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  :ي و نوجواني كودكي هاسال

  

سـال  .  بودي اهل قلم و مذهب ي و پدرش مرد   يي روستا يمادرش زن .  در كاهك متولد شد    دكتر

مادر، :  داشتند، از جملهري دوران بر او تاثني در ايافراد خاص.  را در كاهك گذراند   ي كودك يها

  ).دار ده كاهك مكتب ( و مال زهرا ي و پدريپدر، مادر بزرگ مادر

 در مشهد، ثبت نام كرد امـا        نيمي  در دبستان ابن   -يدر سن هفت سالگ   - 1319 در سال    دكتر

، )پـدر دكتـر  ( اسـتاد  ن،يخان و اشغال كشور توسط متفقـ   رضادي و تبعياسي اوضاع سليبه دل 

 نيمـ ي  در مشهد به ابن    ي صلح نسب  يدكتر پس از برقرار   .  به كاهك فرستاد   گريخانواده را بار د   

 رفت و آمـد او و خـانواده بـه ده بـه              رستانيتان و اوائل دوره دب     اواخر دوره دبس   رد. گردد يم  بر

 دكتر مطالعه و گذرانـدن      ي دوران تمام سرگرم   نيدر ا . شود ي استاد كم م   يها  تي مشغول ليدل

كالس نهم نظام  (رستاني اول دبكلي سي سالگ16دكتر در . اوقات خود در كتاب خانه پدر بود  

 را ادامـه    التشياو قصد داشت تحص   .  شد ي مقدمات ي سرا  و وارد دانش   ساند ر انيرا به پا  ) ميقد

  .دهد

ـ  ني بازداشت او رخ داد و ا      ني، اول 31 سال   در ـ ا.  بـود  ي او و نظـام حكـومت      ييارويـ  رو ني اول  ني

 نـو  ي زمان فـصل نيدر ا.  او گذاشت ندهي آ ي در زندگ  يادي ز راتي تاث ي نبود ول  يبازداشت طوالن 

 مـسئول و حـساس نـسبت بـه          ياز او روشـنفكر    جي كه بـه تـدر     ي او آغاز شد، فصل    يدر زندگ 

  .سرنوشت ملتش ساخت



  :ي كار آموزآغاز

  

ضمن كار، در   .  فرهنگ استخدام شد   ي  دكتر در اداره   ،ي مقدمات ي از دانش سرا   پلمي گرفتن د  با

ـ    پلميـ  ادامه داد و د    لي شبانه به تحص   يپور در كالس ها     دبستان كاتب  در .  گرفـت  ي كامـل ادب

 هم ابراز عالقـه     كيزي در رشته ف   ليدكتر به تحص  .  شركت كرد  زيوق ن  در كنكور حق   اميهمان ا 

 مدت به نوشـتن چهـار       نيدكتر در ا  .  پدر، او را از پرداختن بدان بازداشت       مخالفت اما   كرد، يم

 يفروشـ   ، توسط انتـشارات و كتـاب      35ها در سال       كتاب نيا.  پرداخت ييجلد كتاب دوره ابتدا   

 آن زمـان  يي چاپ شد و تا چند سـال در مقطـع ابتـدا   ديباستان مشهد منتشر و چند بار تجد  

 در مشهد، دكتر و چند نفر     يانسان    اتي شدن دانشگاه علوم و ادب     باز، با   34در سال   . شد    سيتدر

 شاغل بـودن و كمبـود       لي به دل  يول.  دانشگاه اقدام كردند   ني ثبت نام در ا    يبرا  از دوستانشان   

هـا بـه صـورت      كـالس  نين همچنان به شركت در ا     دكتر و دوستانشا  .  آنان رد شد   يجا تقاضا 

 نام آنان موافقـت شـد و توانـستند در امتحانـات آخـر تـرم                 بتتا در آخر با ث    . آزاد ادامه دادند  

. آزمـود  ي خود را م   ي در دانشگاه طبع شعر نو     سي دوران دكتر به جز تدر     نيدر ا . شركت كنند 

 در روزنامه خراسان چاپ     زي ن يگاه مقاالت    داشت و گه   ي برنامه ادب  وي در راد  زي بار ن  كي ي ا  هفته

ـ            و ا يها  تي دوران فعال  نيدر ا . كرد يم  شـكل  ي همچنان در نهـضت مقاومـت ادامـه داشـت ول

  . به خود نگرفته بودكيدئولوژيا

  

  

   :ازدواج

  

  . ازداوج كردشيها ي از همكالسيكي ،ي رضوعتي با پوران شر47 سال رماهي ت24 خي تاردر

 رايـ ز. كـرد  ي كـار مـ  اش نامـه  اني پاي و شب ها را رو    كرد ي م سيزها تدر  دوران رو  ني در ا  دكتر

در نقـد و   «موضوع تـز او، ترجمـه كتـاب         . داد ي م لي آن را به دانشكده تحو     تر  عي سر ستيبا يم

 داد  ليـ اش را تحو    به هر حال دكتر سر موقع رساله      . بود) ي مصر سندهينو(نوشته مندور   » ادب

 بـه او    يبعد از مـدت   .  دانشكده قرار گرفت   دي اسات ديي و مورد تا   و در موعد مقرر از آن دفاع كرد       

 بـا زبـان    ي شـناخت نـسب    ليپس به دل  .  شامل حال او شده است     ياطالع داده شد بورس دولت    

  . مهاجرت كردلي ادامه تحصي به فرانسه برادي اساتهيفرانسه و توص

  

  

  

  



  : اروپا دوران

  

 علـوم   يها   از شاخه  كي   هر ي برا ي كه و  يري ناپذ دي ترد يها   دكتر به دانستن و ضرورت     عطش

 عطـش را  نيـ ورود به فرانسه نه تنهـا ا . كرد ي را در انتخاب رشته مردد م   ي قائل بود، و   يانسان

 و زبان را به افتي ي سكونت مي برايي جادي باي قبل از هر كار   يول. كم نكرد، بلكه بر آن افزود     

 اجاره كند و در ي توانست اتاقاري بسيجو بعد از جست و     بي ترت نيبه ا . آموخت يطور كامل م  

ـ      . ثبت نام كنـد   ) سيآل (انيموسسه آموزش زبان فرانسه به خارج       زبـان   سيپـس روزهـا در آل

 ي مـ  ي خـوددار  زيـ  ن زبانـان  ي با فارسـ   داري كرد و از د    يها در اتاقش مطالعه م       و شب  خواند يم

 خود را در چارچوب     توانست ي نم ي و رايز. ديي نپا يري د سي او در آل   لي وجود تحص  نيبا ا . نمود

 به كنج اتـاقش     ي فرانسه به فارس   يكشنري د كي كتاب فرانسه و     كي كند، پس با     دي مق يخاص

  .كرد ي كارل را ترجمه مسي نوشته الكس»شياين« كتاب يو. برد يپناه م

دولـت  . ها قبل آغاز شـده بـود        بحران الجزائر از سال   .  بود يها كشور پرآشوب     در آن سال   فرانسه

 گـر ي بحران به د   نيا.  به آن  دني بخش انيان تسلط بر الجزائر بود و روشنفكران خواهان پا        خواه

  . نفوذ كرده بودزيها ن كشور



   :دي و اساتالتيتحص

 ثبـت   ي و علوم انسان   اتي، در دانشگاه سوربن، بخش اب38 سال   يعني الت،ي در آغاز تحص   دكتر

 به  ي در رشته جامعه شناس    ليد تحص  به قص  ي دوستان و عالقه شخص    شنهادي به پ  يو. نام كرد 

 دكتـرا  توانـد  ي مـ  اش ي در آنجا متوجه شد كه فقط در ادامه رشته قبلـ           يول. فرانسه رفت 

 ي، اثـر » فـضائل بلـخ  خيتـار  « اش را كتـاب   موضوع رسالهد،يپس بعد از مشورت با اسات   . رديبگ

  . قرار دادنيالد ي نوشته صف،يمذهب

در واقـع   .  گسترده بـود   اريدامنه مطالعاتش بس  . كرد يش كار م  ا   رساله يها رو    ساعت ني از ا  بعد

 ياش كـار جنبـ       رسـاله  يقـات ي تحق ي كارهـا  يول.  بود شيتر از سطح دكترا     مطالعاتش گسترده 

 ي انجام مـ   ي در دو مركز علم    شتري دكتر، ب  ي اصل قاتيها و تحق    درس.  شد ي محسوب م  شيبرا

 نـه ي در زمي در مركـز تتبعـات عـال   گريد و يشناس  جامعه  نهي در زم  فرانس در كلژدو  يكي. شد

  .ي مذهبيجامعه شناس

 يي دانـشجو يها  سازمانيها تي و در فعالوستي پي در اروپا، به جمع جوانان نهضت آزاد  دكتر

دكتـر در   . ها حضور فعال داشـت       در كنگره  41-40 يها  در سال . كرد ي در اروپا شركت م    رانيا

 حـضور فعـال   ي و نامـهء پارسـ  كـا ي جبهـه در امر   شهي آزاد، اند  راني ا يها   دوران در روزنامه   نيا

 رهبـران جبهـه، انتقـادات    ي صبر و انتظار از سواستي گرفتن سشهي با پجيتدر    به يول. داشت

، دكتر با   41در سال   .  كرد و از روزنامه استعفا داد      دي و از آنان قطع ام     افتيدكتر از آنها شدت     

 ي انقالب سندهينو  ني ا ي ها شهيس فانون با اند    نوشته فران  ،»ني زم ي رو انيدوزخ«خواندن كتاب   

سـارتر بـود،    پـل    از مقدمه آن كـه بـه قلـم ژان      اني دانشجو ي برا ي چند سخنران  رآشنا شد و د   

  .استفاده كرد

 خي تـار  ياز رسـاله خـود در دانـشگاه دفـاع كـرد و بـا درجـه دكتـرا                  ) 1963( در سـال     دكتر

 و با آنـان در مـورد       كرد ي م داري د   خانه ير چا  د اني به بعد با دانشجو    نياز ا .  شد ليالتحص  فارق

سـال  . شد يها برگزار م  محلني هم در اياسيمعموال جلسات س  . كرد يمسائل بحث و گفتگو م    

 خواسـته   رغـم  ي دولت، دكتـر علـ     ي از سو  ي و قطع شدن منبع مال     التي تحص ام بعد از اتم   43

 – ياسـ ي با دانستن اوضـاع س     يو.  برگشت راني به ا  يني دوستان از راه زم    شنهاداتي و پ  يدرون

 در سي امكان تدر– ياسي با آن سابقه س   – چون او    ي كه به كس   40 بعد از سال     راني ا يفرهنگ

 اقامـت در    ديـ  بر تمد  ي اصرار دوستان هم فكرش مبن     رغم يز عل يها را نخواهند داد و ن       دانشگاه

 رانيـ رفـت كـه بـه ا       گ مي مبارزه در خارج از كشور، تـصم       اني تداوم جر  ي برا كا،ي آمر ايفرانسه  

 از مـتن و اعمـاق جامعـهء         ينـ ي او، عمدتاً جهت كسب شـناخت ع       ي بازگشت برا  نيا. بازگردد

 ديـ  جهـت تجد ،ي منـابع فرهنگـ  هي اسـتخراج و تـصف   ني مـردم بـود، همچنـ      يها   و توده  رانيا

  .ساختمان مذهب

  

يش



  : بازگشت تا دانشگاه از

  

 سـاواك بـود و      ي از سو  يريدستگحكم  .  شد ري برگشت و در مرز دستگ     راني به ا  43 دكترسال

 خـارج و بـه   يي هوايها  مرزقي از طرراني از ا41 چون دكتر سال ي ول ش،ي سال پ  2متعلق به   

پـس بعـد از بازداشـت بـه         . االجرا بـود     الزم نكيپس ا . فرانسه رفته بود، حكم معلق مانده بود      

.  به مشهد برگشت ياد همان سال بعد از آز     ورياوائل شهر .  تهران منتقل شد   درقلعه    زندان غزل 

 ي هـم بـرا   ييتقاضـا .  دوباره بـه اداره فرهنـگ بازگـشت        ي با درجه چهار آموزگار    يبعد از مدت  

 كي قي از طر  گر،ي، بار د  44 كرد، تا باالخره در سال       سيتا مدت ها تدر   . دانشگاه تهران فرستاد  

 مـشكالت و   اوسيدر سر راه تـدر .  در تهران درخواست داد  خي تار شته ر ياري استاد ي برا يآگه

 ياري اسـتاد خ،ي مبرم دانشگاه به استاد تارازي ن لي در آخر به دل    يول.  بود ياري بس يها يكارشكن

 يهـا    سـال  48-45 يها  سال. او مورد قبول واقع شد و او در دانشگاه مشهد شروع به كار كرد             

در  سيتـدر .  درسـش و خـانواده     يهـا   دكتر بـود و كـالس     .  بود او ي  خانواده ي برا ينسبتاً آرام 

 او ياش تمـام كارهـا     اوقـات بـودن بـا خـانواده        هيـ  و بق  يسندگيـ  مشهد، نو  اتي ادب ي دانشكده

  .شد يمحسوب م



   :سي تدردوران

. شـود  ي در دانـشكده مـشهد، اسـتخدام مـ         خ،ي رشـته تـار    اري، دكتر به عنوان استاد    45 ازسال

 ريـ  غ ياهـ    تمـدن  خي و تـار   ي و تمـدن اسـالم     خي تـار  ران،ي ا خي تار سشي تدر يموضوعات اساس 

 برخوردش با مقررات متداول دانـشكده و رفتـارش   سش،ياز همان آغاز، روش تدر    .  بود ياسالم

 از گفتن جزوه ثابـت  ديبر خالف رسم عموم اسات. كرد ي مزي متماگرانيد او را از    ان،يبا دانشجو 

 خود را كه قـبالً در ذهـنش آمـاده           يدكتر، مطالب درس  . كرد ي م زي شده پره  مي تنظ شيو از پ  

ـ ا. كردنـد  ي و شاگردانش سخنان او را ضـبط مـ         كرد ي م انيده بود، ب  كر  لهي نوارهـا بـه وسـ      ني

از جملـه، كتـاب     . شـد  ي به عنوان جزوه پخـش مـ       ح،ي و پس از تصح    شد ي م ادهي پ انيدانشجو

  . جزوات هستندني از همتمدن خي مشهد و كتاب تار يشناس اسالم

 دني بعـد از شـن     اني دانـشجو  آمد ي م شيپ. شد ي او با بحث و گفتگو شروع م       ي كالس ها  اغلب

اگـر  .  و دوست بود   يمي مانوس، صم  اري بس انيبا دانشجو . زدند ي دست م  ارياخت ي او ب  يها  پاسخ

 دكتر و ني بشتريها ب  بحثنيا. كرد ي و بحث م خورد ي م ي چا اي با آنها در تر    كرد ي م داي پ يوقت

 گـر ي دانيدانـشجو .  بـود تيـ  جمع او مملـو از يها كالس. گرفت ي او در ميها  شهي اند  نيمخالف

 اديـ  كالس آن قـدر ز     تيجمع. آمدند ي و به كالس او م     كردند ي م ليها درس خود را تعط      رشته

در . نشـستند  ي كـالس، مـ  يهـا   و طاقچهني زمي رواني نبود و دانشجوي كافها يبود كه صندل 

 مـشكالت   شان،يـ ها ياو بـا شـوخ    . كـرد  ي شـركت مـ    انيانشجو د يحي و تفر  ي علم يها  گردش

.  را چاپ كرد   »ريكو«، كتاب   47سال  .  آشنا بود  اني دانشجو اني پنهان م  يها   و عشق  شانيروح

 گـر ي او، كـه در امـور د  ي كتاب به خـرج داد، بـرا  ني چاپ ا ي كه برا  ي دقت و عشق   ت،يحساس

  ). اوستيي تنهايها  نوشتهريكو. ( بودو اي كتاب براني اتي بود، نشانگر اهمنظم ي و بتوجه يب

 ليـ  از قب  كـرد،  ي مـ  راديـ  ا گـر ي د ي در دانـشگاها   ييها ي سخنران سش،ي تدر يفاصله سال ها   در

 و دانـشكده نفـت      تهـران   كيتكن ي سپاه، پل  ي عال ي، دانش سرا  )فيشر يصنعت (مهر  ايدانشگاه آر 

 تـا ارتبـاط او را   نـد ي دانشگاه درصدد برآني سبب شد كه مسئولها تي فعال نيمجموعه ا . آبادان

 شتريـ  ب ،يفرهنگ-ياسي كه در واقع به جلسات س      ي و يها  ع كنند و به كالس     قط انيبا دانشجو 

 قـات ي دانـشگاه، بـه بخـش تحق       نيپس دكتر، با موافقت مـسئول     . شباهت داشت، خاتمه دهند   

 دكتر به عنوان مامور به تهران اعـزام شـد و        يبه دالئل ادار  . وزارت علوم در تهران، منتقل شد     

 سيبـه هـر حـال عمـر كوتـاه تـدر      .  آن كار كندي، تا رو   به او داده شد    قي تحق ي برا يموضوع

  .رسد ي ماني شكل به پاني دكتر، به ايدانشگاه

  

  

  

  



  : ارشاد هينيحس

  

 دوران  نيتـر    حال پر دغدغه   ني و درع  ني پربارتر يي گفتگو چي دكتر، بدون ه   ي دوره از زندگ   نيا

 در جامعه به مي عظيحول در دانشگاه، ت   سي و تدر  ها ي دوران، با سخنران   نياو در ا  .  اوست اتيح

 ارشاد در   هينيحس.  ارشاد معروف است   هيني دكتر به دوران حس    ي دوره از زندگ   نيا. وجود آورد 

هـدف ارشـاد   .  گذاشته شده بوداني بن،ي و مذهبي مليها تي از شخصيا  ، توسط عده46سال  

  . اسالمي مبانمي و تعلغي تبلق،ي آن عبارت بود از تحقي طبق اساسنامه

 شـد  ي دعوت مي مطهرهللا تي چون آييها تي ارشاد در تهران، از شخص     هيني حس سيتاس بدو   از

كـه بـا ارشـاد      ) پـدر دكتـر    (يعتي اسـتاد شـر    قيـ  از طر  يبعد از مدت  .  كنند يتا با آنان همكار   

 ي اول همكـار يها در سال.  داشته باشدي داشت، از دكتر دعوت شد تا با آنان همكار        يهمكار

 او مـشروط بـه      يهـا  ي سخنران رادي مشهد، ا  اتيشتغال در دانشكده ادب    علت ا  هدكتر با ارشاد، ب   

 تا دكتر بتوانـد     شد، يجمعه انجام م     در شب  ها ي سخنران شتري ب ني هم ياجازه دانشكده بود، برا   

 ن،ي از مبلغ  ي همفكر نبودن دكتر و بعض     يپس از چند  . روز شنبه سر كالس درس حاضر باشد      

 نيـ ، ا 48در اوائـل سـال      .  ارشـاد شـد    ني و مـسئول   ني مبلغـ  انيـ  م يباعث بروز اختالفات جد   

امـا  .  نكنـد ي در ارشاد سـخنران گري امنا خواسته شد كه دكتر د    ئتي شد و از ه    ياختالفات علن 

هدف دكتر از .  كردي سخنرانهيني دكتر باز هم در حس،ييها  جلسات و و نشست  ليبعد از تشك  

 ي او، خـود گـواه   يهـا  يسـخنران . د بـو  يالم برد اهداف اس   شي پ ي با ارشاد، تالش برا    يهمكار

 مـورد   كي سـمبل  يا  وهي كشور به شـ    ياسي س تيري مد ها، يدر سخنران .  نكته است  نيآشكار بر ا  

 تا  كند ي به مكه اعزام م    ي ارشاد، كاروان حج   هيني، حس 48در اواخر سال    . گرفت ي قرار م  ديترد

  .پا، ارتباط برقرار كنند در ارومي مبارز مقاني كاروان به مكه، با دانشجونيدر پوشش اعزام ا

تـا سـال    .  شـود  ي با كـاروان همـراه مـ       ار،ي بس يها  الخروج بودن، با تالش      با وجود ممنوع   دكتر

 يهـا  ي آن مجموعه سخنرانجهي سه سفر به مكه رفت كه نته،ينيدكتر همراه با كاروان حس   50

 بـه عنـوان      تحت عنوان حج در مكـه بـود، كـه بعـدها            ها ي و مجموعه سخنران   مي با ابراه  عاديم

 ني سفر در راه برگشت به مصر رفت، كه ا      نيپس از بازگشت از آخر    .  شد تشر مستقل من  يكتاب

  . بود برادرني چنني اي داشت، از جمله كتاب آرياديآورد ز سفر ره

 به  ي موسسه مذهب  كي ارشاد را از     د،يكوش ياو م .  پر كار بود   اري، دكتر بس  50-49 يها   سال در

 كـه در    ي در حـال   كند، ي كار م  ني، شب و روزش را وقف ا      50 از سال    . كند لي دانشگاه تبد  كي

به مرور زمان، حـضور دكتـر در ارشـاد، باعـث رفـتن       .  در وزارت علوم هم مشغول بود      امي ا نيا

 نيـ بـا رفـتن ا    . تر شـد    فكر   و هم  تر  دست  كي ي شد، كه باعث به وجود آمدن جو       ا از اعض  يبرخ

 ي مذهب ري و غ  ي دختر و پسر، مذهب    انيدانشجو. جرا شد  دكتر، قابل ا   دي جد يها  شنهاديافراد، پ 

 ي مـسئول سـامانده    يـي  تهيدر ارشاد، كم  . كردند ي دكتر شركت م   يها   در كالس  يپيو از هر ت   



 زيـ  نقـات ي و تحقي نقاشـ يها تهي دكتر امكان داده شد كه به كم هب.  شد ها يجلسات و سخنران  

اسالم و      خي تار نياز متون اهل تسنن در تدو      مقاالت دكتر و استفاده      رامونيانتقادات پ . بپردازد

 دختـر و مبلمـان   اني دانـشجو ي برا ي حضور زنان در جلسات، گذاشتن جلسات درس       نيهمچن

 هـر  گـر ي دي ساواك از سويدهاي و تهديي از سو تقادات ان نيا.  مسائل بود  لي قب نيسالن و از ا   

در .  را نداشـت   يشرت با كـس    حوصله معا  گريد. داد ي و رنجش م   كرد ي تر م  حوصله يروز او را ب   

 او  سيعمالً حكم تـدر   .  هم داشت  ي شغل يها يري درگ ،ي فكر يها يري از درگ  ري زمان به غ   نيا

 كـار  كيـ وزارت علوم هم،    . شد ي م حسوبدر دانشكده لغو شده بود و او كارمند وزارت علوم م          

 كـار ارشـاد     ،51 تـا  50از اواخـر سـال    .  به او داده بود تا در خانه انجام دهد         يقاتيمشخص تحق 

 تي حـساس  ي هنـر  يها   دوران به فعال شدن بخش     نيدكتر در ا  .  كرده بود  داي پ يبيسرعت غر 

 ابـوذر را كـه در       شنامهيـ  تـا نما   كرد ي م قي هنر دوست را تشو    انيدانشجو. داد ي نشان م  يخاص

، درسـت   51 ابوذر در سـال      شيباالخره نما .  اجرا كنند  گريدانشكده مشهد اجرا شده بود، بار د      

 باعـث تـرس     شي نمـا  نيا.  ارشاد برگزار شد   ني زم ري در ز  ه،يني حس يليوماه قبل از تعط    د يكي

 هينيدر ارشـاد، حـس  » سـربداران « بعد به نـام  شي نماي كه در زمان اجرا يساواك شد، تا حد   

  .19/8/51 خي شد، درست در تارلي بسته و تعطشهي هميبرا



  : زندان نيآخر

  

از . سـاواك بـه دنبـال او بـود        .  آورد ي رو ي مخف يبه زندگ ، دكتر   52 ماه   ري تا ت  51 آبان ماه    از

، 52 مـاه    ريـ در ت . ديرسـ  ي دكتر با اسم مستعار به چاپ مـ        يها ي به بعد، متن سخنران    يليتعط

 و وداع بـا  شي لـوازم شخـص  يآور بعـد از جمـع    . اش مراجعـه كـرد       شب به خانه   مهيدكتر در ن  

بعـد از  .  كـرد يعه كرد و خودش را معرف مراج ي فرزندش دو روز بعد به شهربان      رخانواده و چها  

در اوائـل  . ي بود تا جـسم ي روانشتري او ب يها  شكنجه.  رفت ي ماه به انفراد   18آن روز به مدت     

دكتر .  مالقات ها بود   ني ناظر بر ا   ي مواقع فرد  شتري و ب  شد ي انجام م  ي خصوص يمالقات در اتاق  

 از وزارت ي هـم حكـم بازنشـستگ   يمدتبعد از !!  كتاب نهي را داشت ولگاريساجازه استفاده از    

 و  اورديـ  ب ني دورب ي دكتر را جلو   كرد ي م يدر تمام مدت ساواك سع    . ديفرهنگ به دستش رس   

 صبور بود و از صـالبت و سـالمت          اري مدت بس  نيدكتر در ا  .  موفق نشد  يول. با او مصاحبه كند   

 سـخت را در آن  ي كـه داشـت، توانـست روزهـا        يي بـاال  ماني ا يروياو با ن  . خوردار   بر زيجسم ن 

 ي خواسـتار آزاد ي جهـان ي از چهـره هـا  يلـ ي مدت خنيدر ا.  تحمل كندكيسلول تنگ و تار  

، بـه خانـه    54 سـال  دي در شب ع   ي ماه انفراد  18به هر حال دكتر بعد از       . دكتر از زندان شدند   

 سره تحت كنتـرل و نظـارت   كي يزادبعد از آ.  را در كنار خانواده جشن گرفت    ديبرگشت و ع  

 فـصل  ني مهم تـر اني دكتر در آن رخ داد، پاي، كه آزاد 53 سال   انيدر واقع در پا   .  بود ساواك

در تهـران دكتـر مكـرر بـه     .  او بـود ي نـو در زنـدگ     ي و آغاز فصل   ي و ياسيس-ي اجتماع يزندگ

 قصد  شي زندگ آرامش و با به هم زدن       رفتند ي به در منزل اوم    اي شد، ي احضار م  تيسازمان امن 

 ،يبه طـور كلـ    . داد ي خود ادامه م   ي همه، او به كار فكر     نيبا ا .  را داشتند   از او  يگرفتن همكار 

 ييهـا  در همان دوران بود كه كتاب. نوشت ي خارج از كشور م  يي دانشجو اتي نشر ي برا يمطالب

  .تنبل، نوشت  كدو ري كودكان نظيبرا

در . سـد  بـه فرزنـدانش بر    شتريـ  تـا ب   افتيفرصت  ) يدو سال آخر زندگ    (ينينش   دوران خانه  در

 اصـرار   ي زبـان خـارج    يريـ  فراگ يبر رو . كرد ي م دياواخر، بر شركت فرزندانش در جلسات تاك      

 ي دوستانش قرار شد، فرزند بزرگش، احسان، را بـرا         ي، با هم فكر   55در سال . ديورز ي م ياديز

 بر آن شد كه نـزد او بـرود و در            زيبعد از رفتن فرزندش، خود ن     .  بفرستد روپا به ا  ليادامه تحص 

 سيتـدر .  خروج دكتر از مرزها وجود داشـت       ي برا يادي ز يها  راه.  ادامه دهد  ها  تيجا به فعال  آن

  … و گذرنامه با اسم مستعار و ي خروج مخفر،يدر دانشگاه الجزا

در . رديـ  با كوشش فـراوان، همـسرش بـا ضـمانت نامـه توانـست پاسـپورت را بگ       ي از مدت  بعد

 كه تمام مدارك موجـود در سـاواك بـه نـام             يال بود، در ح   يناني مز يشناسنامه اسم دكتر، عل   

.  گرفـت  طي بلـ  كي بلژ يچند روز بعد برا   .  ثبت شده بود   يناني مز يعتي شر ي عل اي يعتي شر يعل

 كرد و قرار به مالقـت دوبـاره         ياز خانواده خداحافظ  .  نداشت زاي به و  ازي بود كه ن   يچون كشور 



 او را   ي تـا كـس    انـداخت  ي مـ  ريـ بـه ز  سر را   .  نگران بود  اريدر روز حركت بس   . آنها در لندن شد   

 بـود از كـشور      يبـ يو بـه هـر ترت     . شدند ي مانع خروج او م    شناخت، ي او را م   ياگر كس . نشناسد

 نوشت و برنامـه سـفرش را بـه او در اطـالع داد و               كي از بلژ  ن به احسا  يا  دكتر نامه . خارج شد 

  . كندقي تحقكاي ازامرزاي اخذ ورامونيخواست پ

 پدرش فرستاده بود، متوجه خروج او از كشور    ي كه دكتر برا   يي  نامه قير در تهران از ط    ساواك

 از اقوام همـسرش رفـت و در   يكي به لندن، نزد يدكتر بعد از مدت. شده بود و دنبال رد او بود 

 كيپس از   .  او در لندن با خبر نشد      يي هفته   از اقامت دو   ي كس بي ترت نيبد. خانه او اقامت كرد   

در فرانـسه  .  به فرانسه بـرود اي درقي بود از طر   دهي كه خر  ينيت با ماش   گرف مي دكتر تصم  فته،ه

 خواسـت محـل اقـامتش لـو نـرود، اداره            ي گنگ و نامفهوم دكتـر، كـه مـ         يها   جواب ليبه دل 

 بـر اقامـت در   ي دكتر حرف او را مبنـ  يها   اصرار لي به دل  يول. شود يمهاجرت به او مشكوك م    

 مـاجرا، دكتـر در   نيبعد از ا. شود ي خطر هم رد منيا. كند ي اقوام قبول مز ا يكيلندن در نزد    

 يري جلـوگ  رانيـ  كه از خروج همسرش و فرزند كـوچكش در ا          شود ي خرداد، متوجه م   28روز  

 سوسن و سارا را به      گرش،ي و دو فرزند د    رود ي خسته و ناباورانه به فرودگاه لندن م       اريبس. شده

 از خروج پوران و دختـرش مونـا         يري جلوگ  كه كند ي اعتراف م  شبدكتر در آن    . آورد يخانه م 

در آن  .  آغاز شده اسـت    شي نو در زندگ   ي كه فصل  دي گو ي او را به وطن بازگرداند، او م       تواند يم

 و گذرانند ي شب را همه در خانه م  … ي ناآرام بود و عصب    اريشب، دكتر به گفته دخترانش بس     

 باز كـردن در خانـه بـه         يتر، برا  مهماندار دك  ،ي فكوه ي خواهر عل  ن،ي كه نسر  يفردا صبح زمان  

. شـود  يرو مـ    بـه      با جسد به پـشت افتـاده دكتـر در آسـتانه در اتـاقش رو                د،يآ ي م نييطبقه پا 

چنـد سـاعت بعـد، از       .  شده بود و نبضش از كار افتاده بـود         اهي س ي عاد ري غ ي به نحو  اش ينيب

 كـس از  چينوز هـ  كه هيشوند، در حال   ي و خواستار جسد م    رنديگ ي تماس م  يسفارت با فكوه  

  .مرگ دكتر با خبر نشده بود

 و علت مرگ را ظاهراً انـسداد     ي بدون انجام كالبد شكاف    ،ي قانون ي از انتقال جسد به پزشك     پس

 آرام  نـب يو بـاالخره در كنـار مـزار حـضرت ز          .  خون به قلب اعـالم كردنـد       دني و نرس  نيشرائ

  …!گرفت

  

  

  

  

  

  

  



  : آثارمجموعه

   آشنايها با مخاطب •

  يانقالب يخود ساز •

  ابوذر •

  ما و اقبال •

   از مناسك حجيليتحل •

  عهيش •

  شياين •

  ي صفوعي و تشي علوعيتش •

  )2-1جلد( تمدن خيتار •

  ريهبوط در كو •

   وارث آدمنيحس •

   كرد ؟ديچه با •

  زن •

   مذهبهيمذهب، عل •

  يدئولوژي و اينيب جهان •

  انسان •

   خوديانسان ب •

  يعل •

  روش شناخت اسالم •

  مي با ابراهعاديم •

  ياسالم شناس •

  دي قرون جديها يژگيو •

  هنر •

  يي تنهايگفتگوها •

  ها نامه •

  )دو بخش(آثار گوناگون  •

  شي بازگشت به كدام خوش،يبازگشت به خو •

  ي ـ اسالميراني اتي هويباز شناس •

   در اسالمي طبقاتيها يريجهت گ •

  )جلد3( ارشاد هيني حسيها درس •

  



  : آخر سخن

  

   وطنم،ري نسل اسيا

 م،ي هوااتم،ي كه من حدانند ي و همه ميدان يو م تدم،يشيندي كه من هرگز به خود نيدان ي م تو

 دانند ي و همه ميدان يتو م.  تو بوده استي به خاطر تو و سرنوشت تو و آزاد ميها  همه خواسته 

تـو  . ام   نبـرده  اديـ  را از    عميام، از ترس خالفت تـش        برنداشته يكه هرگز به خاطر سود خود گام      

 مي كه من سراپا   دانند ي و همه م   يدان يتو م ! دجو نه سو  مي كه نه ترسو   دانند ي و همه م   يدان يم

 و  يدانـ  يتـو مـ   .  تو و سالمت تو بوده است، و هست و خواهد بود           يمملو از عشق به تو و آزاد      

 و همـه    يدانـ  يتـو مـ   .  داشتن تـو اسـت     ماني كه دلم غرق دوست داشتن تو و ا        دانند يهمه م 

 و  يي و عشقم تو   يي تو مانمي كه ا  كنم ي تو م  ي تو كرده ام و فدا     ي كه من خودم را فدا     دانند يم

تـو  .  نـدارد  يطمعـ .  نـدارد  يي رنگ و بو   مي برا ي و جز تو زندگ    يي تو اتمي ح ي و معن  يي تو دميام

 دني تو و رنج كـش     ي برا دني به خاطر تو، زندان كش     دني كه شكنجه د   دانند ي و همه م   يدان يم

 يي رهـا دياز ام. خندم ي تو است كه من در دل مياز شاد.  من استبزرگ تو تنها لذت  يبه پا 

 پـاك   ي تو است كه هـوا     ي و از خوشبخت   درخشد، يام م    در چشمان خسته   ديتوست كه برق ام   

 .المواسكنم ي احساس مميها  هيسعادت را در ر




