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 نگرانی

 به اسم ِگئومات و مشهور به غاصب

 حاال ببينيم قضيه ی ضحاک چيست

 شخصيت واقعی فردوسی
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  سخنرانی احمد شاملوسخنرانی احمد شاملو
  در هشتمين کنفرانس مرکز پژوهش و تحليل مسائل ايراندر هشتمين کنفرانس مرکز پژوهش و تحليل مسائل ايران

  ) برکلی، کاليفرنيا-١٩٩٠آوريل (

  

  

  نگرانینگرانی

  دوستان بسيار عزيز،

حضqور يqqافتن در جمqع شqqما و سqخن گفqqتن بqqا شqما و سqqخن شqنيدن از شqqما هميشqqه      

 معمqوًال دور  امqا . برای من فرصتی است سخت مغتنم و تجربه ئی است بسqيار کارسqاز           

هqqم کqqه جمqqع مqqی شqqويم تنهqqا از مسqqائل سياسqqی حqqرف مqqی زنqqيم، يqqا بهتqqر گفتqqه باشqqم           

می کوشيم به بحث پيرامون حوادث درون مرزی بپردازيم و آنچه را کqه در کشqورمان     

و ايqن ديگqر   ... می گذرد با نقطه نظرهای اساسی خود به محک بزنيم و غيqره و غيqره   

qqک رسqqورت يqqه بصqqه رفتqqدهرفتqqنت شqqوعی سqqيش نqqم و بqqده و کqqادت در آمqqن . م و عqqم

امشqب خيqال دارم ايqqن رسqم را بشqکنم و صqqحبت را از جاهqای ديگqر شqqروع کqنم و بqqه        

.    مqqی خqqواهم در بqqاب نگرانqی هqqای خqqودم از آينqqده سqqخن بگqqويم . جqای ديگqqری برسqqانم 

رسيدن به هايم را در تنها يک سوال کوتاه مختصر کنم، اما برای    می توانم تمام حرف   

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

     qه برای اين زمينه سازی فکر می کنم به جای هرکار بهتر باشد حقيقتی تاريخی را ب

عنوان نمونه پيش بکشم، بشکافمش، ارائه اش بدهم، و بعد، از نتيجqه ئqی کqه بدسqت                  

  .ظر بپردازمخواهد آمد استفاده کنم و به طرح سوال مورد ن

  

*                *                *  
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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 

همqين اشqتباه   شگفتی، چون تحقيقًا بسياری از دوستان در هqر جqای جهqان کqه هسqتند                   

عنqوان همqان نمونqه ی تqاريخی کqه      ه مqن ايqن موضqوع را بq    . لپی را مرتکب می شqوند    

گفتم مطرح می کنم و در دو بخش به تحليل و تجزيه اش می پqردازم تqا ببينqيم بqه کجqا                

  . خواهيم رسيد

  

  ::اول موضوع جشن مهرگاناول موضوع جشن مهرگان

و مهر يا .  بودهمهر، در اصل، در فارسی باستان، ميترا يا درست تر تلفظ کنم ميثره

مهرگqqان هqم کqqه بqqه فارسqی باسqqتان ميثرگانqqه تلفqqظ            . ميتqرا يqqا ميثqqره همqان آفتqqاب اسqqت  

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

در باب خود ميثره يqا مهqر يqا آفتqاب بايqد عqرض کqنم کqه يکqی از خqدايان اسqاطيری                 

 انديشqه ی ايرانqqی اسqqت کqqه در آن  ايرانيqان بqqوده و يکqqی از عميqق تqqرين مظqqاهر تجلqqی  

انديشه ی خدا و تصور خدا برای نخستين بار در قالب انسان به زمين می آيد و درست 

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

اينجا الزم است در حاشيه ی مطلب نکته ئی را متذکر بشوم کqه اميqدوارم سرسqری               

  :گرفته نشود

پسqر  ) بqه اعتقqاد مسqيحيان البتqه     (اهميت اسطوره ی مسيح در اين اسqت کqه مسqيح             

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

بqا انسqان و بخqاطر    . خدا از آسمان می آيد به زمين، آن هم در هيأت يqک انسqان خqاکی            

    qالش مqا      ی  انسان تqان و بخqا انسqد، بqودش را      کنqرانجام خqد و سqی کشqان درد مqطر انس

ما با مسيحيت مسخره ئی که پاپ ها و کشqيش هqا و          ... بخاطر نجات انسان فدا می کند     

واتيکان سر هم بسته اند نداريم اما در تحليل فلسفی اسطوره ی مسيح به اين استنباط           

د، تحمqل  بسيار بسيار زيبا می رسيم کqه انسqان و خqدا بqه خqاطر يکqديگر درد مqی کشqن                  
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اسqطوره ئqی کqه سqخت     . شکنجه می کنند و سرانجام برای خاطر يکديگر فدا می شوند       

  .زيبا و شکوهمند و پر معنی است

باری، هم موضوع فرود آمدن خدا به زمين، هم تجسد پيدا کqردن خqدا در يqک قالqب      

دردپذير سqاخته شqده از گوشqت و پوسqت و اسqتخوان، و هqم موضqوع بازگشqت مجqدد                 

در آئqين مهqر و     . سمان، همگqی از روی الگqوی مهqر يqا ميثqره سqاخته شqده               مسيح به آ  

براساس معتقدات ميترائی ها، ميثره پس از آنکه به صورت انسانی به زمين می آيد و 

بqرای بqارور کqردن خqاک و برکqqت دادن بqه زمqين گqاوی را قربqqانی مqی کنqد دوبqاره بqqه           

  .آسمان بر می گردد

  .ب به اوستاين از مهر، که مهرگان منسو

اما مهرگان، در حقيقqت و در اسqاس مهمتqرين روز و مبqدأ سqال خريفqی يعنqی سqال             

و اينجا باز ناگزير بايد به حاشيه بروم و عرض کنم که نياکان ما به . پائيزی بوده است

جای يک سال شمسی دو نيم سال داشته اند که عبارت بوده از سال خريفqی يqا پqائيزی       

ش بسيار مفصل است و از صحبت امشب ما خارج،       ا  که بحث  و سال ربيعی يا بهاری،    

اما می توانم خيل فشرده و کلی عرض کنم که همين نکته ی ظاهرًا به اين کqوچکی در        

شمار اسناد معتبری است که ثابت مqی کنqد اقqوام آريqائی از شqمالی تqرين نقqاط کqره ی                 

شان بqه   يرا ابتدا سالزمين به سرزمين های مختلف و از آن جمله ايران کوچيده اند ز          

دو قسمت، يکی تابستانی دوماهه و ديگر زمستانی ده ماهه، تقسيم مqی شqده کqه ايqن،         

 بعqدها هqر چqه    . چنان که می دانيم موضوعی اسqت مربqوط بqه نqواحی نزديqک بqه قطqب        

اين اقوام از لحاظ جغرافيائی پائين تر آمده اند طول دوره تابستان شqان بيشqتر و طqول        

عمل آورده اند که دست ه ن شان کمتر شده و اصالحاتی در تقويم خود بدوره ی زمستا

آخر بqه تقسqيم سqال بqه دو دوره ی تقريبqًا شqش ماهqه انجاميqده کqه بخqش بهqاريش بqا                        

       نqqوروز آغqqاز مqqی شqqده و بخqqش پqqائيزيش بqqا مهرگqqان، و ايqqن هqqر دو روز را جشqqن           

  .می گرفته اند

  . ماه بغياديش، يعنی ماه بغ يا ميثرهروز جشن مهرگان مصادف می شده است با
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خود اين کلمه ی بغ به فارسی باستان به معنی مطلق خدايان بqوده و بعqدها فقqط بqه       

ُبخ هم که تصحيفی از بغ است در زبان روسqی بqه معنqی     . ميترا يا مهر اطالق کرده اند     

بqابلِی  ضمنًا برای آگاهی تان عرض کرده باشم کqه مqاه بغيqاديش معqادل مqاه               . خدا است 

معادل ارمنی کهن آن هم مهرگqاِن اسqت کqه    . َشَمس بوده که همان شمس يا آفتاب است     

باز تصحيفی است از مهرگان يا ميثرگانqه، مqاه سqغدی آن هqم فغکqان بqوده کqه بqاز فqغ                  

همان بغ به معنqی خqدا يqا مهqر باشqد و سqالطين چqين را هqم از همqين ريشqه فغفqور يqا                        

   qqه معنqqد کqqده انqqی خوانqqور مqqاب    ای بغپqqر آفتqqا پسqqدا يqqر خqqود پسqqی شqqاالخره. ش مqqو ب  

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

اسی نش اينها البته نکاتی است مربوط به گاه شماری که با علوم ديگر از قبيل زبان      

کqديگر  و نژادشناسی و غيره ظاهرًا ريشه های مشترک پيدا مqی کنqد و بqه وسqيله ی ي          

اين که گفتم ظاهرًا، به دليل آن است که من در ايqن رشqته هqا بيسqواد          . (تأييد می شوند  

  .)صرفم

در هqqر حqqال، چنqqان کqqه مqqی بينqqيم، مهرگqqان از ايqqن نظqqر هqqيچ ربطqqی بqqا اسqqطوره ی    

جشنی بوده است مربqوط بqه   . ضحاک و فريدون و قيام کاوه و اين مسائل پيدا نمی کند           

يqqا ( مqqاه مهqqر ١٦ن اهميqqت نqqوروز برپqqا مqqی داشqqته انqqد و از  نqqيم سqqال دوم کqqه بqqا همqqا 

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

است سرنگون شدن ضqحاک بqا چنqين روزی تصqادف کqرده باشqد ولqی چنqين تصqادفی                                    

ًال اگر ناصرالدين شاه را در مث. نمی تواند باعث شود که علت وجودی جشنی تغيير کند

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

  .روز کشته شدن اوست

پيشتربه اين نکته اشاره کردم که مسيحيت تمqامی آداب و آئqين هqای مهرپرسqتی را        

و شqراب، ايqن را   عينًا تقليد کرده که از آن جمله است آئين غسqل تعميqد و تقqديس نqان         

 دسامبر که بعدها به عنوان سالگرد ٢٥هم اضافه کنم که به اعتقاد کسانی، جشن های 

و حqqاال کqqه . مسqيح جشqqن گرفتqه شqqده ريشqه هqqايش بqqه همqين جشqqن مهرگqان مqqی رسqد      
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صحبت ميالد مسيح به ميان آمد اين نکته را هqم بqه طqور اختqر گqذری بگqويم کqه خqود             

هرگqqان را در عqqين حqqال روز تولqqد مشqqيا و مشqqيانه هqqم            ايرانيqqان ميترائqqی ايqqن روز م  

می دانسته اند که همان آدم و حوا اسطوره های سامی است، و ايqن نکتqه در ُبنِدِهُشqن       

البتqه اينجqا مطالqب    . آمqده اسqت  ) از کتب مهمی که از اعصار دور برای ما باقی مانqده         (

مثًال اين نکتqه کqه آيqا اصqوًال     بسيار ديگری هم هست که من ناگزيرم بگذارم و بگذرم،           

و نکqات ديگqری از ايqن     . همqان مشqيا هسqت يqا نيسqت         ) مسيح و مسqيحا   (مسيا يا مسيا    

  .قبيل

  

  ::و اما برويم بر سر موضوع دوم، يعنی قضيه ی حضرت ضحاکو اما برويم بر سر موضوع دوم، يعنی قضيه ی حضرت ضحاک

در اين کشور سqرداران  . کشور ما به راستی کشور عجيبی است ! دوستان خوب من  

نگيزترين جنبش های فکری و اجتماعی را برانگيخته فکوری پديد آمده اند که حيرت ا

روشqنفکران انقالبqی بسqياری    . به ثمر نشانده و گاه تا پيروزی کامل به پqيش بqرده انqد       

در مقqqاطع عجيبqqی از تqqاريخ مملکqqت مqqا ظهqqور کqqرده انqqد کqqه مطالعqqه ی دسqqتاوردهای    

  .تاريخی شان بس که عظيم است باور نکردنی می نمايد

ردهای مشترک همه ی جباران تحريqف تqاريخ اسqت؛ و در نتيجqه،      البته يکی از شگ   

متأسفانه چيزی که مqا امqروز بqه نqام تqاريخ در اختيqار داريqم جqز مشqتی دروغ و يqاوه                  

نيسqت کqqه چاپلوسqان و متملقqqان در بqاری دوره هqqای مختلqqف بqه هqqم بسqته انqqد؛ و ايqqن      

حدی است کqه مqی توانqد    تحريف حقايق و سفيد را سياه و سياه را سفيد جلوه دادن به         

  .با حسن نيت ترين اشخاص را هم به اشتباه اندازد

نمونه ی بسيار جqالبی از ايqن تحريفqات تqاريخی، همqين مqاجرای فريqدون و کqاوه و              

  .ضحاک است

پيش از آنکه به اين مسأله بپردازم بايد يک نکته را تذکرًا بگويم در باب اسطوره و 

ت اين، سرشار از شواهد و امثله ی بسيار، اما مqن  نکته ی قابل مطالعه ئی اس   : تاريخ

ناگزير به سرعت از آن می گذرم و همين قدر اشاره می کنم کqه اسqطوره يqا ميqت يqک             
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های گذشته باشد بر بسqتر   جور افسانه است که می تواند صرفًا زاده ی تخيالت انسان         

 حقqايق تqاريخی   آرزوها و خواست هاشان، و می تواند در عالم واقعيت پشتوانه ئqی از       

داشته باشد، يعنی افسانه ائی باشد بی منطق و کودکانه که تqار و پqودش از حادثqه ئqی           

تاريخی سرچشمه گرفته و آنگاه در فضای ذهنی ملتqی شqاخ و بqرگ گسqترده صqورتی             

ديگqqر يافتqqه، مثqqل تاريخچqqه ی زنqqدگی ابqqراهيم بqqن احمqqد سqqامانی کqqه بqqا شqqرح حqqال                      

در . دهارتا به هم آميخته به اسطوره ی ابراهيم بن ادهqم تبqديل شqده      افسانه ئی بودا سي   

اين صورت می توان با جست و جوی در منابع مختلف، آن حقqايق تqاريخی را يافqت و          

نور معرفت بر آن پاشيد و َغّث و َسمينش را تفکيک کرد و به ُکنه آن پی برد؛ کqه بqاز             

 . استيکی از نمونه های بارز آن همين اسطوره ی ضحاک

 

  

  در تاريخ ايران باستان از مردی نام برده شده استدر تاريخ ايران باستان از مردی نام برده شده است

  ..به اسم ِگئومات و مشهور به غاصببه اسم ِگئومات و مشهور به غاصب

می دانيم که پس از مرگ کوروش پسرش کبوجيه بqا توافqق سqرداران و دربايqان و              

روحانيان و اشراف بqه سqلطنت رسqيد و بqرای چپqاول مصqريان بqه آنجqا لشqکر کشqيد،             

 غارت اموال ملل مغلوب و پس از آن با دريافت چون جنگ و جهانگشائی که نخست با

ساالنه ی باج و خراج از ايشان مالزمه داشته در آن روزگار برای سرداران سqپاه کqه             

تنها از طبقه ی اشراف انتخاب می شدند نوعی کار توليدی بسيار ثمربخش به حسqاب               

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

همqqqه ی       :  بگذاريqqqد يqqqک حکqqqم کلqqqی صqqqادر کqqqنم و آب پqqqاکی را رو دسqqqتتان بريqqqزم  

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

و اگر بخواهم به حکم خود شمول بيشتری بدهم بايد آنرا بqه ايqن صqورت            . را ثابت کند  

همqه شqان از      :  از َدم يqک چيqزی شqان مqی شqده           خودکامqه هqای تqاريخ     : اصالح کنم که    

دم َمَشqqنگ بqqوده انqqد و در بيشترشqqان مشqqنگی تqqا حqqد وصqqول بqqه مقqqام عqqالی ديوانqqه ی  
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يعنی دور و بری ها، غالم های جان نثqار و چqاکران خانqه زاد           . زنجيری پيش می رفته   

نqد و  آنقدر دور و برشان موس موس کرده انqد و ُدمqب شqان را تqوی بشqقاب گذاشqته ا                   

بعضqqی جاهاشqqان را لqqيس کشqqيده انqqد و نابغqqه ی عظqqيم الشqqأن و داهqqی کبيqqر و رهبqqر      

خردمند َچپان شان کرده اند که يواش يواش امqر بqه خqود حريفqان مشqتبه شqده و آخqر                  

سری ها ديگر يکهو يابو ورشان داشته است؛ آن يکqی ناگهqان بqه سqرش زده کqه مqن           

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

کرد نطفه ی ماری است که شبها به بستر مامانش مqی خزيqده و نادرشqاه کqه از همqان        

 اول باالخانه را اجqاره داده بqود پqدرش را از يqاد بqرد و مqدعی شqد کqه پسqر شمشqير و            

فقqqط ميqqان ايqqن مجqqانين . نqqوه ی شمشqqير و نبيqqره ی شمشqqير و نديqqده ی شمشqqير اسqqت 

اين آقا از آن نوع َمِلنگ هائی بqود     .  الباقی جدا است   زريخی حساب کبوجيه ی بينوا ا     تا

که برای گرد و خاک کردن لزومی نداشت دور و بری ها پارچه سرخ جلوی پqوزه اش   

چqون بqه قqول معqروف خودمqان از همqان اوان       . تکان بدهند يا خار زير دمبش بگذارند    

کqه اشqراف   (ايqن مqردک ُخqل وضqع     . ی رقصيدبلوغ ماده اش مستعد بود و بی دمبک م       

) هم تنها به همين دليل او را به تخت نشانده بودند که افسارش تو چنگ خودشان باشد

پس از رسيدن به مصر و پيروزی بر آن و جنايات بيشماری که در آن نqواحی کqرد بqه          

غش و ضعف و صرع و حالتی شبيه بqه هqاری بهqش دسqت داد و بqه      .کلی زنجيری شد  

ی افتاد که مصريان قلبًا معتقد شدند که اين بيماری کيفری است کqه خqدايان مصqر          روز

  .به مکافات اعمال جنايتکارانه اش بر او نازل کرده اند

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

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

از طرفqqqی هqqqم چqqqون افکqqqاری در سqqqر داشqqqت و چنqqqد بqqqار           . و تخqqqت از دسqqqتش بqqqرود 

نهضت هائی به راه انداختqه بqود اشqراف بqه خqونش تشqنه بودنqد و مqی دانسqت کqه بqه             

. فرض کنار گذاشته شدن کبوجيه به هيچ بهائی نخواهنqد گذاشqت او بqه جqايش بنشqيند              

وقتی خبر قيqام  . و در غياب کبوجيه و ارتش به تخت نشست    اين بود که پيشدستی کرد      
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برديا به مصر رسيد داريوش و ديگر سران ارتش سر کبوجيه را زيqر آب کردنqد و بqه         

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

تاريخ قالبqی و دسqتکاری شqده ئqی کqه امqروز در اختيqار مqا اسqت مqاجرا را بqه ايqن                     

  :نقل می کند کهصورت 

کبوجيqqه پqqيش از عزيمqqت بسqqوی مصqqر يکqqی از محqqارمش را کqqه    «
ِپرک سqاس ِپqس نqام داشqت مأموريqت داد کqه پنهqانی و بqه طqوری کqه                    
هيچ کس نفهمد برديا را سر به نيست کند تqا مبqادا در غيqاب او هqوای       

ايqن مأموريqت انجqام گرفqت امqا دسqت بqر قضqا         . سلطنت به سرش بزند  
ات که شباهت عجيب هqم بqه برديqای مقتqول داشqت از       مغی به نام گئوم   

اين راز آگاه شد و چون می دانست جز خود او کسی از قتل برديا خبر        
  ».ندارد گفت من برديا هستم و بر تخت نشست

  :کندی تاريخ ساختگی موجود دنباله ی ماجرا را بدين شکل تحريف م

ن هنگqqامی کqqه در مصqqر خبqqر بqqه گqqوش کبوجيqqه رسqqيد، خqqواه بqqدي  «
سبب که فردی به دروغ خود را برديا خوانده و خواه به تصور اين که 

و ايqqن جqqا دو (فqqريبش داده برديqqا را نکشqqته انqqد سqqخت بqqه خشqqم آمqqد    
يکی آن که از فرط خشم جنون آميز دست به خودکشی   :) روايت هست 

و بqر  . زد، يکی اينکه بی درنگ به پشت اسب جست تا به ايران بتqازد     
گهانی خنجری که بر کمر داشت به شکمش فرو رفت          اثر اين حرکِت نا   
  ».و از زخم آن بمرد

حجازی های تخت جمشqيد نشqان مqی دهqد     . که اين روايت اخير يکسره مجعول است 

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

  :در هر حال، بنابر قول تاريِخ مجعول

ه قتل رسيده بودن برديا را بqا سqران ارتqش          پرک ساس پس راز ب    «
آنان شتابان خود را بqه ايqران رسqاندند و دريافتنqد کqس           . در ميان نهاد  

که خود را برديا ناميده ُمغی است بqه نqام گئوماتqه کqه بqرادرش رئqيس             
پس بqا قqرار قبلqی در سqاعت معينqی بqه قصqر                . کاخ های سلطنتی است   
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قرار گذاشتند صبح روز ديگر جائی حمله بردند و او را کشتند و با هم 
جمع شوند و هر که اسبش زودتر از اسب ديگران شيهه کشيد پادشاه     

مهتر داريوش زرنگی کqرد و شqب قبqل در محqل موعqود وسqائل                  . شود
معارفه ی اسب داريوش و ماديqانی را فqراهم آورد، و روز بعqد، اسqب            

شqيهه  داريوش به مجرد رسيدن بqدان محqل بqه يqاد کامکqار شqب پqيش             
کqه صqد البتqه وديعqه ئqی      (کشيد و به همqت آن چارپqا خشqری، سqلطنت        

  » .به داريوش تعلق گرفت) الهی است

امqqا ايqqن تqqاريخ سqqاختگی اسqqت، فريqqب و دروغ   . خqqوب، تqqاريخ ايqqن جqqور مqqی گويqqد  

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

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

جنqqون کبوجيqqه بqqه حqqدی رسqqيده بqqود کqqه ديگqqر مqqی بايسqqت در بqqاره اش فکqqری    ) ١

  .اساسی کنند

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

  .بيندازند و خود از قرار گرفتن در معرض اين اتهام بگريزند

  .ن که خواهيم ديد با کشتن کبوجيه قتل برديا بی دردسرتر می شدچنا) ٣

  :ديگر بگويم که

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

و آنqqان اوًال مخqqالف  . چqqون پqqس از کبوجيqqه سqqلطنت حقqqًا بqqه برديqqا مqqی رسqqيد،     ) ١

       qqل برديqqا قتqqانی بqqد و در ثqqدامات او بودنqqال و اقqqخت اعمqqاه  سرسqqه شqqتهم بqqی          ا مqqکش

  .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

  :بررسی واقعيت ماجرا بهتر می تواند اين نکات را روشن کند

ايqن سqند   . د معتبqر تqاريخی در دسqت داريqم    ما برای پی بردن به واقعيت امر يک سqن     

عبارت اسqت از کتيبqه ی بيسqتون کqه بعqدها بqه فرمqان همqين داريqوش بqر سqنگ کنqده                
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       qه مqم حافظqو کqرای      ی شده، گيرم از آنجا که معموًال دروغگqه بqائی کqان چيزهqود همqش

  .تحريف تاريخ بر اين کتيبه نقر شده است مشت اين شيادی تاريخی را باز می کند

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

   مqqن، داريqqوش، مرتqqع هqqا و کشqqتزارها و امqqوال منقqqول و بردگqqان   «
مqqqن در پqqqارس و مqqqاد و ديگqqqر  ... را بqqqه مqqqردم سلحشqqqور بازگردانqqqدم 

  ».ها آنچه را که گرفته شده بود بازپس گرفتم سرزمين

 در کتيبqه ات ِبشqqان اشqاره کqqرده ای    عجبqا، آقqای داريqqوش، ايqن مqردم سلحشqqور کqه     

نqد کqه از طبقqه ی اشqراف انتخqاب مqی شqدند؟                  ا غير از همان سران و سqرداران ارتqش        

شان گرفته بqود    کسی مرتع ها و کشتزارها و اموال منقول و بردگان آنها را از دست   -

  که تو دوباره به آنها بازگرداندی؟

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

 -.و آن که به دست داريqوش و همپqالکی هqايش بqه قتqل رسqيده خqود برديqا بqوده اسqت               

                qتفاده مqاری اسqی دربqه چqراف توطئqه     ی  برديا از غيبت کبوجيه و اشqدرت را بqد و قqکن

     -دسqqqت مqqqی گيqqqرد و بqqqی درنqqqگ دسqqqت بqqqه دگرگqqqون کqqqردن سqqqاختار جامعqqqه مqqqی زنqqqد  

آن چنqان کqه از نوشqته ی هqرودوت بqر مqی آيqد در مqدت              . گونی هائی تا حد انقqالب     دگر

هفت تا هشت ماه سلطنت خود کارهای نيqک فqراوان انجqام مqی دهqد بqه طqوری کqه در                   

سراسر آسيای صغير مرگش فاجعه ی ملی شمرده مqی شqود و بqرايش عqزای عمqومی             

ردم از خدمت اجباری نظامی هرودوت در فرصت اقدامات او معافيت م  . اعالم  می کنند   

و بخشش سه سال ماليات را نام 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

هqqای کشqqاورزی و امqqوال منقqqول نqqام      سqqنگ نبشqqته ی بيسqqتون از مرتqqع هqqا و زمqqين

) يعنqqی سqqران ارتqqش   (را بqqه اشqqراف و مqqردم سلحشqqور     مqqی بqqرد کqqه داريqqوش آنهqqا     

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

  .مصادره کرده به دهقانان و کشاورزان بخشيده بوده



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٣ 

سنگ نبشته سخن از بردگانی به ميان آورده که داريوش آنها را به مردم سلحشور       

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

  .کرده بوده

  :يک مورخ روشن بين در رساله ی خود نوشته است

   در ايqqن جريqqان کqqار بqqه مصqqادره ی امqqوال و مراتqqع و سqqوزاندن      «
   کشqqيد ) کqqار بqqرده وار(معابqqد و بخشqqودن ماليqqات هqqا و الغqqای بيگqqاری  

نشانه ی وجود بحران در روابط اجتمqاعی        ) کمو همه ی اينها، دست      (
  ».اقتصادی جامعه ی هخامنشی است

  :دياکونف نيز می نويسد

) و بqqه عقيqqده ی مqqن شqqخص برديqqا    (پqqس از پايqqان کqqار گئوماتqqا    «
هqqدف ايqqن     . هqqای زيqqادی روبqqه رو شqqد هqqا و مخالفqqت داريqqوش بqqا قيqqام

را ملغqی کqرده   قيام ها احيای نظامات زمان برديا بود که داريوش همه     
ها به صqورت يqک نهضqت خلqق بqه           و دست کم سه تا از اين قيام       . بود

اين سه عبارت بودند از قيام فرادا، قيqام َفqَرَورتيش          . تمام معنی در آمد   
داريqqوش در برابqqر ايqqن قيqqام هqqا   . فرائqqورت، و قيqqام َوهيزداَتqqه پارسqqی 

آن روشی سخت و خونين پيش گرفت، چنان کqه در بابqل مqثًال بqه يqک               
  ».سه هزار تن از رهبران و سرکردگان جنبش را به دار آويخت

ببينيد خود داريوش در سqنگ نبشqته ی کqذائی در بqاره ی پايqان کqار فqرورتيش چqه                      

  :می گويد

هqا   من به دست خويش گqوش    . او را زنجير کرده پيش من آوردند      «
 همچنqان در  و بينی او را بريدم و چشمانش را از کاسه بqرآوردم او را     

غل و زنجير در دربار من برپا نگه داشتند و مردم سلحشور همگی او 
. پس از آن فرمان دادم تqا او را در اکباتانqه بqر نيqزه نشqاندند            . را ديدند 

نيqqز مردانqqی را کqqه هواخqqواه او بودنqqد در اکباتانqqه در درون دژ بqqر دار 
  ».آويختم
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ده خqوئی بqاور نکردنqی بqه قqدر کqافی           جوئی ديوانه وار و درن     اصوًال خود اين انتقام   

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

مqqqاجرای انوشqqqيروان را همqqqه      . واژگونqqqه نشqqqان دادن تqqqاريخ سqqqابقه ی بسqqqيار دارد

اين حرامزاده ی آدمخqوار بqا روحانيqان مواضqعه کqرده کqه              . می دانند و مکرر نمی کنم     

    . و را بqqqه جqqqای بqqqردارنش بqqqه سqqqلطنت رسqqqانند ريشqqqه ی مزدکيqqqان را برانqqqدازد   اگqqqر ا

نوشqqته انqqد کqqه تنهqqا در يqqک روز بqqه قqqولی يکصqqد و سqqی هqqزار مزدکqqی را در سراسqqر   

. کشور به تزوير گرفتار کردند و از سر تqا کمqر، واژگونqه در چالqه هqای آهqک کاشqتند             

ليغاتی رژيم برای زدودن آثار آن بqه  اين عمل چنان نفرتی به وجود آورد که دستگاه تب     

کار افتاد تا با نمايشات خر رنگ کنی از قبيل زنجيرعqدل و غيqره و غيqره از آن ديqوار            

و سqاختند هqم، و چنqان سqاختند کqه توانسqتند شqايد بqرای           . خونخوار فرشته ای بسازند   

                  qی شqيروان را مqام انوشqی نqنويم هميشه تاريخ را فريب بدهند، چنان که امروز هم وقت

  .خواه و 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

  

 

  ::حاال ببينيم قضيه ی ضحاک چيستحاال ببينيم قضيه ی ضحاک چيست

 دوسqتان مqن کqه محققqی گرانمايqه اسqت در مقالqه ئqی                  آقای حصوری، يکی از   
  :راجع به اسطوره ی ضحاک می نويسد
طبقqه ی روحqانی، طبقqه ی نجبqا، طبقqه ی      : جمشيد جامعه را به طبقqات تقسqيم کqرد         

بعqد از  . بعqد ضqحاک مqی آيqد روی کqار     ... سپاهی، طبقه ی پيشه ور و کشاورز و غيره 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٥ 

         qاوه ی آهنگqام  کqا قيqه بqيم         ضحاک، فريدون کqی بينqد مqی کنqدا مqت پيqلطنت دسqه سqر ب

. اولين کاری که انجام می دهد بازگراندن جامعه است به همان طبقات دوره ی جمشqيد              

به قول فردوسی، فريدون به مجرد رسqيدن بqه سqلطنت جqارچی در شqهرها مqی انqدازد                   

  :که

     به يک رو جويند هردو هنر      سپاهی نبايد که با پيشه ور   

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

  

ايqqن بqqه مqqا نشqqان مqqی دهqqد کqqه ضqqحاک در دوره  سqqلطنت خqqودش کqqه درسqqت وسqqط     

دوره هqای سqلطنت جمشqيد و فريqدون قqرار داشqته طبقqات را در جامعqه بqه هqم ريختqqه           

   ه مqqا از تقسqيم بنqqدی طبقqات جامعqه در دو و سqqه هqزار سqqال پqيش چيزهqqائی      البتq . بqوده 

ايqن طبقqه بنqدی نqه فقqط از مختصqات جامعqه ی ايرانqی کهqن بqوده، اوسqتای                . می دانيم 

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

ختqه ی ذهqن   پيدا است که اسطوره ی ضحاک، بدين صورتی که بqه مqا رسqيده، پردا                

آخر مردم طبقه ئی که قاعده . مردمی است که از منافع نظام طبقاتی برخوردار بوده اند

ِهَرم جامعه را تشکيل می دهند چرا بايد آرزو کنند فريدونی بيايد و بار ديگر آنها را به 

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

  qqال خqqس از دو حqqتپqqه     : ارج نيسqqه ی مرفqqانی از طبقqqطوره کسqqدگان اسqqا پردازنqqي    

خqqواه (، يqqا ضqqبط کننqqده  اسqqطوره   )کqqه ايqqن بسqqيار بعيqqد بqqه نظqqر مqqی رسqqد    (بqqوده انqqد 

کلک زده اسطوره ئی را که ) فردوسی، خواه مصنف خداينامک که مأخذ شاهنامه بوده

هنامه مqی بينqيم در   بازگو کننده ی آروزهای طبقات محروم بوده به صورتی کqه در شqا          

طبيعی است . آورده و از اين طريق، صادقانه از منافع خود و طبقه اش طرفداری کرده

کqqه در نظqqر فqqردی برخqqوردار از منqqافع نظqqام طبقqqاتی، ضqqحاک بايqqد محکqqوم بشqqود و       

رسالت انقالبی کاوه ی پيشه ور بدبخت فاقد حقوق اجتماعی بايد در آستانه ی پيروزی 

 پاره ی آهنگريش برای تحميق توده ها، بqه نشqان پيوسqتگی    ها چرمبه آخر برسد و تن   
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خلل ناپذير شاه و مردم به صورت درفش سلطنتی درآيqد و فريqدون کqه بازگرداننqده ی           

جامعه به نظام پيشين است و طبقات را از آميختگی با يکديگر باز می دارد بايد مqورد        

  .احترام و تکريم قرار بگيرد

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

ورده بqه همqين اکتفqا کqرده اسqت کqه او را پيشqاپيش محکqوم کنqد، و در واقqع بqدون                  آني

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

م کqردن شqان   کف دستش دو تا مار روی شانه هايش رويانده که ناچار اسqت بqرای آرا               

حاال شما برويد در باره ی ايqن گرفتqاری مسqخره از     . مغز سر انسان بر آنها ضماد کند      

فردوسی بپرسيد چرا می بايست برای تهيه ی اين ضماد کسانی را سqر ببرنqد؟ چqرا از        

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

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

خوانqqدن بخqqش پادشqqاهی ضqqحاک شqqاهنامه اکتفqqا کنيqqد مطلقqqًا چيqqزی از اصqqل قضqqيه          

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

 خqqوراک بدهqqد تqqا شqqانه هqqايش اسqqت و چqqون ناچqqار اسqqت از مغqqز سqqر جوانqqان بqqه آنهqqا 

راحتش بگذارند مqردم بqه سqتوه مqی آينqد و انقqالب مqی کننqد و دمqار از روزگqارش بqر                 

می آورند و فريدون را به تخت می نشانند، و قهرمان اصلی انقالب هم آهنگqری اسqت        

البتqqه فکqqر نکنيqqد فردوسqqی عليqqه  . اره ی آهنگqqريش را تqqوک چqqوب مqqی کنqqد  پqqکqqه چqqرم

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

پاره را برای بعد که بايد به نشانه ی همبستگِی طبقاتی غqارت کننqدگان            منتها اين چرم  

  !و غارت شوندگان درفش کاويانی علم بشود الزم دارد

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

گذريد، تازه شست تان خبردار مqی شqود کqه اوًال مارهqای رو شqانه ی ضqحاک        مطلب ن 

بيچاره بهانqه بqوده و چيqزی کqه فردوسqی از شqما قqايم کqرده و در جqای خqود صqدايش             
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راباال نياورده انقالب طبقاتی او بوده؛ ثانيًا با کمال حيرت در می يابيqد آهنگqر قهرمqاِن        

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

اين نکته را کنار می گذاريم که قيام مردم برعليه ضحاک عمًال قيqام تqوده هqای آزاد           

شqqده از قيqqد و بنqqدهای جامعqqه ی اشqqرافی اسqqت بqqر ضqqد منqqافع خqqويش و در حقيقqqت         

کودتائی است که اشqراف خلqع يqد شqده بqه راه انداختqه انqد از طريqق تحريqک اجqامر و                   

وال اين است که خوب، پqس     ئس. اش بر عليه ضحاک که آنها را خاکسترنشين کرده        اوب

فريqدون  :  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 

تqو رگ هqايش جqاری    ) نين خونی اطالع نداردکه اين بنده مطلقًا از فرمول شيميائی چ  (

  !است

ايqqن بqqه اصqqطالح فqqّر شاهنشqqهی موضqqوعی اسqqت کqqه فردوسqqی مqqدام رويqqش تکيqqه           

تعصب او در اين عقيqده کqه مqردم عqادی شايسqته ی رسqيدن بqه مقqام رهبqری                 . می کند 

  :جامعه نيستند شايد از داستان انوشيروان بهتر آشکار باشد

هqا بعqد    صفهان شبی را با دختر دهقانی به سر می بqرد و سqال  قباد هنگام عبور از ا 

خبر پيدا می کند که همخوابه ی يک شبه ی شاهنشاه بqرايش يqک پسqر کاکqل زری بqه            

خqوب، ايqن کqه           . دنيا آورده که بعدها انوشqيروان نqام مqی گيqرد و بqه سqلطنت مqی رسqد                 

جوری از يqک زِن هشqت   مگر ممکن است يک چنان پادشاه َجُمجاهی همين . نمی شود 

من ُنه شاهی طبقه بقال چغال بدنيا آمده باشد؟ اين است که قqبًال بqه ترتيبqی نqژاد دختqر            

مورد تحقيق قرار می گيرد و بی درنqگ کاشqف بqه عمqل مqی آيqد کqه نخيqر، هqيچ جqای                    

نگرانی نيست، دختqره از تخqم و ترکqه ی جمشqيد اسqت و خqون شqاهان در رگ هqايش                      

  !جاری است

همqqqه ی تاجqqqداران شqqqاهنامه ی فردوسqqqی، ضqqqحاک تنهqqqا کسqqqی اسqqqت کqqqه       در ميqqqان 

  :نمی تواند بگويد

 منم شاه با فره ی ايزدی              َهَمم شهرياری، َهَمم موبدی
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و اين خود ثابت می کند که ضحاک از دودمان شاهی و حتی اشراف در باری نيست 

  .استهبلکه فردی است عادی که از ميان توده ی مردم برخ

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

از آنجا که اين دوره به کلی از جنبه های الهی کqه بqه دوره هqای         « 
ايqن  ... ديگر داده اند جدا است بايد پqذيرفت کqه دوره ای انسqانی اسqت               

ضحاک در نظر پردازنده ی اسطوره چنان ناپاک جلوه کqرده اسqت کqه           
و بqqqه اسqqqم ايqqqرانيش ) يqqqا اژدهqqqا( ايرانqqqی آژی دهqqqاک ديگqqqر بqqqه لقqqqب

خصوص تازی ه بيَورَاسب توجهی نکرده او را يکباره غير ايرانی و ب  
خوانده و به خيال خود اين ننگ را از دامqن ايرانيqان سqترده اسqت کqه           
خدا نخواسته يکی از آنها برعليqه امqر مقدسqی چqون نظqام طبقqاتی قqد                  

  »!علم کند

ی ضحاک را توی تاريخ بگيريم به ايqن حقيقqت مqی رسqيم کqه         وقتی که رد اسطوره     

. ضحاک فردوسی درست همان گئومات غاصبی است که داريوش از برديا ساخته بqود              

اگر شqما بqه آنچqه ابوريحqان بيرونqی در بqاره ی ضqحاک نوشqته نگqاه کنيqد از شqباهت                    

ار بسqيار  يک نکته ی بسي. مطالب او با مطالب سنگ نبشته ی بيستون حيرت می کنيد      

اسqت در دوره ی ضqحاک، و ايqن    » اشتراک در کدخدائی«مهم متن ابوريحان اصطالح    

توجqه  . دقيقًا همان تهمت شرم آوری اسqت کqه بqه مqزدک بامqدادان نيqز وارد آورده انqد            

 مqزدک هرگونqه مالکيqت خصوصqی        -!کنيد به نزديک شدن معتقدات مزدکی و ضqحاکی        

بqرای اشqراف، زنqان در    . اکی را تبليغ مqی کqرد  بيش از حد نياز را طرد و مالکيت اشتر  

ايqن بqود کqه در    . شمار اموال خصوصqی بودنqد نqه بqه معنqی نيمqی از جامعqه ی انسqانی         

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

ک نسqبت   که بيرونqی بqه ضqحا      » اشتراک در کدخدائی  «آن  . تمامی مردان خواسته است   

داده همqqان تهمqqت شqqرم آوری اسqqت کqqه بعqqدها بqqه آئqqين مqqزدک نيqqز بسqqته شqqد، زيqqرا                 

حاال ديگر بماند که بيرونی . کدخدائی به معنی دامادی و شوهری است، مقابل کدبانوئی
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راجع به دوره ئی اظهارات تاريخی می کند کqه اسqطوره اسqت و لزومqًا صqورت تqاريخ            

  !ندارد

  

  :ه اش را با اين جمله ادامه می دهدآقای حصوری مقال

احقاق حق ضحاک که به گناه حفظ منافع مqردم مqاردوش و جqادو             «

:             از آب در آمqqده نبايqqد مqqا را از دنبqqال کqqردن داسqqتان جميشqqد بqqاز دارد   

می بينيم که فريدون دوباره قالب قديمی شاهان کهن ايرانی را پيدا می 

خاتمqه مqی دهqد و جامعqه را بqه همqان       کند و به تالطم دوره ی ضحاک        

  ».راهی می برد که جمشيد می برد

   **   *   *    *    *    *   **     
 
 

  شخصيت واقعی فردوسی شخصيت واقعی فردوسی 

می بينيد دوستان که حکومت ضحاِک افسانه ای يا برديqای تqاريخی را مqا بqه غلqط،                

يqداِد فqردی   به اشqتباه، مظهqری از حاکميqت اسqتبدادی و خودکqامگی و ظلqم و جqور و ب                 

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

شهادت کتيبه ی بيستون و حتی مدارکی که از خود شqاهنامه اسqتخراج مqی تqوان کqرد                   

سرشار از اقدامات انقالبی توده ئی است بر اثر تبليغqات سqوئی کqه فردوسqی براسqاس           

 شخصqqی خqqود بqqرای او کqqرده بqqه بqqدترين وجهqqی لجqqن مqqال                منqqافع طبقqqاتی و معتقqqدات 

می کنيم و آنگاه کاوه را مظهر انقالب توده ئی به حساب می آوريqم در حqالی کqه کqاوه        

  .در تحليل نهائی عنصری ضد مردمی است
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به اين ترتيب پذيرفتن در بسِت سخنی کqه فردوسqی از سqر گريqزی عنqوان کqرده بqه            

َ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

ش از يک سو فقط آنچه را که خود می خواهد يا به سود خود می بينqد تبليqغ         ی ا تبليغات

ا سانسور و اختنqاق از انتشqار هqر فکqر و انديشqه ئqی کqه بqا         می کند و از سوی ديگر ب  

مqی بينينqد کqه تqاکنون هqيچ       .سياست نفع پرستانه ی خود در تضاد ببيند مانع می شqود  

محققی به شما نگفته است که شاهنامه ی فردوسی، اگر در زمان خود او حqدود هqزار          

 زده ی ترکqqqان   مبqqqارزه بqqqرای آزادی ايqqqران عqqqرب زده ی خليفqqqه  -سqqqال پqqqيش از ايqqqن 

سلجوقی زده را ترغيب می کرده امروز بايد با آگqاهی بqدان برخqورد شqود نqه بqا چشqم             

نqqام      » حماسqqه ی ملqqی ايqqران «بلنqqدگوهای رژيqqم سqqابق از شqqاهنامه بqqه عنqqوان    . بسqqته

می برد حال آنکه در آن از ملت ايران خبری نيست و اگر هست همqه جqا مفqاهيم وطqن      

خوب، اگر جز اين بود که از ابتqدای تأسqيس   . اه متجلی می کند   و ملت را در کلمه ی ش      

راديو در ايران هر روز صبح به ضqرب دمبqک زورخانqه تqوی اعصqاب مqردم فqرويش                

آخر امروزه روز فّر شاهنشهی چه صqيغه ای اسqت؟ و تqازه بqه مqا چqه کqه           . نمی کردند 

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

در ايران اگر شما بر می داشتيد کتاب يا مقاله يا رساله ئی تأليف می کرديد و در آن 

می نوشتيد که در شاهنامه فقط ضحاک است کqه فqّر شاهنشqهی نqدارد پqس از تqوده ی                    

مردم برخاسته؛ و اين آدم به فالن و بهمان دليqل محqدوديت هqای اجتمqاعی را از ميqان              

  qqالحات عميqqه اصqqت بqqته و دسqqر    برداشqqالف نظqqه خqqومتش بqqس حکqqاعی زده پqqق اجتم

فردوسی حکومت انصاف و خرد بوده؛ و کاوه نامی بر او قيام کرده اما يکی از تخم و    

ترکه ی جمشيد را به جای او نشانده پس در واقqع آنچqه بqه قيqام کqاوه تعبيqر مqی شqود             

اگqqر کودتqqائی ضqqدانقالبی بqqرای بازگردانqqدن اوضqqاع بqqه روال اسqqتثماری گذشqqته بqqوده،  

چوب به آستين تان نمی کردند اين قدر هست که دست کqم بqه ماحصqل تتبعqات شqما در                 
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اين زمينه اجازه ی انتشار نمی دادند و اگر هqم بqه نحqوی از دستشqان در مqی رفqت بqه           

چنان که بر سر برداشت های من از حافظ، استادان شqاخ       . هزار وسيله می کوبيدندتان   

قاحت رای صادر فرمودند که مqرا بايqد بqه محاکمqه     پشمی فرهنگستانی رژيم در کمال و   

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

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

نبشته ی بيستون، توی ديوان حافظ، توی کتاب هائی که خواندن شqان را کفqر و الحqاد     

ه اند، توی فيلمی که سانسور اجازه ی ديدنش را نمی دهد و توی هر چيqزی         به قلم داد  

گيqqری از  هqqا و سانسورشqqان بqqه نqqام اخqqالق، بqqه نqqام بqqدآموزی، بqqه نqqام پqqيش  کqqه دولqqت

تخريب انديشه و به هزار نام و هزار بهانه ی ديگر سعی می کنند تqوده ی مqردم را از       

، هر رژيم حqاکمی کqه چيqزی را ممنqوع       در هر گوشه ی دنيا    . مواجهه با آن مانع شوند    

االنتشار به قلم داد من به خودم حق می دهم که فکر کنم در کار آن رژيqم کلکqی هسqت                 

  .و چيزی را می خواهد از من پنهان کند

مqqا           «: پqqاره ئqqی از نظqqام هqqا اعمqqال سانسqqور را بqqا ايqqن عبqqارت توجيqqه مqqی کننqqد کqqه    

 -».بشqود و سqالمت فکqر مqا و مqردم را مختqل کنqد       ب وارد بدن مان    ونمی گذاريم ميکر  

سالمت فکری جامعه فقط در برخورد با . آنها خودشان هم می دانند که مهمل می گويند

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

وانم   مqqن فقqqط هنگqqامی مqqی تqq  . کqqه مqqن منطقqqت را بqqا انديشqqه ی نادرسqqتی تحريqqک کqqنم   

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

خريدار ندارد، پس تو که پوزه بند به دهان من مqی زنqی از درسqتی انديشqه ی مqن، از          

مqردم را فريqب داده ای و نمqی خqواهی فريبqت آشqکار       . نفوذ انديشqه ی مqن مqی ترسqی        

يد؟ پس چرا مانع انديشه ی آزادش می شqويد؟      نگران سالمت فکری جامعه هست    . شود

 همين واکسيناسيون بر ضدخرافات و جاهليqت اسqت     سالمت فکری جامعه تنها در گروِ     

بqرای سqالمت عقqل فقqط      . که عوارضش درست با نخستين تب تعصب آشکار مqی شqود           

    آنهqqqا کqqه از شqqqکفتگی فکqqqر و تعقqqqل زيqqان مqqqی بيننqqqد جلqqqو   . آزادی انديشqqه الزم اسqqqت 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢٢ 

انديشqqqه هqqqای روشqqqنگر ديqqqوار مqqqی کشqqqند و مqqqی کوشqqqند تqqqوده هqqqای مqqqردم احکqqqام                    

فريبکارانه ی بسته بندی شqده ی آنqان را بqه جqای هqر سqخن بحqث انگيqزی بپزيرنqد و           

انديشه های خود را براساس همان احکام  قالبی که برايشان مفيqد تشqخيص داده شqده      

قqدرت خالقqه ی فکqری خqود را از دسqت داده      تqوده ئqی کqه بqدين سqان        . زيرسازی کننqد  

باشد برای راه جستن به حقايق و شناخت قدرت اجتماعی خويش و پيدا کردن شعور و 

حتqی بqرای توجqه يqافتن بqه حقqوق انسqqانی خqود محتqاج بqه فعاليqت فکqری انديشqqمندان            

جامعqqه ی خqqويش اسqqت زيqqرا کشqqف حقيقتqqی کqqه ايqqن چنqqين در اعمqqاق فريqqب و خدعqqه    

 باشد رياضتی عاشقانه می طلبد و به طور قطع می بايqد بqا آزاد انديشqی و      مدفون شده 

فقدان تعصqب جاهالنqه پشqتيبانی بشqود کqه ايqن هqم نqاگزير در خصqلت تqوده ی گرفتqار                       

  .چنان شرايطی نخواهد بود

اين ماجرای ضحاک يا برديا يک نمونه بود بqرای نشqان دادن ايqن اصqل کqه حقيقqت              

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

چه بسا در همين تاالر کسانی باشند با چنان تعصبی نسqبت بqه فردوسqی،    . مشکل است 

که مايل باشند بqه دليqل ايqن حqرف هqا خرخqره ی مqرا بجونqد و زبqانم را از پqس گqردنم                  

قداتشqان شqده و   بيرون بکشند؛ فقط به اين جهت که دروغ هزار ساله امqروز جqزو معت    

  .دست کشيدن از آن برايشان غيرمقدور است

آفتاب زير ابر نمی ماند و حقيقت سرانجام روزی گفته خواهد «پيشينيان ما گفته اند 

اين حکم شايد روزگاری قابليت قبول داشته و پذيرفتنی بوده اما در عصر ما که        » .شد

بqه هqيچ روی فرصqت آن    کوچکترين خطائی می تواند بqه فاجعqه ئqی عظqيم مبqدل شqود                

نيست که دست روی دست بگذاريم و بنشينيم و صبر پيش گيريم کqه روزی روزگqاری           

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

امروز هر يک از ما که اينجا نشسته ايم بايد خود را به چنان دسqتمايه ئqی از تفکqر         

  .گاهش را بی درنگ بيابيم ا بو بکشيم و پنهانمنطقی مسلح کنيم که بتوانيم حقيقت ر
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. ما در عصری زندگی می کنيم که جهان به اردوگاه های متعqددی تقسqيم شqده اسqت         

اميqدوارم  . در هر اردوئی بتی باال برده اند و هر اردوئی به پرستش بتی واداشqته شqده       

      qه گونqرا بqخن مqز   دوستان، که نه خودتان را به کوچه ی علی چپ بزنيد، نه سqی جqه ئ

اشqqاره ی مqqن مطلقqqًا بqqه بqqت سqqازی و بqqت پرسqqتی     . آنچqqه هسqqت تعبيqqر و تفسqqير کنيqqد  

نوبالغان نيست که مثًال مايکل جکسن قرتqی يqا محمqد علqی کلqی، کتqک خqور حرفqه ای                

کانه تر، اسف انگيزتر اشاره ی من به بيماری کود. صورت خدا در می آيد ه  شان ب يبرا

مqائی کqه کلqی هqم     . ست که اکثر مqا گرفتqار آنqيم   ت آورتر کيش شخصيت ا   و بسيار خجال  

ادعامqان مqqی شqqود، افqqاده هqqا َطَبqqق َطَبqق، و مqqثًال خودمqqان را مسqqلح بqqه چنqqان افکqqار و   

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

 شqرم آور  همqين بqت پرسqتی   . مستقيمًا به هدف می زنqم و کqيش شخصqيت را مqی گqويم        

عصر جديد را می گqويم کqه مبqتال بqه همqه ی مqا اسqت و شqده اسqت نقطqه ی افتqراق و               

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

انسqqqان بqqqه  . حصqqqارهای تعصqqqب را بqqqاال ببqqqريم و خودمqqqان را درون آن زنqqqدانی کنqqqيم   

 از مشعل انديشqه هqای آنqان روشqنائی مqی گيqرد       برگزيدگان بشريت احترام می گذارد و     

   امqqا درسqqت از آن لحظqqه کqqه از برگزيqqدگان زمينqqی و اجتمqqاعی خqqود شqqروع بqqه سqqاختن  

بت آسمانی قابل پرستش می کند نه فقط به آن فرد برگزيده تqوهين روا مqی دارد بلکqه              

   اسqqته علqqی رغqqم نيqqات آن فqqرد برگزيqqده، بqqرخالف تعqqاليم آن آموزگqqار خردمنqqد کqqه خو     

 اسqqت او را از اعمqqاق تعصqqب و نqqادانی بيqqرون کشqqد بqqار ديگqqر بqqه اعمqqاق سqqياهی و        

زيqرا شخصqيت پرسqتی المحالqه     . سفاهت و ابتذال و تعصب جاهالنه سرنگون می شود      

تعصqqب خشqqک مغزانqqه و قضqqاوت دگکاتيqqک را بqqه دنبqqال مqqی کشqqد، و ايqqن متأسqqفانه      

 با دست خود تيشه بqه ريشqه ی خqود     بيماری خوف انگيزی است که فرد مبتالی به آن        

  .می زند

انسان ِخردگرای صاحب فرهنگ چرا بايد نسqبت بqه افکqار و باورهqای خqود تعصqب          

چيqqزی را کqqه              : بqqورزد؟ تعصqqب ورزيqqدن کqqار آدم جاهqqل بqqی تعلqqق فاقqqد فرهنqqگ اسqqت     
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ش نمی تواند در باره اش به طور منطقی فکر کند بqه صqورت يqک اعتقqاد در بسqِت پqي                   

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 

ايqن  ! برو چنqد سqال ديگqر برگqرد بهqش بگqو خانqه خqراب             . کارش تمام است  . من دوغم 

 -! عنوان عبادت بلغور می کنی معنqی نqدارد  حرکات که می کنی و اين مزخرفاتی که به      

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

.  ايqن را بهqش مqی گqوئيم تعصqب      -!عنوان کافر حربی سرت را گوش تا گوش مqی بqرد           

نqه  حاال بفرمائيد به اين بنqده ی شqرمنده بگوئيqد چqرا تعصqب نشqان دادن آن بابqا جاهال            

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

تبليغqqات رژيqqم هqqا هqqم درسqqت از همqqين خاصqqيت تعصqqب ورزی تqqوده هqqا اسqqت کqqه                       

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

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

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

 هرگز - که از قضا تعدادشان چندان هم کم نبوده-تحميل کرده است انديشمندان وطن ما

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

توده که غافل و نادان و بی سواد ماند . و عقايد را چنان که بايد با جامعه در ميان نهند

و تعصqqب جاهالنqqه کqqورش کqqرد، انديشqqه و فرهنqqگ هqqم از پويqqائی مqqی افتqqد و در الک    

   خqqودش محبqqوس مqqی شqqqود و در نتيجqqه، تبليغqqاتچی هqqای حرفqqqه ای مqqی تواننqqد هqqqر         

خqواری   وقتqی لقqب جبqار آدم   . ينه ی تعصب عامه قابل پذيرش کنندانديشه ئی را بر زم   

  مثqqل شqqاه صqqفی را بگذارنqqد ظqqل اهللا، يqqاروئی کqqه همqqه ی فکqqر و ذکqqرش اهللا اسqqت چqqه   

  کند؟

  :نمونه می دهم
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يکی از پرشکوه ترين مبارزاتی که طی آن ملتی توانسته است تمام فرهنگ خود را      

qqدان بيqqه ميqqآبqqتوانه ی آن پqqه پشqqاک بماورد و بqqه خqqغالگران را بqqوزه ی اشqqت لqqد نهض

  . تصوف در ايران بوده است

qqه مqqعار     ی همqqا شqqراب بqqه اعqqد کqqبزی را خوردنqqاغ سqqب در بqqان فريqqه ايرانيqqيم کqqدان

بحqران هqای اجتمqاعی ايqران هqم بqه       . مساوات و عدل و انصاف به آنها نشان داده بqود  

ن گفqت دفqاعی از کشqور    اين فريب خوراگی تحرک بيشتری بخشيد تqا آنجqا کqه مqی تqوا            

امqqا اعqqراب بqqا . صqqورت نگرفqqت و دروازه هqqا از درون بqqه روی مهاجمqqان گشqqوده شqqد 

ورود به ايران شعارهای خود را فراموش کردند و روشی با ايرانيqان در پqيش گرفتنqد             

کار عرب صحراگرد در ايران . که فی الواقع رفتار فاتح با مغلوب و خواجه با برده بود

وقqاحتش بqه   . که وقتی پياده بود ايرانی حqق نداشqت سqوار مرکqب بمانqد     جائی رسيد ه  ب

آنجا رسيد که بگويد اگر سنگ و خوک و ايرانqی از جلqو نمازخانqه بگqذرد نمqاز عqرب               

  !باطل است

عرب بيابانگرد بی فرهنگ به ملتqی کqه فرهنگqی عميqق داشqت و بqه مظqاهر هنqری                   

ر مکروه است، رقص معصqيت  خود به شدت دلبسته بود گفت موسيقی حرام است، شع   

کفqر محqض   ) نقاشی و حجازی و چهqره سqازی و پيکرتراشqی      (است، هنرهای تجسمی    

اما ايرانی با همqه ی فqرهنگش بqه پاخاسqت و در برابqر ايqن تحqريم ايسqتاد و بqه             . است

جنگ آن رفت و بر بنياد همان دينی که هرگونه تجلی ذوق و فرهنqگ و هنqر را بqه آن          

 بود نهضت تصوف را تراشيد و عاشقانه ترين شqعر زمينqی را   صورت فجيع منع کرده  

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

به عنوان معماری اسالمی ارائه داد و گنبدهائی باالی اين مسجد و آن مqزار بqه وجqود        

نقش های آن به حقيقت تجلی آورد که رنگ در آنها موسيقی منجمد است و طرح ها و 

ايqن نهضqت نqه فقqط فرهنqگ ايرانqی را نجqات        . عقده ی ممنوعqه و سqرکوفته ی رقqص    

بخشqqيد بلکqqه تمqqامی احساسqqات ملqqی و ضqqدعربی ايرانيqqان را هqqم از طريqqق عناصqqر و    

نقوش هنرهای اسqالمی   . اشکال نمادين همچون متلکی به خورجين هنر اسالمی چپاند        
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مثًال طqرح موسqوم بqه بتqه جقqه همqان           : استی قابل مطالعه است   ايران از اين لحاظ به ر     

سqqروی کqqه از فراسqqوهای آئqqين زرتشqqت مqqی آيqqد و بqqرای ايرانيqqان درخqqت  . سqqرو اسqqت

مقدس بوده، و نشqانه ی جqاودانگی و سرسqبزی ابqدی، کqه البqد رديqف هqای آن را در                      

سqليمی نيqز،   قوس ها و دواير طرح معروف به ا. کنده کاری های تخت جمشيد ديده ايد     

 است که استيليزه شده و - ميوه مقدس زرتشتی-اگر از من بپرسيد می گويم همان انار

 گلش به شعله های آتش می ماند کqه يqادآور آتشqکده هqا اسqت و سqرش بqه تqاج کيqانی                

 .ماندی م

  

 

  ::بگذاريد حقيقت تلخ تری را بهتان بگويمبگذاريد حقيقت تلخ تری را بهتان بگويم

يqاد نگيqرد و تمqرين    « اگqر  »موزدآنيq «اين دستگاه پيچيده ئی کqه مغqز مqا اسqت اگqر            

اگqر آدميqزاد تqو جنگqل بqا گqرگ هqا بqزرگ بشqود نqه            . به دو پول سياه نمی ارزد     » نکند

. مغزش به دادش خواهد رسيد نه حتی قوه ی ناطقه اش را خواهد توانسqت کشqف کنqد     

بqqا جاهqqای ديگqqر دنيqqا کqqاری نqqدارم، در ايqqران خودمqqان تqqوده ی ملqqت مqqا در تمqqام طqqول   

عقل، امکان تفکر، امکان به کار گqرفتن ايqن چيqزی را کqه بهqش مغqز       تاريخش امکان ت 

  البته اين که در تاريخ ملتی نوابغی چqون خqوارزمی و خيqام و حqافظ        . می گويند نداشته  

   اوًال کqه خqوارزمی و خيqام    . و بيرونی و ابن سينا بqه ظهqور برسqند مطلبqی ديگqر اسqت            

    ا طqqرح بريزنqqد يqqا بqqه پqqيش براننqqد و     و امثqqالهم نمqqی توانسqqه انqqد انقالبqqی اجتمqqاعی ر    

تqازه غqولی چqون    ! دانش شان هم چيزی نبوده است که به کار توده آيد، و همان بهتqر           

    هqqا در همqqه ی   حqqافظ هqqم کqqه بqqه اعتقqqاد مqqن تqqاج سqqر همqqه ی شqqاعران همqqه ی زبqqان     

ش چqه خواهqد بqود جqز      ا ها است وقتی در دسqترس تqوده قqرار گرفqت سرنوشqت              زمان

   ديوانش فال بگيرند؟ اينکه با

دهد کqه  ی من نمی گويم توده ی ملت ما قاصر است يا مقصر، ولی تاريخ ما نشان م   

اين توده حافظه ی تاريخی ندارد، حافظه ی دسqت جمعqی نqدارد، هqيچ گqاه از تجربيqات         
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گqqاه از آن بهqqره ئqqی نگرفتqqه اسqqت و در   موختqqه و هqqيچآش چيqqزی نيی اعينqqی اجتمqqاع

 -ش رسيده به پهلو غلطيده، از ابتذالی به ابتذال ديگqر  ا استخواننتيجه هر جا کارد به  

و ايqqن حرکqqت عرضqqی را حرکتqqی در جهqqت پيشqqرفت انگاشqqته خqqودش را فريفتqqه، مqqن    

. متخصqص انقqqالب نيسqتم ولqqی هqيچ وقqqت چشqمم از انقqqالب خqود انگيختqqه آب نخqqورده     

دن و بqرای  انقالب خqود انگيختqه مثqل ارتqش بqی فرمانqده بيشqتر بqه درد شکسqت خqور                     

اشغال شدن گزک به دست دشمن دادن مqی خqورد تqا شکسqت دادن و دمqار از روزگqار              

ش بqه هqر انqدازه هqم کqه از       املتی که حافظه ی تاريخی ندارد انقالب    . دشمن بر آوردن  

توصيف شود در نهايت به آن صورتی در می آيد که عرض » شکوهمند«لحاظ مقطعی 

يعنqی عملqی خqالق صqورت     . عی از آب در مqی آيqد  يعنی در نهايت امر چيزی ارتجا   . شد

     در برابqqqر بيqqqداد ُمqqqغ هqqqا و روحانيqqqان زردشqqqتی کqqqه تسqqqمه از گqqqرده اش   . نخواهqqqد داد

دروازه هqا را بqه روی شqان بqاز مqی کنqد، و       . کشqيده انqد فريqب عqرب هqا را مqی خqورد       

دويسqت سqqال بعqqد کqqه از فشqqار عqqرب بqه سqqتوه آمqqد و نهضqqت تصqqوف را بqqراه انqqداخت   

ش يqاد هندوسqتان مqی کنqد و عناصqر زردشqتی را کqه بqا آن خشqونت دور               ا دوباره فيqل  

انداخته پqيش مqی کشqد و از شqباهت جقqه ی انqار بqه تqاج کيqانی بqرای سqوزاندن دمqاغ                 

رود ولqqی جامعqqه در عمqqل   ی  هنqqرش پqqيش مqq  -مqqی آفرينqqد  عqqرب هqqا طqqرح اسqqليمی   

 وسqط کqه مملکqت را شqيعه     شاه اسمعيل به داليل سياسی مqی افتqد       . کندی  واپسگرائی م 

کqqاری کqqه فqqرض کنqqيم از لحqqاظ سياسqqی بسqqيار خqqوب اسqqت زيqqرا کشqqور را از           (کنqqد 

بqه قيمqت از   : ولی اين کqار بqه بهqای سqنگينی تمqام مqی شqود              ) اضمحالل نجات می دهد   

دست رفتن فرهنگ و هنqر و دانqش در ايqران، و از آن جملqه بqه بهqای جqان حqدود نqيم           

اضر به قبول مذهب ديگری نيستند و نمی خواهند دسqت از          ميليون نفر آدميزادی که ح    

امqا همqين تqوده کqه از تqرس       . سّنيگری بردارند و تqوی اذانشqان بگوينqد علqی ولqی اهللا             ُ

شمشير شيعه شد يا تظاهر به شيعه گری کرد چندی بعد به کلی موضوع را از يqاد مqی      

حتqی  ! و تماشqا کqن  ش می شود که بيqا     ی ا برد و چنان تعصبی جانشين حافظه ی تاريخ       

ش  ابqه شqاه  . راست راهی بهشت مqی شqود   سّنی بکشد يکُقبول می کند که اگر پنج تا      
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که ضمنًا رياست مذهبی هم دارد و لقب خودش را گذاشqته کلqب آسqتان علqی مqی گويqد                  

مرشِد ُکل و در رکابش برای اعتالی دين شمشير می زنqد و جهqانگيری مqی کنqد، حqال                   

گسqاری مqی گqذرد و بqرای دسqت يqافتن بqه زن        ی  ش بqه ِمq    آن که مرشد کqل شqب و روز        

  !شرعی پادشاه فالن کشور خاک آن کشور به توبره می کند

  :برگرديم به مطلب مان

باری، نقاشی و رقqص و موسqيقی و شqعر دسqت بqه دسqت هqم داد و درسqت از قلqب              

 ايqqن فرهنqqگ سرشqqار از غريqqومراکqqز اسqqالمی، از ميqqان خانقqqاه هqqا بqqه تqqپش در آمqqد و 

تا اينجا رهبqری مقاومqت    . يبائی حتی در قصور خلفای ظاهرًا مسلمان هم طنين افکند         ز

و مبارزه با متفکران و آزاد انديشان بود و علی رغم دربار خلفا که با شدت و حدت به 

صوفی کشی و قلع و قمع صوفيان سرکش پرداخته بود تصوف تا آنجqا نفqوذ پيqدا کqرد             

  .کز اصلی مذهبی در آمدکه خانقاه ها عمًال به صورت مرا

متأسفانه اينجا مجال آن نيست که نشان بqدهم اسqالم عربqی چqه بqوده و اسqالمی کqه            

امqا مqی تqوانم نکتqه ی کوتqاهی از معتقqدات يکqی از        . تصqوف ايرانqی از آن سqاخت چqه    

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

رون بانگ اذان صوفيان گرد آمده بودند در خانقاه، و از بي«
شيخ سری جنبانيد و ). بزرگ است خدا(» اهللا اکبر«برخاست که 

  »!)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؟

ش خالی کردند ی ابه انجام رساند پادشاهان ايران آن را از درون مايه ی فرهنگی و مل

و به صورت پفيوزی و مفتخوری و درويش مسqلکی درش آورنqد و ازش آلqت معطلqه           

ساختند تا بی مزاحم تر بتوانند به نوکری و سرسپردگی دربار خلفای عرب افتخار کنند 

  .خواهان و استقالل طلبان را بريزند و خون وطن

پqاره ئqی برداشqت هqايم     البته اين طرحی اجمالی و فشرده بود که دادم و بعيد نيسqت               

اين طرح را دادم تا بتوانم بگويم که آن نهضت عظيم چه بqود و چqه      . نادرست هم باشد  
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امqا بعqدها کqه مورخqان مغqرض قلqم بqه مqزد بqه اقتضqای سياسqت هqای روز گفتنqد                    . شد

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

  . پذيرفتيمحکم را مثل وحی منزل

اگر گفته اند انوشqيروان آدمکqش دو دوزه بqاِز فرصqت طلqب مظهqر عqدل و انصqاف                

بqوده، ايqن حکqم را هqم ماننqد وحqی منqqزل پذيرفتqه ايqم و اگqر فردوسqی اشqتباه کqرده يqqا             

ريگی به کفش داشqته و اسqطوره ی ضqحاک را بqه آن صqورت جqا زده، حتqی طبقqه ی                  

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

من موضوع قضاوت نادرست در باره ی نهضqت تصqوف يqا اسqطوره ی ضqحاک را        

به عنوان دو نمونه ی تاريخی مطرح کqردم تqا بqه شqما دوسqتان عزيqز نشqان بqدهم کqه                 

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

قضاوت ها و برداشت های ما نشسته اند که می توانند به افسqونی دوشqاب         بر سر راه    

را دوغ و سفيد را سياه جلوه دهند و بوقلمون رنگ کqرده را جqای قنqاری بqه مqا قالqب                  

اين نمونه ها را آوردم تا چنان که در ابتqدای صqحبتم گفqتم زمينqه ای باشqد بqرای             . کنند

ای جانگزائی که از فردا، از آينqده، روحqم را   آن که به نگرانی هايم بپردازم، نگرانی ه       

حqاال کqه ايqن زمينqه را بqه وجqqود آوردم              . مqی تراشqد و اره بqه اسqتخوان هqايم مqی کشqد       

مqqی تqqوانم بqqه شqqما بگqqويم کqqه در شqqرايط درون مqqرزی تعصqqب اگqqر بqqرای روشqqنفکران  

رد، از جامعه کوچکترين امکqان عمqل کqردن بqه رسqالت اجتمqاعی و انسqانی وجqود نqدا            

شما که طبقه ی تحصيل کرده و آگاه جامعه هستيد و اين بختياری را هم داشته ايqد کqه          

چند گاهی دور از دسترس اختناق به خودآموزی بپردازيد هرگز پذيرفته نيست کqه هqر          

حکمی و هر ايسمی را وحی منزل تلقی کنيد و نسنجيده و انديشه ناکرده هر حکم پيش 

ن امکqqان بqqرای شqqما وجqqود دارد کqqه چنqqد صqqباحی از نعمqqت    ايqq. سqqاخته ئqqی را بپذيريqqد 

آزادانه انديشيدن برخوردار باشيد، پqس از ايqن امکqان تqا آنجqا کqه فرصqت داريqد سqود             

اگر از يک دانشجوی دانشگاه های ايران سخن پqذيرفتنی باشqد کqه در شqرايط             . بجوئيد

ته و وسqيله ئqی   ناساز مجبور به قبول احکامی می شود که ظاهر شسته روفته ئی داش         
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برای سنجيدن لنگی هqای ايqن احکqام در اختيqارش نبqوده، بqاری چنqين سqخنی از هqيچ              

  .يک شما پذيرفتنی نيست

 شما به اين بحث و جدل ها، به بده بستان هqای     . برای شما مجال بحث و جدل هست      

 زيرا فردا. فکری، محتاجيد، موظفيد، ناچاريد، زيرا حيات فردای ما به آن بستگی دارد

دوباره اگر تو اشتباه کنی سالمت و هستی مرا به خطر می انqدازی و اگqر مqن بqه غلqط        

واقعqًا  . خطر کqم دانسqتن از خطqر ندانسqتن بيشqتر اسqت      . بروم تو را به بيراهه می کشم      

. »نيمه حکيم بالی جان است نيمه فقيه بqالی ايمqان  «راست گفته اند قديمی های ما که     

ه هست، چون ناگهان مqی جنبqد و بqی فکqر و بqی هqدف           ناآگاهی توده خود خطری بالقو    

   دسqqت بqqه عمqqل مqqی زنqqد؛ امqqا اگqqر تqqو نتqqوانی درسqqت انديشqqه کنqqی آن خطqqر بqqالقوه بqqه     

  .فاجعه ئی مبدل می شود

شما بايد در هر لحظه خودتان را به محاکمه بکشqيد کqه آيqا واقعqًا آنچqه مqی گqويم و                      

نگرانqی و دغدعqه ئqی ادعqا کqنم کqه اگqر از           می کنم درست است؟ آيا می توانم بی هqيچ           

       شqqرافت انسqqانی خqqود بخqqواهم ضqqامن صqqحت انديشqqه هqqا و برداشqqت هqqای مqqن بشqqود        

بqی لحظqه ئqی ترديqد ايqن ضqمانت را خواهqد پqذيرفت؟ شqما حqق نداريqد کqم بدانيqد، حqqق              

ن را نداريد بلغزيد، حق نداريد اشتباه کنيد، زيرا فقط ديوانه ها می تواننqد توهمqات شqا             

  .حقيقت صرف تلقی کنند و از احتمال اشتباه هم کِک شان نگزد

شqqما حqqق نداريqqد بqqه هqqيچ يqqک از احکqqام و آيqqه هqqائی کqqه از  : حqqرف آخqqرم را بگqqويم

ايمqان    . گذشته به امروز رسqيده و چشqم بسqته آنهqا را پذيرفتqه ايqد ايمqان داشqته باشqيد           

غ است که از اتباع خqود ايمqان      فقط فريب و درو   . بی مطالعه سد راه تعالی بشری است      

کند که اگر شک آورديqد روی تqان سqياه مqی شqود؛         ی  مطلق می طلبد و به آنها تلقين م       

انسqاِن متعهqِد حقيقqت    . چرا که تنها و تنها شک است که آدمی را به حقيقت مqی رسqاند   

جو هيچ دگمqی، هqيچ فرمqولی، هqيچ آيqه ای را نمqی پqذيرد مگqر ايqن کqه نخسqت در آن                 

qqل کنqqه     تعقqqود کqqد شqqه آن معتقqqامی بqqنجد، و هنگqqق بسqqل و منطqqاه عقqqد، آن را در کارگ

وقتqی منطqق ديqالکتيکی مqرا مجqاب      . حقانيتش را با داليل متقن علمی و منطقی دريابqد       
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  qqان َتqqه يکسqqرا بqqد مqqی توانqqه نمqqه آِب دو رودخانqqد کqqرده باشqqه    رکqqق دارم بqqن حqqد، مqqکن

شرايط پيروزی فالن تجربqه ی تqاريخی            تجربه های تاريخی نيز شک کنم؛ مگر اين که          

 کوتاه ترين فاصله ی ميان دو نقطه خط -سر موئی با شرايط جامعه ی من تفاوت نکند

   qqه بqqا در هندسqان، امqqی گمqت بqqت اسqاب      ه راسqqه ی از آفتqqين نکتqه همqqد کqه انqqا آموختqم

در همqان  و مqا  . روشن تر هم تا به طور علمی اثبqات نشqود قابqل اعتنqا نمqی توانqد بqود         

حال به مهمالتی ايمان می آوريم که تنها اگر ذره ئی به چشم عقل در آن نگqاه کنqيم از                

  .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 بوديسqم      

 و چqه، معمqqوًال مثqل يqک صqqندوقچه ی در بسqته بqqه     و آئqين زردشqت و مسqqيحيت و چqه   

به احتمال قريب به يقين، همه ی ما کqه      . طور 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 . نخسqتين اسqت  ديqن، تنqه ی اصqلی و    . البته اين جا صqحبت از مqذهب اسqت نqه ديqن           

مقاطعی از تاريخ، دين، به داليل مختلف گرفتار انشعاب می شqود و مqذاهب شqاخه وار      

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

هر مذهبی هم طبعqًا بqرای خqودش    . داشته که امروز به حدود صد و سی و چهل رسيده  

افراد جامعه ی روحانيت هر مذهبی هم المحالqه معتقدنqد           .  دارد يک جامعه ی روحانيت   

که تنها مذهب ايشان بر حق است و مذاهب ديگqر و اديqان ديگqر کفرنqد و غلqط زيqادی               

 ايqن هqم قبqول، چqون اگqر چنqين اعتقqادی نداشqته باشqند کqه بايqد برونqد ديqن                       -.می کنند 

  .ديگری اختيار کنند

 را روی زمqين در دعqوای کفqر و ديqن بqاقی      حاال ما يک لحظه مذاهب موجود جهqان    

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

بqا کاتوليqک و پروتسqتان و انجيلqی و کqواکر و گريگqوری و ارتqودکس آن         (مسيحی  

بqا سqنی و شqيعه و    (، مسلمان )کاری نداريم، چون اينها از مقوله ی جنگ داخلی است       
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با شينتو و کنفسيوسی (، بودائی ) و حنبلی و مذاهب ديگر اسالم هم کاری نداريم   حنفی

برهمائی، زردشتی، مهری، مانوی، بqت پرسqت، آفتqاب    ) و دائوئی اين هم کاری نداريم   

و همه با اين اعتقاد که فقط ... پرست، آتش پرست، شيطان پرست، گاو پرست، يهودی

  .مذهب من بر حق است

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

عقل حکم می کنqد کqه فقqط    . باالخره همه ی اينها که نمی توانند مذهب بر حق باشند     

منظور من البته فقqط يqک مثqال اسqت و در َمثqل مناقشqه       . يکی از اين همه بر حق باشد  

 مذهب و آن مqذهب حکqم   و من هم در مقانی نيستم که به حق و ناحق بودن اين   . نيست

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

بر حق بودن بوديسم، محال است ايمان بياورم، چرا؟ تنها به اين دليل بسيار سqاده کqه      

او مذهبش را از طريق بررسی مذاهب ديگqر انتخqاب نکqرده بلکqه مqذهبش بهqش ارث           

را بدون منطق و بدون حق انتخاب پذيرفته اسqت، پqس هqيچ جهتqی نqدارد            رسيده و آن    

بودائيگريش را ارث برده و به اين دليل بسيار سسqت مqی گويqد            . ادعايش درست باشد  

دين بودا بر حق است؛ پس اگر در يک خانواده بت پرست متولد می شد و بqت پرسqتی      

ر يک لحظه هم قبqول کنqيم   حتی اگ. را به ارث می برد می گفت بت پرستی بر حق است       

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

انسان ذی شعور فقط به چيزی اعتقاد نشان می دهد که خودش با تجربه ی منطقqی            

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

  .و مکانیدخالت دادن همه ی شرايط زمانی 

انسان يک موجود متفکر منطقی است و الجرم بايد مغرورتر از آن باشد کqه احکqام     

پqqذيرفتن احکqqام و تعصqqب  . بسqqته بنqqدی شqqده را بqqی دخالqqت مسqqتقيم تعقqqل خqqود بپqqذيرد  

متأسفانه بايد قبول کرد کqه مqا   . ورزيدن بر سر آنها توهين به شرف انسان بودن است      

فقط به اين جهت که يqک لحظqه نرفتqه ايqم از بيqرون، از         بسياری چيزها را پذيرفته ايم      

  .آن باال به آنها نگاهی بيندازيم
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جنگ و جدل های عقيدتی فقط بر سر اين راه می افتد که هيچ يک از طqرفين دعqوا                

و . طالب رسيدن به حقيقت نيست و تنها می خواهد عقيده سخيفش را به کرسی بنشاند

مqين سqبب حقيqر و بqی ارزش و اعتبqار و خالqه           چنين جنگ و مرافعqه ئqی درسqت بqه ه           

 داريqم تلفنqی بqا واليqت صqحبت      -.زنکی، وهن آميز و در نهايت امر مأيوس کننده است        

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

 امqqا دعوامqqان مqqی شqqود، چqqرا کqqه يکqqديگر را بqqه دروغگqqوئی مqqتهم        . راسqqت مqqی گqqوئيم

 بqا ايqن آفتqابی    -:او از پنجره بيرون را نگاه می کند و بر سر من فرياد ميزند        . می کنيم 

که می درخشد چه طور به خودت اجازه می دهی مرا دست بيندازی و دروغqی بqه ايqن           

  بی مزگی بگوئی؟

ببqqين !  يqqا للعجqqب-:مqن هqqم از پنجqqره بيqرون را نگqqاه مqqی کqنم و دادم در مqqی آيqqد کqه    

  !ی دارد مرا ريشخند می کندحرامزاده چه جور

و جنqqگ حيqqدری نعمتqqی شqqروع مqqی شqqود در صqqورتی کqqه هqqيچ کqqداممان دروغگqqو     

نيسqqتيم فقqqط کوتqqاه بينqqيم، فقqqط شqqرايط يکqqديگر را درک نمqqی کنqqيم، دانqqش و تيqqز بينqqی   

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

  .دخالت نمی دهيم

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

به مغز و سيستم فکqری فقqط و فقqط بqر عرصqه ی خqاک در تملqک اوسqت، و آن وقqت                     

گوسفندوار به دنبال احکام غالبًا بيمارگونqه ی مqی افتqد و ايqن مفکرهqی زيبqای غqرور             

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

  

*    *   *    *    *    *   *   *   * 
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  ::کوتاه کنمکوتاه کنمسخن سخن 
بر اعماق اجتماع حرجی نيست اگر چنين و چنان بينديشد يا چنين و چنان عمل کند، 

اما بر قشر دانش آموخته ی نگران سرنوشت خود و جامعه، بر صاحبان مغزهای قادر 

دی که امکان بحث و جست و جqو      بر آن دانشجوی محروم از آزا     . به تفکر، حرج است   

بهش نمی دهند حرجی نيست، اما بر شما که از امکان تفحص و مباحثqه و بqده بسqتان      

به ويژه کqه شqما کنqاره جqوئی  نمqی کنيqد، بqه مqن چqه            . فکری برخورداريد حرج هست   

   پqqس بqqر شqqما اسqqت بqqه جqqای    . نمqqی گوئيqqد، مردمqqی کوشqqائيد و مسqqئوليت مqqی پذيريqqد    

: خqب . ان تفکر منطقی از آن سلب شده است عميقًا منطقی فکqر کنيqد  جامعه ئی که امک  

  :پرسش نگران کننده من اين است

ها که مردمی شريفيد، از سرشتی ويژه ايد، در بند نام  شما جوان -

و نان نيستيد، تنها سود و سqالمت جامعqه را مqی خواهيqد و جqان       

در سqqر عقيqqده مqqی کنيqqد کجqqای کاريqqد؟ چqqه برنامqqه ئqqی در دسqqت     

  اريد؟ چه می خواهيد بکنيد؟د

کسqqی بqqه ايqqن پرسqqش دردنqqاک مqqن پاسqqخی نqqداده اسqqت، شqqما بqqه خودتqqان چqqه    

qqوابی مqqد؟ ی جqqويم-دهيqqود بگqqن خqqکند مqqی شqqان نمqqک تqqر دل کوچqqنم .  اگqqان کqqگم

  :جواب اين باشد که

  . چو فردا شود فکر فردا کنيم-

  !تان متأسفميفقط برا

  

  :وال نرم تری مطرح می کنمئ، سوال ديگریئوال هم می گذرم و سئاز اين س
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فردا چه می بايد بکنيد؟ آيا شما از خود چيزی سqاخته ايqد           -

که فردا به کqاری بيايqد؟ بqا نظqری انتقqادی در خqود نگqاه کqرده ايqد کqه              

  ببينيد زيرسازی فرهنگی تان در چه حال است؟

ز بسياری از فرزندان ملت ما که در خارج از کشور تحصيل می کنند هنگام خروج ا      

نخسqت بqه ايqن دليqل کqه      . ايران به دو دليل کامًال روشن زير ساخت فکری سالم ندارنqد       

اصوًال در سنينی نيستند که مسائل فرهنگی و هويت ملی برای شان مطرح بqوده باشqد          

مان آگاهی های الزم به دست آورده باشqند، و دوم بqه ايqن             يا از شرايط اجتماعی وطن    

توجهی نشان می داده اند فضqای سياسqی کشqور فضqائی      دليل که اگر هم به اين مسائل        

. نبوده است که در آن آزادانه توانسته باشند راجع به اين مسائل انديشه و بررسی کنند

يکqqی ايqqن کqqه امکqqان دسqqتيابی بqqه منqqابع چنqqين تحقيقqqات و تتبعqqات کارسqqازی در ميqqان    

شqود قابqل اعتمqاد    نبوده، ديگر اين که آمارها و اطالعاتی که در دسqترس گذاشqته مqی               

حتی جامعه شناسqان  . کوچک و بزرگ و آمار: به قولی دروغ بر سه نوع است   . نيست

 پس کqامًال طبيعqی اسqت کqه غالqب         -.ما از حقايق جامعه مان آگاهی های درستی ندارند        

   جوانqqان مqqا هنگqqام خqqروج از کشqqور ماننqqد ترکqqه ی نqqازکی کqqه از درختqqی بچيننqqد هqqيچ    

اگر منی در اين سن و سال ناگزير به جالی وطن شود، .  باشندريشه ئی با خود نداشته

به هر حال ريشه هايش را با خود می آورد، اما دانشجو جوان يک قلمqه بqيش نيسqت؛        

نهال نازکی است که تازه از درخت بريده در ايqن خqاک غربqت نشqا کqرده انqد و نqاگزير            

 کنqد امqا در خqاکی کqه از     گيرم ريشه می. ريشه ئی که می گيرد از اين آب و خاک است          

و فردا که به وطن برگردد ريشه ئی با خود می برد کqه بqدلی و قالبqی اسqت،     . او نيست 

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

من از ته قلب اميqدوارم در ايqن قضqاوت خqود يکصqد و هشqتاد درجqه بqه خطqا رفتqه                

    qات دانشqا اجتماعqم       باشم اما تا آنجا که بqه چشqته ام و بqاس داشqور تمqارج کشqجوئی خ

ديqqده ام در ايشqqان چنqqدان دغدغqqه ئqqی نسqqبت بqqه ايqqن موضqqوع بسqqيار بسqqيار حسqqاس       

  .احساس نکرده ام
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. دوستان بسياری را ديده ام که ظاهرًا محيط ايرانی دارنqد، البتqه بqه خيqال خودشqان              

ابqا کqرم را بqه     يعنی قرمه سبز می خورند، با دمبک رنِگ رو حوضی می زنند، رقص ب    

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  

می دهند و پاره ئی از آنها اصًال خوردن گوشت را کنار می گذارنqد و اگqر نشqود چqادر              

با مادر زن و برادر زن و خواهر زن و زن برادرشان       . ارقد می سازند  به سر کنند با چ    

زير يک سقف زندگی می کننqد و بqر ايqن گمqان باطلنqد کqه چqون سqفره ی غqذا را روی             

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

، چqqون يادشqqان رفتqqه اسqqت کqqه  بqqا فرهنqqگ اشqqتباه مqqی کننqqد و خqqود را فريqqب مqqی دهنqqد 

آقqqازاده شqqان حتqqی زبqqان مqqادريش را بلqqد نيسqqت و از فارسqqی احتمqqاًال فقqqط کلمqqه ی                    

پدر سوخته را ياد گرفته که معنيش را هqم نمqی دانqد و تqازه بqا لهجqه ی آمريکqائی هqم                 

  !ی از آب در می آيدتلهفچچيز بسيار ه

ی را ديده ام که از فردای کشqورمان  من متأسفانه تحصيلکردگان جهانديده ی بسيار  

تحصيلکردگان زيادی را ديده ام کqه فqردا چqون بqه وطqن      . هيچ دغدغه ئی به دل ندارند    

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

. فرهنqگ ايرانqqی خqqود، بqqی هqqيچ آشqqنائی بqqا تqqاريخ خqqود، بqqا ادبيqqات خqqود، بqqا هنqqر خqqود  

در . موجودی تک ُبعدی و فاقد خالقيت که در بهترين شqرايط يqک ماشqين اسqت و بqس        

  .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        

ئی که مدام برای من وال آزار دهنده ئفرهنگ شدن و هويت فرهنگی يافتن نيست، و س

مطرح می شود اين است که فردا وطن ما به فqرد فqرد ايqن جوانqان تحصqيل کqرده نيqاز               

خواهد داشت، آيا فردا که اين جوانان به وطqن مراجعqت کننqد تنهqا ليسqانس و دکتqرا و            

فوق دکترا يا گواهينامه ی فالن يا بهمان رشته ی علمی کqه بqه دسqت آورده انqد بqرای            

  آن همه نيازهائی که داريم کافی خواهد بود؟پاسخگوئی به 
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 به آخر حرف هايم رسيده ام، پرچانگی من هم خسته تان کqرده اسqت، امqا بگذاريqد                  

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

سی که از آزادی فکqر و   انسان از يک فضای مختنق که رها می شود با اولين احسا           

. عقيqده بqqه او دسqت مqqی دهqد بqqه هيجqان در مqqی آيqد، و ايqqن امqری بسqqيار طبيعqی اسqqت       

احسqqاس ايqqن کqqه انسqqان مqqی توانqqد بqqدون وحشqqت از تعقيqqب مqqأموران دسqqتگاه تفتqqيش    

عقايqqد، بqqا اعتمqqاد و اسqqتقالل و اختيqqار تqqام و تمqqام بqqرای خqqودش عقيqqده و نظريqqه ئqqی     

اين احساس امqا گqاه مqی توانqد باعqث لغqزش       . انگيز استبرگزيند احساسی سخت شور   

اين احساس اما گاه سبب می شود که ما بدون تفکر و تعمق نخسqتين عقيqده ئqی       . شود

را که بر سر راه مان قرار گرفت بپذيريم؛ يعنqی بqه طqرزی مطلqق و مجqرد، و فqارغ از            

. ردی هqم دارد يqا نqه   اين انديشه که اين عقيده در شرايط اقليمی و فرهنگی ايران کار ب           

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

بايqد ايqن   . با چشم بسته پذيرفتqه ام، پqس نبايqد نسqبت بqه آن تعصqب خشqک نشqان دهqم                  

احتمqqال را بپqqذيرم کqqه شqqايد ديگqqران نيqqز در شqqرايطی مشqqابه مqqن بqqا اعتقqqادات دسqqت                   

افته اند پس عاقالنه نيست که با آنها جدا سری و دشمنی ساز کنم زيرا نتيجqه ی ايqن             ي

تعصب ورزيدن و لجاج بخqرج دادن چيqزی جqز شqاخه شqاخه شqدن نيسqت، چيqزی جqز                     

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

  .ساختن و از واقعيت ها پرت ماندن نيست

شqعار احمقانqه ئqی بqود کqه اصqًال دهنqدگانش را هqم         » ه از ما نيست بر ماسqت     هر ک «

          مqqqا حqqqق نqqqداريم از   . مqqqا حqqqق نqqqداريم چنqqqين طqqqرز تفکqqqری داشqqqته باشqqqيم      . خوردنqqqد

مان دگم بسازيم و به آيه های کتqاب سياسqی مqان ايمqان مqذهبی پيqدا کنqيم و              يتئوری ها 

يqqزی را کqqه درسqت انگاشqqته ايqqم در  بqqر مqqا فqرض اسqqت کqه چ  . تعصqب جاهالنqqه بqورزيم  

محيطqqی کqqامًال دموکراتيqqک، در فضqqائ آزاد از تعصqqبات شqqرم آور قشqqری، در جqqّوی        

سرشار از فرزانگی که در آن تنها عقل و منطق و استدالل محترم باشد با چيزهائی که 
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ديگران درست انگاشته اند به محک بزنيم تا اگر ما در اشتباه افتاده ايم ديگران چراغ 

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

ما به جهات بی شمار به ايجqاد يqک چنqين فضqای آزادی بqرای بqده بسqتان فکqری و               

  :تفاهم متقابل نيازمنديم

ِصqرِف  .  هيچ کس نمی تواند ادعا کند که من درست می انديشم و ديگران غلطند       -١

  .دبينانه ئی دليل حماقت محض استداشتن چنين اعتقاد خو

.  اگر احتمال صحت و حقانيت انديشه ئی برود آن انديشه لزومًا بايد تبليqغ بشqود          -٢

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

 فرد فرد ما بايqد بکوشqيم مردمqی منطقqی باشqيم، و چنqين خصqلتی جqز از طريqق                  -٣

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

 معتقqدات دگمqاتيکی کqqه در بqاور انسqان متحجqqر شqده اسqت تنهqqا از طريqق تبqqادل        -٤

آن کqه از برخqqورد  . انديشqه و برخqورد افکqار اسqqت کqه مqی توانqد بqqه دور افکنqده شqود        

فکqqری بqqا ديگqqران طفqqره مqqی رود متعصqqب اسqqت و تعصqqب جqqز جهالqqت و نqqادانی هqqيچ   

  .اردمفهوم ديگری ند

 حقيقت جز با اصطکاک دموکراتيک افکار آشکار نمی شqود، و مqا بنqاگزير بايqد            -٥

مردمی باشيم که جز به حقيقت سر فرود نياريم و جز برای آنچه حقيقی و منطقی است 

  .تقدسی قائل نشويم حتی اگر از آسمان نازل شده باشد

اشت تا نيروها بتوانqد  وطن ما فردا به افرادی با روحياتی از اين دست نياز خواهد د 

  :وال من اين استئو س. يک کاسه بماند

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

  .والی است که پاسخش فقط بايد خود شما را مجاب کندئاما اين س

  .متشکرم
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  در اين بن بستدر اين بن بست
  

  دهانت را می بويند

  »دوستت می دارم«مبادا که گفته باشی 

  بويند دلت را می 

  !                                                 روزگار غريبی است، نازنين
  و عشق را 

  کنار تيرک راهبند

  تازيانه می زنند

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

  آتش را

   و شعربه سوختيار سرود

  .                                               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

  !                                            روزگار غريبی است نازنين



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٤٠ 

  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

  .د                                       خدا را در پستوی خانه نهان بايد کر
  

٣١/٤/١٣٥٨  
      احمد شاملو 
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  سرود بين المللسرود بين الملل
  !برخيزيد، دوزخيان زمين

  !برخيزيد، زنجيريان گرسنگي

  غرد یعقل از دهانه آتشفشان خويش تندروار م

  .ست اينی فوران نهائ! اينک

  .بساط گذشته بروبيم

  !پا خيزيد بردگان، به خيل! پا خيزيد به

  شود ی جهان از بنياد ديگرگون م

  !گرديم «همه«هيچيم کنون، 

  .ست اينينبرد نهائ

  هم گرد آييم به

  »الملل بين«و فردا 

  . خواهد شدیبشر طريق

   در کار نيست،یرهاننده برتر

  .نه آسمان، نه قيصر، نه خطيب

 ! توليدگرانیا  خويش برخيزيم،یخود به رهاي

  ! مشترک را برپا داريمیرستگار

  ربوده رها کند،تا راهزن آنچه را که 

   يابد،یتا روح از بند رهاي

  کوره خويش بردميم خود به

 !و آهن را گرماگرم بکوبيم

  .ست اينينبرد نهائ
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  گرد آييم هم به

 »الملل بين«و فردا 

 . خواهد شدیطريق بشر

 !کارگران، برزگران

 فرقه عظيم زحمتکشانيم ما

  جهان جز از آن آدميان نيست 

  .تيسيگرد یمصرفان جايمسکن ب

   از شيره جان ما بنوشند؟یتا ک

  اما امروز و فردا،

  غرابان و کرکسان نابود شوند چندان که

  .آفتاب جاودانه خواهد درخشيد

  .اين ستينبرد نهائ

  هم گرد آييم به

 »الملل بين«و فردا 

   . خواهد شدیطريق بشر

  
  اوژن پوتيه

 
  احمد شاملو: ترجمه

 
 
 


