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ﺧﺎﻃﺮه ۱
دﯾﮕــﺮ اﯾــﺎم ﺑﺘﮫــﺎ و ﺟﮫﺎﻟــﺖ ﻧﯿﺴــﺖ

دﯾﮕﺮ اﯾـﺎم ﻓﺮﻋـﻮن ﺳـﺘﻤﮕﺮ ﻧﯿﺴـﺖ

دﯾﮕﺮ آن دﺧﺘﺮانزﻧﺪهﺑﺮﮔﻮرﺟﮫﺎﻟـﺖ

ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﻟــﺐ ﻟﺒﺨﻨــﺪهھﺎ دارﻧــﺪ

اﻻای وادی ﺧــــﺎﻣﻮش ﻇﻠﻤــــﺎﻧﯽ

اﻻای وادی ﺧــــﺎﻣﻮش ﺗﻨﮫــــﺎﯾﯽ

ﺑﺒــﺎل اﯾﻨــﮏ ﮐــﻪ ﺑــﺮ ﺑﺴــﯿﻄﺖ

ﺣﺠـــﺖ ﯾـــﺰدان ﻧﻤﺎﯾـــﺎن ﺷـــﺪ

ﻧــﺪاﯾﯽ از ﺑــﺮ ﺑــﺎم ﺑﻠﻨــﺪ آﺳــﻤﺎن

ﻋﺸـــﻖ اﯾﻨﺠـــﺎ ﻣـــﯽﮐـــﻨﻢ ﻓﺮﯾـــﺎد

ﮐــــﻪ ﺷــــﺎھﺪ ﺑــــﺎشای دﯾــــﻮار

ﮔـــــﻮاھﻢ ﺑـــــﺎشای ﺷـــــﻼق

ﻧـــﺪاﯾﻢ ﺑﺸـــﻨﻮای ﺑـــﯽھﻤﺘـــﺎ
 ۳۰ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام  ۱۴۲۴ھـ ق
۱۳۸۳/۱/۳

ﺧﺎﻃﺮه ۲
دوران ﺳﺨﺘﯽ را ﻣﯽﮔـﺬراﻧﻢ از اﯾﻨﮑـﻪ در ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ دوران زﻧـﺪﮔﯽ
ﻋﻤﺮم ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد ھﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﺗﻼف ﻋﻤـﺮ ﻧﺨـﻮاھﻢ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﯾﯽ در ﺗﺤﻤﻼت اﯾﻦ ﻣﺸـﻘﺖھﺎ ﺑﺪﺳـﺖ آوردهام اﻣـﺎ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑـﺮای آن در
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اوﺿﺎع ﻓﻼﮐﺖ ﺑـﺎری
را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺒﺮان را در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﮫﺎت ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد
ﻗﻀﯿﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﺑﻨـﺪه را ﻣﻌﻠـﻮم ﻧﺨﻮاھـﺪ ﮐـﺮد در
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ﮐﺪام ﺳﺎﺣﻞ ﻟﻨﮕﺮ ﻣﯽاﻧـﺪازد و اﮔـﺮ ﭼـﻪ دوﺳـﺘﺎن و ﯾـﺎران ھﻤـﺪردی را ﮐـﻪ
ﺳﯿﻨﻪھﺎی ﭘﺮﻏﻢ آنھﺎ ﻣﺮﺣﻤﯽ ﺑﺮ دل ﭘﺎره ﭘﺎرۀ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﻤـﻮد اﻣـﺎ ھﺮﮔـﺰ ﻃﻌﻨـﻪ
دﺷﻤﻨﺎن و ﻧﺎھﻤﺪﻣﺎن را از ﯾﺎد ﻧﺨـﻮاھﻢ ﺑـﻮد و ﺗﻤﺴـﺨﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﯾـﺎراﻧﻢ را ﮐـﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون وﻗﻔـﻪای ﮐﻤﺎﮐـﺎن دﻟﺒﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪه ﺑﻮدهاﻧـﺪ و
ﯾﺎرای و ﺗﻮان دوری آنھﺎ را در اوﺿﺎﻋﯽ ﻗﺮار داده ﮐﻪ اﺷﮏھﺎﯾﻢ ﭼـﻮن ﺑـﺎران
زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻗﻠﻪھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺪﻗﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺮ ﺑـﻪ ﻓﻠـﮏ
ﮐﺸﯿﺪۀ ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ از ﮐﺪام ﮔﻮﺷﻪ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎ و ﻇﻠﻤﺎت روا داﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ آﯾﺎ ﺟﻮھﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن را ھﺮﮔﺰ ﯾـﺎد
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺠﯿﻊﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻤﮑـﻦ در آورده و در ﭼﺸـﻤﺎن
ﺧﻮد ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ آدﻣﯿﺎن را ﻣﺤﺴﻮس ،ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺑﺮ ﺣﻠﻘـﻮﻣﻢ
ﻣﻠﻤﻮس ﻣـﯽﺷـﺪ ﺧﺪاوﻧـﺪا! اﮔـﺮ ﺻـﻔﺎت ﻋـﺪاﻟﺘﺨﻮاھﯽ و ﻋـﺪاﻟﺖ ﮔﺴـﺘﺮی را
ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ذات ﭘﺎﮐﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ در دلھـﺎی ﺑﻨـﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻨـﺎ ﻧﻤـﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﻼﻃﻢ اﻣﻮاج روزﮔﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﺧﻮد ﻏﺮﯾﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔـﺮ ﻧـﻪ
ﺷﺎھﺪ ﻇﻠﻤﺎت ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺮازوی ﻋﺪل را ﺑﺎ ﮐﻔﻪھﺎی ﺟﮫﺎن ﮔﺴـﺘﺮ ﮐـﻪ
ﻋﻈﻤﺖ آنھﺎ اﻧﺴﺎن ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ را از روﯾﺖ ﮐﺮدارت ﺑـﯽ ﺑﮫـﺮه ﺳـﺎﺧﺘﻪ و در
اﺑﺪﯾﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﻼغ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ.
ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ ده ﮐـﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﺮای روز ﻣﺤﺸـﺮ
اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﯿﺎت ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪﯾﺖ را ﺑﮫﺮه ﺟﻮﺋﯿﻢ!
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﺟﮫﺎن اﺑﺪﯾﺖ

ﺧﺎﻃﺮه ۳
ﮔﺮﭼﻪ آدﻣﯿﺎن ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی و ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و آداب و اذھﺎن و
ادﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ّاﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺳـﺮﻟﻮﺣﮥ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎﻻت و اﻓﺘﺨـﺎرات ﺗﻠﻘـﯽ
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ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل و اﺑﻌﺎدی ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻋﺎﯾـﺖ ﮔـﺮدد
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮدارھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻔﮑﺮات و ﮔﻔﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﻮاﻣـﻊ
ﺑﺸﺮی ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد ﻧﺸﺎن آدﻣﯿﺖ ﺑﻮدن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺴﺎن را ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﻧﺴـﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ﺑﺸﺮ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀـﯽ ﻗﺎﺋـﻞ ﻧﮕـﺮدد و
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺎرد و ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘـﯽ ﺑـﻪ اﯾـﺪهھﺎ و اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻘﺺ ﺣﻘﻮق ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ و ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻣﻔﮫـﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ داﺷـﺘﻦ روزﮔـﺎری ﮐـﻪ ﺑﻨـﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑـﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
۱۳۸۲/۸/۵

ﺧﺎﻃﺮه ۴
اﯾﻦﺟﺴﻢﻣﻦازﺧﺎکاﺳﺖھﻢﺧﺎکﺷﻮدروزی

اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﻦ از دﻓﺘﺮ ھﻢ ﭘـﺎک ﺷـﻮد روزی

ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻮاھﺪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺧﻮاﻧـﺪ

ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﯾـﺎدم اﻓﺴـﺮده ﺷـﻮد روزی

در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ دهھﺎ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺬراﻧﺪم ﺛﻤﺮهای ﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻠﺶ
ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾـﻦ زوال ﻋﻤـﺮ را ﭼﮕﻮﻧـﻪ واﻧﻤـﻮد
ﻧﻤﺎﯾﻢ آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻮارھﺎی ﻓﮑﺮی و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
ﺟﻮاﻣﻊ داده ﻧﺸﺪه و ﺿﺮورﯾﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣـﺎدی ﺑـﻮده و ﺑـﻪ
ﺻﺮف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽﮔﺮدﯾـﺪه و اﻓﻌـﺎل ﻧـﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ رواج آن در اﺛﺮ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺮوز ﻧﻤـﻮده
ﺑﻮد در اﯾﻦ ﮔـﺮداب ﻣﻌﻀـﻼت ﻏـﺮق ﮔﺸـﺘﻪ و ﺑـﯽ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد ﻣﺘﺤﻤﻠـﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن و ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﺤﮑﻮم
ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﮔﺮدﯾﺪهام ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺻﻼﺣﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻧﺨﻮاھـﺪ آورد
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ اﺳـﻼﻣﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﻨـﺎ

٤

دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم راد ﻣﻬﺮ/

ﮔﺮدﯾﺪه زﯾﺮ ﺳﺆال ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد و ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺑـﺎ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻧﻈـﺮ از ﺳـﻮی ﻣﺮاﺟـﻊ
ذﯾﺮﺑﻂ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻠﺒﯽ ﺟﻮاﻣﻊ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﻣﻨـﺰل ﻣﻘﺼـﻮد واﻗـﻊ
ﮔﺮدﯾﻢ.
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ رھﺎﯾﯽ از ﺑﻨﺪ زﻧﺪان و ﻧﺠﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
۱۳۸۲/۸/۶

ﺧﺎﻃﺮه ۵
ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﺪور از ﭼﺸﻤﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖھـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺣﻘﺎرت را ﺑﻪ اھﺘﺰار در آورد و ﺟﺴـﻢ و ﺟـﺎﻧﻢ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺷﻘﺎوت و ﺑﯽ ھﻤﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪھﺎی ﭘـﺮ
از ﮐﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺨﺘﻞ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده ﺑﻮدّ ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ از آن ﻟﺤﻈﺎت ﺳـﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎ ھﻤﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎ آدﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘـﺎر ﻃﻨﺰآﻣﯿـﺰ
ﮐﻪ در ﻧﮫﺎد آنھﺎ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ روح و رواﻧـﻢ را ﻣـﯽآزرﻧـﺪ و ﭼـﻮن ﺑـﻪ ﺧﺼـﻠﺖ
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮد ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻟﺬﺗﯽ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ در ﮔﻔﺘـﺎر و
ﺣﺘﯽ در ﺧﻮردن ﻃﻌﺎم ﺻﻔﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ھﺮﮔـﺰ از وﺟﻮدﺷـﺎن دور ﻧﺒـﻮده و اﯾـﻦ
اﻓﻌﺎل روح آزار ﻧﺎﮐﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨـﻮی اﻧﺴـﺎﻧﯿﺖ ﻧﺒﺮدهاﻧـﺪ
ﻣﺪام ﺧﻮد را در زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐـﻪ روح و روان در ھﺴـﺘﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻠﻮل
ﭼﻮن ﻣﺮﻏﯽ در ﻗﻔﺲ ﻣﯿﻞ ﭘﺮواز ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﻨﮫـﺎ اﻣﯿـﺪم ﺑـﻪ آزادی ﻓﻘـﻂ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻼﺻﯽ از زﻧﺪان روح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۱۳۸۲/۸/۸

دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم راد ﻣﻬﺮ/

٥

ﺧﺎﻃﺮه ۶
ﺻﺤﺒﺖ از ﺷﻌﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤـﻞ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻣـﺮدان و
زﻧﺎن و ﭘﯿﺮان در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺧﻄﻪای ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻘـﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳـﺘﯽ و
ﺳﯿﻨﻪھﺎی آ ﮐﻨﺪه از ﺟﻮر و ﺳـﺘﻢ از اﺑﺘـﺪاﺋﯽﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧـﺎت رﻓـﺎھﯽ ﺑﺸـﺮی در
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﺳﺮدﻣﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ زداﺋـﯽ
و رﺷﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﻈﺎمھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷـﺎن ﺗﻀـﯿﯿﻊ ﮐﻨﻨـﺪۀ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﺷﻮره زارھﺎ و ﮐﻮھﺴﺘﺎنھﺎی ﺑﯽ آب
و ﻋﻠﻒ در ﺑﺤﺮان و ﻣﺸﻘﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮھﻨﮕـﯽ و ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ ﻣﻐﻠﻮﺑﺸـﺎن
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﭼﻤﺪار ھﻼﮐﺖ ﺑﺮآنھﺎ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺒﻠﻐﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﮑﺶ ﮔﻠﻮﺑﻞھﺎی ﻣﻔﯿـﺪ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﯿﻨﻪھﺎ را ﺳـﭙﺮ ﻧﻤـﻮده و ﺧـﻮد را
ﻣﺪﻋﯿﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﺠﺎت ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻊ
ﮔﯿﺮی ﺧﻮﯾﺶ آ ﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﮑﺎر واﻗﻌـﯽ اﻧﺴـﺎنھﺎ را در ﺗـﻼش
ﺑﺮای ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮجھﺎی ﻇﻠﻤﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻤـﺎن ﺑﯿـﺮق ﺑﺪﺳـﺖ ﺑـﯽ
ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ دﻣﺎر از روزﮔﺎرﻣﺎن در آوردهاﻧﺪ.
ﭘﺎﺋﯿﺰ ۱۳۸۲

ﺧﺎﻃﺮه ۷
ﻓﻼﮐﺖ و ﺷﻘﺎوت و ھﻼﮐﺖ در ﯾﮏ ﺑﻌﺪ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ رﯾﺎﺳـﺖ و ﺣﮑﻮﻣـﺖ و
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ در ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻀﺎد ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨـﺪ داﺷـﺖ از
ﺳﻮﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﭘﻨﺎھﯽ ﮐـﻪ از ﺑـﺪو ﺗﻮﻟـﺪ ﺗـﺎ ﺑﻘـﺎء ﻧﺴـﻞ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﻪ و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﺎﺑﮫﻨﺠﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ و ﮔﺎه دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ را ﻃﻌﻤﮥ ﺳـﻔﺎﮐﺎن ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﭼـﻪ

٦

دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم راد ﻣﻬﺮ/

ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﻧﮫﺎد در واﻗﻊ دﺳﯿﺴﻪھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮی آﻧﭽﻨـﺎن ﻧﻈـﺮات
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺳـﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾـﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻠﻄﻪ ﮔـﺮی
ﺧﻮﯾﺶ اﺑﻌﺎد وﻗﺖ ﻣﺎدی را ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺮاھﻢ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت را ﮐـﻪ
اﺻﻮل ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻮاﻣـﻊ را
ﺑﺴﻮی ﺳﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎ و ﻧﺎﺑﻮدی را ﺑﺮای آنھﺎ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽدارد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدھﻨـﺪ
ً
ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻣـﯽﻧﻤـﺎﯾﻢ ﻣﻐﻠـﻮب ﺷـﺪن ﻃﺒﻘـﮥ ﻣﺤـﺮوم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺳﯿﺪن ﺳـﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾـﺎن ﺑـﻪ اھـﺪاف ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻃﻠﺒـﯽ ﺧﻮدﺷـﺎن ﮐـﻪ
اﺳﺘﺜﻤﺎر و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﮫﺎد واﻗﻌﯽ آنھﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰ ھﻢ در زﻧﺪان /ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۸۲

ﺧﺎﻃﺮه ۸
در دﻧﯿﺎی ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺣﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻮﯾﺎی ﮐﺸﺘﻦ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺠﺎت از اﯾﻦ اﮐﻮﻟﻮژی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی ﺑـﻮدن و
اﺗﺼﺎل ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﻣﺸﻘﯽ ﻧـﻮﯾﻦ در
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم وی ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﮫﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ راﺑﻄـﯿﻦ
ﺧﺪا و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﺰول آﯾﺎت آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺣﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻘﯿﺪ
و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪی ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ از ﺧﻂ ﺗﻮﺣﯿـﺪ ھﻤﺎﻧـﺎ ﺷـﺮک و
ﺷﺮاﮐﺖ در ﻧﯿﺎت ﺧﺪاوﻧـﺪی ﺧﻮاھـﺪ ﺑـﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﺑﺮرﺳـﯽھﺎی ﻓﮑـﺮی و
ً
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﻣﺘﮑﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﯽ اﯾﺰد ﯾﮑﺘـﺎ را ﻧﻘـﺪ ﻧﻤـﺎﺋﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠـﺎ در ﻓﺮاﺳـﻮی
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زواﯾﺎی ﺻﻌﻮدی و ﻧﺰوﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺣﻖ و ﺷﺮک و ﻣﺸـﺮک
ﺑﻮدن را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤـﻮد اﯾـﻦ ﮔـﻮھﺮ واﻻ ﮐـﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺷـﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ اﺻـﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺑﺪی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم راد ﻣﻬﺮ/

٧
 ۱۳۸۲/۸/۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ

ﺧﺎﻃﺮه ۹
ﺑــﺎرش رﺣﻤــﺎت ﺧﺪاوﻧــﺪی و ﻣﺴــﺘﻌﺪاﺗﯽ ﮐــﻪ ﺑﺸــﺮ در راه رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ
ً
اﺻﯿﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ ﻋﻤﻼ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در روزﮔـﺎری
ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺤﺮاف و اﻧﺰوا ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه ﺷـﺪه ﺧـﻮد ﮔﻮﯾـﺎی ﺣﮑﻤـﺎت
ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻔﺼﺎل آدﻣﯽ از ﺟﺎھﻠﯿﺖ اﺗﺼـﺎﻟﯽ ﺑـﺮ ﻗـﺮار ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﻗﺪرﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ روزﻧﻪھﺎی اﻣﯿﺪواراﻧﻪ را ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻧﻮری ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ اﻧﺤﻄﺎط از اﺻﯿﻞﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﻮط را ﺗﮫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻼء
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺟﻨﺐ و ﺟﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ ﺗﺰﻟﺰل در ﺗﺰی ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آورد ﮐﻪ ﻧـﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎدی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی آنھﺎ را ﻣﺮدود ﻣـﯽﺷـﻤﺎرﻧﺪ
ً
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﯽ اﻧﺴـﺎن آن را
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑـﻪ آن ﻣﺮﺣﻠـﻪ واﻗﻌﯿـﺎت را ﻣﻠﻤـﻮس ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ
ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎر ﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮔـﺮ
ﭼﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن و ﺟﮫﺶ دھﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺑـﺎ ﺗﻔﮑـﺮ و اﻧﺪﯾﺸـﻪ و ﺟـﺎن
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ھﺮ از ﮔﺎھﯽ درﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻄﻮرهھﺎی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾـﻦ
ﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در درﺧﺸﺶ ﮔﻠﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺖ را ﺧﻮاھﻨﺪ درﺧﺸﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ زن را از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﺑﯿﮕﻤﺎن ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖھـﺎ و ﮐﺎﺳـﺘﯽ
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در وﺟﻮد او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭼـﻪ ﺑـﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻗـﺪرت ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ و اراده و ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی و ﺧﻼﺻـﻪ ارزش
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎدﯾﺪی ﻣـﺎدی ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
روزﮔﺎر و ﺟﮫﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮔﺎه ﻇﺎﻟﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ھﺴﺘﯽ وﮔـﺎه
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋـﺎﻟﯽ ﻃﻌﻤـﻪ ھـﻮا و

٨

دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم راد ﻣﻬﺮ/

ھﻮس و ﯾﺎ در ﭘﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای آﺳﻮدﮔﯽ زﻧﺎن دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی ﺧﻮﯾﺶ را زﯾﺮ ﺳـﻮال
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت اﻟﮫﯽ را ﮐـﻪ اﻟﮫـﺎم از آﯾـﺎت وﺣـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺮ
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪای ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﭽـﻪ ﺧﺪاﯾﺸـﺎن
ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﻗﯿـﺎﻧﻮس ﻏـﺮق ﺧﻮاھﻨـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻗﻄـﺮات اﺷـﮏھﺎی
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه زﻧﺎن آنھـﺎ را در ﮐـﺎم ﺧـﻮد ﻣـﯽﺑﻠﻌﻨـﺪ ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﻤـﺎم ﮐﯿﻨـﻪ ﺗـﻮزی و
ﺣﺴﺎدتھﺎ ﮐﻪ در ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﻨﺎ ﺷـﺪه در ذات ﻣـﺎدی زﻧـﺎن
ﻧﮫﻔﺘﻪ و ھﺮﮔﺰ در ﮐﻤﺎل ھﻮا وھﻮس ﻇﺎﻟﻤﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ رﺳﯿﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮف ﺧﺪاوﻧﺪی ھﺮﮔﺰ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ زن ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳـﯿﺪ در
روزﮔﺎری ﮐﻪ ﻋﻤﺮﻣﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
۱۳۸۲/۸/۱۱

ﺧﺎﻃﺮه ۱۰
ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻧﻈـﻢ ﺧـﺎص آﻓﺮﯾـﺪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ رﻋﺎﯾـﺖ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﮫﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻨﻤﻮده اﯾﺰدی ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ ﺑﺨـﺶ دﻧﯿـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎ و ﺣﯿﻠﻪھﺎی ﻧﺎ وﺻـﻒ ﭘﻮﺷـﺶ ﻧﯿﮑﯽھـﺎ و ﺳـﺘﺎﯾﺶھﺎ ﮔﺮدﯾـﺪه ﺷـﺪه
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﻇﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮔﺮﯾﺎن ﺧﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﺮدهاﻧﺪ و
ﺧﻮن ﺧﻮاراﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﺐھﺎی ﺧﻨﺪان ﮐﻪ در ﭼﮫﺮهھﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧـﻪ ﺷـﺎن ﮔﻮﯾـﺎ ﻟـﺬت
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺪمھﺎی ﭘﺎﯾﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺮ ﻗﻠﻞ آرزویھـﺎی ﮔﺮﺳـﻨﮕﺎن و
ﺗﺸﻨﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺖ را در اﯾﻦ روزﮔﺎر ﻧﺪﯾﺪه ﺑـﺮ ﺳـﺮ آنھـﺎ ﮐﻮﺑﯿـﺪه
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎراﻟﮫﺎ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﻤﯽ را ﻋﺰم ﻧﻤﻮدهای ﮐﻪ از ﻟﺨﺘـﻪھﺎی ﺧـﻮن ﺻـﺨﺮهھﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺒﺎل آنھﺎ ﺟﻤﺎل ﻋﺪﻟﺖ را ﺑﯽ ﻣﺼـﻔﺎ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ
راﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ!

دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم راد ﻣﻬﺮ/

٩

اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﮐﻪ از ﻇﻠﻤﺎت ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﻨﯽ را ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﻟـﺬات
ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ آﺳﻮده و ﺑﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮدهای اﯾﻨﺒﺎر ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﻧﺖ ﻧﻮﺣﯽ دﯾﮕـﺮ
اﺳﺖ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻏﺮﯾﻖ در اﻗﯿﺎﻧﻮس ،اﮔﺮ ﻗﺼﺪ آزﻣﻮن اﯾﻮﺑﯽ ﺑﭙﺎ ﮐـﺮدهای ھﺮﮔـﺰ
رﺗﺒﻪای ﻧﺨﻮاھﯽ دﯾﺪ ﭼﻮن ﻣـﺮدی ﻋـﺎدل ﺑـﻮدهای و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮھﺎﯾـﺖ در ﺑﻨـﺪﮔﺎن
ﻧﻤــﺮات ﺻــﻔﺮ را در ﺑﺮﮔـﻪھﺎﯾﺖ ﺗﺼــﺤﯿﺢ ﺧــﻮاھﯽ ﻧﻤــﻮد ﺑــﻪ ﻟﻄــﻒ و ﮐﺮﻣــﺖ
ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎشای ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل وای ﻋﺰﯾﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ.
۱۳۸۲/۸/۱۱

ﺧﺎﻃﺮه ۱۱
ً
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ھﻤﻨﻮع آزادی در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣـﺪ وﮔـﺎه ذاﺗـﺎ و
ً
ﻧﻈﺮﺗﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ در وﺟﻮدﺷـﺎن ﻧﮫﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ دﻧﯿـﺎی ﮐـﻪ ﺑﺸـﺮ اﻣـﺮوزی در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮات آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ھﺮ ﮔﻮﻧـﻪ
راھﺒﺮد در ﻗﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧـﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ
اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﺎ آن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﮑﺮی و ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﺸـﺮی اﻓﻌﺎﻟﺸـﺎن
ﻣﻮرد ﺳﻮء ﺧﻮد ﺧﻮاھﺎن و ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ در ﻧﮫﺎﯾـﺖ ﺑـﯽ ﻋـﺪاﻟﺘﯽ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺣﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻨﻮﻋﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺘﻌﮫﺪ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾـﺪ
ً
اﮔــﺮ ﭼــﻪ ﻇــﺎھﺮا ﺧــﻮد را ﺑــﻪ آن ﻣﻘﺘــﺪی ﻣﯽداﻧﻨــﺪ از ﺷــﺮاﯾﻂ ﻧﺨﺴــﺖ اﯾــﻦ
ﺟﻨﺠﺎﻟﮫﺎﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ
ً
ارزشھﺎ اﺑﺮاز ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗـﺮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ و
ﺣﺎل در اﯾﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺪت ﮐﻮﺗـﺎھﯽ ﺑـﺎ ﻧﻘﺎﯾﻀـﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑـﺎﻣﻠﯽ ﺧـﻮﯾﺶ را ﻃـﯽ ﻧﮑـﺮده ﻧﻔـﯿﺲ
ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن دو ﭼﻨﺪ دھﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺒـﻮدن ﺑﻌـﺪ ﻣﻌﻨـﻮی ﮐـﻪ
ﺧﻮد ﺑﺎز دارﻧﺪه اﺣﻘﺎق ﺣﻘـﻮق در اﻧﺠـﺎم ﺧﻮاﺳـﺖھﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی

١٠

دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم راد ﻣﻬﺮ/

زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒـﺎﻧﯽ اﺻـﯿﻞ
ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﺷﺪه و ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮔـﺮدد
ﺗﻨﮫﺎ راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﭘﻨﺎه ﺑﺮای ﻇﺎﻟﻤﺎن اﻋﻢ از رواﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻗﻀﺎوت ﺑﺸـﺮﯾﺖ
درﮔﺎه اﯾﺰدی اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﺤﻂ را ﻣﻨﺠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
۱۳۸۲/۸/۱۲

ﺧﺎﻃﺮه ۱۲
اﺷﮏ رﯾﺰان ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن آوای ﻟﻐﺰان ﻣﺎدران و ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان
ﺷﺎن ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻣﺤﺒﺖ ھﺎ ،ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﺷﻘﺎوتھﺎ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﭘﻨﺎه ﻧﺎﻟﻪھﺎی ﻋﺎری
از ﮔﻨﺎه ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﺪراﻧﻪ ﮐﺎری اﺳـﺖ ﮔﺴـﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﮐـﻪ ﺳـﺘﻤﮕﺮان
ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺑﺮھﻮﺗﯽ ﮐـﻪ در آن روح زﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ را از ﺑـﯽ ﻋـﺎﻃﻔﯽ
ﻣﯽآزارد و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ روا داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﺎخ ﻧﺸﯿﻨﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺣﻨﺠﺮهھـﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧـﻪ
ﺷﺎن درﯾﺎﯾﯽ از اﺷﮏ و ﺧﻮن و ﯾﺎ ﻟﺬت ﻗﺎﯾﻖ و ﮐﺸﺘﯽھﺎی ھﻮس ﺧـﻮﯾﺶ را ﺑـﻪ
ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ﻧﻔﯽ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑـﺮ ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﮐـﻪ ﺗـﻦ آدﻣﯿـﺎن رودھـﺎی
ﺧﻮﻧﯿﻦ را ﺟﺎری ﻧﻤﻮده ﮔﺎه ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و در ﺑﺎزیھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﮫﺮهھـﺎﯾﯽ از
ﺧﻮد را در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را وﺿﻊ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﺴـﻠﻪ
ﺟﺒﺎرﯾﺖ ھﺮ از ﮔﺎه ﭼﮫـﺮهای ﻣﺒـﺪل در ﻓﻨـﺎی ﺑﺸـﺮﯾﺖ ﺑﮑـﺎر ﺧﻮاھﻨـﺪ ﺑـﺮد و
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮫـﺮ ذﻟـﺖ و ﺧـﻮاری ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ و
ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدهاﻧﺪ.
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ در ﺑﺎورﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﺸﺴﺘﻪام
و ﺳﺎﻗﻪھﺎی ﺟﻮاﻧﯿﻢ از ﺿﺮب ﺗﯿﺮھﺎﯾﺘﺎن
ﺧﻮن آﻟﻮد اﺳﺖ ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻪھﺎی

دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم راد ﻣﻬﺮ/

١١

ﻧﺸﺴﺘﻪ در آﺷﯿﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﮔﯿﺮم ﻣﯽزﻧﯿﺪ
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ
ﺑﺎ روﯾﺶ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﻪھﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
۱۳۸۲/۸/۱۲

ﺧﺎﻃﺮه ۱۳
دورانھﺎﯾﯽ در اﻧﺪﯾﺸـﻪ و ﻓﮑـﺮ رﻓﺘـﻪام ﮐـﻪ ھـﺪﻓﻢ ﺧﻼﺻـﯽ از ﻓﺸـﺎرھﺎی
ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮده و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮدی و ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ اھـﺪاﻓﻢ ﺑـﻮد
ﻟﻤﺲ ﻣﯽﻧﻤﻮدم و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑـﺮای ﺧـﻮد ﻣﺤـﺮوم و
ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ را در آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑـﻪ
ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در اﯾـﻦ راه ﻣﺸـﻐﻮﻟﻢ در اﯾـﻦ ﺧﻄـﻪ ﺧـﻮد آزاری
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﻤﺎق درون ﺧﻮﯾﺶ را داﺷﺘﻢ و اﯾﻦ اﺷـﺘﯿﺎق
روﺣﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺠﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﻮد و آزادی ﮐﻪ از آن ﺑﺎﺑﺖ ﻣـﯽﺑﯿـﻨﻢ
ﻋﻼﻗﮕﯽ ﺧﺎﺻـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺧﻮاﺳـﺖھﺎی ﻣﻌﻨـﻮﯾﻢ وﺟـﻮد ﺧﻮاھـﺪ داﺷـﺖ
آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ واﻗﻌﯿـﺖ و اﺳـﺮارﻧﺪ ﺗﺨﯿﻠـﯽ واﺿـﺢ از ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﺎﺋﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﻏﯿـﺮ ﻣﻤﮑـﻦ ھـﻢ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮدهای ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺮ ﭼﮫﺮه اﻓﮑﻨﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎن را در ﮐﻨـﺎر
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺒﮫﻮت ﻧﻤﻮده دﯾﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ درآن ﻣﺤﺎﮐﻤـﻪ ﺷـﻮم ھﻤـﻪ
ﭼﯿﺰش ﺳﺮی ﺣﺘﯽ اﺗﮫﺎﻣﺎت و رأی ﺻﺎدره ﺣﺘﯽ زﻣﺎن اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر
ﻃﻨﺎب ﺑﺮ ﺣﻠﻘﻮﻣﻢ از ﻣﺎھﯿﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﺑﯽ اﻃﻼع ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺤﮑﻮم و
ﯾﺎ اﻋﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ داد اﮔﺮ ﭼﻪ ھﻤﻪ ﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
آزاد ﺑﻮدن زﻧﺪاﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﯿﻠـﻪھﺎی آھﻨـﯿﻦ و ﻏـﻞ و زﻧﺠﯿـﺮ

١٢
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ﻣﻠﻤﻮس ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮوی ﭘﻠﮑﺎن روزﮔـﺎر ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ
ارﺷﺎدات ﺑﻪ ﻣﻮﻋﺪات ﺧﺪاوﻧﺪی دارﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪای ﺳﺮﮔﺮدان
ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯽ ﺳﮑﺎن در اﻋﻤﺎق اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی روزﮔﺎر ﺳﯿﺮ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﺑـﺎز
دارﻧﺪه ﭼﻮن زﻧﺠﯿﺮی ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن آنھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮫﺖ رھـﺎﯾﯽ
ﺣﻠﻘﻪ را ﺗﻨﮕﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در دلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺮﺗﻮھـﺎﯾﯽ ﻣـﯽاﻓﮑﻨـﺪ
وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺳﺎﯾﻪای از ﻧﻮر ﭘﺪﯾﺪار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ زﻧـﺪﮔﯿﻢ را ﭼﻨـﺎن
ﮐﺮده ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آرزوھﺎﯾﻢ
رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ارﺷﺎدی ﺑﻪ ﻣﻮﻋـﻮدات ﺧﺪاوﻧـﺪی را ﻻزم ﻣـﯽداﻧـﻢ و
آﺧﺮﯾﻦ آرزو.
ﻋﺪﻧﺎن

۱۳۸۲/۸/۱۳

ﺧﺎﻃﺮه ۱۴
ﺻــﺪاھﺎی ﺑﯿﻨــﻮاﯾﯽ را ﮐــﻪ از ﺣﻠﻘــﻮم ﻓﺸــﺮدهام در آوردم اﻣــﺎ ھﯿﭽﮕــﺎه
ﺷﻨﻮﻧﺪهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﺎرھﺎﯾﻢ ﻧﺪﯾﺪه و ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﻢ دﯾﺪ دﯾﮕـﺮ ﺣﻨﺠـﺮهام ﺗـﻮان
ﻧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ از ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯽآورم ﻧﺪارد ﭼﺎرهای ﺑﻪ ﺟﺰ آه ﻣﺤﺒـﻮس در ﺳـﯿﻨﻪ
ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدم را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺎرﯾﮏ و ﺑﺎ ﺣـﺎﻟﺘﯽ
ﻣﺒﮫﻮت ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و در ﺣﺪﻗﻪھﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﺻﻔﺤﻪ روزﮔﺎرم ﺳﯿﻪ ﮔﺸﺘﻪ آﯾـﺎ اﯾـﻦ
ﻗﺼﻪ ﭘﺮ درد ﻗﺼﻪ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﺳـﻠﻮلھﺎی ﻋـﺰم آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ ﻣﻔﮫـﻮم
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﭼﮫﺎ ﮐﺮده ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺴﺮی ﺑﻮدن ﻋﻘﺎﯾـﺪ اﮔـﺮ ﭼـﻮن ﻣﺴـﻠﻮﻻن و
ﻃﺎﻋﻮﻧﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻼﻣﻢ ھﺮﮔﺰ ﻓﻨﺎ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ّاﻣﺎ ﻟﺤﻈﻪھﺎی ﺳﮑﻮت ،ﺳﮑﻮﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن و ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻮشھﺎی ﺷـﻨﻮاﯾﯽ
را دﯾﺪن آﺧﺮﯾﻦ و ﻣﮫﻠﮏﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿـﺎم ﻧﻈـﻢ ﺧـﻮاھﯽ را ﺑـﺎ ھـﺮ
ﻧﻔﺲ از اﺣﺪﯾﺖ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﭼﻮن رﺷﺘﻪ ﮐﺎر در ﺣﺪ اﻋﻼی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻓﺘﻪ
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١٣

ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﮑﻮت آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎد و ﭘﺎﯾﺎن آرزوھـﺎی ﻣـﻦ اﺳـﺖ ودر ﮔﻮرﺳـﺘﺎن
ﻇﻠﻤﺎت ﭘﺮﺗﻮی ﻣﮫﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ درﺧﺸﺶ ﭘﻠـﮏھـﺎی ﺟﺎھﻠﯿـﺖ را ﻣـﯽﮔﺸـﺎﯾﺪ
واﻻﺗﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ.
و اﯾــﻦ ﮐــﻼم آﺧــﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘــﺎر ﻣــﻦ
و اﯾــﻦ ﺳــﮑﻮت آﺧــﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾــﺎد ﻣــﻦ
 ۱۳۸۲/۸/۱۳ﻋﺪﻧﺎن

ﺧﺎﻃﺮه ۱۵
ﻃﻮﻃﯽ ﺻﻔﺘﺎن ﻃﺎﻗﺖ اﺳﺮار ﻧﺪارﻧﺪ
زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﯽآﻣﻮزد ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇـﺎھﺮ
دوﺳﺘﺪارﻧﺪ اﻣﺎ در ذھﻦ ﻃﻨﺎب دار ﺑﺮاﯾﺖ ﻣـﯽﺑﺎﻓﻨـﺪ ﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻋﻤـﺮ ﻣﺪﯾـﺪی را
ﮔﺬراﻧﺪهام اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽام ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺰان و ﺑﺮﮔﺮﯾﺰان ﻣﯽرود آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﯿـﺎﻧﻮس
ودرﯾﺎھﺎ ﺗﻮان ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖھﺎی آﻟﻮده ﺑـﻪ ﺧـﻮن اﯾـﻦ ﻗﻤـﺎش ﻣﺮدﻣـﺎن را ﮐـﻪ
ﺳﺒﺰﮔﺎن را ﺳﺮﺧﮕﻮن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ دارد ﮐـﻪ ﻇﻠﻤـﺖ را ﻓـﺮاز ﻧﻤـﻮده و ﺑﻨـﺪﮔﺎن را
اﺳﯿﺮ ﺳﯿﺎھﺘﺮﯾﻦ دود ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻓﮑﺮی ﻗﺮار داده اﻧﺪ؟
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آ ﮔﺎه ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ روزﮔﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔـﺮدون را
ﻓﻨﺎ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪتھﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻇﻠﻤﺖ در ﮔﻮری ﻣﺪﻓﻮن ﮔـﺮدد و اﻧﺪﯾﺸـﻪ
ﺳﻮق در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﻮ ﺣﺎﺻﻠﺶ آﺳﻮدﮔﯽ روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی و ﻧﻔـﯽ ﻣﺼـﯿﺒﺖ ھـﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ رﻧﺞ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و رﯾﺎﮐﺎران را
ً
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﻮد ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳـﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ ﻋﯿـﺎن
اﺳﺖ و زﻣﺎن از درون ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﻮﺳﻪ ات ﺳـﺮﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دوﺳﺘﯽھﺎی دروﻏﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮓ راه را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧـﺪ و ﺑـﯽ ارزش
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ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و واروﻧﮕﯽ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﻓـﺮادی ﺑـﯽ روح ﮐـﻪ از ﺧـﻮد
ارادهای ﻧﺪارﻧﺪ و ھﺮ ﭼﻪ زورﻣﻨﺪان ﺑﻪ آنھـﺎ ﺣﮑـﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧـﻪ ﭼـﻮن
ﻣﺮدهھﺎی ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪۀ ﺗﻤـﺎم ﺷـﻨﯿﺪهھﺎ و از داﺷـﺘﻦ راز ﻋﺎﺟﺰﻧـﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻔﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮫﺎد ﮐﻪ ﺳﻨﺒﻞ و اﻟﮫﺎﻣﯽ ﺑـﺮای دﯾﮕـﺮان و ﮔﺮﯾـﺰ از
اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﺎ آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﻧﺠﯿـﺮۀ ھﺴـﺘﯽ
رھﻨﻤﻮد ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در روی درﺧﺘﺎن در ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﮔﻠﮫﺎ و در زﯾﺮ ﭘﺎی ﺑﻠﺒﻼن و ﻣﮑﺎن ﺻـﺪای
آن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻧﺸﺎط ﻣﯽآورد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت و ﮔـﺬر ﮔﺎهھـﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻠﺰارھﺎ و ﻧﻐﻤﻪھﺎ ﮔﻮﺷﺎن ﺷـﻨﻮاﯾﯽ داﺷـﺘﻪاﯾﻢ اﻣـﺎ ھﺮﮔـﺰ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ زﯾﺒﻨﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ در اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤـﻮدهاﯾﻢ! اﮔـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ
ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻋﺮﺻـﻪ روزﮔـﺎری ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻼﻃﻤـﺶ و ﻋﻄﻮﻓـﺖ
ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻣﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴـﺘﻪاﯾﻢ اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن و
ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﮔﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻـﻔﺖ را ﺑـﺮای ﮔـﻞ
وﺟﻮد ﺑﻠﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ آﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮات و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳـﺘﻌﺪاد
ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻤﻮد ﻧﻪ ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷـﺪ
ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻋﻈﯿﻢ اﺑﻨﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺎﻏﭽﻪھﺎی ﺷﮑﻔﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪھﺎی
اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی آزاد ﺧﻮاھﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺒـﺎر ﻇﻠﻤـﺖ را از ﺑﺮﮔﮫـﺎ و
ﻏﻨﭽﻪھﺎی ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﺎدران ﻣﻈﻠﻮم زدوده اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﮫﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑـﺎغ
و ﺟﻨﮕﻞ روزﮔﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮی واﻗـﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ ﻣﯽﺧﻮاھـﺪ ﮐـﻪ
ﺟﺴﻢ و روح و ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ﺑﻠﺒﻼن اﺳﯿﺮ ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺮھﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷـﺎﺧﯽ و
ﻧﻪ ﺑﺮﮔﯽ و ﻧﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪای در ﻗﻔﺴﯽ ﻗﺮا ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺟﻐﺪان ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪ در ﭼﺸـﻤﺎن
وی ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺼﺪﺷﺎن ﺳﻮھﺎن ﺑﺮ روح آزاد ﺧـﻮاھﯽ و آزاد ﻃﻠﺒـﯽ آنھـﺎ
ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎن و در آن ﺑﺎﻏﺒﺎن اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﺮازش ﺧـﺎﻟﻖ
و ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮدن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮔﻠﮫﺎ از ﺑﮫﺮ ﻣﺎدﯾﺎت و ﺑﻠـﺒﻼن ﺑـﺎ ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ و
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ﮔﺎه ﻃﻌﻤﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺖھﺎی ﺑﺎﻏﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﺑـﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻔﺘﻪھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﻧﯿـﺎی ﺑـﯽ ﻣـﺮز اﺳـﺖ و ھـﺮ ﮐﺠـﺎ ﮐـﻪ ﺑﻠﺒـﻞ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت آوای ﺧﻮش را ﺳﺮ دھﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﻟﺬﺗﯽ ﺧﺎص ﺿﻤﯿﺮ آدﻣﯽ را ﺑﻪ وﺟـﺪ در
ﻣﯽآورد و ﮔﺴﻞھﺎ و ﭼﺎﻟﺶ دﻧﯿﺎی را ﭼﻮن آﯾﻨﻪای ھﻤﻮار و ﺻﺎف ﻣـﯽﮔﺮداﻧـﺪ
ﮐﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ و رﺣﻤﺎت ﺧﺪاوﻧـﺪی را ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﻋﻘﻼﻧـﯽ در آدﻣﯿـﺰاد
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﭼﮫﺮه ﻧﺎ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺟﻐﺪھﺎی روزﮔﺎر را ﻧﺎﺑﻮد و ﻣﻨﺰوی ﻣﯽﺳﺎزد.
در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﺻﻞ و ﻓﺮع ،ﺣﻖ وﺑﺎﻃـﻞ ،ﭘﻠﯿـﺪی و ﻧﻈﯿﻔـﯽ
زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷـﻮار
اﺳﺖ اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﯿﻘﺮاری ﺳﮑﻮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑـﯽ ﻋـﺪاﻟﺘﯽ ﺑـﯽ ﻣﯿﻠـﯽ در
ً
زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﻣﮫﯿﻠﯿﺴﻢ ﺷﺪن دﺳﺘﺎورد ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز اﺳﺖ و ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆالھﺎ
و ھﺰاران ﺳﻮاﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﮔﺮگ ﺑـﻮدن ﺟـﺎی ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﺑـﻮدن را از
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎدﯾﺎت ﮐﻮی ﻧﻔﺲ ﭘـﺎک ﺑﺸـﺮﯾﺖ در ﮐﺠﺎﺳـﺖ؟ در ﻗﻠـﻪ آن ﯾـﺎ در
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ؟ آﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎ دارد و ﺑﺸـﺮ ﺑﺎﯾـﺪ آن را ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ و ﯾـﺎ ﺑـﻪ
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ دھﺪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ راه ﺳﻌﺎدت و ﮐﺪاﻣﯿﻦ راه ﺷﻘﺎوت؟ ﭼـﺮا
ﮔﺮﮔﺎن اﻣﺮوز در ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﻓﺮﯾﺐ رﻣـﻪ دار ﻣﺸـﻐﻮﻟﻨﺪ ﻏﺎﻓـﻞ از
آﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ رﻣﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ آری ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت
و ھﺰاران ﺳﺆال دﯾﮕﺮ زاﺋﯿﺪه ذھﻦ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶ از  ۱۴۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻔﺴﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه و ﺑﯽ آﻻﯾﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاب ﺳﺆاﻻت ﺑﺎﻻ را ﺑـﻪ ﺑﺸـﺮﯾﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧـﺪ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ زﯾﺴـﺘﻦ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدن را دﯾﮑﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺑـﺮای
ﻓﺮار ﺑﺸﺮ از ﻃﻮﻓﺎنھﺎ و ﮔﺮداب ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﯾﺴﺖ ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﺴـﯿﺮ داد و
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ و ﮐﺎر ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ روح اﻟﻘﺪس ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ
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ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻮاب ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﺆاﻻﺗﺶ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﮫـﺎد
ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﯾﺄس و دﻟﻤﺮدﮔﯽ از دﻧﯿـﺎ و ﻣﺠﮫـﻮل ﻣﺎﻧـﺪن ﻣﻌـﺎدﻻت
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺗﻌﻤﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼـﻪ
ھﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺮﺳﻨﺪ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ
ﺟﻤﻠﻪای از ﻧﻔﻮس از اﯾﻨﮑﻪ رھﺒﺮﺷﺎن دﻧﯿﺎ را ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ارزش دﻧﯿﺎ را
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻟﻨﮕﮥ ﮐﻔﺶ ﮐﮫﻨﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣـﯽﺑﺎﻟﻨـﺪ و ﻋـﺪه ﮐﺜﯿـﺮی از اﯾﻨﮑـﻪ
دوﻟﺘﻤﺮداﻧﺸﺎن ﭘﺎﯾﺎن راه را در ﻣﺎده و ﻣﺎدﯾﺎت ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺳﺮﮔﺮم و راﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺣﺎل ﺗﻔﺎوت ﮐﺠﺎﺳﺖ آﯾﺎ ﺟﻮھﺮ وﺟﻮدی اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺑـﺎ آن ﯾﮑـﯽ ﻓـﺮق دارد ﺑﺎﯾـﺪ
رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را در ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﺸﺮ را ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از ﮐﻨﺎر آن ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻣـﯽﮔـﺬرﯾﻢ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺎﻟﻖ آن در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪ ﺧﻮد اﺣﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﯾـﺎ درﺑـﺎرۀ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﺨﻠـﻮﻗﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ
ﺗﻌﻤﻖ ﮐﺮد ﺑﻨﺪه ﺧﻮدم از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﭘـﯽ ﺑـﺮدهام
ﺣﺲ اﻣﯿﺪ در ﻧﻔﺴﻢ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ و ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺎﻃﺮه ۱۶
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺷﮑﺮﮔﺬاری ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪای ﮐﻪ
در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎد و رﺣﻤﺎت و ﺣﮑﻤﺎت و ﻇﻠﻤﺎت ﻋﺎدل و ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﻈﻠﻮم
ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺸﺮک و ﻣﻨـﺎﻓﻖ را در ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺎﺻـﺶ ﻗـﺮار داده و ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎء ﺑﻌـﺪ
ﻣﻌﻨﻮﯾــﺎت ﻋــﺪاﻟﺖ ﺧــﻮاھﯽ و ﻧﮕــﺮش واﻻ ﺑــﻮدن در اﻧﺠــﺎم ﻃﺮﯾﻘﺖھــﺎ را در
وﺟﻮدﻣﺎن ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺟﻮاﻧـﺐ ﻣﻌﻨـﻮی
اﻓﻌﺎل دﻧﯿﻮی ﺑﺸﺮ ﺗـﺎ ﺳـﺮ ﺣـﺪ ﮐﻤـﺎﻻت ﮐـﻪ ھﻤﺎﻧـﺎ زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻤـﺎﯾﻼت از ﺧـﻮد
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ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ را ﻣﻠﻤﻮس ﻧﻤﻮده و از ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺳـﻌﺎدت را
در رﺳﯿﺪن در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ﻣﯽداﻧـﺪ و اﯾﺜـﺎر ﻧﻔـﺲ را از اھـﻢ ﺳـﺘﺎﯾﺶھﺎ و
ﺷﮑﺮﮔﺬاریھﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ از ﺟﮫﻞ و ﺟﺎھﻠﯿـﺖ اﻧﺴـﺎنھﺎﯾﯽ را
ﺧﻠﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤـﺎل ﻣﻌﻨـﻮی ﮐـﻪ ھﻤﺎﻧـﺎ
ﻣﺒﺎرزه در راه ﺧﺪا ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻟﺬت ﺷﮫﺎدت ارﺿﺎء
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
زﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺘﺶ رذاﺋﻞ را از ﻓﻀـﺎﺋﻞ و ﺳـﻌﺎدت را از
ﺷﻘﺎوت ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ را در ﭘـﯿﺶ راه ﮔـﺬارده ﺑـﺎ ﭼﺸـﻤﺎﻧﯽ ﺑﺼـﯿﺮ و ﺿـﻤﯿﺮی
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻠﻤﻮس ﮔﺮدد.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺧﺼﺎﺋﻞ و ﺻﻔﺎت را در ﺧﻠﻘـﺖ اﻧﺴـﺎن
ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻻزﻣﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در رﺗﺒﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ
و داﻧﺶ و ﺗﺪﺑﯿﺮ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺧﻼق و ﻣﺬھﺐ ﭼﮫﺎر ﭼﻮبھـﺎی ارزش اﻋﺘﻘـﺎدی
را در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ ّاﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ را ﻣﯿﺴﺮ و ﻣﻘﺪور ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﻔﮑـﺮات
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﺒـﺎﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖھﺎ از اﺧﻼق و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣـﺬھﺒﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎﻻﺗﯽ ﮐـﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ در وﺟﻮد و ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮده ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺰل
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺮﺷﯽ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺴـﺎن رھﻨﻤـﻮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﮐﻪ اﺷﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﺮای ﺑﺸﺮ در رﺳـﯿﺪن
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوی ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪ ﻻﯾـﺰال اﻟﮫـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن در ﻋﻘﻞ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از ﺣﮑﻤﺎت و رﺣﻤﺎت ﺑـﯽ
ً
ﻧﺼﯿﺐ ﻧﮕﺮدد ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﻟﮫﯽ رﺳﯿﺪه و ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۹ ۱۳۸۲/۸/۳ﺷﻌﺒﺎن  ۱۴۲۴ھـ ق
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ﺧﺎﻃﺮه ۱۷
از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﺟﮫﺎن و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎ ﻣﻼﯾﻤﺎت روزﮔﺎر و
ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻘﺎء ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤـﻮده ﺑﻠﮑـﻪ ﭼـﺎره
اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﮐﻨﺘﺮل و رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﻞھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﭼــﻪ ﻗﺒــﻞ از ﻣــﯿﻼد ﻣﺴــﯿﺢ و ﯾــﺎ ﭼــﻪ در ﻋﺼــﺮ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژی ﮔــﻮاه
ﻧﺎھﻨﺠﺎریھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﺣـﺎل اﮔـﺮ
ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﻘﯿﻦ و ﻣﯿﺰان رﺷـﺪ اﻧﺴـﺎن را در اﺑﻌـﺎد ﻓﺮھﻨﮕـﯽ و ﻣـﺎدی و
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺳﯿﺎﺳـﺖھﺎی
ﺣﮑــﻮﻣﺘﯽ ﺧــﻮﯾﺶ در راه رﺷــﺪ ﭘــﯿﺶ ﺧﻮاھﻨــﺪ رﻓــﺖ و از اﯾﻨﮑــﻪ در ﺑﺤــﺚ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻧﮕﺮﺷـﯽ ﯾﮑﺴـﺎن ﺟﻮاﻧـﺐ را در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ اﺑﺘـﺪا
ﻧﻈﺎمھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺑﻌﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗـﻊ ﮔـﺮدد ﯾﻘـﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖھـﺎی ﺟﮫـﺎن ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎر آورد ّاﻣﺎ از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤـﯿﻂ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻣﺴـﺘﻌﺪات رﺷـﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از دﯾﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐـﻪ در ﻃـﯽ ﻣﺮاﺣـﻞ
رﺷﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده دوﺳـﺘﺎن و ﻣﻌﺎﺷـﺮتھﺎ در ﻣـﺪارس و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ّاﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻗﺮار ﺧﻮاھـﺪ داد ﻓﻘـﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺿﯿﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﻤـﺎﻟﯽ و ادﻻت و ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﻘـﺮ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ را
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻘﺪان ﻣﮫﺎرت در ﻓﻌﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣﺸـﻐﻮﻟﯿﺖ دارد و
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻢ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ
اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼت را ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻣﺤـﻞ
زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻘﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺬاھﺐ در اﺟﺘﻤـﺎع داﺷـﺘﻪاﻧﺪ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار
دھﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾـﺖ ﺑﺸـﺮ

دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم راد ﻣﻬﺮ/

١٩

اﻣﺮوزی را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد اﻣﯿـﺪوارم ﮐـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﮔﻮﯾـﺎی ﺗﻀـﯿﯿﻊ
ً
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن را ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺷـﻌﺎر ﻣﺘﻌﮫـﺪ ﺑـﻮدن اﻣـﺎ
ً
ﻋﻤﻼ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻓﻘﺮ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪهاﻧﺪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﻣـﻮﺛﺮ ﺣﻀـﻮرﺗﺎن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
۱۳۸۲/۸/۴

ﺧﺎﻃﺮه ۱۸
در ﻃﯽ ھﺰاران ﺳﺎل روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑـﺮ
اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮده ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎنھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻄـﻮر ﯾﮑﺴـﺎن و ﺑﺮاﺑـﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨـﺪ
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنھﺎ را از ھﻢ دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ از ﻏـﺮور ،ﺗﮑﺒـﺮ و
ﻋﺬاب ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ در اﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺎمھـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﺳـﺎس
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژِی ﺧﻮد را ﺗﺴﺎوی ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼـﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺪت ﻓﻘﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪان ﺑـﻪ
ﻗﺪری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺤﺮکھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ھﻢ ﺑﺮاﺑـﺮی را
ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﺪم ﻣﺴﺎوات ﻣﯿﺎن اﻧﺴـﺎنھﺎ ﭘﺪﯾـﺪهای
ً
ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻢ ﺿﻌﯿﻒ و ﯾﺎ ﻗﻮی و ﺑﺎ ھﻮش و ﮐﻢ ھـﻮش
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺑﻮﺟـﻮد آﻣﺪﻧـﺪ اﻣـﺎ ﺑﺤـﺚ ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت ﺑﯿـﺎن ﻃﺒﻘـﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦ و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣــﯽﺷــﻮد و درﺟﺎﻣﻌــﻪھﺎی ﻣﻌﺎﺻــﺮ ﻣﮫﻤﺘــﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣــﻞ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﮐﻨﻨــﺪه ﻃﺒﻘــﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺑﻌﺎد ﺛﺮوت ﯾﺎ درآﻣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﻐﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ
ای ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﺮوه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ،ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ
ً
ﻓﻮق در ﻃﺒﻘﻪھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿـﺮد ﻣـﺜﻼ رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﺤـﻞ
ً
اﻗﺎﻣﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺒﻘـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﺘـﺎ

٢٠

دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم راد ﻣﻬﺮ/

ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻮارد ﻓـﻮق ﮔـﺮاﯾﺶھـﺎ و اﻋﺘﻘـﺎدات در ﺟﺎﯾﮕـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از اھـﻢ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﻣـﺎ
ﺧﻔﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺑﺮرﺳﯽھﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ ﺑـﻮده
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ھﻤﻮاره ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻓﻘﺮ راﺑﻄﮥ ﻧـﺎ اﻣﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪهای
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﭼﺮﺧﮥ روزﮔﺎر ﮔﺎه اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺰرﮔـﺎن و
ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪﮔﺎن را ﺑﺎ اﻧﺤﻄﺎت و ﻣﻨﺰوی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ و اﻓـﺮاد ﻃﺒﻘـﺎت
ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی و اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ آن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ
واﻻﯾﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﯿﺪوارم آﻧﭽـﻪ
را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد واﻗﻌﯽ و ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺮاد از آن رﻧﺞ ﺧﻮاھﻨـﺪ ﺑـﺮد
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ دوران ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﻮهای ﺧﺎص
ﺧﻮاھﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺴﺘﻌﺪی ﮐـﻪ در ﭼـﺮخھـﺎی روزﮔـﺎر ﻧﻘـﺶ ﻣﮫﻤـﯽ را اﯾﻔـﺎ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در اﺛﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
زﻣﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪرﺳﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻮع دوﻟﺘﻤﺮدان در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈـﺎم
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﮔﺮ ﭼـﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﮔﻮﺷـﻪای از ﻣﺸـﮑﻼت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
ﺟﻮاﻣﻌﯽ از ﺷﺪت ﻓﻘﺮ در رﻧﺞ ﺑﻮده و اوﺿﺎع ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ را ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﮐـﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ
زﯾﺴﺘﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﯿﺎس ﻧﻤﻮد ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺖھﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﮫـﺎ
ﻣﺮدان ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺳـﻨﯽ در اﺟﺘﻤـﺎع از ﮐﻮدﮐـﺎن ﺗـﺎ ﭘﯿـﺮان در ﺧـﻸ ﺧﻄـﺮ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ را ﻣﺸـﻤﻮل ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻨـﺎوﯾﻨﯽ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻓﻘـﺮ و ﻧﻘـﺶ ﻃﺒﻘـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺘﺤﻤﻠـﻪ ﺷـﺎن ﺧـﻮاھﯿﻢ داﺷـﺖ
اﺑﺘﺪا ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺻﻮل و ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ
و ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار

دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم راد ﻣﻬﺮ/

٢١

دھﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤـﺎدی
روا داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻔﮫﻮم واﻗﻌﯽ ﻧﺠﺎت از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت را ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺤﺚ را
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ آ ﮔﺎھﺎﻧـﻪ و
ﺑﺪور از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐـﻪ در ﺳـﺎﺣﻞ اﯾـﻦ اﻗﯿـﺎﻧﻮس ﻣﺮدﻣـﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴـﺘﻪ و ﺷـﺎد و
ﺧﻨﺪان ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ھﻤﻨﻮﻋـﺎن ﺧـﻮﯾﺶ ﮐـﻪ در ﮔـﺮداب اﻗﯿـﺎﻧﻮس ﻏـﺮق و ﺟـﺎن
ﻣﯽﺑﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان داوری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ و ﻋﺸﻖ
ورزﯾﺪن ﺑﻪ درون و درﯾﺎی ﺗﻼﻃﻢ و ﺗﯿﺮه و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻗﻠﺒـﯽ ﻏﺮﯾﻘـﺎن
اﺳﺖ از زﺑﺎن ﺣﻠﻘﻮم ﻓﺸﺮده آنھﺎ و از ﮔﻮﯾﺶ ﻟﮑﻨـﺖ وار آنھـﺎ و از وارﺳـﺘﮕﯽ
وﺟﻮدی آنھﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪم ﭼﻄﻮر و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﺟـﻮاﻧﯽ و
ﮐﮫﻮﻟﺘﻢ را ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭘﺪر ﺑﻮدن و ﭘﺪر داﺷﺘﻦ و ﻣﺎدر ﺑﻮدن و ﻣﺎدر داﺷﺘﻦ ﭼـﻪ و
ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺎﻣﯽ و ﻧﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﺮﯾﻖ
ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻟﻪام ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ اﺟﺘﻤـﺎع ﮐـﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﻣـﺎ ﺗﻤﺮﮐـﺰ اذھـﺎن در
ﭼﻪ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﺑﺎﯾﺪ ﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻـﺪای ﻧﺎﻟـﻪام آھـﯽ از درون ﻗﻠـﺐ
ﻣﺎدر از اﺣﺴﺎس ﭘﺪراﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ ﺳـﺎﻋﺖھـﺎی آﯾﻨـﺪۀ ﻋﻤـﺮم را ورق
ﻣﯽزﻧﺪ و در ھـﺮ ﺳـﻄﺮش ﻧﺨﺴـﺖ ﮐﻠﻤـﻪ ﻓﻘـﺮ را در ذھـﻦ ﻣـﯽﭘﺮوراﻧـﺪ و در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﺗﻮﻟﺪم ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻔﮫـﻮم اﺟﺎﺑـﺖ ﺳـﺨﻦ و
واﻻﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﻢ ھﺮﮔﺰ در ﺗﺼﻮرش ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﺪاﻋﯽ دوران ﻋﻤﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺣﻠﻘﻮم ﺧﻮﯾﺶ را در ﺗﻮﻟﺪم ﻣـﯽﺑﯿﻨـﺪ اﯾـﻦ دﯾﮕـﺮ ﭼـﻪ
ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﻢ ﺗﻮﻟـﺪم را ﻧﺪﯾـﺪ ﺳـﺘﻢھـﺎی ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﺑﻨـﺎ
ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﭼﮫﺮه ﺗﺎرﯾﮏ ﻇﻠﻤﺖ را ھﺮﮔﺰ از ﯾﺎد ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑـﺮد اﯾـﻦ دﯾﮕـﺮ ﭼـﻪ
ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ روزﮔﺎر ﺳـﺮاﭘﺎی وﺟـﻮدم را ﺗﻘﺒـﻞ ﻧﺨﻮاھـﺪ ﻧﻤـﻮد آﯾـﺎ روزھـﺎی
ﻧﺨﺴــﺖ ﺗﻮﻟــﺪم دردآور ﻧــﻮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖھــﺎ را از ﺑﮫــﺮ ﭼــﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧــﺎﺗﯽ ارﻣﻐــﺎن
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ﺧﺎﻧﻮادهام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در ﮔﻮﺷﻪای و در ﮐﻨﺠﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺮوﮐـﻪ و در ﻓﻀـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﮕﺎه ذوق زدﮔﯽ و ﻋﺎری از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻤﻦ و ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﺧﻮاب را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺸﺎن در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و دود آﺗـﺶ
ﻓﻀﺎی ﻣﮑﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺎرﯾﮏ و آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺘﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﻣـﻦ
ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رﻗﻢ ﺧـﻮردهام را اﯾـﻦ ﭼﻨـﯿﻦ ﺑﯿـﺎن ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﮑـﻪ ﭼـﻮﺑﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻌﻨـﺎی ﮔﮫـﻮاره اﺣﺎﻃـﻪام
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺻﺪای ﮔﺮﯾـﻪام ﺻـﺪای ﻟﻐـﺰش ﭼـﻮبھـﺎ را ﻣـﺎدرم ﺑـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ در
ﻣﯽآورد و اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺎ دﺳﺖھﺎی ﭘﺮ از ﭘﯿﻨﻪ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﺮاﯾﻢ
ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺗﻼشھﺎی ﮐﺪام ﮐﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻢ روزھﺎ ﻣﺎهھـﺎ ﺳـﭙﺮی
ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻧﺪوھﯽ اﺣﺎﻃﻪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺗﺒﺴﻢ ﻣﺎدراﻧـﻪ و ﻧﮕـﺎه
ﭘﺪراﻧﻪ از درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ ﮐـﻪای
ﻓﺮزﻧﺪم روزﮔﺎر ﺑﺸﺮی در اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﯾـﻦ ﺗﻔﺎوتھـﺎ و اﯾـﻦ ﺗﻀـﺎدھﺎ
دﺳﺘﺎوردی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎن ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺰ ﺗﺒﻌﯿﺾ در اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻣـﺎ را در ﺧـﻮد
ﺑﻠﻌﯿﺪه و ﮔﺎه ﺧﺮاﺷﯽ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻧﻮری را ﺑﻮﺟـﻮد ﺧﻮاھـﺪ آورد
ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ و ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﮔﺎرﯾﺎن ﺑﺮ ﻣـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ
ً
روا داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻃﻮل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان ﺷﻮﻗﯽ در دلھﺎ و ﻟﺬﺗﯽ
ﻣﺎوراء ﻗﻠﺐھﺎ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻨـﺎن اداﻣـﻪ ﺧﻮاھـﺪ داﺷـﺖ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺎ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺧﻼﺻﯽ از ﺑﻼﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺑﯿﻨﺎ در اﯾﻦ ﺳـﻮ و آن ﺳـﻮ
ﺳﺮ ﭘﻨﺎه ﺧﺰﯾﺪن را ﻣﯽآﻣﻮزم ﻧﻪ اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن اﻧﺴﺎﻧﺎن دﮔـﺮ
ﺗﺤﺮﮐﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﻮزد و ﮔﺮ ﻧﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ آﻣﻮزﮔﺎر ﺟﻮﯾﺎی ﺣﺎل ﻣـﻦ ﻣـﯽﺷـﺪ
ﮔﻮﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻗﮫﻘﮫﻪام و در ﺻﺪاﯾﻢ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾـﻦ دﮔـﺮ ﭼـﻪ
ﻣﺮﺣﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻮه و ﺧﻨﺪه و ﺧﺰﯾﺪنھﺎی ﻏﺮﯾﺰی را ﺗﻀﺎد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿـﺎن
ﺑﺎﺷﺪ در روزﮔﺎری ﮐﻪ دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽھـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﻣﮫﻤـﯽ در ﻃﺒﻘـﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ و ﮔﺎه ﺑﺎ اﻧﺰوای ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﻞھﺎی ﻣﺘﻤـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ
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ﻣﺎدی ھﺮﮔﺰ رﺷﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺶ ﻓﺮدی را ﻣﺤﮑﻮم اﯾﻦ ﻗﻀـﯿﻪ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﻓﻌـﺎل دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮری ﻣﻮﺟﻮدﯾـﺖ اﻓﮑـﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﻧﻔـﯽ و
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺳﺆال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺣﮑﺎﯾـﺖ ﺳـﺘﻢ ﺳـﺘﯿﺰی در ﻃـﯽ ﻗـﺮون
ﻣﺘﻤﺎدی در ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و اﯾﻦ ﺳﮑﻮت و ﺗﻦ در دادن ﺑﻪ اﻣﯿـﺎل و
ﻟﺬات ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖھﺎی آﺗﯽ را ﺑﺮای ﻧﺴـﻞ ﺑﺸـﺮی ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن ﻣـﯽآورد
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﺑﺮای ﺧـﺎﻧﻮاده در ﺑـﺪو ﺗﻮﻟـﺪم ﮔﻮﯾـﺎی ﭼـﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻧﺴﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺧﯿﺰان ﺑـﺎ ﺗﻔﮑـﺮان ﻣﻌﻘﻮﻻﻧـﻪ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﺎ
ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﮑﺮی ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را در ﻣﻠـﻞ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﻨـﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺧـﻮد رﺳـﯿﺪه در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻌﺪادھﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ را در ﺳﺮﮔﺮﻣﯽھﺎی روز ﻣﺮهام در اﺳـﺒﺎب ﺑﺎزیھـﺎی
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ آھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻧﮑﺎه ﮐﻪ ﻏـﺮش ﺳـﺘﻢ در ﻟﺨﺘـﯽ ﺑـﺪﻧﻢ و ﻧﺤـﻮه ﭘﻮﺷـﺎﮐﻢ و
ﺑﺮھﻨﮕﯽ در ﭘﺎھﺎﯾﻢ ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و درﺧﺸـﺶ ﻇﻠـﻢ ﺳـﺘﯿﺰان را ھﺴـﺘﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﻌﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨـﯿﻢ رﺷـﺘﻪ ﺑﮫـﺎ
ﻧﺪادن ﺑﻪ ارزشھـﺎی اﻧﺴـﺎﻧﯽ را ﻧﺴـﻞھﺎی ﭘﯿﺸـﯿﻦ و ﺣﺎﮐﻤـﺎن ﺳـﺘﻢ ﭘﯿﺸـﻪ
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ در ھـﺮ ﯾـﮏ ﺣـﺬف ﺷـﺪه و
ﻃﻠﻮع ﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ آزادﯾﺨﻮاھﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﯿﺸﮑﯽ ھﯿﭻ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳـﺎس
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و زﻣﺎن درﭼﮫﺮهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﺮﺻـﻪ را در ﻣﯿـﺎدﯾﻦ ﺑـﺮ ﺑﺸـﺮﯾﺖ ﺑـﺎ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﻮع دوﺳﺘﺎﻧﻪ اش ،ﺷﻌﺎع ﺣﺪاﻻﻣﮑﺎن ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه ﺑﻮده ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﭼـﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻄﺮاز اﻧﺴـﺎنھﺎی ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ در
ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﻻﻧﻢ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻣـﺮوزی ﺑـﺎ
ﻣﺪرﻧﺘﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ وﺟـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ روزﮔـﺎر رو ﺑـﻪ رﺷـﺪی
ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دوران ﮐﻮدﮐﯿﻢ را ﺑـﺎ دﻧﯿـﺎی ﺳـﺨﺘﯽھـﺎ و
ﻣﺸﻘﺎت ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ﮔﻮﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌـﺖ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺘﻢ را
ورق ﺧﻮاھﺪ زد و ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪھﺎﯾﻢ اﺷﮏ ﺣﺴﺮت و در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﺸﺎن درﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ و
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در ﭘﺎھﺎﯾﻢ ﭼﻮن زاﻧﻮان اﺷﺘﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و در ﻗﻠـﺒﻢ ﻧﮑﺘـﻪ ﺳـﻨﺠﯽھﺎ و ﺗﻄﺎﺑﻖھـﺎ و
ﺗﻔﺎوت ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﻪ ﺳﻮد ﮐﻪ زﺑﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺳـﺨﻦ
ﮔﻮﯾﯽ در وﺟﻮدم ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎص و زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑـﻪ
اﻋﻤﺎل اﺣﻘﺎﻗﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﺮاھﻢ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد رﺷـﺪ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﺳـﺖ آورم ﭼـﻪ ﺑﺴـﺎ زﻣﯿﻨـﻪھﺎی رﺷـﺪ در
ﻓﺮھﻨﮓ ھﻤﺎﻧﺎ داﺷﺘﻦ آ ﮔﺎھﯽھﺎ و داﻧﺶھﺎی ﻻزﻣﻪ و ﻓﻨﻮن ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﻨﻔﮏ از
ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ھـﺮ ﺗﺮﺗﯿـﺐ دوران ﺷـﺮﮐﺖ و ﺷـﺮوع درس در
ﮐﻼسھﺎ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ و ھﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروم ﺗﻀﺎدھﺎ را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﭼﻪ ﺑﺴـﺎ ﻣﺤـﻞ
آﻣﻮﺧﺘﻦ و آﻣﻮزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮی را ﻧﻘﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﮐﻼسھـﺎی ﻣﺘﺮوﮐـﻪ ﺑـﺎ
آﻣﻮزﮔﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺛﺒﺎت روﺣﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋـﺪم اﻣﮑـﺎن و دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺪام ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ و ﺑﻌﺪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﻮزد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑـﺪ
ﺟﻮی ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺸﺎرھﺎی روﺣﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﻧﺪﮔﯽ
در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻻزم ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾـﺪه آل
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارم ﮐﻪ ﻋﺪم ﺣﻘـﻮق
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺒﯿـﻨﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﻮد ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺣﻀـﻮر
ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧـﺎت اﻧﻘﻼﺑـﯽ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط و در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ھﻤﮕﯽ اﯾـﻦ آرﻣـﺎنھـﺎ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ
ً
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻼک ﺧﻮﯾﺶ و ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﺘـﺎ
در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﭼﻪ در اﯾﺪوﻟﻮژی ﺧﺪاﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﭼﻪ در ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﺑـﺪور
از ادﯾﺎن اﻟﮫﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﺮ ﻋﺼـﺮی
ﭼﮫﺮهای ﻧﻮ ﺑﺮﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺪﻋﯿﺎن ادﯾﺎن و ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾـﺪ در زﻣـﺎنھـﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻼک و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣـﺖ را ﺑـﺮ
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺪاوی در ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی ﺧـﻮﯾﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﺎ ﻟﮕـﺪﻣﺎل
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ﻧﻤﻮدن ارزشھﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺧـﻮﯾﺶ ھﻤـﻮار ﻧﻤـﻮده و
ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻣﯿﺎل و ﺷﮫﻮات و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧـﻮد را در ﭘﻨـﺎه آن ارزشھـﺎ
ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﯾﺪه آل ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﺒﺎھﯽ و ﻋـﺪم را
ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾـﻦ رو ﺗﻮﺟﮫـﺎت ﺧـﺎص ﻣﻠـﻞ ﺑـﻮﯾﮋه
ﻧﻘﺶ دادن ادﯾﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ و
ﻋﺪم ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻣـﺮدم و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﺑـﺎﻟﻌﮑﺲ ﮐـﻪ در ﺑﻌﻀـﯽ ﻣـﻮارد از
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮیھﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ اﻣـﺎ ﻻزﻣـﻪ
ﺣﺮﮐﺖھﺎ در ﺟﻨﺒﺶھﺎی دروﻧﯽ و ﺟﻮاﻣﻊ و آ ﮔﺎھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ
در اﯾﻨﮑﻪ ﻧـﻮع دوﺳـﺘﯽ و اﻧﺴـﺎن دوﺳـﺘﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺑﺮاﺑـﺮی و ھﻤﺰﯾﺴـﺘﯽ
ً
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ اﻧﮕﯿﺰۀ ﮔﺮاﯾﺶھـﺎ ﺧﺼﻮﺻـﺎ در زﯾﺴـﺘﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ آزادﯾﺨﻮاھﯽ و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ را در اوﻟﻮﯾـﺖ ﻗـﺮار
ً
داده و در ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﺧﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮآﻏﺎز اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺜﺒـﺖ ﮔـﺮاﯾﺶھـﺎی ﻣﺸـﺎﺑﮫﯽ ﺧﻮاھـﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم و ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮔﺮوﯾﺪن در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎد اﻗﺘﺼـﺎد را
ﺟﻠﻮهای ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ داد در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻨﯽ از ﮐـﻮدﮐﯽ ﺗـﺎ ﮐﮫﻮﻟـﺖ
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﻈﺮهای ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ آن ﭼﮫﺮۀ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ھﻤﺎﻧﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿـﺰ و دﺳـﺖ ﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ آزادی ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ
ﻧﻮﻋﺪوﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ّاﻣﺎ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻔﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮ ﻟﻮﺣﮥ رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ
ﮐﻤﺎﻻت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﻧﻮاﺑﻎ ﻣﺸﺎھﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ رھﺒﺮی ﮔﺮ ﭼـﻪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﺠﺎد ﻃﺒﻘﺎت در ﺑﯿﻦ ﺗﻮدهھﺎ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﺷﮑﺎف در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺴـﻞ ﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ وﻗـﻮع ﺣـﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮهای در ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دارد
ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و اﮐﻮﻟﻮژی در ﺑﻌﺪ اﻧﺴـﺎن و زﻧـﺪﮔﯽ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻧﻘـﺶ
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ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻮﯾﺎی رواﺑﻄﯽ ﻋﻮاﻃـﻒ ﻏﺮﯾـﺰی در ﺷـﮑﻼت ﺳـﻮق ﺑـﻪ اﻧﺤـﺮاف روﻧـﻖ
ً
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ داده ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻓﺮاﺳﻮی ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻣﻮﺟﻮدﯾـﺖ و ﺑﻘـﺎ
در ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺎﻃﺮه ۱۹
ﻣﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﻣـﯽﮐـﺮدم
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﻮﺗﯿﻤﺎر ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺑﺎل و ﭘﺮ ﺧﻮد را ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ و ﺗﻦھـﺎ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن آﻧﭽـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺸـﻮد ﺷـﺪ ﭼـﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮔﺰﻣﻪ ﻣﺴﺖ ﺑﺮای دﺳـﺘﮕﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﻦ ھﯿﭻ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﺧﻮدم را ﻧﺠﺎت دھﻢ ﺑﻌﻼوه ﺟﺎی
اﻓﮑﺎر ھﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮر در دﺳﺖ ﺧﻮدم
ﺑﻔﺸﺎرم ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮوم دردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻮرده ﯾـﺎ ﺷـﻌﻠﻪ
در ﮔﻮﺷﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﺧﻮرده اﺳﺖ روی ﮐﺎﻏـﺬ ﺑﯿـﺎورم ﭼـﻮن اﯾـﻦ ﻃـﻮر ﺑﮫﺘـﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻓﮑﺎر ﺧﻮدم را ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﻢ آﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮدم ﻧﺪاﺷـﺘﻦ وﺻـﯿﺖ ﻧﺎﻣـﻪ
اﺳﺖ؟ ھﺮﮔﺰ زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ ﭼﻮن ﻧﻪ ﻣﺎل دارم ﮐﻪ اﯾـﺮان ﺑﺨـﻮرد و
ﻧﻪ دﯾﻦ دارم ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺒﺮد ﻣﻨﻈﻮرم از اﯾﻨﮑﻪ آزار و اذﯾﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ وآﻧﮕﮫﯽ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ارزﺷﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده اﺳـﺖ از دﺳـﺖ دادهام ﮔـﺮ ﭼـﻪ ارزشھـﺎی دﯾﮕـﺮی را ﺑﺪﺳـﺖ
آوردهام ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺧﻮدم ﺧﻮاﺳﺘﻢ از دﺳـﺖ ﺑـﺮود زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﻌـﺪ از آﻧﮑـﻪ ﻣـﻦ
ﺑﺎدردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎرهھﺎی ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ
ً
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻪ ﻋﺠﺎﻟﺘـﺎ ﺑـﺮاﯾﻢ ﺿـﺮوری ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺎﺟﻢ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮدم را ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﺮای ﻧﺴـﻞ ﺑﻌـﺪ
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٢٧

ً
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ آن ﻧﺴﻞ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﻦ ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﯾﻌﻨـﯽ ﭼـﻪ؟
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ را ﭼﻮن اﺳـﺘﻤﻌﺎر ﻋﻘﯿـﺪﺗﯽ ﻧﮕﺮدﯾـﺪه از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻨـﺰوی
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آنھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا وادار ﺑﺤﺮف زدن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻘـﻂ آنھـﺎ ھﺴـﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎر
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻗﻤﺎش ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠـﺦ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﻦ اﺳـﺖ ھـﺮ ﮐـﺲ
دﯾﺮوز ﻣﺮا دﯾﺪه ﺟﻮان ﺳﺮﺧﻮش دﯾﺪه اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺟﻮان ﺷﮑﺴـﺘﻪ دل و ﻧـﺎﺧﻮش
ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦھﺎ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﻞ آنھﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﺮح
دھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ زﯾﺮا ﻣـﻦ در اﯾـﻦ زﻧـﺪان ﺣﺮفھـﺎی ﺟﻮرواﺟـﻮر و ﺣﺮفھـﺎی
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺷﻨﯿﺪهام.

ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﭘﺪر
ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮاﻣﯿﻢ:
اﻣﯿﺪوارم ﺳﻼم ﮔﺮم ﻣﺮا ﮐﻪ از اﻋﻤﺎق ﻧﺎ اﻣﯿﺪیھﺎ و دلﺗﻨﮕﯽھـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﺷـﻤﺎ را در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺘﻪام ﭘـﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷـﯿﺪ ،از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ را داﺷﺘﻪاﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺪراﻧـﻪ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮده ﻧﻤﯽداﻧﻢ از ﮐﺪام ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳـﺨﻦ
ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺪراﻧﻪ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ وﺟﻮد
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﺮﯾﺰی ھﺮﮔﺰ ﺑﻨﺪه را از ﺷﻤﺎ دور ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮔـﺮ ﭼـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺗﻔﮑـﺮ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﻘـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ در آزادی ﺗﻔﮑـﺮ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﻓﺮﻣﻮدهھﺎﯾﯽ دارد و اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺰوای ﺑﻨـﺪه ﺑـﺮاﯾﻢ ﺳـﺆاﻟﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﺪر و ﺧﺎﻧﻮادهام ﭼـﻮن اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻋﻘﯿـﺪﺗﯽ ﻧﮕﺮدﯾـﺪهام ﻣـﺮا
درﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺰوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺟﺪا ﺷﺪن ھﻤﺴﺮم و درﺑﺪری ﻓﺮزﻧﺪم ﮐﻪ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ
ﺿﺪﯾﺖھﺎ ﺷﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﻧﺎﻇﺮی ﻧﺰدﯾﮑﺘـﺮ

٢٨
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ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ھﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای را در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاھـﺪ داﺷـﺖ و ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺣـﻮادث و
اﺗﻔﺎﻗﺎت را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را دارم ﮐﻪ ﭼـﺮا
ﭘﺪر و ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن
ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮدود ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻃـﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ؟! آﯾـﺎ اﺳـﺘﻌﻤﺎر
ﻓﮑﺮی ﺑﻮدن و ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ از ﭘﺪر و اﺳﺘﺎدی ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻌﯿـﺪ ﻧﺨﻮاھـﺪ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠـﯽ را ﺑـﺮاﯾﻢ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﺟـﻮد ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﻏﺮﯾﺰی ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﺮﯾـﺰی ھﺮﮔـﺰ
ً
ﺷﻤﺎ را از ﻣﻦ ﺟﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺑﺎز ﻣﺠﺪدا ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﻋﺮض ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺪراﻧـﻪ ﮐـﻪ
ﺑﺪور از ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻓﮑـﺮی و اﻧﺪﯾﺸـﻪای اﺳـﺖ دارم و در ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﻋـﺰت و
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی را ﺑﺮاﯾﺘﺎن از درﮔﺎه اﯾﺰد ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻄﺮودت ﺳﯿﻨﺎ -ﻣﺮﺗﻀﯽ

