه و نگاه پدرانه از درماندگي خود بر آنچه كـ 
شود اين تفاوتها و اين تضادها  نمي گويند كه اي فرزندم روزگار بشري در اين خالصه مي

دستاوردي ديگر است كه لبان تيغ تيز تبعيض در اجتماعات ما را در خـود بلعيـده و گـاه    
خراشي بر ديدگان تاريك پرتوهاي نوري را بوجود خواهد آورد كه همه چيز را خـواهيم  

خصوصاً در طول پـس از  اند  د و خواهيم شنيد كه اين روزگاريان بر ما چنين روا داشتهدي
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انقالب در ايران شوقي در دلها و لذتي ماوراء قلبها بي سر و ساماني همچنان ادامه خواهد 
داشت تا اينكه با گذشت زمان و خالصي از باليا با چشمان به ظاهر بينا در اين سـو و آن  

آموزم نه اين غريزه انساني است كه چون انسانان دگـر تحركـي    مي دن راسو سر پناه خزي
شـد گويـا طبيعـت در     مـي  آموزد و گر نه كدامين آموزگار جوياي حـال مـن   مي را به من

ام و در صدايم تبعيض قائل شده است اين دگر چـه مرحمتـي اسـت كـه شـكوه و       قهقهه
در روزگـاري كـه دگرگونيهـاي     خنده و خزيدنهاي غريزي را تضاد بايـد در ميـان باشـد   

اجتماعي تأثيرات مهمي در طبقـات اجتمـاعي داشـته و گـاه بـا انـزواي خـود در جامعـه         
تـوان نقـش فـردي را     مـي  نسلهاي متمادي وضعيت مادي هرگز رشد نخواهد داشـت آيـا  

محكوم اين قضيه نمود كه با اجراي افعال ديكتاتوري موجوديت افكار اجتماعي را نفي و 
نمايد كه حكايت ستم ستيزي در طي قرون متمـادي در ممـالكي    مي ؤال برانگيزمسائلي س

هـاي   پذيرد و اين سكوت و تن در دادن به اميال و لذات ظالمانـه محروميـت   نمي صورت
آورد چگونگي شرايط تحمل سختيها براي خـانواده   مي آتي را براي نسل بشري به ارمغان

ود و نسيمي كه سـرخيزان بـا تفكـران معقوالنـه     در بدو تولدم گوياي چه مطالبي خواهد ب
كـه  انـد   خويش با تزريق فكري جوامع ساختار حكـومتي را در ملـل خـويش بنـا نمـوده     

معضالت اجتماعي به حداقل خود رسيده در حاليكه امكانات شكوفايي اسـتعدادها نقـش   
كـاه كـه   ام در اسباب بازيهـاي سـنتي بـا آهنگـي جان     روز مرههاي  كودكانه را در سرگرمي

نمايـد و   مـي  غرش ستم در لختي بدنم و نحوه پوشاكم و برهنگـي در پاهـايم نوازنـدگي   
بخشد بطوري كه اگر نامناسبي فعل خويش را مشاهده  مي درخشش ظلم ستيزان را هستي

دانم كه  مي كنيم رشته بها ندادن به ارزشهاي انساني را نسلهاي پيشين و حاكمان ستم پيشه
ترتيب خاصي در هر يك حذف شده و طلوع تابندگي آزاديخـواهي   ميراث نوع دوستي به

گونـاگون  هـاي   و عدالت پيشكي هيچ مبنايي نداشته و بر اساس موقعيت و زمان درچهـره 
عرصــه را در ميــادين بــر بشــريت بــا احساســات نــوع دوســتانه اش، شــعاع حــداالمكان 

ي هـا  انسان بود كه همطراز خواهدتر  نگهدارنده بوده تا اينكه چه محروميتي از اين سنگين
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برم كه همساالنم در طبقـات مرفـه جامعـه امـروزي بـا       مي نخستين در تضاد طبقاتي بسر
مدرنترين وسايل سرگرمي و مناسبترين وجه ممكن روزگار رو به رشدي خواهند داشـت  
و در تقابل بهترين دوران كودكيم را با دنياي سختيها و مشقات مبارزه خواهم نمود گويي 

اشك حسـرت و در  هايم  يعت در شرايط سخت سرنوشتم را ورق خواهد زد و بر گونهطب
و هـا   چشمانم نشان درماندگي و در پاهايم چون زانوان اشتر بياباني و در قلبم نكته سنجي

گردد و چه سود كه زبـان سـخنراني و سـخن     مي و تفاوت لحظه به لحظه تداعيها  تطابق
ممكن به اعمال احقاقا هاي  اينكه ارتباط خاص و زمينهگويي در وجودم مسكوت مانده تا 

 حقوق فراهم و نتيجه مطلوبي در زمان مناسب كه ايجـاد رشـد فرهنگـي از شـرايط حـتم     
رشد در فرهنگ همانا داشتن آگاهيهـا و دانشـهاي   هاي  باشد بدست آورم چه بسا زمينه مي

ترتيب دوران شـركت و   باشد به هر نمي الزمه و فنون خاص كه منفك از مسايل آموزشي
روم تضـادها را سـريعتر چـه بسـا      مـي  رسد و هر چه پيش مي شروع درس در كالسها فرا

نماينــد و در كالســهاي متروكــه بــا  مــي محــل آمــوختن و آموزنــدگان برابــري را نقــص
آموزگاراني كه با نداشتن ثبات روحي به لحاظ عدم امكان و دسترسي به آنچه كه نيازمنـد  

هم و بعـد  خـوا  مـي  وضعيت نابسامان مواجـه باشـد چگونـه آنچـه را كـه      است و مدام با
آموزد و چگونه با شرايط بد جوي بنا به موقعيت جغرافيـايي   مي آموختن قرار دارد به من

و فشارهاي روحي از بابت نامناسبات زندگي در وضعيتي قرار گيرم كه با رشـد فرهنگـي   
اي را كه در آن قـرار   ا فراهم نمايم و يا جامعهالزم به زندگي ايده آل اجتماعي رهاي  زمينه

دارم كه عدم حقوق اجتماعي و رسيدن به زندگي مطلوب ببينم كه اين خود نتيجه حضور 
باشد كه جريانات انقالبي در اكثر نقـاط و در   مي باشد الزم به توضيح مي مختلفهاي  توده

ت اجتماعي را مالك خويش و بين ملل بوقوع پيوسته و همگي اين آرمانها رسيدن به عدال
اما نتيجتاً در مقياس كم و بيش چه در ايدولوژي خداگرايانه اند  دانسته مي عقايد و نظريات

معناي واقعـي عـدالت اجتمـاعي    اند  و چه در ممالكي كه بدور از اديان الهي زندگي نموده
در زمانهـاي  اي نو برخود داشته و چه بسا مدعيان اديان و يـا عقايـد    در هر عصري چهره
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متفاوت با شرايط ممكن كه حاكمان مدعي مالك و ساختار حكومـت را بـر اساسـي كـه     
بتوانند تداوي در سلطه گري خويش داشته باشند با لگدمال نمودن ارزشها و عقايد صحنه 

نفساني هاي  را براي ادامه حيات خويش هموار نموده و ماشين اميال و شهوات و خواسته
هـا   آن چرخانند چه بسا كه چرخش محاسـبات ايـده آل بـر    مي ن ارزشهادر پناه آ  خود را

تباهي و عدم را براي جوامعي به ارمغان داشته باشد از اين رو توجهات خاص ملل بـويژه  
نقش دادن اديان در ساختار سياسي و اقتصادي و اجتماعي به معنـاي نفـي و عـدم تلقـي     

باط با مردم و حكومت خواهد داشت خواهد شد اگر چه بحث ما وابستگي خاصي در ارت
و تأثير مستقيم و بالعكس كه در بعضي موارد از چگونه بودن و يا قرار گرفتـه در موضـع   

درونـي و جوامـع و آگـاهي    هـاي   بوجود خواهد آمد اما الزمه حركتها در جنبشها  گيري
اجتماعي طبقات مختلف در اينكـه نـوع دوسـتي و انسـان دوسـتي بـه معنـاي برابـري و         
همزيستي مسالمت آميز است انگيزة گرايشها خصوصاً در زيستن مختلف متفاوت خواهد 
بود اما اگر گرايش به آزاديخواهي و انسان دوسـتي را در اولويـت قـرار داده و در صـدر     

نماييم نتيجتاً به مسائلي خواهيم رسيد كه سـرآغاز ايـن    مي اجتماعي بهره گيريهاي  برنامه
مختلف بـا گرويـدن   هاي  ابهي خواهد داشت كه عموم و تودهحركت مثبت گرايشهاي مش

اي كمتر خواهنـد داد در توضـيحات مراحـل سـني از      در اين حركت نماد اقتصاد را جلوه
دارد  مـي  اي كه تابندگي آن چهرة خاص خود را محفوظ نگه كودكي تا كهولت تنها منظره

 مطلوب بر پايـه نوعدوسـتي  همانا رسيدن به زندگي مسالمت آميز و دست يابي به آزادي 
باشد اما هيچگونه نفي طبقات اجتماعي سر لوحة رسيدن به كماالت انسـاني نخواهنـد    مي

باشـند امـا خـود     مي بود نوابغ مشاهير سياسي و مذهبي رهبري گر چه برگزيدگان مردمي
كه خواهند بود و شكاف در جوامع به مانند گسل ها  اي از ايجاد طبقات در بين توده نمونه

اي در مناسبات اجتمـاعي   حاصل وقوع حوادث طبيعي و عدم امكان ترميم كه تشابه بالقوه
دارد همچنان ادامه داشته و اكولـوژِي در بعـد انسـان و زنـدگي و جامعـه و نقـش نـوين        
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جوياي روابطي عواطف غريزي در شكالت سوق به انحراف رونق خاصي به ايـن رونـد   
 قرار گرفته خواهد شد.  به صرف موجوديت و بقا در نظرداده كه متعاقباً فراسوي قضايا 

 19خاطره 

كردم بهتـر اسـت كـه     مي كردم كه خاموشي بهترين چيزهاست فكر مي من هميشه فكر
انسان مثل بوتيمار كنار دريا بال و پر خود را بگسـتراند و تنهـا بنشـيند ولـي حـاال ديگـر       

داند شايد تا يك ساعت ديگـر   مي دست خودم نيست چون آنچه بايد بشود شد چه كسي
يك دسته گزمه مست براي دستگير كردنم بيايند من هيچ مايل نيستم كـه الشـه خـودم را    

 نجات دهم بعالوه جاي افكار هم باقي نمانده است.

هم سرتاسر زندگي خود را مانند خوشه انگور در دسـت خـودم بفشـارم،    خوا مي حاال
كه مرا خورده يا شعله در گوشـه ايـن سـلول     هم پيش از آنكه بروم دردهاييخوا مي فقط

توانم افكار خودم را بهتـر و مـنظم    مي خورده است روي كاغذ بياورم چون اين طور بهتر
كنم آيا مقصودم نداشتن وصيت نامه است؟ هرگز زيرا به گفته صادق هدايت چون نه مال 

ه آزار و اذيـتم كردنـد   دارم كه ايران بخورد و نه دين دارم كه شيطان ببرد منظورم از اينكـ 
تواند برايم كوچكترين ارزشي را داشته باشد آنچـه كـه    مي  وآنگهي چه چيزي روي زمين

ام گذاشـتم و   ام گر چه ارزشهاي ديگري را بدسـت آورده  زندگي بوده است از دست داده
 خودم خواستم از دست برود زندگي بعد از آنكه من بادردهايي كه بـرايم سـاختند مـردم   

مرا بخواند من فقط براي اين احتياج به نوشتن كـه عجالتـاً   هاي  هد كسي كاغذ پارهخوا مي
نويسم من محتاجم كه افكار خودم را چه خـوب و چـه بـد     مي برايم ضروري شده است

فهمد كه استعمار عقيدتي يعنـي چـه؟    مي براي نسل بعد بنويسم آن نسل حتماً بهتر از من
عقيدتي نگرديده از جامعـه منـزوي كننـد بـه اميـد       يعني چه كه مرتضي را چون استمعار

تواننـد مرتضـي را    مـي  هسـتند كـه  هـا   آن كند فقـط  مي كه مرا وادار بحرف زدن هاست آن
نگـويم كـه اسـتعمار عقيـدتي قمـاش مردمـان حكـومتي        ها  آن هم بهخوا مي بشناسند من
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مـروز  حقيقت تلخ زندگي من است هر كس ديروز مرا ديده جـوان سـرخوش ديـده امـا ا    
را ها  آن نويسم اما براي اينكه نسل مي ها را جوان شكسته دل و ناخوش هستم كه اين متن

توانم زيرا مـن در ايـن زنـدان حرفهـاي جورواجـور و حرفهـاي        نمي بر ايشان شرح دهم
 ام. متناقض شنيده

 اي به پدر نامه

 پدر عزيز و گراميم:

تنگيها نسبت به مواردي كـه انتظـار    دل اميدوارم سالم گرم مرا كه از اعماق نا اميديها و
از اينكه مدتي اسـت روابـط خـانوادگي     ،ام پذيرا باشيد نقش استادانه شما را در نظر داشته

دانـم از   نمـي  البته حرمت پدرانه همچنان بر قوت خويش باقي بـوده ايم  نامنظمي را داشته
رتبـاطي بـا موضـوعاتي    كدام بعد قضايا برايتان سخن گويم كه البته حرمت پدرانه هـيچ ا 

نخواهد داشت وجود مسائل غريزي هرگز بنده را از شما دور نخواهد كرد گر چه از نظـر  
باشيم اين حقي است كه خداوند در آزادي تفكـر و انديشـه    مي تفكر و انديشه در تناقض

يي دارد و اين چگونگي انزواي بنده برايم سؤالي شده است كه چرا پدر ها هتاكيد و فرمود
ام مرا درجامعه منزوي نمايند و از جـدا شـدن    ام چون استعمار عقيدتي نگرديده خانوادهو 

همسرم و دربدري فرزندم كه قرباني ضديتها شده خواستم چيزي برايتان بنويسم زيرا شما 
اي را در بـر نخواهـد داشـت و تمـامي      خود ناظري نزديكتر بوده كه اين كار هـيچ نتيجـه  

كرديد و اكنون اين احسـاس را دارم كـه چـرا     نزديك مشاهده ميحوادث و اتفاقات را از 
ام با احساسات برانگيخته شده و تعصبات ناشايست كه در قرن فعلي مردود  پدر و خانواده

آيا استعمار فكري بـودن و يـا اسـتثمار     ؟!به شما خواهد آمد فرزند خويش را طرد نمايند
هـا   اهد بود به چه لحاظ با تحميل خواسـته از پدر و استادي چون شما بعيد نخوها  انديشه

با وجودي كه همانطوري كه گفته  داي گام برداشته و وضعيت فعلي را برايم ناممكن ساخته
شد و جود مسائل غريزي هيچ ربطـي بـا موضـوعاتي نخواهـد داشـت و وجـود مسـائل        
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نـه  غريزي هرگز شما را از من جدا نخواهد كرد باز مجدداً حضورتان عرض حرمـت پدرا 
اي است دارم و در پايان توفيـق عـزت و سـربلندي را     كه بدور از مسائل فكري و انديشه

 برايتان از درگاه ايزد منان خواستارم.
 مرتضي -سينا رودتطفرزند م
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