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 كالم استاد:ل ست
 ترجخه ی دی عرفه به ق ااد
 "حـسين "مي شود بـه   ، بعد آدم يك باردعاي عرفه بخواند ، نباشد) ع(و صالحيت امام حسين  اگر به فرض كه هيچ دليلي بر حقانيت

  دارد؟ آيا چنين چيزي امكان ديوانه اش نشود؟ عاشقش نشود؟ نشناسدش؟ نياورد؟ انايم
قضايش را هيچ سپري نمي شكند و لطف و محبت و هدايتش را هيچ مانعي باز نمـي دارد   حمد و سپاس خدايي را سزاست كه تير حتمي

 .د به پاي شباهت مخلوقات او نمي رسآفريده اي و هيچ

سـوي صـراط قربتـت و مـوفقم گردانـي بـه        و عصيان و گستاخي من تو را باز نداشت از اينكه راهنمايي ام كني بههل و ناداني من ج... 
  .توست آنچه رضا و خوشنودي

  .يپاسخم گفت هر گاه كه تو را خواندم پس
  .فرمودي هر چه از تو خواستم عنايتم

  .كردي هرگاه اطاعتت كردم قدرداني و تشكر
  .افزودي  جا آوردم بر نعمت هايمو هر زمان كه شكرت را بر

  و اينها همه چيست؟
 !كمال و احسان بي پايان تو؟ جز نعمت تمام و

  سپارم؟ نعمت هاي تو را مي توانم بشمارم يا حتي به ياد آورم و به خاطر من كدام يك از
  .پنهاني ات بيشتر و پيشتر از نعمتها ي آشكار توست الطاف خفيه ات و مهرباني هاي !خدايا
  .ميبينمت من را آزرمناك خويش قرار ده آن سان كه انگار !داياخ

  .مي كنم من را آنگونه حيامند كن كه گويي حضور عزيزت را احساس
   ......خدايا

  .سعادتمند گردان من را با تقواي خودت
  .بختي ام مكشان با مركب نافرماني ات به وادي شقاوت و بدو 

  .در قضايت خيرم را بخواه
  .تاخير هاي تو نپسندم اتت را بر من فرو ريز تا آنجا كه تاخير را در تعجيل هاي تو و تعجيل را درقدرت برك و

  .تاخيرش را نكند آنچه را كه پيش مي اندازي دلم هواي
  .گاليه نكشاند و آنچه را كه بازپس مي نهي من را به شكوه و

  .....ن م پروردگار
  .هاي آخرت رهايي ببخش من را از هول و هراس هاي دنيا و غم واندوه

 .كنند در امان بدار و من را از شر آنان كه در زمين ستم مي
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  ........ا خداي
  به كه واگذارم مي كني؟

  مي فرستي ام؟ به سوي كه
  .برگردانند تا از من ببرند و روي به سوي آشنايان و نزديكان؟

  ز خويش برانند؟بيافكنند و مرا ا يا به سوي غريبان و غريبه گان تا گره در ابرو
  خواهند و خواري ام را طلب مي كنند؟ يا به سوي آنان كه ضعف مرا مي

  .من ديگران دست دراز كنم؟در حالي كه خداي من تويي و تويي كارساز و زمامدار من به سوي
  !هايم اي توشه و توان سختي
  !اي همدم تنهايي هايم

  !رس غم وغصه هايم اي فرياد
 !هايم اي ولي نعمت

  !مشكالت ت و پناهم در هجوم بي رحماي پش
 !كسي اي مونس و مامن و ياورم در كنج عزلت و تنهايي و بي

  !خستگي اي تنها اميد و پناهگاهم در محاصره ي اندوه و غربت و
  !وت اي كسي كه هر چه دارم از توست و از كرامت بي انتهاي

  !مني تو پناهگاه
  !تو كهف مني

  !مني تو مامن
اگرنبـود   مي كشانند و زمين با همه ي وسعتش بـر مـن تنگـي مـي كنـد و       مذهب ها با همه ي فراخي شان مرا به عجزوقتي كه راه ها و

  .هالك شدگان بودم رحمت تو بي ترديد من از
  .تنها پيشروي من ميشد و اگر نبود محبت تو بي شك سقوط و نا بودي

  .است دهزماني كه هيچ زنده اي در وجود نبو! اي معناي حيات! زنده اي
  .مقابلش ظاهر شدم و من با بدي ها و عصيانم در و احسانش خود را به من نشان داد با خوبي اي آنكه

  :آنكه اي
  .در بيماري خواندمش و شفايم داد

  .جهل خواندمش و شناختم عنايت كرد در
  .جمعيتم بخشيد در تنهايي صدايش كردم و

  .گرداند در غربت طلبيدمش و به وطن بازم
  .بخشيد خواستمش و غنايمدر فقر 
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  .كردم  من آنم كه گناه ...من آنم كه بدي كردم
  .من آنم كه به بدي همت گماشتم

  .آنم كه در جهالت غوطه ور شدم من
  .كردم من آنم كه غفلت

  .من آنم كه پيمان بستم و شكستم
  ....... و  آنم كه بد عهدي كردم من

  .ام اكنون باز گشته
  .گناه  از گناه و اقرار بهباز آمده ام با كوله باري

  !پس تو در گذر اي خداي من
  .آنكه گناه بندگان به او زيان نمي رساند ببخش اي

  .دهد بي نياز است و با ياري و پشتيباني و رحمتش مردمان را به انجام كارها ي خوب توفيق مي اي آنكه از طاعت خاليق
  !معبود من
  .ومن پيش روي توام و در ميان دست هاي ت اينك
  !نم آقاي

  .حقير بال گسترده و پر شكسته و خوار و دلتنگ و
  .بطلبم نه عذري دارم كه بياورم نه تواني كه ياري

  .نه ريسماني كه بدان بياويزم
  !دليل و برهاني كه بدان متوسل شومانكار؟ و نه

  دهند؟ ام گواهي ميچه نفعي دارد وقتي كه همه ي اعضا و جوارحم به آنچه كرده  چگونه و از كجا ممكن است و
  !خداي من
  .پاسخم گفتي خواندمت

  .از تو خواستم عطايم كردي
  .سوي تو آمدم آغوش رحمت گشودي به

  .دادي به تو تكيه كردم نجاتم
  .كردي به تو پناه آوردم كفايتم

  !خدايا
  .مكن از خيمه گاه رحمتت بيرونمان

  .مساز از آستان مهرت نوميدمان
  .مكشان ه حرمانآرزوها و انتظارهايمان را ب
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  .مران از درگاه خويشت ما را
  !مهربان اي خداي

  .بر من روزي حاللت را وسعت ببخش
  .جسم و دينم را سالمت بدار و

  .مبدل كن و خوف و وحشتم را به آرامش و امنيت
  .ساز و از آتش جهنم رهايم

  !خداي من
  .ندارد و اگر عطا نكني هر چه عطا جز آن منفعت زيان ندارداز آن  محروميت از غير ي ،از تو خواسته ام عنايتم فرماي اگر آنچه

  !بر  يا...  يا رب...يا رب
  !خداي من
  .كرامتتو و اين تويي با بزرگي  پستي و فرو مايگي ام اين منم و

   ...ن از من اين مي سزد و از تو آ
  " . اي حال منيحالي كه تو مهربان و صميمي جوي چگونه ممكن است به ورطه ي نوميدي بيافتم در" 

  !من  خداي
  !مبتاليم تو چقدر با من مهرباني با اين جهالت عظيمي كه من بدان
  .من مي كنم و اين همه زشتي كردار كه من دارم تو چقدر درگذرنده و بخشنده اي با اين همه كار بد كه

  !خداي من
  .تو گرفته ام تو چقدر به من نزديكي با اين همه فاصله اي كه من از

  ... !ه اينقدر دلسوز مني تو ك

  بخواهد؟ خدايا تو كي نبودي كه بودنت دليل
  بخواهد؟ تو كي غايب بوده اي كه حضورت نشانه

 باشد؟ تو كي پنهان بوده اي كه ظهورت محتاج آيه

  .نبيند كور باد چشمي كه تو را ناظر خويش
  .درنيابد كور باد نگاهي كه ديده باني نگاه تو را

  .نشود كه رو به آفتاب ظهور تو گشودهبسته باد پنجره اي 
  .ندارد و زيانكار باد سوداي بنده اي كه از عشق تو نصيب

  !خداي من
  .شبخ ي ذلت بار نفس نجات ده و پيش ازآنكه خاك گور بر اندامم بنشيند از شك وشرك رهايي ام مرا از سيطره

  !خداي من
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  !ي؟باشم در حالي كه تو اميد من چگونه نا اميد
  !ي؟من چگونه خواري پذيرم كه تو تكيه گاهم ، تي بگيرچگونه سس

  .كه عظمتت بر تمامي ما سايه افكنده اي آنكه با كمال زيبايي و نورانيت خويش چنان تجلي كرده اي
   !بر  يا...  يا رب... يا رب

  
********************************  

  

یىن ای  رامون شو ىش از سخىن ااد  ر  ا  
 !اي برادر! ، اي خواهر تنو شما دو 

و با مرگ شكوهمند خويش بـه حيـات، زنـدگي    ! اميد و به ايمان و اميد، ايمان و! اي شما كه به انسان بودن معني داديد و به آزادي جان
 . بخشيديد

 !آري اي دو تن

 . لت از اشك خشك نشده استهاي اين م از آن روز دردناك كه خيال نيز از تصورش مي هراسد و دل از دردش پاره مي شود، چشم

 .سخن مي گويد مگر نه عشق تنها با اشك. توده ما قرن هاست كه در غم شما و در عشق به شما مي گريد

خورده و قتل عام ها ديـده و شـكنجه هـا كـشيده و      به جرم اين عشق تازيانه ها. يك ملت در طول يك تاريخ در اندوه شما ضجه مي كند
ه هـر تازيانـه اي كـ   . قلبش نرفته استلبش و ياد شما از خاطرش و آتش بي تاب عشق شما از  ما دو تن ازهرگز براي يك لحظه نام ش

 .، داغ مهر شما را بر پشت و پهلويش نقش كرده است از دژخيمي خورده است

  ! اي زينب
   !اي زبان علي دركام! اي زينب

 .با ملت خويش حرف بزن

، بـه تـو    آتش عشق و درد بر جانشان مـي افكنـد   ، اينان كه نام تو زنان ملت ما! ردي آموختاي كه مردانگي در ركاب تو جوانم! اي زن
 .بيش از همه وقت. محتاج اند

  ! اي زبان علي در كام! اي زينب
پيام شهيدان را در ميان هيـاهوي هميـشگي قـداره بنـدان و جـالدان همچنـان بـه         اي كه از كربال مي آيي و! اي رسالت حسين بر دوش

  . مي رساني  ش تاريخگو
 . با ما سخن بگو! اي زينب

و از خـويش و از  . ذلت تازه شـان مـي كـشاند     جهل از يك سو به اسارت و ذلتشان نشانده است و غرب از سوي ديگر به اسارت پنهان و
  . تو بيگانه شان مي سازد 
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 بـه نيـروي    ،قـديم و تفـنن جديـد     بر ملعبه سازان تعـصب ، بر بندگي سنتهاي پوسيده و دعوت هاي اپن ،استحمار كهنه و نو  آنان را بر
كوبيـدي و پايـه هـاي يـك قصر؛قـصر جنايـت و قـدرت را مـي لرزانـدي           فريادهايي كه بر سر يك شهر؛ شهر قـساوت و وحـشت مـي   

 !برآشوب

هنـده اي كـه بـه وزيـدن     ايـن طوفـان بـر بـاد د     تا در خويش برآشوبند و تاروپود اين پرده هاي عنكبوت فريب را بدرند و تا در برابـر 
،   بـاز بـراي اسـتحمار جديـد    ،ماشين هولناكي را كه از او يك بازيچـه جديـد مـي سـازد      و اين. ، ايستادن را بياموزند آغاز كرده است

بـازار مـي آورد و بـراي لـذت      ، براي پر كردن ايـام فراغـت و بـراي بلعيـدن حريـصانه آنچـه كـه سـرمايه داري بـه          اغفال جديد براي
تاالرها و خلـوت هـاي بـي شـور و بـي روح اشـرافيت جديـد و بـراي          ، براي شور آفريدن به  به هوس هاي كثيف بورژوازيبخشيدن

 ! در هم بشكنند،و سرد جامعه ي رفاه  سرگرمي زندگي پوچ و بي هدف

 !نجات بخشند !و خود را از حرم هاي اصالت قديم و بازارهاي بي حرمت جديد به امامت تو اي زينب

 !اي رسالت حسين بر دوش! اي زبان علي در كام! نباي زي

  . جالدان همچنان به گوش تاريخ مي رساني  اي كه از كربال مي آيي و پيام شهيدان را در ميان هياهوي هميشگي قداره بندان و
 . با ما سخن بگو! اي زينب

  مگو كه بر شما چه گذشت ؟ 
  مگو كه در آن صحراي سرخ چه ديدي ؟ 

  تا به كجا رسيد ؟  ت در آنجامگو كه جناي
 يكجـا در سـاحل فـرات و بـر روي      ،را كه آفريده اسـت  مگو كه خداوند آنروز عزيزترين و پرشكوه ترين ارزش ها و عظمت هايي

 . نمايش آورد و بر فرشتگانش عرضه كرد تا بدانند كه چرا مي بايست بر آدم سجده كنند ريگزارهاي تفتيده بيابان طف چگونه به

 .خويش سخن مي گويد ، همچون برادرت كه با قطره قطره خون ود شهيدي هستي كه از خون خويش كلمه ساختيتو خ

  مگو كه در آنجا بر شما چه رفت؟ ! آري زينب
 دوستانتان چه كردند ؟ مگو كه دشمنانتان چه كردند؟ و

 . ما همه را شنيده ايم. ما مي دانيم! آري اي پيامبر انقالب حسين

 . ، به درستي گذارده اي ، پيام شهيدان را بال راتو پيام كر

 .خويش سخن مي گويد ، همچون برادرت كه با قطره قطره خون تو خود شهيدي هستي كه از خون خويش كلمه ساختي

 بگو كه ما چه كنيم ؟! اما بگو اي خواهر

 . زگوييمبا لحظه اي بنگر كه ما چه مي كشيم ؟ دمي به ما گوش كن تا مصايب خويش را با تو

 !با تو اي خواهر مهربان

نـسل هـا مـي گـذري و پيـام      ي طول تاريخ بر همه  كه از كربال مي آيي و در! اي رسول امين برادر. اين تو هستي كه بايد بر ما بگريي
 .شهيدان را مي رساني

  ! داري اي كه از باغ هاي سرخ شهادت مي آيي و بوي گلهاي نوشكفته آن ديار را هنوز به دامن
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  ! ي دختر عليا
  ! اي خواهر

  ! اي كه قافله ساالر كاروان اسيراني
  .اين قافله با خود ببر ما را نيز در پي

  
********************************  

 

 از دیده ااد»  هااان «

  : دكتر علي شريعتي انسانها را به چهار دسته تقسيم كرده استاستاد شهيد 

تنها با لمس .  عمده آدمها حضورشان مبتني به فيزيك است.و وقتي كه نيستند هم نيستند، هستند  آناني كه وقتي هستند )1
 . بنابراين اينان تنها هويت جسمي دارند. شوند ابعاد جسماني آنهاست كه قابل فهم مي

هويتشان خود فروختگاني كه .  مردگاني متحرك در جهان.، نيستند و وقتي كه نيستند هم نيستند آناني كه وقتي هستند  )2
 .شان يكي است مرده و زنده. آيند هرگز به چشم نمي. اعتبار اند و بي شخصيت بي. اند را به ازاي چيزي فاني واگذاشته

كساني كه در بودنشان . هاي معتبر و با شخصيت  آدم.، هستند و وقتي كه نيستند هم هستند آناني كه وقتي هستند )3
دوستشان داريم و برايشان . مانند كساني كه همواره به خاطر ما مي. گذارند ان را ميسرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثيرش

 .ارزش و احترام قائليم

       در زمان بودشان چنان قدرتمند و. ها انگيزترين آدم  شگفت.، نيستند و وقتي كه نيستند هستند آناني كه وقتي هستند )4
        ، باز  كنيم اما وقتي كه از پيش ما ميروند نرم نرم آهسته آهسته درك مي. يماند كه ما نميتوانيم حضورشان را درياب با شكوه

داريم  هزار حرف. ها هستيم ما هميشه عاشق اين آدم. خواستند گفتند و چه مي چه مي. مي فهميم كه آنان چه بودند ،  شناسيم مي
كنيم و غرقه در  سكوت مي. شود اختيار از ما سلب مي. زنند گيريم قفل بر زبانمان مي اما وقتي در برابرشان قرار مي. برايشان

شايد تعداد اينها در زندگي . آيد كه چه حرفها داشتيم و نگفتيم شويم و درست در زماني كه ميروند يادمان مي مي حضور آنان مست
  .دهر كدام از ما به تعداد انگشتان دست هم نرس

********************************  
  

  در انده های اادشب ر
ـــــن احــــــمي ـــــم اهللا امحـ ِـ ِ َّ َِّ
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١٠

فرشـتگان و آن روح  ت ؛ از هـزار مـاه برتـر اسـ     شـب قـدر   ميداني كه شب قـدر چيـست؟   و چه را فرود آورديم درشب قدر» آن«ما 
  !دشكاف شمه خورشيد ناگهان ميبر اين شب تا آنگاه كه چ سالم. وخداوندشان از هر س به اذند ، آين دراين شب فرود مي

  
هـا در پـي    مرگبار و سياه و نـسل  ، ها هم تهي و هم سرد ها از پس قرن ، قرن ، ساكت و غمناك قبرستاني است طوالني و تاريك تاريخ
 ايمـان همـه   ، فرهنگ و تمـدن و هنـر و   ها همه سنتي و موروثي ها و آرمان انديشه ، ها ، و زندگي ، همه تكراري و همه تقليدي ها نسل

  !گمرده ري
شـود و همـه    ، تكـان و تپـشي كـه همـه چيـز را بـر مـي        اي لـرزه  ، ، آشوبي هاي پيوسته ناگاه در ظلمت افسرده و راكد شبي از اين شب

، درد و  آرامم و هـاي را  هـا و جوشـشي در قلـب وجـدان     انقالبي در عمق جـان . ريزد ها را فرو مي سقف آشوبد و نيمه ها را برمي خواب
  !ر، ايمان و ايثا ويرانگري و آرمان و تعهد ج و حيات و حركت و وحشت و تالش و درگيري و جهد و عشق و عصيان ورن

  !تيك نجا ، اسارتي زاينده ، شبي آبستن يك مسيح »توليد بزرگ«هايي از يك  نشانه
، بـه   در ايـن شـب بـه زمـين    » روح« آن فرشتگان خدا همراه ، پيداست كه ، آغاز يك زندگي ديگر»حيات و حركت«،  همه جا ناگهان

  . دان ، فرود آمده اند ، همه اسكلت شده ها تباه كه در آن انسان ، به اين قبرستان تيره و سرزمين
  ...تاين شب قدر اس

  . دكن مي ، آغاز فردايي كه تاريخي نور را بنياد ، شب تقدير بر يك انسان نو ، شب ارزش سرنوشت شب 
  !اپي دارد و سنگباران پرشكوه آن سه پايگاه ابليسي ر ، شب مشعري است كه صبح عيد قرباني را در رتر استاين شب از هزار ماه ب

هـايي   ، ماه هاي مكرر است تاريخ همه اين ماه و! ي، سرزمين عشق و ايثار و قرباني و پيروز سياهي كه در كنار دروازه مني است شب
 ، تنهـا مـي گذرنـد و پيـر     ، هـيچ پيـامي بـر لـب ندارنـد      فريننـد  آ هايي كه هيچ چيز نمـي  قرن ، هايي تهي و عقيم ، سال همه مكرر يكديگر

آفرينـد و   ، كـه انـسان نـو مـي     سـازد  مي گردد كه تاريخ شبي پديدار مي ، هر از چندي كنند و همين و در اين صف طوالني و خاموش مي
  !ر، شب قد دمد ر كالبد زمان ميكه آن روح د ، شبي گيرد شبي كه باران فرشتگان خدايي باريدن مي

هـايي كـه آن    سـال . دبيست و چند قـرن تـاريخ مـا برتـر بـو      ، از ، آنچنانكه بيست و چند سال بعثت محمد شبي كه ازهزار ماه برتر است
ايـن نـسل   ، برگـور   ، براندام اين اسالم اسـلكت شـده   و اكنون. وي برتر است آيد از هزار سال تاريخ برملتي و نسلي فرود مي» روح«

  .شب هست ، سياهي و ظلمت و وحشت ، نه آن روح فرود آمده است برقبرستان خاموش ما مدفون و
  ؟ قدر اما شب

، بوتـه خـشكي و درخـت     ، در كـام دانـه اي   خـشك و تافتـه   راي است كه بر ايـن كـوي      اش فرشته   ه، هر قطر   بارد  شبي كه باران فرو مي    
  .دده افتد و رويش و خرمي و باغ و گل سرخ را نويد مي مي اي فرو اي و جان عطشناك مزرعه سوخته
پيشاني و لب وچـشم خـويش حـس     اي از آن برپوست تن و زشتي است در اين شب قدر بودن و در زير اين باران ماندن و قطره چه جهل
  !ن، خشك و غبار آلود زيستن و مرد نكردن

 ها همه تكراري و سردوبي معني مي گذرد ، كه ماه فردي تاريخ كوتاه، تاريخ هر انساني است و در اين  عمر. هركسي يك تاريخ است
 آور خـدايي برتـو   ، جبرئيـل پيـام   ، روح القـدس  بارد و آن روح هاي وجودي آدمي فرشته مي افق ، گاه شب قدري هست و درآن از همه
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عبادت وخلوت فراغت و بلندي كـوه فرديـت         و  كر  ، از انزواي زندگي و اعتكاف تف       ، و براي ابالغ    ، رسالتي  شود و آنگاه بعثتي     نازل مي 
از  كـه پـس   !مو پيكار و رنج و تالش و هجـرت و جهـاد و ايثـار خـويش بـه پيـا       ، در گيري آمدني و آنگاه خويش به سراغ خلق فرود

  !ت، اما هر آگاهي وارث پيامبران اس ، پيامبري نيست خاتميت
ايـن شـبي كـه جهـان مـا را در كـام        ، در هاي شب قـدر اسـت   ، سال ها سال. بريم ، در شب قدر بسر مي اكنون فرود آمده است» روح« آن

، زمزمه نرم و خوش آهنـگ آن را   ، گوش بدهيد غيبي باريدن گرفته است ، باران خود فرو برده است و آسمان ما را سياه كرده است
  .دتوان شني روييدن گياهان را درشب اين كوير مي ، حتي صداي شنويد مي

تـا آن لحظـه كـه    ...  ، سـالم ؛  سـالم ؛  ، سـالم  ، از هزار سال و هزار قرن برتر است ، شب قدر شبي كه از هزار ماه ر اين شبب سالم
و بـر  ... هاي فسرده اين افق بشكفد و نهر آفتاب بر زمـين تيـره مـا      برلب ، گل سرخ فلق خورشيد قلب اين سنگستان را بناگاه بشكافد

  !مشب سال تا صبح بر اين. ددنيز جاري گر ضمير تباه ما
 

******************************** 
  

  اادب در دوست داش و ق
  . يك جوشش كور است و پيوندي از سر نابيناييعشق

  . پيوندي خودآگاه واز روي بصيرت روشن و زاللدوست داشتن
  

  .ت بيشتر از غريزه آب مي خورد و هرچه از غريزه سر زند بي ارزش اسعشق
   .گيرد  از روح طلوع مي كند و تا هرجا كه روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج ميدوست داشتن

  
   .گذارد ، و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر مي  با شناسنامه بي ارتباط نيستعشق

   .كند  در وراي سن و زمان و مزاج زندگي ميدوست داشتن
  

   .طوفاني و متالطم استعشق 
   . آرام و استوار و پروقار وسرشاراز نجابتتندوست داش

  
   .نيست» فهميدن و انديشيدن« جنون است و جنون چيزي جز خرابي و پريشاني عشق

         خـود بـه قلـه ي بلنـد اشـراق            كنـد و بـا     زمـين مـي    از رود و فهميـدن و انديـشيدن را        از سر حد عقل فراتـر مـي        ، دراوج  ، دوست داشتن 
   .برد مي
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  .يي هاي دلخواه را در معشوق مي آفريند زيباعشق
   . زيبايي هاي دلخواه را در دوست مي بيند و مي يابددوست داشتن

  
   . يك فريب بزرگ و قوي استعشق

   . يك صداقت راستين و صميمي، بي انتها و مطلقدوست داشتن
  

   . در دريا غرق شدن استعشق
   . در دريا شنا كردندوست داشتن

  
   .گيرد  بينايي را ميعشق

   .دهد  بينايي ميدوست داشتن
  

   . خشن است و شديد و ناپايدارعشق
   . لطيف است و نرم و پايداردوست داشتن

  
   . همواره با شك آلوده استعشق

   . سرا پا يقين است و شك ناپذيردوست داشتن
  
   .شويم  هرچه بيشتر نوشيم سيراب تر ميعشق از
   .تشنه تر  هرچه بيشتر ،دوست داشتناز 
  

   .كشاند  نيرويي است در عاشق ،كه او را به معشوق ميعشق
   . جاذبه اي در دوست ، كه دوست را به دوست مي برددوست داشتن

  
   . تملك معشوق استعشق

   . تشنگي محو شدن در دوستدوست داشتن
  

   . معشوق را مجهول و گمنام مي خواهد تا در انحصار او بماندعشق
   .داشته باشند در خود دارد ، كه همه ي دل ها آنچه را او از دوست خواهد مي خواهد و  عزيز مي دوست را محبوب ودوست داشتن
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   .  رقيب منفور استعشقدر 
  . كه حسد شاخصه ي عشق است» هواداران كويش را چو جان خويشتن دارند« : است كهدوست داشتندر 

  
        كـه ديگـري از چـنگش نربايـد و اگـر ربـود بـا هـردو دشـمني         بيند و همـواره در اضـطراب اسـت        معشوق را طعمه ي خويش مي      عشق

   .گردد مي ورزد و معشوق نيز منفور مي
  . ايمان است و ايمان يك روح مطلق است ، يك ابديت بي مرز است و از جنس اين عالم نيستدوست داشتن

  
******************************** 

  
 یر از دیده ااد

در تقـوا و  . اي بـه اسـتحكام يـك حكـيم     احساسي به رقت يك عـارف دارد، و انديـشه    . مشير و سخن و سياست است     مرد ش ) ع(علي   ...
آشـنايي دقيقـه و شـاملش بـا     . ناپذير ساخته اسـت   تحمل- در چشم برادرش عقيل ي حت-عدل چندان شديد است كه او را در جمع ياران       

 ، و بـه   ) ص(اش و پيونـدش بـا پيغمبـر           ، زندگي اجتماعي و سياسـي      اش  صيشرايط زندگي خصو  . قرآن، قولي است كه جملگي برآنند     
، از  مانـد  هـاي ظـاهربين پنهـان مـي     ويژه سرشت روح و عميقي كه در زير احكام و عقايد و شعاير يك دين نهفته اسـت و غالبـا از چـشم                        

  . ، و اين جز اعتقاد به اسالم است دوي يك وجدان اسالمي دار. نزديك آشنا كرده و احساسش و بينشش با آن عجين شده است
، همـواره در   همـواره درخـشيده  ) ع(، علـي   نهضت خود را در صـحنه روح و جامعـه آغـاز كـرده           ) ص( سالي كه محمد     23در طول   

  . بار كمترين ضعفي از خود نشان نداده است  يك. آغوش خطرها زيسته است و يك بار نلغزيده است
.  ناهماننـد قهرمـان اسـت      يروحـي كـه در همـه ابعـاد گونـاگون و حتـ             . عـدي اوسـت   ب ، روح چند   ستسخت ارجمند ا  ) ع(آنچه در علي    

هـايي كـه      ، دشـمن خطرنـاك همـه پـستي         مـرد تنهـايي و سياسـت      . ، مـرد محـراب و مـردم        قهرمان انديشيدن و جنگيدن و عشق ورزيدن      
  . پرورد اره در دل ميبرد و مجسمه همه آرزوهايي كه انسانيت همو انسانيت همواره از آن رنج مي

هايشان به عظمت خـدايان   ، مردي كه در همه چهره   عدروح شگفتي با چند ب    ! تواند سيماي او را نقاشي كند؟       ، چه كسي مي    )ع(علي  ... 
قهرمـان شمـشير و سـخن، خردمنـدي و          . انساني كه در همه استعدادهاي متفاوت و متناقض روح و زندگي قهرمان اسـت             . اساطير است 

،  ، غـرور و تواضـع   ، انتقـام و گذشـت   ، خـشونت و مهـر    ، هوشـياري و تقـوي      ، حقيقت و سياست    ، ايمان و منطق     جانبازي و صبر   ، عشق
، شمـشير    هـاي خـونين نبـرد       در معركـه  . ، و نيـست    انـساني كـه هـست از آن گونـه كـه بايـد باشـد               . انزوا و اجتماع، سادگي و عظمت     

سياه خصم همچون كشتزار گندم هاي رسيده در دم تيغ دو دمـش بـر روي   . گيرد مي به بازي شكافد و  اش صفوف دشمن را مي      پرآوازه
طاقت شده است و از بودن بـه سـتوه           هاي ساكت مدينه همچون يك روح تنها و دردمند كه از خفقان زيستن بي               خوابد و در دل شب      هم مي 
هـاي آشـناي     از سـايه روشـن  -ت آشـنا و مـانوس و محـرم اسـت      كـه بـا علـي سـخ     -كنـد و در پنـاه شـب           ، بستر آرامش را رها مـي       آمده
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، عظمتـي كـه      زنداني بـزرگ خـاك    . نالد  ، و غريبانه مي    برد  گذرد و سر در حلقوم چاه مي        ، خاموش مي   هاي ساكت حومه شهر     نخلستان
  . ر او دشوار كرده استاش افتاده است و دم زدن را ب روح آزادي كه سقف سنگين و كوتاه آسمان برسينه. گنجد در زيستن نمي

هـاي انديـشيدن را      هم پـروازه  . شناسد و هم زيبايي خداوند      بارد و از زبانش شعر، هم زيبايي دانش را مي           او كه از شمشيرش مرگ مي     
، و رسـتم   است“ دانته” ويرژيل: او. ريز خشمگين صحنه پيكار، سوخته خاموش خلوت محراب    خون. هاي دوست داشتن را     و هم تپش  

  ... است و شمس موالي روم و“ يفردوس”
  ! سخن گفت؟) ع(توان از علي  مگر با كلمات مي!! گويم چه مي

  ...! آشناتر است) ع(چه او با علي ! گويد؟ ها مي ، تا از او چه بايد به سكوت گوش فراداد
  .»توان ديد تر مي يانرا نما) ص(، محمد  )ع(در سيماي علي «: تر آن كه ، و شگفت ديگري است) ص( محمد  ،خود) ع(علي 

  
******************************** 

  
 طواف در انده های ااد

چـه   چـه در كعبـه ،   در ايـن منظومـه ،  و و ت ، ،كانون عالمي است كه بر گردش طواف مي كند      محور وجود است   ، قلب جهان است  ا ،   خد"
همـاره در   و هـر دم در وضـعي ،   ، فقط يـك وضـعي   ،  هميشگييك حركت ، جايي هر لحظه ، ذره اي در حركت يك ذره اي، ، در عالم
نزديكي ات بسته به اين اسـت كـه در ايـن     دوري و !ثابت ، با كعبه فاصله ات با او ، در طواف و اما هميشه و همه جا، ، شدن در تغيير ،
         هرگـز در كنـار كعبـه      چـسبي ، ولـي هرگـز بـه كعبـه نمـي      ، دور يـا نزديـك   .كـرده باشـي   چه شـعاعي را انتخـاب   ،  گردنده يدايره
     گـرداب انـسان هـا بـر گـرد كعبـه چـرخ        .اسـت  توحيد كه براي تو ثبوت نيست ،كه وحدت وجود نيست ، ، ،كه توقف نيست ايستي نمي

مـن و او و   نبينـي ،  ، ايـن و آن  اين جا است كه مي تواني مردم را ببيني و مـرد و زن نبينـي   است ، تنها انسان ، مي خورد و آنچه پيدا است
 ، در انـسان  ، در مـا  ، اما نه در خدا ، كلي انسان حل شده است، فناء فرد است فرد در ، جزئي را نبيني ، ، كلي را ببيني تو وآنها را نبيني

 !براي خدا در طواف خدا اما فنايي در جهت خدا ، !در امت:بهتر است بگويم ، درمردم

دشـنامي اسـت و هـر زمزمـه اي بانـگ        در اينجـا هـر درختـي مـرا قامـت     "!اين بهشت رهايي ام بخش، از دوزخ  مهربان من پروردگار"
، در بيقـراري زنـدگي مـي كـنم و      در هـراس دم مـي زنـم   . رنجـزاي گـسترده اي   عزايي و هر چشم اندازي سكوت گنگ و بي حاصلي

.  بي مخاطـب مانـده اسـت    " بودن من"  . هيچ نيست" دبه خو" ، هيچ چيز در اينجا  هيچ كس. براي من بيهودگي رنگيني است بهشت تو
بيگانـه   تو قلب بيگانه را مي شناسي كه خود در سـرزمين وجـود  . هاي رنگارنگت تنهايم ، همچون تو در انبوه آفريده من در اين بهشت

  .كسي را برايم بيافرين تا در او بيارامم ! بوده اي
  ، خداوندا

  .ن در اين دنيا چه دشوار استتو ميداني ، كه انسان بودن و ماند
  چه رنجي مي كشد آن كس كه انسان است و از احساس سرشار
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 چكد سـوگند ، بـه رشـحه ي خـوني كـه از زبـانش        توتم من است ، توتم ماست ، به قلمم سوگند ، به خون سياهي كه از حلقومش مي قلم
  …كه از سينه اش بر مي آيد سوگند مي تراود سوگند ، به ضجه هاي دردي
     زرش ي كشم ، گوشت و خـونش را نمـي خـورم ، بـه دسـت زورش تـسليم نمـي كـنم ، بـه كيـسه           كه توتم مقدسم را نمي فروشم ، نمي

 .نمي بخشم ، به سر انگشت تزويرش نمي سپارم

 را مي شكنم ، انگشتم گوشهايم را كر مي كنم ، پاهايم را قلم مي كنم و قلمم را از دست نمي گذارم ، چشم هايم را كور مي كنم ، دستم
 .…دوزم سينه ام را مي شكافم ، قلبم را مي كشم ، حتي زبانم را مي برم و لبم را مي را بند بند مي برم ،

  .اما قلمم را به بيگانه نمي دهم
ن سـرخم  خـون سـياه او سـوگند كـه در غـدير خـو       جان او سوگند كه جان را فديه اش مي كنم ، اسماعيلم را قربانيش مي كنم ، بـه  به

  .جا مرا بخواند ، هر جا مرا براند، در طاعتش درنگ نمي كنم غوطه مي خورم ، به فرمان او ، هر
مقدس من است ، در وفاي او ، اسير قيـصر نمـي شـوم ،     توتم من است ، امانت روح القدس من است ، وديعه مريم پاك من است ، صليب قلم
  .متسليم فريسان نمي شو خريد يهود نمي شوم ، زر

صـليب مـرگم    به صليبم كشند ، به چهار ميخم كوبند ، تا او كه استوانه حياتم بوده است ، بگذار بر قامت بلند و راستين و استوار قلمم
نامجويي ، بر قلمم باال نرفته ام ، تـا خلـق بدانـد كـه بـه كـامجويي بـر         شود ، شاهد رسالتم گردد ، گواه شهادتم باشد تا خدا ببيند كه به

  ..…گوشت حرام توتمم ننشته ام سفره
 .هر كسي را ، هر قبيله اي را توتمي است ؛ توتم من ، توتم قبيله من قلم است

 قلم زبان خدا است ، قلم امانت آدم است ، قلم وديعه عشق است ، هر كسي توتمي دارد

 و قلم توتم من است

 .و قلم توتم ما است

 دل يعني چه؟

 دل يعني دل،

 نه يعني مغز

  آن صاحب مغز است و صاحب مغز متعلق به خانواده اش و خانواده اش منسوب به شهرشمغز از

 و شهرش مربوط به مملكتش

 !مو به درزش نمي رود! ببين چه حسابش روشن است و معين و منطقي 

 !همين. مغز يكي از اعضائ پيكر صاحبش است

 .حساب ديگري دارد. اما دل معجزه بزرگ و شگفتي است

 آن آدم فهميده اهل درد خوب با حالت لطيف عميق مرموزي است كه در اعماق درون بعضي از موجودات راست باالي دو دل چيست؟ دل
  پا مخفي است

  روز پيشپنجماه و يك 
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 ..و اين چنين است كه ما تنهاييم.. ديگري ديگري را دوست دارد.. ديگري تو را دوست دارد.. من تو را دوست دارم

دوست داشتن كسي كه اليق دوست . قلبش سياه ميشود به معاشرت با كالغها مي كند پرهايش سفيد مي ماند، وليوقتي كبوتري شروع 
  داشتن نيست اسراف محبت است

  دل هاي بزرگ و احساس هاي بلند، عشق هاي زيبا و پرشكوه مي آفرينند
! و چه بدبختي آزاردهنده اي است تنها خوشـبخت بـودن   ناما چه رنجي است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زيبايي ها را تنها ديد

  از كوير است در بهشت تنها بودن سخت تر
  اين زندگي من است. اكنون تو با مرگ رفته اي و من اينجا تنها به اين اميد دم ميزنم كه با هر نفس گامي به تو نزديك تر ميشوم 

وقتي خواستم عاشـق شـوم گفتنـد دروغ          .خرافات است : ستايش كنم، گفتند  وقتي خواستم    .، راهم را بستند    وقتي خواستم زندگي كنم   
  .خواهم پياده شوم مي دنيا را نگه داريد،.، گفتند ديوانه است بخندم وقتي خواستم  .گفتند دروغ است ، وقتي خواستم گريستن .است

  اال ببرياي را ب اگر قادر نيستي خود را باال ببري همانند سيب باش تا با افتادنت انديشه
كـسي  . آرام نميتوانـد يافـت ، آرام ميگيـرد     احساسي كه در هيچ گوشه اي از هـستن . كه در درد پخته مي شود آرام مي گيرد روحي

! آرامـش غمگـين   غم هنگامي بي آرامت مي كند كـه دلـواپس شـادي هـم باشـي،     . به يقين مي رسد  كه ميداند كسي از راه نخواهد رسيد
  !نونت گرفتن در طوفاسك. سكوت بر سر فرياد 

  

***  
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 استاد در كالم ديگران:ل دوم 
م رهی ااد از دیده ام  م 

اين كـار  . و دربست به طرف مذهب و ايمان مذهبي بكشاند شريعتي توانست نسل جوان را يكجا
او خـودش يـك   ،  ، طبيعتاً اينطوري بود تصنعي در اين كار نداشت ، كرد را او به طبيعت خود مي

خودش يك چنين ديد روشني بـه اسـالم داشـت و بـه همـين دليـل بـود كـه          ، او چنين ايماني داشت
بعـد از بلـوغ شـريعتي در عرصـه      .كـرد  اين فكر و اين منش را تـرويج مـي   آنچه از او ميتراويد
روشنفكري اسالمي بسيار بودند كساني كـه معلمـان شـريعتي بودنـد، امـا       روشنفكري و بر منبر

 گفت كه من مريد مطهري هستم ولي كشف شدند، شريعتي به خود من بارها مي ، شف نشده بودندك
، سـتايش يـك آشـنا بـه      كـرد  دانست و ستايشي كه او از مطهري مـي  استاد خودش مي ، مطهري را

ظـن و   ، اما مطهري در سايه و يا در پرتـو حـسن   و پيچيده و پرقوام مطهري بود شخصيت عظيم
. بين روشنفكر و نسل تحصيل كرده به اسالم پيدا كرده بود شناخته شـد   ان روشنجو اقبالي كه

، طلوع مطهري در آفـاقي   شناختند مطهري را همكارها و همدرسها و شاگردهايش فقط مي قبالً
، كوششهاي شريعتي به وجـود آورده بـود و يـا در آن سـهم      فاق را از لحاظ جو كليآآن  شد كه
بتـه ارج و ارزش فيلـسوف متفكـر پرمغـزي مثـل مطهـري در جـاي خـود         ال. بزرگي داشت بسيار

  .واضح است روشن و
 

******************************** 
  

 
١٧

ید ، دک ا هاد از دیدىفا  ران  
در ادامـه   ، آنچـه  گراميداشت ياد و نام پرچمدار جهاد و مبارزه شهيد دكتر مصطفي چمران با

يار ديرينـه اش ، معلـم    از هائي از مرثيه زيباي آن شهيد عزيز بر مزارمي آيد مروري بر فر
  .ت دكتر علي شريعتي اسشهيد

كـه در انتقـال جنـازه    ) موسـي صـدر     خـواهر امـام     پـسر (به روايت دكتر محمد صادق طباطبـايي      
  :ديعتي از لندن به دمشق حضور داشتندكتر شر

و همچنين مراسم هفـتم و چهلـم دكتـر    )  عليهاسالم اهللا( انتقال جنازه دكتر به زينبيه براي« 
،  ، نماينـده آقـاي حـافظ اسـد     ، دكتـر چمـران   صـدر  ، امام موسـي  المللي دمشق در فرودگاه بين. ، امام صدر سنگ تمام گذاشتند لبنان در

يي كه از نجـف شـبانه   دعا محمود االسالم دكتر محمد مفتح كه در آن موقع در دمشق بود و آقاي سيد حجت وزير اوقاف سوريه و نيز
  ». تروزگار عاطفي ما در آن لحظات قابل بيان نيس حال و. ، منتظر ما بودند خود را به آنجا رسانده بود
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كـه بـا هـم فرازهـايي      ، مرثيه اي زيبا و جانسوز را بر جنازه شريعتي قرائت مي كننـد  خاكسپاريي لحظه  دكتر مصطفي چمران در
  :ماز آن را مي خواني

  !مخوان كه اكنون من بر تو مرثيه ميكردم كه تو بر مرگ من مرثيه خواهي گفت و چقدر متأثرم  ميشه فكر ميه! اي علي

  .يگريه و البه ما احتياج داشته باشام كه بر حال زار خود گريه كنم، زيرا تو بزرگتر از آني كه به  من آمده! اي علي

را با هنرمندي خود بنوازي و از البـالي زيـر    د تو بسپارم، و تو نيِ وجودمآلود خود را به سرپنجه هنرمن داشتم كه وجود غم خوش
دلـم را بـر تـو     هـاي  خواسـتم كـه غـم    مـي . و آواي تنهايي و آواز بيابان و موسـيقي آسـمان بـشنوي    و بم تار و پود وجودم، سرود عشق

هـاي   خواسـتم كـه پـرده    مـي .  دلـم را تـسكين بخـشي   كني و سوز و گـداز  هاي كثيفم را به زيبايي مبدل غم» اكسيرْ صفت«بگشايم و تو 
هــا و  هــا و تهمــت و حقــه هــا گــذرد، بــر تــو نــشان دهــم و كينــه مــي) ع(و حــسين) ع(وســتم را كــه بــر شــيعيان علــي جديــدي از ظلــم

  .م همه جا ظلمت افكنده است بنمايانامروز بر هاي كثيفي را كه از زمان ابوسفيان تا به بازي دسيسه

اي بـه   تـو دريچـه  . دانـستم  و معنـوي خـود را نمـي    همه ابعـاد روحـي  . من از خود بيگانه بودم. به خويشتن آشنا كرديتو مرا ! علي اي
  .يداد هاي آن را به من نشان ها و زيبايي ديدار اين بوستان شورانگيز بردي و زشتي سوي من باز كردي و مرا به

آن  اعماق قلبت و روحت شنا كردم و احساسات خفتـه وناگفتـه خـود را در   شكافتم و در  تو را وقتي شناختم كه كوير تو را! اي علي 
 كـردم  خجل بودم و گاهگاهي از غيرطبيعي بودن خود شرم مـي  ديدم و حتي از احساسات و افكار خود قبل از آن خود را تنها مي. يافتم

  .مشد راز و همنشين متو آشنا شدم، در دوري دور از تنهايي به در آمدم و با تو ه كه با ؛ اما هنگامي 

اي بـه   تـو دريچـه  . دانـستم  همه ابعـاد روحـي و معنـوي خـود را نمـي      .من از خود بيگانه بودم. تو مرا به خويشتن آشنا كردي! اي علي
  .يرا به من نشان داد هاي آن ها و زيبايي كردي و مرا به ديدار اين بوستان شورانگيز بردي و زشتي سوي من باز

رفتـه بـودم و چنـد روزي را در    » بنـت جبيـل  «هفتـه گذشـته كـه بـه محـور جنـگ        ب كنـي اگـر بگـويم كـه همـين     شايد تعجـ ! اي علي
تـو بـود؛ كـوير كـه      «كـوير » بـردم و آن  ، فقط يك كتاب با خودم گذراندم» امل«در ميان جنگندگان » تل مسعود«متقدم  سنگرهاي

، از  شـنيدم  نـداي عـدم را مـي    كرد؛ كويري كه در آن ت و ابديت را متصل ميبرد و ازلي ها مي مرا به آسمان يك عالم معنا و غنا داشت و
 ؛ كويري كه گـوهر وجـود   رسيدم كردم و در دنياي تنهايي به درجه وحدت مي مي ها پرواز ، به ملكوت آسمان آرميدم فشار وجود مي

كـرد و مـرا در      ها را دود و خاكستر مـي        ناخالصي ي   گداخت و همه    ، مي  ، در برابر آفتاب سوزان حقيقت قرار داده        ، لخت و عريان    مرا
  .دنمو عالم مي ، فداي پروردگار قربانگاه عشق

هاي سـهمگين تـاريخ كـه امـواج ظلـم و سـتم، در        توفان روم؛ كوير تنهايي، زير آتش سوزان عشق، در همراه تو به كوير مي! علي اي
  .دتاز حيات وجود ما مي كشتي شكسته شكنجه، بر پيكر انتهاي محروميت و درياي بي

ي لرزد و خـدا را از دريچـه    اندامم مي ، شوم ، محو مي ، در مقابل ابهت وجالل ؛ در ميان شور و شوق روم تو به حج مي همراه! اي علي
  .مرس آيم و با خدا به درجه وحدت مي پرواز در مي بينم و همراه روح بلند تو به چشم تو مي

ورزم كه از سـر   يقدر عشق م آن آموزم و به علي بزرگ ، راه و رسم عشق بازي را مي روم اريخ فرو ميبه قلب ت همراه تو! اي علي
  ... .م سوز تا به پا مي

  ! اي شمع زيباي من تو 
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  ...، فداي حق كردي ، هستي خود را در قربانگاه عشق ، و چه باشكوه چه خوب سوختي و چه زيبا نور تاباندي

؛ اتـاقي    ، از دنيا و همه تـاريخ بزرگتـر اسـت           اش  كوچكي ي   ؛ اتاقي كه با همه     روم  يدار اتاق كوچك فاطمه مي    همراه تو به د   ! علي اي
،  )س(، فاطمـه  )ع(علـي  ، اتـاق كـوچكي كـه    ، آن را با نبوت خود مبارك كرده اسـت  دارد و پيغمبر بزرگ كه يك در به مسجدالنبي

، اسـتقامت و   ، ايمـان  ، فـداكاري  است؛ اتاق كوچكي كـه مظهـر عـشق     نمودهرا يكجا در خود جمع) ع(و حسين) ع(، حسن )س(زينب
پـدر بزرگـوارش را بـا     آلـود  دهـي كـه صـورت خـاك     انگيز است آنجا كـه فاطمـه كوچـك را نـشان مـي      چقدر دل راستي. شهادت است

  !دكن د و بلند ميگير ، مي فتاده استهوش بر زمين ا بي دهد و زير بغل او را كه هاي بسيار كوچكش نوازش مي دست

، پـاكي و   ، صـراحت  ، شـجاعت  نـشان دادي  امـانش را عليـه ظلـم و سـتم     ، مبارزات بـي  را به من شناساندي» ابوذر غفاري« تو! اي علي
ابـن  «، بـر فـرق    گرفتـه  اي را به دست پاره ، وقتي كه استخوان اراده را چه زيبا تصوير كردي آهنين ايمانش را نمودي و اين پيرمرد

،  بيـنم  مي ، خشم او را شنوم و در برق چشمانت آساي ابوذر را از حلقوم تو مي ضجه من فرياد! اندازد كوبد و خون به راه مي  مي»كعب
  . ...دده ، در تنهايي و فقر جان مي هاي داغ افتاده ، بر شن قهرمان يابم كه ابوذر ، بيابان سوزان ربذه را مي در سوز و گداز تو

 پاك آنهـا  ، تو بر شهادت كنند قربانگاه عشق فدا مي ه تا وقتي كه فداييان از جان گذشته، حيات و هستي خود را در، ك به شهادت قسم
  !يشاهدي و شهيد

،  نمايان زور و تزوير درافتادي؛ با تكفير روحاني ها به جنگ پرداختي، با زر و ها و طاغوت ، با شيطان تو در دنياي معاصر! علي اي 
به جنگ پرداختند؛ اما تـو   ، همه آنها عليه تو رو شدي ، با جادوگري هنر روبه ، با خدعه علم تحريف تاريخ ، با زدگان با دشمني غرب

 ، تكيه به ايمان به خدا و صبر و تحمل دريا و ايستادگي كـوه و برّنـدگي شـهادت    ، با ، بر آنها چيره شدي با معجزه حق و ايمان و روح
  .يبرخاستي و همه را به زانو در آورد»  زور و تزويرزر و«به مبارزه خداوندان 

و تهمت فروگـذار نكردنـد و غربزدگـان نيـز كـه       دينداران متعصب و جاهل، تو را به حربه تكفير كوفتند و از هيچ دشمني! علي اي
توانست وجـود   كه نمي شاه نيزرژيم . ها كردند  ، تو را به تهمت ارتجاع كوبيدند و اهانت ناميدند مي »رروشنفك«،  خود را به دروغ

   .دكر» شهيد«الخره ، تو را به زنجير كشيد و با ديد مي تو را تحمل كند و روشنگري تو را مخالف مصالح خود
  : گفت نما در جمع دوستانش در اروپا مي هاي انقالبي  ماركسيست يكي از

  .»انداخت، انقالب كمونيستي ايران را هفتاد سال به تأخير  شريعتي دكتر علي«
   : گويم كه مي  و من

  .»ددكتر علي شريعتي، سير تكاملي مبارزه در راه حقّ و عدالت را هفتاد سال به جلو بر«

. ، فـداي حـق كـردي    خود را در قربانگاه عـشق  ، هستي ، و چه باشكوه چه خوب سوختي و چه زيبا نور تاباندي! اي شمع زيباي من  تو
؛ زيـرا   كـردم  نمـي  ، احـساس نگرانـي   اندوه تو و هاله حزنـي كـه بـر وجـودت سـايه افكنـده بـود        وهگاه از سوزش قلب تو و ك من هيچ

،  ؛ و حرام است كه شمع مقدس وجود تـو  حيات است و آرامش، مرگ تو ، سوختن. دانستم كه تو شمعي و بايد بسوزي تا نور بدهي مي
  .د، خاموش و تاريك گرد  به پا بسوزدسر تا كه قبل از آن

  . ...ادين رحمت بزرگ خدا بر تو گوارا با! اي درياي درد ! اي نماينده غم! علياي 
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خواهـد كـه    كـن مـي   ، سيلي بنيـان  وزيدن گرفته است در لبنان زندگي تيره و تاري دارند، توفان بال بر آنها» حسين«شيعيان ! علي اي
هـاي   ، قـدرت  اند ميدان آمده ال ظلم و كفر و جهل، عليه ما بههمه ستمگران وجنايت پيشگان و عم. براندازد ريشه اين درخت عظيم را

زير   ما را يزده  اند و مناطق فلك مسيحيان به دشمني ما كمر بسته. نابودي ما هستند ، با زور و پول و نفوذ خود در پي بزرگ جهاني
، متحـدين و عوامـل       شـود    مـا اضـافه مـي      كفـن   خـونين  كـشند و همـه روزه شـهيدي بـه قافلـه شـهداي               ها به خاك و خون مـي        رگبار گلوله 

اي از  عـده . هـستند  ، بـه دنبـال نـابودي مـا     دانند و در پنهان و آشـكار  را دشمن استراتژيك خود مي كشورهاي به اصطالح چپي نيز ما
 به شـهداي مـا  . ايم ه، كه چرا با انقالب فلسطين همكار و همقدم شد كنند مي نمايان و مؤمنين تقليدي و ظاهري نيز ما را محكوم روحاني

ايـن  ! اسـرائيل و كتائـب هنـوز صـادر نـشده اسـت             ، زيـرا فتـواي مرجـع بـراي قتـال ضـد             نامنـد   نمـي » شـهيد «كننـد و آنهـا را         اهانت مـي  
  .دكوبن تكفير مي  ي، ما را به حربه نمايان روحاني

ظلـم   ، يـك تـاريخ   ، يك كوير تنهايي  يك دنيا درد، ؛ يك دنيا غم تر است جانداري زنده نگرم كه از هر جان تو مي به جسد بي! اي علي
  .تجان نهفته اس ت در اين جسد بيابدي ، از ازليت تا به ، يك خورشيد نور و شور و هيجان ، يك آسمان عشق وستم

  . ، حيات يابيم ايم تا از فيض وجود تو اي و ما مردگان متحرك آمده يافته حيات جاويد!  اي علي تو
  ... . من زنده و جاويدي ، تو در قلب اي علي ،  زند  تا روزگاري كه درياي غم بر دلم موج مي، كه به غم قسم

 ، تو بر شهادت پاك آنهـا  كنند حيات و هستي خود را در قربانگاه عشق فدا مي ، ، كه تا وقتي كه فداييان از جان گذشته قسم به شهادت
  !شاهدي و شهيدي

  ! اي خداي بزرگ و تو 
 ما را روشن كند و ما بـه  بسوزد و راه» شمع«بازي و فداكاري را به ما بياموزاند؛ چون  راه و رسم عشق ما هديه كردي تاعلي را به 

 ، تا در ملكوت اعـالي تـو بياسـايد و زنـدگي جاويـد خـود را آغـاز        كنيم تقديم مي ، او را به تو ترين هديه خود عنوان بهترين و ارزنده
  .كند

  
******************************** 

  
ن   ) ااد ه اىس ( ااد از دیده دک رض 

  ».ي ايران بومي كرد شريعتي مفاهيم ماركسيستي را براي جامعه«
  
شناسـي دانـشگاه فلينـدرز در جنـوب            استاد جامعه كوتاهترين و كاملترين جمله ي      شايد  اين   

  . بود كه درباره ي استاد بيان نمودنداستراليا
 جامعـه شـناس عـرب و عـضو هيـأت           ، با رياض حسن  به گفتگويي كه    ادامه ي اين نوشتار     در  

  ...علمي دانشگاه هاي استراليا ، ترتيب داده شده است ، مي پردازم 

 
٢٠
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  چطور با دكتر علي شريعتي آشنا شديد؟
آمده بودم به ايـران تـا در مـورد بنيادهـاي            .  درست بعد از انقالب به ايران آمده بودم        1980زماني با دكتر شريعتي آشنا شدم كه در سال          

هاي دكتـر علـي شـريعتي         ها و نظريه    در همان ابتداي تحقيقاتم با ايده     . شناختي آن تحقيق كنم     روشنفكري انقالب ايران و جوانب جامعه     
هـايي   نظـام شاهنـشاهي؛ نظـام   هاي سياسي خاصي مثل  كه چقدر تأثيرگذار بود در آگاهي دادن به مردم براي مقابله با نظام   اين. آشنا شدم 

  .شود به اولين برخورد من با نام دكتر شريعتي اين مربوط مي. كرد كه صراحتاً نقدشان مي
   

  ايد؟ يك آثار دكتر شريعتي را خوانده  كدام
متأسـفانه  . اي ديگـر هايي پراكنده در جاه و نيز مقاله. ام بود كه از او خوانده   ) به انگليسي (اي    شده  كتاب ترجمه » شناسي اسالم   جامعه«

هاي كمـي     با اين حال از همان متن     . يعني فارسي را به آن فصاحت بلد نيستم كه بتوانم متون سنگين بخوانم            . توانم فارسي بخوانم    من نمي 
 و حتـي ايـن  . دادم شناسي اسالم درس مـي  به خصوص زماني كه جامعه. ام هاي درسم استفاده كرده كه به انگليسي ترجمه شده در كالس    

  .هايي مثل حج، يا حكومت و سياست در اسالم دهم؛ در موضوع روزها هم به او ارجاع مي
   

  ايد؟ چه موضوعاتي را در آثار او جذاب يافته
هاسـت و ديگـري    در كل شناخت من از شريعتي از ميـان چنـد جلـد كتـابي اسـت كـه از او بـه انگليـسي ترجمـه شـده كـه حـج يكـي از آن                      

مخصوصاً دوست دارم بدانم او در مـورد خديجـه        . و من بسيار اميدوارم كه چيزهاي جديدتري از او بخوانم         . شناسي اسالم است    جامعه
  .دهم چه نوشته است؛ چون تحقيقي در اين زمينه دارم انجام مي

و چگونه با اسـتفاده از  . ي ايران بومي كرد موضوع جذاب در مورد شريعتي اين است كه چگونه او مفاهيم ماركسيستي را براي جامعه            
  .ي خود را تحليل كرد شناسي جامعه ي جامعه مفاهيم پايه

   
  ي خاورميانه تأثيرگذار بوده است؟ به نظر شما شريعتي چقدر در منطقه

اگر بخواهيم كلي حرف بزنيم، برداشت من اين است كه نظريات شريعتي در منطقه در ابتـدا خيلـي پيـشروانه بـوده ولـي اخيـراً هـيچ                    
هـاي   ي نظريـه  كه من كارهايي كه در ادامـه  يكي اين. تواند دو علت داشته باشد اين موضوع مي. ام اي از تأثيرگذاري آثارِ او نديده     انهنش

كه احساس من اين است كه در جهان عرب كساني كه به او ارجاع دهند چنـدان                   ام؛ و ديگري اين     ام و نديده    گيري نكرده   او انجام شده پي   
ام و دريافت مـن       من در ابوظبي زندگي كرده    . شود  دار مي   هاي او بيشتر در متن اسالم شيعه است كه معني           شايد چون حرف  . زياد نيستند 

ي عربـي بـه شـدت نـسبت      كاري مثل عربستان سعودي، عمان، قطر، و امارات متحده ها به ويژه در كشورهاي محافظه اين است كه سني  
دانـم كـه او االن در ايـران چقـدر             هـا گذشـته مـن حتـي نمـي           از اين . اند  رگذاري سياسي ايران حساس   به مسائل شيعيان و به دنبال آن تأثي       

  . سال پيش كه او متفكر بزرگ روزگار خودش در ايران بود30شود به  دانم مربوط مي چه كه مي هر آن. تأثيرگذار است
  

***  
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مل سو  :جاودانه ها 
د ااد در جخالت کوه بانده های   

و قرن هاست كه او؛ عـشق مـي كـارد         ...  و هر روز او متولد ميشود؛ عاشق مي شود؛ مادر مي شود؛ پير مي شود و ميميرد                 ... )1
و كينه درو مي كند چرا كه در چين و شيارهاي صورت مردش به جاي گذشت زمان جواني بر باد رفته اش را مي بينـد و در قـدم      

ي رفتن و درد هاي منقطع قلب مرد؛ سـينه اي را بـه يـاد مـي آورد كـه تهـي از دل                         هاي لرزان مردش؛ گام هاي شتابزده جواني برا       
و اينها همه كينـه اسـت كـه كاشـته مـي شـود در قلـب ماالمـال از                  ... بوده و پيري مرد رفتن و فقط رفتن را در دل او زنده مي كند                

 . و اين ، رنج است...! درد

مـي توانـد تنهـا يـك همـسر          ... نصف ديه توست و مجازات زنايش با تو برابر        ديه اش   ... زن عشق مي كارد و كينه درو مي كند           )2
براي ازدواجش ـــ در هـر سـني ـ اجـازه ولّـي الزم اسـت و تـو هـر زمـاني           ... داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسرهستي 

او كتـك مـي خـورد و تـو       ...  و تـو     در محبسي بـه نـام بكـارت زنـداني اسـت           ... بخواهي به لطف قانونگذار مي تواني ازدواج كني         
او درد مـي كـشد و تـو نگرانـي كـه كـودك دختـر                 ... او مي زايد و تو براي فرزندش نام انتخاب مي كنـي             ... محاكمه نمي شوي    

 ... .او مادر مي شود و همه جا مي پرسند نام پدر .... او بي خوابي مي كشد و تو خواب حوريان بهشتي را مي بيني ... نباشد 

 .  تنهاترين تنها شوم باز خدا هست او جانشين همه نداشتن هاستاگر )3

 . ازدواج كن تا عاشقانه زندگي كنيعاقالنه )4

   سـوارت  !!! اگـر مثـل اسـب دونـده باشـي         ...بارت مي كننـد   !!! اگر مثل خر قوي باشي      ...ميدوشنت!!!اگر مثل گاو گنده باشي     )5
 .فقط از فهميدن تو مي ترسند.... دمي شون

 .، تو به دنبال نگاه زيبا باش همه به دنبال چشم زيبا هستندآن روز كه  )6

دارد ، و هـر لحظـه نيـازي از اعمـاق مجهـول روح پنهـان و                   شود ، هر لحظـه دردي سـر بـر مـي            هر لحظه حرفي در ما زاده مي       )7
اش چـه    اني گنجـايش  مگر اين قفـس كوچـك اسـتخو       ... يابند   ريزند و راه فراري نمي     كند ، اين ها بر سينه مي       رنجور ما جوش مي   

 اندازه است؟ 

كالس پنجم كه بودم پسر درشت هيكلي در ته كالس ما مي نشست كه براي من مظهر تمام چيزهاي چندش آور بود ، آن هم بـه            )8
، زن   اينكـه در آن سـن و سـال   - كـه از همـه تهـوع آور بـود    -سه دليل ؛ اول آنكه كچل بود، دوم اينكه سيگار مـي كـشيد و سـوم        

چند سالي گذشت يك روز كه با همسرم ازخيابان مي گذشتيم ،آن پسر قوي هيكل ته كالس را ديدم در حاليكه خودم                      . . !..داشت
 . زن داشتم ، سيگار مي كشيدم و كچل شده بودم

 .هر كس آنچنان مي ميرد كه زندگي مي كند )9

ي عـشق و عالقـه مـي رقـصند ولـي پـدر و             چون آنها از رو   . من رقص دختران هندي را بيشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم             )10
 .مادرم از روي عادت نماز مي خوانند 

 عزاداري مي كنند و نمي فهمند كه اينگونه عزاداري براي مرده            " حسين   "براي  ! مساله اين است كه عده اي مرده ي متحرك           )11

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 
٢٣

آنكه در پي افكـار حـسين باشـند ، فقـط     افسوس كه اينان به جاي . ذليلي چون خود آنهاست ؛ نه براي زنده ي جاويدي چون حسين   
 .  زخم هاي تنش را مي بينند و بزرگترين رنج او را كم آبي مي دانند

حيرت هاي عظـيم را بـه روحـم عطـا      اضطرابهاي بزرگ غم هاي ارجمند و. مرا به ابتذال ارامش و خوشبختي مكشان! خدايا )12
  .زه جانم ريرا ب لذتها را به بندگان حقيرت ببخش و درد هاي عظيم. كن 

استقرار بخشيد مي توان اثبات كرد طرح  اگر باطل را نمي توان ساقط كرد مي توان رسوا ساخت اگر حق را نمي توان! خدايا )13
 .كرد و به زمان شناساند و زنده نگه داشت

م و گذشـته اسـت حـسرت نخـور     به من زيستني عطا كن كه در لحظه مرگ بـر بـي ثمـري لحظـه اي كـه بـراي زيـستن       ! خدايا )14
 .مي ميرد كه زندگي كرده است چنان آن ش سوگوار نباشم براي اينكه هركس امردني عطا كن كه بر بيهودگي

بـسوزد و انگـاه از پـس تـوده ايـن       كـرده انـد    مقدس شك را چنان در من بيفروز تا همه يقين هايي را كه بر من نقشآتش! خدايا )15
 . هر غبار طلوع كندشسته از خاكستر لبخند مهراوه بر لب هاي صبح يقيني

داريـش بچـشان    كه بيشتر دوست مـي  به هركي دوست ميداري بياموز كه عشق اززندگي كردن بهتر است و به هركس! خدايا )16
 .تكه دوست داشتن از عشق برتر اس

ن بـه  چه بد مي كنند كه مي كوشند تا انسان را از ايمان محـروم كننـد چـه سـتمكار مردمـي هـستند ايـ       ! خوب است چه قدر ايمان )17
 .بخواهند دروغ مي گويند ، دروغ ، نمي فهمند و نمي خواهند ، نمي توانند! بشر  ظاهر دوستان

، آنهـا كـه    كه بايد مرا ياري كنند سد راهم مي شوند تو را سپاس مي گويم كه در مسيري كه در راه تو بر مي دارم آنها! خدايا )18
لحظـه از   تـا در هـر  ... كنند و  دشمن پشتيبانمان باشند پيش از دشمن حمله ميكه بايد در مقابل  ، آنها بايد بنوازند سيلي مي زنند

 .حركتم به سوي تو از هر تكيه گاهي جز تو بي بهره باشم

 سـال  30و ماننـد اينهـا مگـردان كـه         ، رويت را از اين طرف و آن طرف و صد قبله و پيـشوا و قطـب و رهبـر و حـزب و قـدرت                          )19
در تمام اين سي سـال كـه        ، و بعد هم كه از بين رفت نداني چكار كني          ، ايمانت بشود  ي قدرت و   را بكني كه او همه       يستايش شخص 

امـروز يـك قهرمـان بـودي نـه يـك        ، اگر دلت را به ايمان خودت پرورش داده بودي   ، عشق او و ايمان به او را در دلت پروراندي         
 .به ذلت افتاده و يا همدست ابليس شده است!ه و خداوندشمداح ستايشگر چاپلوس و نيايشگر قدرتي كه امروز ديگر خدايش مرد

بلكـه ديـن مترقـي را در سـطح مـنحط خـودش        شـود  مترقي نمي  ،يك جامعه منحط اگر يك دين مترقي داشته باشد و آگاه نباشد            )20
ط و منفـي را  يـك ديـن مـنح    ، آورد و در قالب هاي آلوده و تنگ خودش مي فشرد و برعكس يك جامعه متمدن و خودآگاه                 پايين مي 

 "كلژدوفـرانس "اين است كه وقتي سـيدجمال در       ... در ذهنيت متعالي و مترقي خودشان تبديل به يك دين مترقي و متعالي مي كند              
،كـسي كـه محكـوم و ملعـون شـده از طـرف               ارنـست رنـان    ، سخن گفت  ، در آن حد متعالي او مي فهميد       ، سخنراني كرد و از اسالم    

اسالم دين انـسان اسـت و مـن اكنـون     :در اين سطح دچار شگفتي شد و بعد آمد و اين اعتراف مشهور را كرداز معناي مذهب   ، كليسا
و مسلمانان عوام به همان شكل و انـدازه          ...فهميدم كه ارزش هر مذهبي به ارزش شعور و احساس پيروان آن مذهب بستگي دارد              

 ...ذهنيت عامي بريزيم به يك شكل درمي آيدهر مذهبي را كه در  بوداييند ، مسلمانند كه عوام در هند

 .، از نخواسـتن  ،كـه از نداشـتن   مغرور و بي نياز اما نـه از دليـري و غـرور و اسـتغنا     ، جهان برايم ديگر هيچ نداشت و من دلير    )21
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ردنـي مـرا   هستي تهي تر از آن كه بـه دسـت آو   زندگي كوچكتر از آن بود كه مرا برنجاند و زشت تر از آن كه دلم بر آن بلرزد  
 .و من تهيدست تر از آن كه از دست دادني مرا بترساند زبون سازد

مـن   ، نميخـواهم  آه...وخوبي ها و رنگها و زيبايي ها و        ...موقتي ، مصلحتي ، دنيايي همه ديوار و سقف و نظم و حساب و كسب           )22
چقـدر   ، نمي نـواتم تحمـل كـنم    ، پوچ ، بيگانه ، و ايمانهاي زشت و عشق ها اي همه رنگ ها و تصويرها و چهره ها     ، ديدار شما را  
        مـي كـنم هرگـاه     چـه آزادي آسـوده اي در خـود احـساس     !چه رنـج آور اسـت تجديـد خاطرهـايي كـه از شـما دارم             !از شما دورم  

  !مياييدديگر نزديكم  !چه آسودگي وآزادي آرام و پاكي است در دوري از شما!هرگز يادم نكنيد مي بينم فراموش تان كرده ام

بـراي كـسي كـه او را و ديـنش            به رسالت نرسيده وديني به نام اسالم نيامده البته        ) ص(آري پيامبري به نام محمد       .تعجب نكنيد  )23
هـر دو نـسبت    .او را نمي شناسد چه فرقي ميان كسي است كه قبل از بعثت پيامبر بوده وكسي كه بعد از او آمده و           .را نمي شناسد  

آيـا تـا بـه حـا ل پيـامبري       در چه دوره و قرني زندگي مـي كنيـد؟   .حال لحظه اي تفكر كنيد .ي به طرق مختلفبه پيامبر جاهلند ول 
روز كـسي را دارد كـه سـواد خوانـدن      كسي كه كتـاب نمـي خوانـد حـال و        "آيا اين جمله درست نيست كه        براي هدايت شما آمده؟   

 . "ندارد

پليـدان هرگـز پاكـدامني    . دمي كن زمان تبرئه اش  ندگي از او دفاع مي كند ،ز. درد پاك را نيز زندگي و زمان تنها نمي گذارن )24
 !دهر چند سنگ ها را بسته و سگ ها را رها كرده باشن .دنمي توانند آلو را

تـصوير   .مـي خواهـد كـه زن باشـد         فاطمه يك زن بود ، آنچنـان كـه اسـالم             .از شخصيت فاطمه سخن گفتن بسيار دشوار است        )25
مبر ، خود رسم كرده بود و او را در كوره هاي سختي و فقـر و مبـارزه و آمـوزش هـاي عميـق و شـگفت انـساني                  سيماي او را پيا   

 مظهر يك دختر در برابـر پـدرش   . نمونه شده بود» زن بودن «ابعاد گوناگون ي وي در همه  .خويش پرورده و ناب ساخته بود   
مظهر يك زن مبـارز و مـسئول در برابـر زمـانش و      ؛ فرزندانشمظهر يك مادر در برابر  ؛  مظهر يك همسر در برابر شويش     ؛  

يعني يك نمونه مثالي ، يك تيپ ايده آل براي زن ، يـك اسـوه ، يـك شـاهد بـراي هـر                          .وي خود يك امام است     . سرنوشت جامعه اش  
داخلـي و خـارجي ، در       او با طفوليت شگفتش ، با مبارزه مـدامش در دو جبهـه               .زني كه مي خواهد شدن خويش را خود انتخاب كند         

نمـي دانـم از     .خانه پدرش ، خانه همسرش ، در جامعه اش ، در انديشه و رفتار و زندگي اش ، چگونه بودن را به زن پاسخ مـي داد                          
او چه بگويم ؟ چگونه بگويم ؟ خواستم از بوسوئه تقليد كنم ، خطيب نامور فرانسه كـه روزي در مجلـسي بـا حـضور لـوئي ، از                              

هزار و هفتـصد سـال       .گفت هزار و هفتصد سال است كه همه سخنوران عالم درباره مريم ، داد سخن داده اند                 .فتمريم سخن مي گ   
هـزار و هفتـصد سـال اسـت كـه      .است كه همه فيلسوفان و متفكران ملت ها در شرق و غرب ، ارزش هاي مـريم را بيـان كـرده انـد     

هزار و هفتصد سـال اسـت كـه همـه هنرمنـدان ،               . را بكار گرفته اند     شان ءشاعران جهان ، در ستايش مريم همه ذوق و قدرت خال          
گفته ها   ي   اما مجموعه  .چهره نگاران و پيكره سازان بشر ، در نشان دادن سيما و حاالت مريم هنرمندي هاي اعجازگر كرده اند                  

مه نتوانسته انـد عظمـت هـاي مـريم     و انديشه ها و كوشش ها و هنرمندي هاي همه در طول اين قرن هاي بسيار ، به اندازه اين كل                  
. خواسـتم بگـويم   :و مـن خواسـتم بـا چنـين شـيوه اي از فاطمـه بگـويم ، بـاز درمانـدم                      » مريم مادر عيسي است   «:را بازگويند كه    

 .ديـدم كـه فاطمـه نيـست     اسـت ) ص(فاطمه دختر محمـد   خواستم بگويم .ديدم كه فاطمه نيست فاطمه دختر خديجه بزرگ است    
ديـدم كـه فاطمـه     فاطمـه مـادر حـسنين اسـت     خواسـتم بگـويم   .ديدم كه فاطمه نيـست   است) ع(فاطمه همسر علي     خواستم بگويم   
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فاطمـه ،    .نه ، اينها همه هـست و ايـن همـه فاطمـه نيـست               .باز ديدم كه فاطمه نيست     فاطمه مادر زينب است    خواستم بگويم  .نيست
 .فاطمه است

ورنج را ازلذت وعصيان را از  را ازسعادت وعظمت ،كتاب را ازمعشوق نمدرسرتاسر زندگيم حتي در اوج بحران روح جوا )26
وزشتي كه مرا بـشناسد از زيبـايي    معرفت را از عبادت و خوب بودن را از زيبا بودن ي ،وتلخي را از شيرين وآسودگي آرامش

        ضـي كننـده تـر مـي يافتـه ام و     و را برتـر  چيزهـا را ازخيلـي چيزهـا ارجمنـد تـر و      وخيلـي  ... بدارد كه مرا ديوانه وار دوست
  .يابم مي

... دانميـ  فقط رنگ است ، آنجـا را نم        نجايا... دانمي ، آنجا را نم    زي پائ  است  شده نجايا... دانمي ، آنجا را نم    ستي آسمان ابر  نجايا )27
 . دانمي تنگ است ، آنجا را نمي دلنجايا

وقتي مـي تـوانيم زنـدگي كنـيم          ...بينن  ها كابوس خلبان شدن مي      هاي امروز شب     بچه  ، هاي ديروز آرزو داشتند خلبان بشن       بچه )28
 .چه زشت است فروتني هنگام نيازمندي و درشتي هنگام بي نيازي كه زندگي را خوب نشناسيم 

چرخد تـن آدمـي را خـراش     هاي بعضي از جاهايش بيرون زده و همينطور كه مي       زندگي مانند يك الستيك كهنه است كه سيم        )29
 .دهد مي

  .نورش روشنايي بخش هستي است ترين شكوه خلقت است كه تا ابد ، تأللؤ  بي كرانهعلي ، )30

  .است به سكوت گوش فرا داد تا از او چه ها مي گويد ؟ او با علي آشناتر بايد مگر با كلمات مي توان از علي سخن گفت ؟ )31

دردهـا و نيازهـا و همـه ي احتيـاج       بـه همـه ي  كسي است كه نه تنها با انديشه و سخنش ، بلكه با تمام وجـود و زنـدگي اش   علي )32
  .هاي چند گونه ي بشري در همه ي دوره ها پاسخ مي دهد

اگر نيايش نباشد زنـدگي را بـه   ؟ نباشد زندگي را چه آتشي گرم كند اگر عشق؟ اگر ايمان نباشد زندگي تكيه گاهش چه باشد )33
اگـر ميعـادي   ؟ نباشـد مانـدن بـراي چيـست     ئمي ، موعودي در دلاگر انتظار مسيحي ، امام قا؟ شايسته اي صرف توان كرد چه كار

آن رود  و اگر بهشت نباشد صبر و تحمـل زنـدگي دوزخ چـرا؟ اگـر سـاحل      نباشد ديدن چه سود؟ اگر ديداري؟ نباشد رفتن چرا
چگونه از انـسان  خواهند معبود را از هستي برگيرند  و من در شگفتم كه آنها كه مي مقدس نباشد بردباري در عطش از بهر چه؟

 زند؟ انتظار دارند تا در خأل دم

 . ، با دروغ مي بازد و با عشق مي ميرد آدم با غرور مي تازد. ، دروغ و عشق ، غرور به سه چيز تكيه نكن )34

تـا  م ، تـا هرچـه دورتـر بيفـت    . م مي خواهم هر چه بيشتر بـرو اما، و خواهم مرد  شبي از شب هاخواهم افتاد ، روزي از روزها )35
پيش از آن كه مي توانسته ام بـروم و  ، خواهم حتي يك گام يا يك لحظه  نمي. مهرچه ديرتر و دورتر بمير، هرچه ديرتر بيفتم 

 .نهمي افتاده باشم و جان داده باشم ،م ، بمان

. از افق دور شده اسـت . طلوعش گذشته است زيرا سالهاست كه از ؛ ستدر مشرق ني. آفتاب من نه در مشرق است نه در مغرب )36
 ...او خورشيد بي غروب من است. او اهل غروب نيست. نيست در مغرب نيز. به اوج آسمان آمده است

 ساخته نيست )37

 
٢٥

يروهـاي  با تمام وجود با بسيج همه اندام هـا و ن  ، خواستن اگر آنگاه كه تقدير واقع نگرديده و از تدبير هم كاري
اگـر بـا    ، ، يك خواهش مطلق شويم ، اگر همه هستيمان را يك خواهش كنيم ، تجلي كند هست روح و با قدرتي كه در صميميت
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 .پاسخ خويش را خواهيم گرفت هجوم ها و حمله هاي صادقانه سرشار از يقين و اميدواريمان بخواهيم،

كوله بار سنگين خويش ناله ميكردند و من شايد؛   بردارد خيلي ها از؛ هيچ كس را توان آن نبود كه قدمي اگر گناه وزن داشت )38
 .كمر شكسته ترين بودم

 .دزندگي به رنج كشيدنش مي ارز ريزد، كه چشمان مشتاقي براي انساني اشك مي آنجا )39

 .يپس تا مي تواني خر باش تا خوش باش ! براي خوشبخت بودن ، به هيچ چيز نياز نيست جز به نفهميدن )40

 .آفرينند  بزرگ و احساس هاي بلند، عشق هاي زيبا و پرشكوه ميدل هاي )41

 .قلبش سياه مي شود ولي؛ پرهايش سفيد مي ماندد ،كبوتري شروع به معاشرت با كالغها مي كن وقتي )42

ي مـن  ايـن زنـدگ  . نفس گامي به تو نزديـك تـر ميـشوم     اكنون تو با مرگ رفته اي و من اينجا تنها به اين اميد دم ميزنم كه با هر )43
 .است

وقتي خواسـتم عاشـق شـوم گفتنـد      .، گفتند خرافات است وقتي خواستم ستايش كنم .بستند وقتي خواستم زندگي كنم، راهم را )44
،  را نگـه داريـد   دنيـا  .، گفتنـد ديوانـه اسـت    وقتـي خواسـتم خنديـدن    .، گفتنـد دروغ اسـت   وقتـي خواسـتم گريـستن   . اسـت  دروغ

 .ميخواهم پياده شوم

 .اي را باال ببري باش تا با افتادنت انديشه  خود را باال ببري همانند سيباگر قادر نيستي )45

 .دگير هر آنچه را كه خدا را از تو مي مي كنم كه اي كاش خدا از تو بگيرد برايت دعا )46

 .، آفرينش بدان پايان مي گيرد عشق تنها كار بي چراي عالم است ، چه )47

چقـدر زنـده نبـودن خـوب اسـت ، خـوب خـوب         دارم؟ ه چه مي كشم ؟ چـه حـالي  آيا در اين دنيا كسي هست بفهمدكه در اين لحظ )48
 .بخو

و هنگامي تشنه آتش شدم ، كـه در   زمزمه گشودم كه مخاطبي نداشتم هنگامي لب به هنگامي دستم را دراز كردم كه دستي نبود )49
 ...!اا و درييو در برابرم دريا بود

 . اندازه ي حرف هايي است كه براي نگفتن داردعميق هر كسي به حرف هايي هست براي نگفتن و ارزش )50

 .كشاند ملتهبانه به هر سو مي و به عشق نياز دارد،آدمي را همواره در پي گم شده اش، دلي كه عشق ندارد )51

 .داست كه هرچه پيش مي روند ، خطرناك تر مي گرد مهرباني جاده اي )52

 .است اسراف محبت،  دوست داشتن كسي كه اليق دوست داشتن نيست )53

 .نتوانايي نيست ، زاده آگاهي است و زاده انسان بود مسئوليت زاده )54

 .دكن دلي كه از بي كسي غمگين است ، هر كسي را مي تواند تحمل )55

 .دكسي به اندازه حرفهايي است كه براي نگفتن دار ارزش عميق هر )56

 .تعشق به آزادي مرا همه عمر در خود گداخته اس )57

 .يد ماندن مي پوسدر اگر پياده هم شده است سفر كن ، )58

 ما سنگيني مي كن )59
 

٢٦

 .دخدا و انسان و عشق ، اين است امانتي كه بر دوش
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 .داست كه در برابرش رام گرد قدرت نيازمند كسي )60

 .ن بي كساكسم خدا بود ، كس.نه آنچنان كه كسي مي خواست ، كه من كس نداشتم. مرا كسي نساخت ، خدا ساخت )61

 .كنند ، هست ش مي كنند ، بدان گونه كه احساسش ميهر كسي را نه بدان گونه كه هست احساس )62

 .زيبايي همواره تشنه دلي است كه به او عشق ورزد )63

كـه   و بـه هركـه دوسـت تـر مـي داري ، بچـشان       خدايا به هر كه دوست مي داري بياموزكه عشق از زندگي كردن بهتـر اسـت ،           )64
 !دوست داشتن از عشق برتر

و چه زشت است زيبايي ها را تنها ديدن و چه بدبختي آزاردهنده اي است تنهـا خوشـبخت   اما چه رنجي است لذت ها را تنها بردن           )65
 .در بهشت تنها بودن سخت تر از كوير است! بودن

 ؟ستي از توست تو خود براي كه هستياي كه همه ي ه )66

 .انسان آهنگي است كه خدا سروده است )67

 .انسان دهقان مزرعه ي وجود خويشتن است )68

 .يفه نمي شوددعا هرگز جانشين وظ )69

 .قابيل هميشه در تاريخ است چون هابيل مرده است )70

 .بزرگترين درد انسان انتظار دايمي اش است )71

قرآن كتابي است كه با نام خدا آغاز مي شود و با نـام مـردم پايـان                   .قرآن كتابي آسماني است اما بيشترين توجهش به طبيعت است          )72
 .مي يابد

 .چه قدر پر استكعبه اين خانه ي خالي چون خالي است  )73

 .هر كسي يك تاريخ است )74

 .دلهاي بزرگ و احساس هاي بلند، عشق هاي زيبا و پرشكوه مي آفرينند )75

اما چه رنجي است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زيبايي ها را تنها ديدن و چه بدبختي آزاردهنده اي است تنهـا خوشـبخت             )76
 .در بهشت تنها بودن سخت تر از كوير است! بودن

    ، شـايد ايـن اسـت دليـل          بنـديم كـه دوسـتمان دارنـد و در آشـكارا از آنـاني كـه دوسـتمان دارنـد غـافليم                       ، به آناني دل مي     در نهان  )77
 .نتنهايي ما

امـا  ؟؟،  هـر چنـد حاصـلي جـز رنـج وپريـشاني نداشـته باشـد               . چشمان تو را بر عريانهاي خويش بگشايد      ،  بگذار تا شيطنت عشق      )78
 !تحمل مكن ارامشش كوري را هر گز به خاطر

و در توحيد حصار گرفته و جان جامه تقوي به تن دارد و بـه                ، انساني كه در عشق ميگدازد و با خدا بيعت كرده است           ، باالخره )79
گـدازد و در امـر و    رسد و در عشق مي خواهد و از عبادت به جوهر ربوبيت مي    دعا مي فهمد و به     بيند و به حكمت مي     عرفان مي 

 .سازد ، انسان و جهان را دگر گونه مي  جهاد خودنهي و هجرت و

 مي )80
 

٢٧

بـزرگ كـه در آنـم و مـردي در انتهـاي ايـن        زيسته ام در جمع و اما مردي نيز هستم در اين دنيـاي  مردي بوده ام از مردم و
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٢٨

، رنـج   خويش و در يك كلمه مردي با بودن و در اين صـورت دردهـاي وجـود    تاريخ شگفت كه در من جاري است و نيز مردي در
 ."بودن"انساني تنها در اين عالم ، بيگانه با اين  ، حرف زدن هاي زيستن

پـس يـك   . بعـد فهميـدم كـه اينطـوري فايـده نـدارد          . كردم كه خدا يك دوچرخه به من بدهـد         وقتي كه بچه بودم هر شب دعا مي        )81
  ! مرا ببخشيادوچرخه دزديدم و دعا كردم كه خدا

 ، ايـ  اسـت و آنهـا ، در آن سـر دن   نيـ  و وضـع مـان ا      ميزي ر ي ، عرق م   اي سر دن  نيت كه ما ، در ا      كنم ، چگونه اس    ي با خود فكر م    يه )82
 !!! و خوردنختني در نوع راي دانم ، مشكل در نوع عرق است ينم! ...  خورند و وضع شان آن استيعرق م

   از بــين ميبــرد زنــدگي همچــون بــادكنكي اســت در دســتان كــودكي كــه هميــشه تــرس از تركيــدن آن لــذت داشــتن آن را           )83
 .نه به هر قيمتي زندگي كنيم ما آمده ايم تا با زندگي كردن قيمت پيدا كنيم

 ، همواره به ياد كساني هستم كه دوستشان دارم ولي مي تـوانم ادعـا كـنم كـه لحظـاتي كـه بـه يادشـان نيـستم نيـز                ادعا نمي كنم   )84
 .دوستشان دارم

، با آنكه تنهايند ولي از خود مي گريزند زيرا به خود و به عشق خـود و                   انداز انسانها غمي به دل نگير؛ زيرا خود نيز غمگين            )85
  .به حقيقت خود شك دارند ؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند

   .ترسي ، از نفوذ انديشه من مي زني از درستي انديشه من ، پس تو كه پوزه بند به دهان من مي حرف مزخرف خريدار ندارد )86

  .چه معجون تهوع آوري مي توان ساخت... كه با عقل مخلوط مي كني عشق را  )87

 ...، خاطرات پرواز روزي صد بار او را خواهد كشت هايش را كه بچيني بال براي كشتن پرنده نيازي به تير و كمان نيست )88

 !بشكند ديگر اعتراض نيست التماس است اگر... بغض، بزرگترين نوع اعتراض در برابر آدم هاست )89

مر گ است چرا زندگي مي كنـيم   چيست ؟اگر خنده است چرا گريه ميكنيم ؟ اگر گريه است چرا خنده ميكنيم ؟ اگر دگيزن )90
 ؟ اگه عشق نيست چرا عاشقيم چرا به آن نمي رسيم ؟ اگر زندگي است چرا مي ميريم ؟ اگه عشق است

چـه بـه   . خـواهي بـاش   جـا كـه مـي    ، هـر  نيستي، اگر شاهد عصر خودت و شهيد حق بر باطل  در صحنه حق و باطل نيستياگر )91
 .هر دو يكيست. شراب نشسته و چه به نماز ايستاده

 . كمي با كفش هاي او راه بروم ،اي خداي بزرگ به من كمك كن تا وقتي مي خواهم درباره ي راه رفتن كسي قضاوت كنم )92

  .بداو ادامه مي يا ، انسان بيش از زندگي است ؛ آنجا كه هستي پايان مي يابد )93

ت بـبخش و    م عطا كن و لذت ها را بـه بنـدگان حقيـر             ارجمند و حيرت هاي عظيم بر روح       خدايا اضطراب هاي بزرگ غم هاي      )94
 .زدردهاي عزيز بر جانم ري

   .شايد اين بدين معناست كه پايان نماز ، آغاز ديدار است. در شگفتم كه سالم آغاز هر ديداريست ، ولي در نماز پايان است  )95

 .آبي اسمان كه مي ببينم و مي دانم نيست و خدايي كه نمي بينم و مي دانم هست: نه زندگي دو چيز افسونم كرددر بي كرا )96

 .پذيرد نرا ميآكند وعامي  سازد و عوام فريب پخش مي دهد و منافق مي تهمت و دروغ را دشمن سفارش مي )97

ر )98 دن را خـواهـم آموخـتخـدايا تـو چگونه زيـسـتـن را به مـن بـياموز مـن خـود چگونه مـ.  

  .خواهند باشم نكند مي: خواهم باشم قرباني مني را كه خدايا شهرت مني را كه مي )99
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٢٩

بـه نظـر شـما چـه لباسـي را بـه زن امـروز         :زماني مصاحبه گـري از معلـم صـداقت و صـميميت دكتـر علـي شـريعتي پرسـيد         )100
فكر زن را اصالح كنيـد  . نمائيد  دوزيد و بر تن زن امروزنميخواهند لباسي ب: علي شريعتي در جواب گفتند  دكتر بپوشانيم ؟

 .اوست او خود تصميم ميگيرد كه چه لباسي برازنده

كنند كه سر مي روند اما كافي است  اي مثل قرص جوشانند؛ در ليوان آب كه بياندازيشان طوري غليان كرده و كف مي عده )101
 .هم كمترند كمي صبر كني بعد مي بيني كه از نصف ليوان

كه احساس تنهايي را پديد مـي آورد   خداوند نيز دوست دارد كه بشناسندش نمي خواهد مجهول بماند مجهول ماندن است حتي )102
 .بزرگ روح آدمي است مجهول ماندن رنج. و دردبيگانگي و غربت را

 .هر كسي يك سراسيمگي بالتكليف است. يك نوسان دائمي. انسان عبارت است از يك ترديد )103

 .بودنمان انتظار يك بيت شدن. م در اين مثنوي بزرگ طبيعت مصرع هايي ناتماميم احساس مي كن )104

 .خداوندا من با تما م كوچكيم يك چيز از تو بيشتر دارم و آن هم خداي است كه من دارم و تو نداري )105

طرف جريـان آب  براي شناكردن به سمت مخالف رودخانه قدرت و جرات الزم است وگرنه هر ماهي مرده اي هم ميتواند از                     )106
 .حركت كند

 .هر كس بد ما به خلق گويد ما چهره دل نمي خراشيم ما خوبي او به خلق گوييم تا هردو دروغ گفته باشيم )107

 خدايا هر كه را عقل دادي ، چه ندادي؟ و هر كه را عقل ندادي ، چه دادي؟؟؟ )108

 .زنده بودن را به بيداري بگذرانيم كه سالها به اجبار خواهيم خفت )109

م از مردمي كه خود زير شالق ظلم و ستم زندگي مي كنند و بر حـسيني مـي گرينـد كـه آزادانـه زيـست و آزادانـه                              در عجب  )110
ردم. 

 .انسان مجبور نيست حقايق را بگويد ولي مجبور است چيزي را كه مي گويد حقيقت داشته باشد )111

 .ايمان و دوست داشتن. فرهنگ . آزادي . زندگي چيست ؟ نان  )112

 .دن به هيچ چيز نياز نيست جز به نفهميدنبراي خوش بخت بو )113

 بگو ما چه كنيم؟! نگو در كربال بر تو چه گذشت: اي زينب )114

وهرچه را كه تو زود مـي خـواي ديـر     تا هرچه را كه تو دير مي خواي زود نخواهم خدايــــــــــا سرنوشت مرا خير بنويس )115
 .نخوام

 .ا مذهبي بودم بدون آنكه خدايي داشته باشممذهب شوخي سنگيني بود كه محيط با من كرد و من سال ه )116

 .ورمآمن هيچ گاه دوست داشتن خود را تا باال ترين قله هاي عشق پايين نمي . دوست داشتن خيلي بهتر از عشق است )117

 .ارزش انسان به اندازه حرف هايي هست كه براي نگفتن دارد )118

 .بنگر به طرف كدام يك مي روي .ت فرشته بي نهايت لجن و بي نهاي. انسان نقطه اي است بين دو بي نهايت  )119

 ...د بيا گناه كنيم جايي كه خدا نباش )120

انسان به اندازه اي كه برخوردارتر است انسان نيست بلكه انسان به اندازه اي كـه خـود را نيازمنـد تـر حـس مـي كنـد انـسان                                )121
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٣٠

 .است

 .وشبختي بودندلحظه ها را گذرانديم كه به خوشبختي برسيم؛ غافل از آنكه لحظه ها همان خ )122

  ...او جبران تمام نداشتن هاي من است.حتي اگر تنهاترِين تنهايان باشم باز هم خدا با من است )123

 .شرافت مرد هم چون بكارت يك دختر است اگر يكبار لكه دار شد ديگر جبران پذير نيست )124

 .مي كندانسان به اندازه اي كه به مرحله انسان بودن نزديك مي شود ،احساس تنهايي بيشتري  )125

 .ها را گر معلمي هستم كه چگونه انديشيدن را به من بياموزد، نه چگونگي انديشه ستايش )126

 .وار زندگي كن و در عصر خويش معمار كعبة ايمان خويش باش ابراهيم  )127

 .است ، خودش ظالم را ياري كرده هر كس مظلوم است )128

 .خواهد اي مي مردن هم همچون زيستن بهانه )129

،  ، چـه بـه شـراب نشـسته باشـي      ايستاده باشي ، چه به نماز خواهي باش ، هر جا كه مي  باطل نيستيوقتي كه در صحنه حق و )130
 .هر دو يكيست

 .از سكوت اگر به خشم آمدي سكوت كن )131

 .دهند تا زنده بمانند، مردگان خاموش و پليد تاريخند آنان كه به هر ذلتي تن مي )132

 .اند ، وگرنه يزيدي د بايد كاري زينبي كنندآنان كه ماندن. ، كاري حسيني كردند آنان كه رفتند )133

هـايي هـستند كـه سـعادت را بـه خـاطر صـعود بـه قلـة عظمـت بـه اعمـاق دره پـرت                              ، انـسان   هاي گوارا و معطـر تـاريخ         ميوه )134
 .اند كرده

 .زيبايي به خوش سيرتي است نه به خوش صورتي )135

 .سوزد كه بسازد بسوزد ولي معلم ميسازند كه  ظلم است كه معلم را به شمع تشبيه كرد زيرا شمع را مي )136

، وقـار    كارانـه   هـاي رقيـق و نـازك        آرايـش  هـاي ظريـف و      ام كه بـه جـاي خاتمكـاري و كاشـيكاري            دوستدار هنرمنداني بوده   )137
 هـاي دهـشتناك و   دشـت  وحشي و ابهت و اقتدار آسمان گرفتـه و مـصمم زمـستاني و پهـن     هاي هاي لجوج و خشم طوفان كوهستان

 .اند نر خويش ساختهخشن را سرماية ه

زندگي به من آموخت، براي بهتر ديدن عظمت و شكوه هر چيز بايـد قـدري از آن                  ... سفر هيچ چيز به جز دلتنگي ندارد، اما        )138
 .دور شد

دمنـد   ها مـي  است كه افسونگران چيره دست در گره    در فلق بگريز اي سوار سپيده صبح كه سياهي شب همه جا را فراگرفته              )139
 .ماو دوستان دشمن ك

كنم؛ خاموش مردن بهتـر از        ؛ اگر نتوانستم ، سكوت مي      خواهم فرياد كنم    ؛ مي  نالم؛ قرنها ناليدن بس است      ، من هرگز نمي    نه )140
 .تناليدن اس

نـه  .زدند و انسان برداشـت،همين اسـت   كه خدا بر زمين و آسمانها و كوهها عرضه كردو از برداشتنش سر باز» امانت «آن )141
خود بـه  ن انسا،  كه در يد قدرت خداوندي است كاري. است»مسئوليت ساختن خويش«...طاعت  و نهعشق است و نه معرفت است
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٣١

 ...گيرد دست مي

 .ددر مملكتي كه فقط دولت حق حرف زدن دارد هيچ حرفي را باور نكني )142

ين دردش را هاي تـنش را نـشانمان دادنـد و بزرگتـر       ، زخم  افسوس كه به جاي افكارش     . لبيك بود  ٔحسين بيشتر از آب تشنه     )143
 .بي آبي ناميدند

 .هايش را ديد و شناخت ، كتابش را و پيغمبرش را و بهترين دست پرورده براي شناختن هر مذهب بايد خدايش را )144

 .در راه گم شدن از گمراه شدن بد تر است )145

 .نعمتي است كه خدا به هركس داده كاش نگيرد و به هر كس نداده كاش ندهد"آگاهي  )146

بايد دست اندر كار باشند تـا آدم بيـدار شـود و     كند و اينكه عشق و عقل هر دو  كه مسئوليت معنا پيدا ميدر داستان خلقت است )147
 .به بينايي برسد

، غلـط راه     ، اگر درست راه برود، زودتر ممكن است راه درسـت را بيابـد تـا آنكـه در راه درسـت                      كسي كه راه را غلط رفته      )148
 .رود مي

 .كنيد، خوب به آن حمله نكنيد، بد از آن دفاع كنيدخواهيد حقيقتي را خراب  اگر مي )149

 .تواني نوشت هاي نويسندگان، اگر بداني ، خود مي سرنوشت تو متني است كه اگر نداني دست )150

 .بينيم بينيم ، جهان را ما آنچنانكه ما واقعا هستيم ، مي جهان را ما ، نه آنچنانكه واقعا هست مي )151

 .نيك شد» انسان«يك بودن است و » بشر« )152

 .مسئوليت زاده توانايي نيست ، زاده آگاهي و زاده انسان بودن است )153

 از جهلي ...ت روشنايي ، طليعه نجات بشريت اس آگاهي اگر چه به رنج ، ناكامي و بدبختي منجر شود ، طليعه راه و طليعه )154
 .آورد ، هيچ چيز ساخته نيست قاطعيت مي كه خوشبختي ، آرامش ، يقين و

 .رود آيد ، اما اگر خود را پيروز بشماري ، يكباره از دست مي  دست نميپيروزي يكروزه به )155

هـاي ديگـران را       آفريند انـسان اسـت نـه بـه ميزانـي كـه آفريـده                انديشد ، انسان است، به ميزاني كه مي         انسان به ميزاني كه مي     )156
 .كند نشخوار مي

 ملـي خـودش دشـمني اسـت كـه اسـتقالل و شخـصيت        بايد دانست كه بزرگترين معلم براي به دست آوردن استقالل و شخصيت          )157
 .است ملي اش را از او گرفته

 .اي به آن دنيا است عرفان دري است به دنياي ديگر ، كه بايد باشد و هنر، پنجره )158

 .انتظار آمادگي است نه وادادگي )159

، واقعيتـي بـر گونـه    اسـت   تجـسم يافتـه   علي آشكار ترين حقيقت و مترقي ترين مكتبي است كه در شـكل يـك موجـود انـساني     )160
 .كه بايد باشند و نيست اساطير و انساني است كه هست از آنگونه

 .كند لنگند، نيايش بلند ترين قله تعبير را در پرواز عشق در شب ظلماني عقل پيدا مي آنگاه كه كميت عقل مي )161

 .مكتب، وحدت ، عدالت: اسالم علي بر اين سه پايه استوار است  )162
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٣٢

 . نياز دارند و روشنفكر به ايمانتوده مردم به يك آگاهي )163

كشد   شود و اگر دشمنش را نمي       شهيد انساني است كه در عصر نتوانستن و غلبه نيافتن ، با مرگ خويش بر دشمن پيروز مي                  )164
 .كند رسوا مي

 .گيرد و به دستي شرع را سپر اي است كه باطل به دستي عقل را شمشير مي چه فاجعه )165

 ٔكنـد و الزمـه   داند تقليـد مـي   داند ، از آنكه مي نمي نيست ، بلكه اساسا كار عقل اين است كه هرگاهتقليد نه تنها با تعقل سازگار  )166
 .جا خود را نفي نمايد و عقل آگاه را جانشين خود كند عقل اين است كه در اين

 . توحيد عالم توحيد انسان استٔ توحيد خداوند ، توحيد عالم است و الزمهٔالزمه )167

مه چيز را براي يك هدف دادن و بـه پاداشـش هـيچ چيـز نخواسـتن ، ايـن انتخـاب بزرگـي اسـت ، چـه             عشق عبارت است از ه     )168
 ...!يانتخاب

هاي بزرگ و ميوه  همچون فرو كردن درخت وارد كردن علم و صنعت ، در اجتماع بي ايمان و بدون ايدوئولوژي مشخص ، )169
 .مناسب دار است در زمين نامساعد در فصل نا

 .فدا كردن آسايش زندگي براي ساختن وسايل آسايش زندگي: شود  ان امروز در اين جمله خالصه ميزندگي انسي فلسفه  )170

آنچـه كـه يـك فكـر و يـك مـذهب را مـسخ         شود ، دشمن زنده كننده دشمن است ، بلكه هيچ چيز به وسيله دشمن منحرف نمي )171
 .دهد ، دوست، خودش را نشان مي كند ، دوست است يا دشمني كه در جامعه مي

 هنر يك ذات عرفـاني و جـوهر احـساس مـذهبي             …هنر تجلي روح خالق آدمي است، هنر با مذهب خويشاوندي ديرين دارد            )172
 .دارد

 .جهل، نفع و ترس عوامل انحراف بشري )173

 گريزم و از مردم به تنهايي پناه برم از تنهايي به ميان مردم مي )174

 .اند گذاشته» زهد«ريبكارانند، كه نام فريبشان را كنند، ف مي» نان«جانشين » خلق«را در زندگي » عشق«آنان كه  )175

گـردد و نيمـه اش را در بـر گيـرد و تمـام       هر كس مسيحي دارد، بودايي كه بايد از غيب برسد ، ظهور كنـد ، بـر او ظـاهر    )176
در  نهـا ها ، مگر نه وحدت غايت آفرينش است ؟ پروانه مسيح شمع اسـت ، شـمع ت   نيمه ها است در پي زندگي جستجوي نيمه. شود

 جمع ، چشم انتظار او بود ، مگر نه هر كسي در انتظار است؟

 .دو بيگانه هم درد از خويش بي درد يا نا هم درد با هم خويشاوندترند )177

 .بي نهايت فرشتهوبي نهايت لجن : انسان نقطه اي است ميان دو بي نهايت )178

 .آن گاه كه تقدير واقع نگرديد از تدبير نيز كاري ساخته نيست )179

 .اگر پيش از مرگ به كار نيايد پس از مرگ به هيچ كار نخواهد آمدمذهب  )180

 .است » حماقت« فرزند نامشروع» ي خوشبخت« اساسا )181

 !يمي تواني خوشبخت باش » نفهمي« اگر توانستي  )182

 .طبقه اي كه كار مي كند و نمي خورد:2طبقه اي كه مي خورد و كار نمي كند :1: جامعه دو طبقه دارد )183
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 .و نشناختن ها و نفهميدن ها كه به اين مردم آسايش و خوشبختي بخشيده استچقدر نشنيدن ها  )184

 .تمام بدبختي هاي آدم مال اين دو كلمه است يكي داشتن و يكي خواستن )185

 .چقدر ندانستن ها و نفهميدن ها كه از دانستن ها و فهميدن ها بهتر است )186

 ا چيزي را كه از اين جهان آرزو مي كند از دست بدهد؟كيست كه تنها آروزي هميشگي اش در اين جهان اين باشد كه تنه )187

را تنها كساني در زندگي آدمـي آفريـده انـد     ها كه از در مي آيند و مي روند چهارپايان نجيب و ساكت تاريخ اند حادثه ها آن )188
 .يا به درون پريده اند... و كه از پنجره ها بيرون جسته اند

 .نوني بعضي رنگ ها نبيني بعضي افكار را نفهمي بعضي حاالت را حس نكنيبعضي اصوات را نش: چقدر دعا مي كنم كه )189

 .با همه چيز درآميز و با هيچ چيز آميخته مشو در انزوا پاك ماندن نه سخت است و نه با ارزش )190

نيـستي هركجـا كـه خـواهي      در صحنه حق و باطل نيستي وقتي كه شاهد عصر خودت و شهيد حـق و باطـل جامعـه ات    وقتي )191
 .هر دو يكي است  در نماز ايستاده باشي چه به شراب نشسته باشيباش چه

 .حوادث انسان هاي بزرگ را متعالي و آدم هاي كوچك را متالشي مي كند )192

 .پوچي پاكي پليدي: اين سه راهي است كه در پيش پاي هر انساني گشوده است )193

 .جبران پذير نيستشرف مرد هم چون بكارت يك دختر است اگر يك بار لكه دار شد ديگر هرگز  )194

   از راه هـايي مرويـد كـه رونـدگان آن بـسيارند از راه هـايي برويـد كـه رونـدگان آن          « چقدر دوست دارم اين سخن مسيح را     )195
 .»كم اند

 آدم باالخره مي ميره حاال من به اسهال خوني بميرم بهتره يا به خاطر حرفم؟ )196

 .دآن جا كه عشق فرمان مي دهند محال سر تسليم فرو مي آر )197

 .چاپلوسي يونجه لطيفي است براي درازگوشان دمبه دار خوشحال )198

 .گريستن خوب نيست مگر بشود جوري گريست كه چشم ها نفهمند )199

پروانه ي شمع اگر هم چون مرغ خانگي نه بر گرد شمع كه در پي خروس مي رفت زندگي در زيـر پـايش رام مـي گـشت و                                )200
 .آسمان بر باالي سرش به كام

خود دفاع كردن براي تبرئه خود جـوش   يكي درد دل كردن كه كار شبه مردهاست و يكي هم از:  دارم از دو كار نفرت من )201
 .دنيازمند نيست از ناله شرم دار شجاع به همدرد. زدن كه كار مستضعفين است

خـويش   هنياز نيست جز به نفهميدن و ياس انسان امروزه ياسي است ناشي از آگاهي اش بـ  براي خوشبخت بودن به هيچ چيز )202
 .و خوش بيني انسان در تاريخ زاييده ي جهلش نسبت به خويش است

 .دزني كه زيبايي انديشه پيدا كرده باشد زيبايي بدنش را نشان نمي ده )203

كه اين دو ربطي به هم ندارند .شعور مذهبي پديده را مردم يا عوام نمي توانند از هم سوا كنند يكي شور مذهبي است يكي دو )204
 .كند كه شعور مذهبي هم دارد مذهبي دارد خيال ميآن كسي كه شور 

 .ت به ميزان معلوماتي كه دارد عالم نيست بكله به ميزان مجهوالتي كه در عالم احساس مي كند عالم اس- نه تنها -هركس  )205
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 كنـد   انسان به ميزان برخورداري هايي كه در زندگي دارد انسان نيست بلكـه بـه انـدازه نيازهـايي كـه در خـود احـساس مـي                            )206
 .انسان است

 .داين كه قومي خوب سواري بدهد بايد احساس انسان بودن از او گرفته شو براي )207

 .من تاب تنگنا ندارم. چقدر اين قفس برايم تنگ است )208

  
******************************** 

 
 

 اار و دنوه های ااد

) 1 (  
 چیسمت؟ 

تی شب  ب در  زی غر  خند پر مالمت و    
 ات ،  که   اده به چنگ شب

 گام و ىب ان
 .در آرزوی رس زدن آاب گ

دم در ا زندىن چه اد   
 آمد جواىن که در  ادی رس

امد  رسآمد جواىن و ما را 
ام وىي از ا زندىن  

  

) 2 (  
 از دیده به ش اشک خون ىم آید

 آید وندل خون شده ، از دیده بر ىم
ق ه  ه که از   دل خون شد از ا    

 ىم دید که آهنگ ون ىم آید
  

) 3 (  
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٣٥

ست  چو کس  زن د آا 
 شه موش شم چه هب که از

ست مهدرد ، هب  چو ری ا 
 شم که از د ران فراموش

  

) 4 (  
اپر  

  !چه اىه  از ؟
   کردیا ىب آنکه خود خوا اس زندگی

  !اوندا
  اگر روزی ز عرش خود به زیر آىي

  اس ر ىش
رت را برای تکه ىن   وغر

اندازی   به زیر ی دان 
ته   و شب آهسته و 
  هتی دست و زن ته

  به سوی نه ز آىي
  زم و آمسان را ک ىم گوىي

  !منی گوىي؟
  !اوندا

اگر در روز گرما خ تان   
  ی دار بگشاىيت بر سایه 

  ت بر سه ی مىس ق اندود بگذاری
ری آن طرف و  

ىن   ارت های   
ا برای سکه ای ا سو و آن سو در روان شد و ا    

  زم و آمسان را ک ىم گوىي
  !منی گوىي؟
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  !اوندا
  اگر روزی  گردی

د  خ گردی ز ل     
ه قت از  ا دن، از ا بدعتیامن شوی از    

ئوىل   اوندا  
  اوندا  ىم داىن که اان دن و ماندن

ا چه دشوار است در ا د   
اس رسشار است  !چه رن ىم کشد آنکس که اان است و از ا

  

) 5 (  
 روزی از روزها ،
 شىب از شب ها ،

 و خوا د ، خوا ااد
م ش بر واما ىم خوا هر چه    . 

فمت تر   هرچه دو  ، ر
فمت ،   هرچه دیرتر 

تر مبم هرچه دیرتر و دو  . ر
ه ، منی    م  حىت خوا 

م و مبا وش از آن که ىم اته ام بر  ، 
  .مه ااده شم و ن داده شم ،

  

) 6 (  
د ريادم شد حرىف نز آه به آىس بر و  

 دنگاىه نك آه دل آىس بلرز
ويم آه آزار د آىس را  خىط 

 يادم شد آه روز و روزر خوش است
ست  .وتا دل  دل 
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٣٧

د را ىم ويم؛ صداهاي   بما آدما مهیشه 
نمي ا را ىم  پر ر ن ُ 

 و رهاي سخت را دوست داريم
که خوب ها  ... يفل از ا

د؛   آسان ىم آ
د؛  ىب رنگ ىم ما
 .و ىب صدا ىم روند

  

) 7 (  
 روز شاید  رنگ داشت هر اگر دروغ

فه ىم ت ده ها رنگ کامن از دهان ما    
اب تر چها د و ىب رنگی   ک 

ق اراع داشت  اگر 
  زم را زیر ی خود داشمت

کردی  و  هیچ ه عزم ود منی 
 آنگاه شاید پرچم رىي ا در ق ها به متس ىم گرفىت

ود که ىم بردارداگر گناه وزن داشت   هیچ کس را ان آن 
د ود نزدیک ا  نه ىم شد,اگر دار    مهه وت د

 و متام توای ره م مهه د
 و هیچ کس در ت هیچ کىي پان منی شد 

قت داشت  اگر خواب 
ی دم  رمهیشه   در آن سا س لیز از  و   

نداگر مهه سکه دا,یدندا منی پر ش از   دهلا سکه را 
ر ار خیان خواب گندم منی دید  یکو 

ار او د  دیگری از رس جوامنردی ىب ارزش سکه اش را   
ود زندگی ىب ارزش ال د اگر گ  ,ود اىي   ز  ,شاید  خوىب  

کدام هبانه ىم خندید و ىم گرتمي ود به  ق  اگر    ؟ 
ه ب را انده ىم کرد؟ کدام   
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٣٨

د؟ رچگونه و روزهای تلخ را ب ىم آو  ر
د ده اش تر از ای گامن  آری   ,ود ق   اگر   

ق ىم گذاند ود قلا متام حجم خود را در ایار  اگر نه   
ده ست  رو   داىن که زخم خو

د  را ازش ىم کردم  بگیسوان 
  گی را که  به شه ات زده دم به در نگه ىم داشىت وو 

تاىب به سالمىت دمشنامنان پر ىم کرد ایامنه هاميان را ش  ما 
 

) 8 (  
 اول روز راىن را به طر داری؟

دوید مي خندیدندا چ شد فلگ 
 زید ق و روبه شاالپ شپ های  آد   

؟دوم رو و رز راىن   
ده دی و  فلگ شدم ىن اش را کرده دی چ آو ش  ر    

 مسىع ىم کردی  خیس و 
 و شانه مست چپ  مال خیس د

؟ و رو سوم روز    
ی رگفىت رست درد ىم د و حوص نداری رسما و  

 چ را مل الی رس خودت گرفىت 
 .و شانه راست  مال خیس شد

؟وچ  و ش را  رند روز    
 به طر داری؟

د بو اضافه آمدی و چ   رکه 
د   و ان نر که پ های چ ی  وبرای ا    

 تر راه بر ودو م از  دو  …ر
 ...وفردا دیگر برای م زدن منی آ تا بر
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 آرتا رحيمي................................................................................................. .......................................................................................................................................................................كالم شريعت 

 
٣٩

) 9 (  

 ىن آوه از وصیت مه دآ  رشيعىت 
 هرچه ىم خواىه  ش ... ش ، اما دم، !!!آدم دن ها است آه به ا ها و ن ناخ دن ها و در    

آسایش و خوخىت شیده است  !!! م اوست؟ دمشن آدىم مگر منی داىن بزرگ تر   ش اىن خر ىم  پس
اوز گرگی فكر ، از گرگی ن ه انگتر است . خوش ىش . از برای خو  دن ، به هیچ چ ختـ  

دن  ـــست جـــز بـــه ن ه کـــه پـــر بـــر انـــدامم نـــزد تـــر بـــه ا! ــ شی ، ســـال هاســـت ، از آن  ایـــد   ، د آ ـــ  یـــد فـــر ـــ  و 
از کـــردم مهچنـــان ىم پـــرم د و از آـــان ، از م نـــه پـــر ورو ــ   . و بـــه ز بـــه ســـوی زمـــ شـــسته ام ، و دیگـــر رسی  هرگـــز  ـــ 

ـــــــره د ـ ــــــواد  ـ ـــــــشـ ـــــــان ، در راه پـ ـ ازی رو بــــــــه آمسـ ـــــــر ـــــــدوخمت ، پـ ـــــــ نـ م بــــــــه زمـ ــــــدم ،  ـ ـــــــه هــــــــا بــــــــر نگردانـ ـــــــوه نـ م هــــــــای کـ وا و   ـــــــ ـ 
التر از زم تر و  ه دو افالک و هر   ر  ا تر به نزد ه   ! و هر 

  

) 10 (  

 ىن از دک  رشىت
ـــــــت دارم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــه ىم دوــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــا را نگــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــادا، هــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــرای روز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــده داری بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گ شـ  ــــــــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــا را، ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــا را متهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــ… هــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــ اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــه   جخــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــا را کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هــ

دا شـــــود! کـــــىن جارزمشندنـــــد الـــــىك خـــــر کـــــىس منـــــی   ـــــیـــــد آد یـــــد بـــــداىن کـــــه ! ـــــ مـــــ ىش و  ه از خـــــودت  یـــــد مهـــــان   ـــــ
نش یامن واىه شد گ شـده  ت کـه ال ىم! گففردا، از اوز   شت مانـده، کـىل د ـرود کـىل دوـت دارم  ـ

ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــر کــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــه خــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــده کــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــمت مانــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــردهجو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــده ىس نکــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــار شــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ   ای و رویـــــــد ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــىن! انــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــندوقت را ىل کــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــداری صــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــــت نــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .! فرصــ
ــــــــی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــده و منــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــگ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــندوقت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــــىش صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــودت بکــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــان رشوع ىم… اش ِاىن  خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــر کردــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــه خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــىن بــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــر ! جکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــامىن اگــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی مـ

 اگر ی ر کرد اگر نگاهش را دوست داشىت ترانـه ر به نگا   را داشـت اگـر ا آمد اگر    ا بـه صـدای
د خواند ی سه اگر حرىف را گفت که حرف  د اگر ادالىل کرد که ت داد در ر اگر شوخ و گ د  ب

ره اگر مدام به خنده نگ را ـا داد بـرای یـىك  دوـت دارم خـر ىم مـات انداخت و اگـر  جهـای   ـ  کـىن بـرا ی
گ ىم   ــــیــــىك  د برا اىي    ىم! کـــــىن جشـــــود خــــر ىم ـــــ ــــ ـــــدر ز  ــــد ىم مـــــاىن؟ ـــــىن آدم  ىم صـــــ نـــــد  هــــاگ

ری و رکــه! هــا زدن بــه اعــتامد آدم بــه مــخ… نــد بــه هــی ممــت ىم امــا بگــذار بــه … گــی ــسواــفاده کــردن بــه 
د بدو ا وقت ل اوز  را ىم  شان لیز شود آن  بگذار صندوه! سن  برد  ن   ندکه او ر را به د  . 
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