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  شا هفقط به خاطر عقيد

 ه او،بـ طر عشق كه به خا ييطاقت فرسا يها همه درد و رنجآن  پس از
و در تپـه و   يردانگشيده بودم، داشتم آرام آرام در بيابان حيرت و سرچ
 ييـز چاهم به گاه نگزدم نا مي امگران، جفراق و ه مظلوميت و يها هرد

ه و آ يكرد، جلـو رفـتم، صـدا    مي لبجبه خود  هم راجتو از دور ،افتاد
ن مـ  يبـه سـو   افتم، دستانش ررلو جيشتر بتنم را لرزاند،  ناله و فغانش

  تم؟دانست من كه هس مي انگار ،كرد دراز
بـه مـن دسـت داد،     ييبـ جع رايريستم، احساس بسگن را چشمانش

چشـمانش داسـتان   در  هد، از اشـك حلقـه زد  شبا يا هاين نيز آوارشايد 
 ه وجصة شكنق، شدناكررفته و دگ يخواندم، از صدا مي ظلم و ستم را

  .زدم مي قرا ورمان جباران ز يتذا
 ي، عاشـق هديـ جنر يا هآوار ،ون مـن چـ بـود هم  يا يبهنيز غر او !يرآ

 يانـدك  زپـس ا  ،بال شكسته و رپ يا هنستوه و پرند يدهاجدلسوخته، م
 يمرتضـا  ؛پرسـيدم  را شـانش يش، نـام و ن زيبـا شـمان  چ ريسـتن در گن

 شكنـار  ،ديگـران در فـردا   يبـرا  يپارسال، مصعب امسـال و راهنمـائ  

  .شنيدمان جوش و گا ب را اش يگزند هصق تم وسنش
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 ييوجـ  حقيقت به تمام معنا و يفعال، عاشق يپزشك ،زممتا يروحان
  .يافتم ار او رايع تمام

زندگي مرفهي داشته بود، پدر و مادرش نيـز پزشـك بودنـد، ماشـين،     
ش ا هفقط بـه خـاطر عقيـد   ش ا هعقيدموبايل و ويال نيز داشت، اما به خاطر 

  .همه را رها كرده بود
ان، آوارگي و در به دري، محروم شـدن از همـه چيـز را    شكنجه و زند

  .ي سالم و صحيح، قبول كرده بودا هتنها به خاطر انتخاب عقيد
وقتي صداقت و پـاكي را از او درك كـردم،    ،ورزيدم مي به او عشق

  .در اعماق قلبم جاي گرفت ،وقتي اين خلوص نيتش را حس كردم
  .فته بودندو فرزندش را از او گر به خاطر عقيده، زن

  .را غصب كرده بودند شا ييش پول و ثروت و داراا هبه خاطر عقيد
ش از دانشگاه، حوزه و هر پست و مقامي اخراجش ا هبه خاطر عقيد

  .كرده بودند
وقتي مرتضي را ديدم، وقتي دست كشيدن از زن جوان و فرزنـدش  
را متوجه شدم، وقتي رهـا كـردن درس و دانشـگاه و شـغل و مقـام را      

اس نمـودم، فهميـدم وقتـي كـه حقيقـت خـود را نمايـان كنـد و         احس
جو به حقيقت دست يابد، دست كشيدن و فدا كردن هر چيـزي   حقيقت

  .در راه حقيقت برايش چقدر آسان و شيرين است
 يصادق و حقيقي بود، هركس كه واقعاً شا به خاطر آن عشق دروني

اختيـار   بـي نشسـت،   مـي  كرد، و در هر مجلسي كه مي را به خود جذب
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به ديگـران  ش ا درونيكشيد، و از آن آتش  مي اطرافيان را به سمت خود
خود بنده از او درس استقامت، اخالص و ايثـار  . بخشيد مي گرما و نور

را آموختم، استقامت در راه دين، استقامت بر عقيده و آرمان خويش، و 
 يكالتشدليل م هب ي، وقتيرمان حقيقدر يك كالم بها دادن به هدف و آ

نامعلوم سـفر   يديار يبور شد مرا ترك كند و به سوجش آمده، مپيكه 
  .ذاشتگ يم و اندوه به جاغاز  ييدنيا با نمايد، مرا

او را  كرد و مي نگاهند كوچك مرا زفر يوقت ،آخرين لحظات بود در
خودش افتاده اسـت،   كوچك »نويد« به يادكردم  يبوسيد، احساس م يم

عزت  اما به خاطر ،رفتگ يم يشزد و صدا يممانش حلقه شچاشك در 
  .نكنندس ران احسايگتا دزد  مي به خندهرا  شت، خودشكه دا ينفس

 كنم كه با ينم شاموردارمان را فيلحظات د ينخرر آوقت اشعاچ هي
از درد و فـراق و   يكـه حـاك   يتم، كلمـا غ حزن و اندوه وز پر ا يصدا

  :خواند مي هجران بودند،
     همه شب سخنم ستا من اين روزها فكر

  افل از احوال دل خويشتنمغرا چكه                             

uΖ$﴿ يبايز هبا جمل گفت او را مي يوقتي از درد و ناراحت ç6ó¡ym ª! $# zΝ ÷èÏΡ uρ 

ã≅‹ Å2uθø9 $# ﴾N )شــعار  دادم و بــا يمــ يســكينت .).173: آل عمــران﴿Ÿω ÷βt“ øtrB 

āχ Î) ©! $# $oΨ yètΒ﴾N )بدرقه نمودم او را ).40: التوبه.  

كـدامين   يكدامين ديار و سرزمين، و بـه سـو   ياما به كجا رفت، به سو
ر گـ ر كلمـات وجـود نداشـتند، و ا   گـ بـود، ا  ير قلم نمـ گسرنوشت؟ راستي ا
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 بـاخبر  يان الهـ گدلسـوخت  يگاز زنـد  مـا بـود، چگونـه    يكار نمـ  در ينوشتن
  .فهميديم مي آنان را يگنه جريان زندگوشديم، چ مي

بوسيم و در مقابل عظمـت و   يم نازنينت را يها دست! قلم ياپس 
  .آوريم مي فرود گيجالل خالقت سر تعظيم و بند

 ن وگاذشـت گان و گـ بزر يگور و تفكـر در روش زنـد  شـ مطالعه و 
 ستا سرجال، سراسر تجربه و در يگين خاطرات و حوادث زندچنهم
  .كنند مي كه مطالعه يآنان يبرا

ـ  يب گمشـده  ز اين غرا يبه همين جهت دوستان تـا   دخواسـته بودن

ينـده  آ يد درازد، شـ يـ كاغذ بر بر درد و رنج خويش را پر يگزند وقايع
 يشـايد روز  افتنـد، و يـا  ي را تآن حقيقـ  هبر اثر مطالع يجويان حقيقت

 بـاالخره توانسـت او را   افتـاد و  شا هآوار ركوچك بـه يـاد پـد    "نويد"

ــا شــايد روز ،بشناســد ــادرش حقي يو ي ــدر و م ــد و  قــت راپ فهميدن
  .رفتندگوش آغدر  آمد و فرزند دلبندشان را ششان به جو عاطفه

ديـر   يگـ وارآت حـبس، شـكنجه و   الاما متاسفانه او به علت مشـك 

درد و رنـج   ،ش بنويسـد ا يگخواهد از زند مي كرده است، االن كه اقدام
 و ياين همه آوارگـ  يوقت يرد، وگ مي ها قدرت تفكر را از او آن شكنجه

. دهد مي ستد نديشيدن را ازا قدرت بيان و كند مي تصور را يبه در در

هم كـه توانسـته    ركه همين قدآن شديم  اين اوصاف باز بر يتمام اما با
پر  هدردنام يك ان به عنوانگمنتشر نماييم تا خوانند را آن بنويسد، ستا
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شك و ترديـد   يدنيا در وان امروزجنسل  و .رندگبن به آن زگداسوز و 
  .نكند يگندز

  
  .زور آنبه اميد 

  هجري شمسي25/5/1381
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ت و نور هداي ،انديشه، عقل و خرد كه فكر ورا  يسپاس خالق هست

 و هدر قبضـ  يكنيم كه كل جهان هست مي شرا ستاي يذات پاك .فريدآ را
ه گابــه پيشــ يگتعظــيم و تكــريم و بنــد ســر ،وســتامطلــق  ي احاطــه

ن را دخـرد و انديشـي  ، علم و معرفت كه به ما آوريم يفرود م يخداوند
  .فرموده است يارزان

نيـز   در قلـب مـن   را يتويم كه نـور هـدا  گ يسپاس م را تو !خدايا

  .يتاباند
  .يبه من داد ستايم كه نعمت انديشيدن را يرا م تو! ياله

ـ با ت يبه من بخشيد رامت تو را شاكرم كه شها! اراگپرورد وانم در ت
  .شهادت قدم بردارم هرا

اسـت از   يا مهانگاست، سـو  يرامگ ي هشما خوانند يپيش رو آنچه
در  ،اناسـت از ظلـم ظالمـان دور    يزارشـ گهي و ضاللت، امرگدوران 

وصـل شـدن بـه     و يتن هـدا است از دورا يا نامه د، دريآزادمقابله با 
 يولـد ت«اسـت در مـورد    يو بـاالخره كلمـات   يمحبوب و معبود حقيقـ 

صحيح و درسـت   يپيمودن راه در »نو يا با انديشه نو زيستني دوباره و
  .است يحبوب و معبود اصلمكه همانا راه رسيدن به 
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ـ تچه در نوشنپس چنا ـ  نقصـهاي ب اشـكاالت و  ن مطال ديـده   يادب
را مورد عفـو قـرار دهنـد،     اين حقير يزن عزگا، اميدوارم خواننددشو مي
م نيز ا يهشگادان هرشت م وا هقلم نزد يبزمينة اددر  كه بنده تا به حال راچ

 خـوب و  بياتيود ادجادبيات نبوده است، پس پيشاپيش به خاطر عدم و
  .بمطل مي زشم پوا استاندارد در نوشته

دم شـ زير گردم، ناك مي كه در خود احساس يسالتراما بنا به تعهد و 
مطالعـات و   حاصـل كه  يتو لحظا ايعخويش و وق يگدزناز  يمختصر

ان رارب دوج، تيو حوزو ياهگدر محيط دانشمن ند ساله چتحقيقات 
سـبب تحـول و    آنچـه همه ز ا تر و مهم يآوارگحبس،  ،هجزندان، شكن

ن مـدو  يا سـاله ررديد، به صـورت  گمن  رد يتو عقيد يفكر يونگرگد
آزادانـه   خواهنـد  مـي  كـه  يآنـان  كـه  ر نمايم، به اين اميديتدوين و تحر

يين و آ تحقيق و تفحصي از رو و ونه تقليدگاز هر ر نديشند و به دوبي
ـ پيمـودن و انتخـاب ا   درست و صحيح را انتخاب نمايند در يمذهب ن ي

  .دنشباداشته  يا ربهجت ،راه
ز ا يروشـن  الكـام  رخواسـتم تصـو   مـي  هچـ  رگا !يرامگ يا هدخوانن

 اًساو اس دودم نفوذ كرده بوجو در وگذشته بود بر من  آنچه قعيات ووا

سيم نمايم اما تر ،من ايحاد كرد در را يو عقيدت يحول فكرت يها مينهز
تن شنين به دليل نداچو هم به آن مبتال شدمكه  يديشد يماربيعلت  به

را كـه   آنچـه  زمينه نتوانستم تمام ينار  م دز ال يگمادآ ي وتخصص كاف

امـا بـه هـر     ،قرار دهـم  زانيعز اخيتار شما نوشتم، بنويسم و در مي بايد
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ه كـ آن شـدم   از اطرافيان و دوسـتان بـر   يهت به خاطر تشويق تعدادج
كشـم شـايد   بذ غـ دوران بـر كا  آن زااندك  ند مختصر وچهر  يصفحات

مفصـل   رانم بـه طـو  ونده بيشتر بتآي در اد تاد يارم عمر و توفيقگدرپرو
  .مبكش مبه ترسي فراز و نشيب خويش را پر گيزند

 فاقـات در تا ور باشـد حـوادث   وكه برايم مقد ينمودم تا حد يسع

شواهد باشـند، البتـه نـه بـه     با مجموعه بر اساس واقعيات و همراه ن اي
ته تحرير در به رش ويا آن راگالسيك، بلكه به زبان ساده و كسبك رمان 

  .ورمآ

 يم به عقيده خود، از مطالب و حوادثگوتر ب اه خود، واضحگاز ديد
اسـارت از   ياهـ سستن زنحيرگاين مجموعه به عنوان عامل  مندرج در

تفكـرات   ،بلند جهالت يارهايوريختن د وهومات و فرومدام خرافات، 
تاريك ابهامـات   يريز از دنياگو  يونه مذهبگ محض جاهالنه و تعصب

ـ  ت ،افراط، تفريط لـم و  عقلـه بلنـد    بـر  مصـعود  اشكيك، ترديـد و نهايت
  .نمايم يم تعبير ايت،حقيقت و هد فقت و رسيدن به افمعر

ط و رااف تاريك ابهامات و تعصبات جاهالنه و يالبته خروج از دنيا

ـ  اتي وبـاران شـديد تبليغـ    زيـر كه  يبه نحو يمذهب يها طتفري  ،يتربيت
بـا   ته، جـز شـ صـرف عامـه دا  مكشور ما  در كه »ذهبم«به نام  يا هپديد

  .ستا يبس دشوار ، كاربه خداوند نتتوجه واستعا

 يـق عنايـت فرمـود بـا مطالعـه و     فذارم كه توگساحان را سپسبخداوند 
 يو با اطمينـان خـاطر بـه زنـدگ    آگاهانه د وو محد چند مختصر تحقيق هر
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ـ گ و تجددمرفه و اشرافي  بسيار متعصـبانه و   يانـين دنيـ  چپـدر و هم  هرايان
 اًابهـام و بعضـ   و يتاريك يها هدريدن پرد اعتنا، و با يب ،مادر يصرف مذهب

 ي، دنيـا يخرافات و موهومات و نپذيرفتن اين واقعيت كه جز عـالم شـيع  
بيـاورم كـه باعـث     يبـه حقيقتـ   رو م وهـ نيز هست، پايان د يرگاسالم دي

  .رددگ يخرت مآنيا و دنجات و سربلنديم در 
دن و پيوستن يروگ، يشيع يبه مذهب و خطوط فكرپشت كردن  با

اتصـال   يدينمستحكم بسيار  يبه واقعيت ماعتجاهل سنت و مذهب به 
  .ما هكرد پيدا

 موعـه جج در ايـن م رمند ثباحممطالب و  !سلمانم رخواهر و براد

 يمتقابـل دو انديشـه و خـط فكـر     دبرخـور  رو محـو  ياعتقـاد  اعمدت
 هيعشـ  سـنت و جماعـت و مـذهب   مذهب اهل  ييعن يزمتفاوت و متما

 ياز احـزاب سياسـ   يدارم كه با هيچ يك يلذا به صراحت اعالم م .است

 ياههاگت، مناسبات، مالحظات و ديدراض تعامالغا نداشته و يگوابست
ـ   .رفته استگر نراق ظد لحارمو يسياس ا از خداوند سبحان خواسـتارم ت
انديشيدن و  هميدن و درستفتوفيق درست  ماي  هامعجوانان ج هبه هم

  .شاء اهللاإن  .درست انتخاب كردن را عنات فرمايد
  

  رادمهر يمرتض
  ش.ـه 1/1/1381

  ق.ـه1423 محرم الحرام 6شنبه  جپن



 

  ينسبت و وضعيت خانوادگ

  

 درهـ،ش 1351د رادمهر، در سال افرز ررادمهر، فرزند دكتو يمن مرتض
روايـات و   بر اساس .نشين تهران متولد شدم ياشراف يها محله ازكي ي

فكر و ذهنم نقش بسته و به ثبت رسيده، نسـب   خاطرات والدين كه در
پـدرم،   در واقع جد .رسد ييان و اشراف سلسلة قاجار مرپدريم به قاجا

ي  هخـانواد . باشد يم )ناصر الدين شاه قاجار واهرخ( فخر الملوكي  هنو
نـگ و  بـه فره هنوز هـم   دانند، تا يم پدريم كه خود را از اشراف قاجار

 ياعتقاد و توجه خاصگرايي اروپايي ريان به سبك تجدداقاج يها منش
  .دارند

سوب به سادات نسب منكه به لحاظ  يحسينليه اعدكتر سيده مادرم 
 و اصطالحاً يتحصيالت عال يدارا كه دكتر و يوجودبا  ،تاس يحسين

شـديد   يبنـد  يونه پاگ مذهب يعيارهامك و البه ماما  ،روشنفكر است
  .دارد

دو  يارم، دارپـدر و مـاد  ي  و شخصـيت، خـانواده   يفكر تهجبه 
ايـت والـدين ازدواج   وبه ر ،ر هستندگيكدي ايز بامت و متومتفا اهگديد

است كه حـديث خـاص و    ييران دانشجوود واليان آنان معطوف به س
  .منحصر به فرد خود را دارد
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يـك  ر بطور همزمـان د كه  ييجوشزمان دان رپدر و ماد :تيبرت نبه اي
از دانشـجويان   نـد، هـر دو  ا هبـود  يغول تحصيل علـوم پزشـك  شم هگادانش

 .باشـند  مـي  يعلـوم پزشـك   ييـر گد و در فراوخر زمان د برجسته و ممتاز
ه گانشـ اآنـان در د  فكري و تقريبا معاشـرت باال بودن ضريب  و گيبرجست
 فـراهم كـديگر  ه يبـ سـبت  را ن بـين آنـان   يمنـد  قهالارتباط و ع يها زمينه

  .يرندگ مي جوازداد كه نهايتا تصميم به نماي مي
حاكم  اتيطبق يها و تفاوت يضاد فكرتاظ حدواج به لز ازبل اقاما 

ا از طبقـه  رپـدر خـود    ةكـه خـانواد   بـود  يحـو خانواده به ن دوبين  رد
دانسـتند،   مي االب طح، باشخصيت و در سگ، با فرهنيصاحب نام اشراف

كردند  مي مخالفت و مادرم ردپ دواج اين دوزبا ا هت شديداًجبه همين 
امـا بـا    ،سـيد ربه اوج خـود   بين آنانادالت جالفتها و مخكه م يدح تا
امـا   ،گرفـت شـكل   يندواج والـد زنهايـت ا  رشديد د يالفتهاخود مجو

وده ب فردبه  نوع خود منحصر ركه د يانوو ر ينامناسب فكر يها زمينه
ذاشـته  گ ه و تاثيرتفضاي خانواده سايه انداخ رو د ياجبر  ينان پاچهم

  .شده بود
رفـت و  گصـورت   يندواج والـد زنكه بـه هـر حـال ا   يا زنظر ا عقط

ـ ادامه يا يخانواده به مسير طبيع يگدنز ـ تن فرگـ ت امـا شـكل   ف  يگدزن
ـ  يواراگالب نبا حادثه جه جموا اًصخمشآثار آن خانواده  يطبيع يـن  ه اب

  !افتادترتيب اتفاق 
 رر منصـو تـ دكآقاي  به نام يفردبا  ييوجشدر مقطع دان رپدر و ماد

وابسـتگي   يلحاظ نسب ايشان بهكه  دودنبه و همكالس ردو حكاكيان هم
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تمايل نموده گويا ايشان نيز ابراز ت، شدا يربا خانوده مادبسيار نزديك 
  .ديواج نمازدا مادرم ابود تا ب

پـدرم شـكل    بـا ازدواج  رتوسـط مـادر د   يونكه پيشنهاد يا زپس ا
و بـا داشـتن كينـه و عنـاد بـا      احت رنا اًشديداز اين جهت  يو رفتگ

ه شكل ب ييررگدهاي  جويي و ايجاد زمينه انتقام دهمواره در صدوالدين 

  .دبوپدر با خاص 
 يظـن محـيط و فضـا    و سـوء  عامجـ م در يت پدرشخصريب ختبا 

 ا پـدر بحكاكيان كتر كه عناد و عداوت د يحد تا دييگشاعقده  اهگدانش

تا ترك وطن نمايد با توجه بـه  خت زير ساگنارا  رپد سيد كهبه جايي ر
ضـمن   يه علوم پزشـك گادانشدر خاص، پدر  يانماينكه در اين مقطع ز

بـه   ونيز اهتمام داشـت   شپژوه اه در بخش مطالعه وگتدريس در دانش
بسيار  هحادث -اه نيز بودندگدانش يحكاكيان عضو هيئت علم آقاي قاتفا

كـه پـدر در جريـان تحقيقـات و      بتيـ د به ايـن تر انيز اتفاق افت يجالب
 آقايچون  .سرطان ريه شده بود يف فرمول داروشوفق به كم شپژوه

ه شده بود و درصـدد  گاآمزبور  يدارو شفك يدكتر حكاكيان از ماجرا

به نام خود بود اما موفق نشده بود  ثبت آناحتماال  مول وربه ف يدستياب
توفيـق ازدواج بـا    عـدم  كه ريشه در يقبل ينظر به حسادت و عداوتها

بـه   ها، افترا و تخريب شخصيت پدر را ت زدنماقدام به ته، داشت مادر

چنان  كه عرصه را يحد دنبال نمود تا ياهگدانش يامع علمجويژه در م
تحت ظاهرا  1357 زير شد در سالگنا كه پدر دنموده بو گپدر تن يبرا
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اخــذ تخصــص در مغــز و (د امــه و تكميــل تحصــيالت خــودعنــوان ا
  .ت نمايدمعزي )فرانسه(كشور به خارج از )عصابا

يـك   كـه بـا   تسه سال اقامـت داشـ  ا پدرم در كشور فرانسه حدود
به اين ترتيب ازدواج كرد پـدر  » ماريال« به نام خانم دكتر يمسيح دختر
ه مشغول تحصيل بودنـد، مـاريال دختـر اسـتاد     گاال در يك دانشيو مار

 از پـدرم سـوال   يروز نايشـا  .دبـو  )(Frishter پدرم بنام دكتر فريشـتر 

 :ويـد گ مـي  ن هستيد؟ پدرم در جوابشيكند كه شما اهل كدام سرزم مي
؟ يشما مسلمان هستيد يا محمد ياآ كند؟ مي سپس از پدرم سوال. ايران
 يـد در آ مـي  هـا بيشـتر خوشـش    ييـين محمـد  آ فهمد ماريال از يم پدر

 پـدر را هستم و او هـم صـادقانه حـرف     يمن محمد: ويدگ مي جوابش
 .سـت ين يمحمد شود كه پدرم مي پس از تحقيق متوجهاما  كند مي قبول
يال راسـت، مـا   ييه كند كـه او محمـد  جتو خواهد او را مي هچهر  پدر

نكـه  ينـه ا  يمحمـد : ديـ وگ مـي  دهـد او  مي به پدرم يشكن جواب دندان
 يگزنـد  يو معنـ  يگمالك زند پرستند و يا اينكه محمد را مي محمد را
محمد كـه همـان اهـل     ركردار مل دع ييعن يمحمد ،ندا هادد رخود قرا

ــما  ،ســنت اســت ــايش ــرا يران ــا ب ــد يه ــي گزن ــرازخــود ه  يان معن
  .يدا هاختياركرد

د، باشـ داشـته   بـر  ردرا  يمولـود  آنكـه دون بدواج محدود زاما مدت ا
 مـت يكانـادا عز  فرانسـه بـه كشـور   ز ا رسپس پد ،شود مي يياه جدب يمنته

  .است تاقامت داش روشكز ج ارخا ل درسا 12دود ح كند و مي
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، ارتباط وي اقامت داشت رج از كشوركه پدر در خا يمدت لدر طو
ـ د ركه ماد يوحت بنشا خانواده ادامه داب كشـور بـه    زج ارار بـه خـا  وب

يبت غدر طول  .تسبرقرار بوده ا يفنو اكثرا ارتباط تلت پدر رفت قامال
 گزرباده با پـدر وخان يترسپسرو در خانواده كفالت  و عدم حضور پدر

 كـه  رسانيد يحد هب رذالت را ت وثر حكاكيان خباكتد آقاي. بود يپدر

اد عرصـه و  جـ اي ولـف  تمخ يها ترصو بهورد چندين مبت پدر غي در
 يو بـا  رفتـه و گطالق  رپدز نهاد داد تا اشمادر پي بهنامناسب  يها زمينه

ر كتـ د( يو تا رديدگب جمو رماد يوفا و حيا ،بجاما ح ،ازدواج نمايد

  .ق بماندفهميشه نامو يارب )حكاكيان
ان شدد ايجم رو حضو 1370سال  رج درر از خابازگشت پد زپس ا

زن  يالرامـ كتـر  خـانم د  ،يشـگاه س دانيبـه تـدر  شتغال ه و اشگادانر د
دد جـ ازدواج م يبـا اينكـه و   آمد ه تهرانب رمطلقه پد يفرانسو يمسيح

ه و دوسـتانه، ضـمن حفـظ شـئون     رمانحتم رمناسبات بسيا كرده بود اما
شده  بايشان نسبت به پدر موج ياردوفا و شايد داشت ربا پد ياخالق
سرطان ريـه را كـه    يمول كشف دارورو فول تهران محل در سفر بود تا
 يرد وگپدر ب ذر زمان مدفون شده بود، ازگ يشده و در البه ال شفرامو

ف شده شك لفرمو ييزمايش كامل و تست نهاآمريكا برده و پس از آ به
 سـخه از نكـه يـك    .بدو انتشار يا آمدهدر  يابتبه صورت مجموعه و ك

ايـن   فرستاه شد كه پدر رپد ييال برارتوسط خانم دكتر ما كتاب مزبور
 خود يفرانسو ين مسيحز يهون وفاداررشمند را مزافتخار ار توفيق و
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ين كـه  ريه به اسم پدر ثبت نشد اما همـ  نسرطا يچه دارو رگ .داند مي
اين امر خير شـريك بـود ايـن     در شد و پدر كشف هسرطان ري ويدار

با اين ترتيب عدم حضـور پـدر در خـانواده و     ،ارزش بود ي باخود كل
در تحليل مناسبات و  .را به دنبال داشت يفراوان ياه، فراز و نشيبركشو
خانواده و اينكه اساسا عدم حضور پدر در خانواده كه ريشـه در   يفضا

و  بـوده  ذارگـ يرثه تاوارقبـل از ازدواج داشـته و همـ    يونتهاشو خعناد 
ـ رده كـ خانواده را فراهم  ياضطراب و پريشان يها هنزمي صـل و  اح ود،ب
  .دو پسر و يك دختر بود بدواج والدين سه فرزند به ترتيزا ةثمر

 يرامـ گان گدانم به اطالع خواننـد  مي اين جا الزم در آنچه مشخصا
اه گاز دو ديـد  يركيـب و تلفيقـ  ا تمـ  ةكه خانواد است يا لهسأبرسانم، م

واده كـانون دو  نخـا  يفضـا  يبه عبارت ار و يگيكدي متفاوت و متضاد با
ه خانواده ك يه نحوب. دد بوفربينش متفاوت منحصر به  دو و يا گفرهن
رايانـه و خـانواده مـادر نيـز     گ تجـدد  يهـا  و منش گفرهن يدارا يپدر

  .داشتند يبصرف مذه يها رشگمحض كه ن يمذهب
و  يعـاطف  يار خـوب و فضـا  يسـ بخـانواده در حـد    يوضيعت مال

ند ررزو داآ يو مادر رهر پد افطرت .برقرار بود خانواده كامال در يصميم
 يكلـ  ي هايـن قاعـد   زم نيز اا هخانواد .سالم و موفق داشته باشند داننفرز
و  كه پدر يحونكر خاص خود به تف زا طربم ننبودند، لذا والدي ثنيمست

تمايـل   يري مـاد  ه، پزشك شوم و خانواددداشتن يسع يپدر ي هخانواد

 زا نكه عماليود اجو يرم باگ روحانيت قرار ر سلكو د يداشتند روحان
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 زاآكنده  يها وسهباه گ چهي نظر والدين مطرود و منفور فاميل هستم، اما
ـ  پـدر را از  ميزآ محبت يها هگاو ن رماد مهر حـب   زاد نبـرده و بعـد ا  ي

قلـب  والـدين را در  ه گـا ايجدوم  همرحل م، درا هداوند سبحان و عقيدخ
  .دانم و دوستشان دارم مي دخو

 كهميشه تـر  يرابرا  روشم كراعث شدم پدر و مادبمن  ز اينكها و

  .طلبم مي پوزش آنها از م وتاد ناراحزي كنند

  از كودكي تا بلوغ 

 كيزشپل علوم هت تكميجدرم پس از اينكه پكه بخاطر دارم  ينجايآتا 
 طيا در واقع به جهت عناد و تخريب شخصـيت، توسـ   )خذ تخصصا(

ش و ايجــاد مشــكل و ا يس قــديم، دوســت و همكــالنحكاكيــا دكتــر
خـانواده بـه    يرستپرديد سرگه مجبور به ترك ديار ك يتا حد يرفتارگ

بـه   اناز آن زمـ  يمـوارد خاصـ  . رديدگ لودريم محپدربزرگ پ ي هعهد
بين  ما در يياريهاگناساز كهد اين احساس را داشتم خاطر ندارم اما شاي

خانواده كـه ريشـه    در درپو عدم حضور  يو مادر يدرپي  هدو خانواد
معطــوف بــه دوران ازدواج  يگخــانوادي ريهاگادر مجــادالت و ناســاز

كه تفـاوت   يايجاد كدورت را بدنبال داشت به نحو والدين بود معموال
ذار بود و گدر خانواده كامال تاثير يقو تعامالت اخال يتربيت ياهوتضاد

 كـه  رددگـ  يمـ  بر يو زمان 59ه سال بكه در خاطرم هست  يمورد تنها
كـه آن   - انرنياو همحل نرفته و در دبستاگدستم را  اولين بار مادر يبرا

در آن زمـان   چهرگثبت نام نمود،  -زمان به دبستان ياسمن معروف بود
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ـ اف نداشتم اما ثبـت  به اطر يكودكانه توجه يو در دنيا ام در دبسـتان  ن
بـه   ،دانـم  مي كننامم ر خوشحالم كرده بود كه وصف آن رادنقآياسمن 

 يـا  سن يازده رذاشتم كه تقريبا دگدبستان را پشت سر  ي هر حال دوره
رايشـات و تمـايالت   گ يقرار داشتم و در اين مقطـع سـن   يگدوازده سال

ونـه و  گدانم كه چ يبته نمال ،نمودم مي را در خود كامال احساس يبهمذ
 »عصر يول«علميه  ي هبحث ثبت نام من در حوز يكدفعهكه  طور شدچ

 يحاكم در خانواده بـه ويـژه عالقمنـد    ضايا با توجه به فممطرح شد ا
 ذار بـود، ضـمن ادامـه   گال تاثيرمه كاك يبه مالحظات مذهب بتمادر، نس

ا اين ترتيـب  دم، بونم نيز استقبال يوزعلوم حو ييرگحصيالت از فرات
ات ادامـه  زهمزمان و به مـوا  يگسيزده سال ،هو در دوازد 1363در سال 

  .نمودم ود را نيز آغازخ ي، علوم حوزوييع راهنماقطتحصيالت در م

  آغاز تحصيالت حوزوي

 يو عالقمند تو مادريم و خواسپدري  هدو خانواد ياز توافق نسب پس
در  1363، در سـال  يتحصيل حوزو يدرونهاي  هزنگيو وجود ا مادرم،
ام ن مساله و بحث ثبت. نام كردمثبت  تهران "عصر يول"علميه ي  هحوز

بـرد،   يدرم كه آن زمان در كانادا بـه سـر مـ   پع لميه، به اطالعدر حوزه 
زشـك  پامه دهـم و  دا اركه راه او  تداش رزوآدر پكه  ينجايآاز . رسيد

رفتـه  گصميم ردازم، لذا از تبپدر بخش طب  يت عالالشوم و به تحصي
 يـد كشد و تا ثرو متا احتنار ام در حوزه علميه، شديداًن تثب يشده يعن
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قطع يالت خود را در مصردم و تحگبر يدولت سهشت از حوزه به مدردا
  .دنبال كنم يماينراه

ط خـاص  يشـرا  حـاظ در خانواده نيز كه به ل ييرگ تصميم يانگگدو
كردم  مي احساس، يشديد مذهب يرايشهاگو داشتن  يمذهب ،يگخانواد
رد كـامال  كـ لـذا بـا توجـه بـه دو روي    ت حوزوي عالقمندم يالصبه تح

رفت و قرار گمادر تصميم خود را  تاًايهدر، نپ يو مخالفت جد متفاوت
ـ و  يتحصـيالت حـوزو   مـه شد ضـمن ادا   يرفتن معلـم خصوصـ  گـ ا ب

ادامه دهم تا با اين ترتيب هم  نيز يينماهتحصيالت خود را در مقطع را
جـاد  يمـن ا ي حـوزو صـيالت  در تح يا و هم وقفه ،رددگاجرا نظر پدر 

ي علوم حوزو ييرگله فراسايك ي هاين روش دور ييرگبا بكار هد كنشو
وع رشمان به طور همز يراهنماي عاول مقط هو يكسال) جامع المقدمات(
 يبضـر  از و اينكـه  يذاتـ خاتمه يافت، نظر به عالقمندي و اسـتعداد  و

و  يلذا در امتحانات اعم از حوزو. مدردار بوبرخو يا هوق العادف يهوش
سـال اول را   سـيار خـوب  ب هنمايي با نمرات قابل قبـول و متفرقه در را

سيار ب يها هزينه يم خصوصلاز مع ييرگ هرچه بهرگذاشتم، گپشت سر 
وضعيت بسيار خوب به ه جتو كرد اما با مي را بر خانواده تحميل ييباال

بـه هـر حـال اول     ايجـاد نشـد   يمشـكل اه گهيچ يخانواده به لحاظ مال
  .به اتمام رسيد يو اول مقدمات حوزو يراهنماي

 يو دوم مقدمات حـوزو  ييرفت در سال دوم راهنماگمادر تصميم 
يه در قم كه مادر تصـور داشـت از محـيط و    معل يها هزحو زا يدر يك

ا رم ولذا سال د .نام نمايم برخوردار هستند، ثبت يمناسبتر يعلم يفضا
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امـا پـس از مـدت     ،ثبت نـام كـردم   »ها يكرمان«ي علميه  هم و حوزدر ق
شـرفت  پيبه قم آمده بـود تـا از ميـزان     يركه مادر جهت ديدا يكوتاه
 يمحـيط و فضـا  ي  هاه شود با مشاهدآگمن  يو وضعيت تحصيل يدرس
ـ   اي علميه خصوص هحوز  طـالب كـه بـه طـور     ي همحل اسـكان و تغذي
عيت موجـود احسـاس عـدم    داشـت، از وضـ   طوضعيت متوسـ  يطبيع

قم يك باب منزل مناسب اجاره  »بادآزنبيل «ضايت نمود، لذا در محل ر
 يي راو تـدريس شـبانه سـال دوم راهنمـا     يرفتن معلم خصوصـ گو با 

  .به پايان رسانيدم يهمزمان با دوم مقدمات حوزو
شـاه  "سـجد  نزديـك م  »قديريـه « را در مدرسـه علميـه  مرحله اول 

شديد مـن بـه    يمند هقو عال ياتذ ذراندم، استعدادگ دبو "ابراهيم سابق
دو سال مقـدمات   يووم حوزلع ييرگفرادر ص ور خاتحصيالت و بط

نـه   ييامـ راهن ي هدور هالسزمان بودن آن با اتمام سه ماول ه ي مرحله و
موفـق و   يهـا  قف و يا ايجاد مشكل ننمود، بلكه همواره از طلبهوها تنت

 همچون آيت اهللاي ويق اساتيدشوجه و تت ه موردك در سطح ممتاز بودم
 ي حسـين آيت اهللاو  يخراسان  وحيدآيت اهللا، ياستاد، آيت اهللا يوسمو

  .مترفگ مي قرار
 يهـا  دانـم كـه موفقيـت    يمـ  ياشاره به اين مطلـب را نيـز ضـرور   

خاص، نتيجه و مرهون توجه و زحمـات   يزمان عاين مقط در يحصيلت
مين جا و در حد بسـيار  ه دانم در يه الزم مك اه بودآگمهربان و  يمادر

  .باال از مادرم تشكر نمايم
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ر دبيرستان نيز به همـين ترتيـب در كنـا    ي هباالخره تحصيالت دور
  .ايان رسيدپبه  يذراندن دروس حوزوگ

 "ي علميه رضويه هحوز"را در  يسطح و خارج علوم حوزوي  هدور
  .كردم پريس

ز دوازده سـال،  س اپـ درم از خـارج كشـور   پـ  عـت همزمان با مراج
 اقبـرايم اتفـ   يبسيار جالب ي هذراندم كه حادثگ مي را يتعطيالت تابستات

به نـام   "فيضيه"ي علميه  هاز روحانيون حوز ييك به اين ترتيب با. افتاد
يافته بـود   يتكه ظاهـرا مامور ياالسالم سيد غالم حسين حسين تجح

قـه  طمن ي بـه يـدت وضـعيت عق  يتبليغات و ارزياب يا هبه منظور انجام پار
 كرمـان  يحوزه اسـتحفاظ  ءكه جز "رمشك"به نام  يبلوچستان سرزمين

تحقيق راغـب   داشته باشد، به لحاظ عطش مطالعه و يفرتاباشد، مس مي
كـه   "رمشـك "كه بـا ايشـان بـه    . نمايم يهمراهشدم در سفر ايشان را 

كـه   "رمشـك "از جوانـان   ينشين است، با تعـداد  يسن ي منطقه كامال،
يرامـون  پآنـان بودنـد،    عيـز در جمـ  ن يجوان سنحوزوي  هفر طلبند نچ

را  يسؤاالت يجوان سن يها مباحثه شد كه طلبه مذاكره و يمسائل عقيدت
كه اجتماع محدود مزبور بـه جلسـه منـاظره و     يمطرح نمودند به نحو

اسـخ بـه   پشكل گرفت كه در پايان احساس كـردم در   يفكر ي هلدمجا
ق اضمن اينكه اتفـ  لذا. يما هان بالجواب ماندجو يسن يها سؤاالت طلبه
ت، شـ را برايم بدنبال دا يگو سرافكند يگاحساس شرمند مزبور شديداً
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 اه آن راگـ  يچران تمام شد كه هـ گ يا حدتآن زمان برايم  راين حادثه د
  .فراموش نخواهم كرد

 رد )اول خـارج ( يذراندن سال ششم حـوزو گ يبرا 1368در سال 
  .نام كردم قم ثبت "يهفيض" علميهي  هحوز

مطالعـات و   يعلـوم حـوزو   ييرگدر حوزه فرا يدر اين مقطع زمان
  :مهم ديگري نيز اتفاق افتاد به اين ترتيب ي هادثح تحقيقات
 ي هحوز يها از طلبه يپيش آمده بود و تعداد يمناسبت خاص: الف

، فرزند امـام  يخمين يدر وصف مرحوم مصطف يمقاالت "فيضيه" علميه
قرائت ي  همادآ يا هلهيه كرده بودند من نيز به همين مناسبت مقات يخمين

ه شـده، بيشـتر مـورد توجـه و پسـند      ئـ ودم كه در جمـع مقـاالت ارا  من
از جانب استاندار قم، يـك سـكه   و  ،رفتگان مراسم قرار گزاركنندگبر
  .كردم فتزه دريايبه عنوان جا يآزاد ربها

تحـت   يا م مقالهق "ناركجم"به مناسبت نيمه شعبان در مسجد  :ب
نمــودم كــه مــورد توجــه  ئــتتهيــه و قرا "يدهــقــائم امــام م"عنــوان 

م ا ر اواخر، و حسن ختـام مقالـه  درفت كه گ ان مراسم قرارگزاركنندگبر
و از جانـب حجـت    "عمال انتظـار الفـرج  فضل األأو "ين حديث بود ا

ه عطر به عنـوان يـادبود   شو يك شينگشتر يك ا "ي نياتوحيد" سالماال
  .كردميافت رد

نيز توجه داشتم، بـه   ييقات جانبتحقدر اين زمان به تهيه مقاالت و 

و مطالعه  يعلوم حوزو ييراگفر رد نم يو تواناي يمند عالقه هك ينحو
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و اينكـه   كـرده بـود   و تحقيق توجه اساتيد و اطرافيان را به خود جلـب 
 هدا نهـا پـ رج اخ عيه قم به مقطمعل ي هنج سال تحصيل در حوزپس از پ

 ،كامال محسـوس بـود   طالبو وجه تمايز من در بين  يگبودم، برجست
رانه شـديد در  گه عطش مطالعه و تحقيق و حالت جستجوكاين اوصصخ
مجموعـه، مقالـه،   بال ين لحاظ همواره به دنمن ايجاد شده بود كه به هم

بـه ايـن ترتيـب اتفـاق      يرگحادثه مهم دي كه و غيره بودم، تا اين عمناب
  .ادفتا

ـ  ومجم "يسيد حسـين عباسـ  "بنام  يشخصاز  را  يمـدون  هعـه مقال

سـتان و  چار بلوهـ ابچمنطقـه   يدريافت كردم كه توسط روحـانيون سـن  
  .ودبارش شده گاز چابهار به قم ن يا نامه "ز دلبرانار"تحت عنوان 

اصـول و مبـاني   پيرامـون  مخصوصا مطالـب و مضـامين مجموعـه    
سـول  رل بيت هه اـسبت برش و اعتقادات آنان ننگاعتقادي اهل سنت 

س پد كه ورفته بگمورد بحث و تحليل قرار  نه كرام بحاصو  ص اهللا
 قااتفـ  ؛ياره قبلـ شـ اتفاقات مورد ا ددو مورو ه مجموعه مزبور لعااز مط

مجموعه  هپس از مطالع يزه مطالعه و تحقيق،گو داشتن ان كمنطقه رمش
 يـاز اس نسـ كـه اح  يمن مطـرح شـد، بـه نحـو     يبرا يواالت متعددس

لذا بـا  . نمكو مطمئن دريافت  يغن عا از منابركردم تا پاسخ سؤاالت  مي
 "فيضـيه " هي علميـ  هفهرست سؤاالت به مركز مديريت حوز يبند جمع

 ل را مطـرح نمـودم، كـه توصـيه شـد بـه دفتـر       ئمسا عدر حضور مراج
ز مدرسـين  ا ييكـ  كـه امام جمعـه قـم    شيننجا ي اميناهللا آيت تحضر



  تولدى دوباره و انتخابى نو: چرا سني شدم                                    24

 
     

 

  

ـ در علم منطق و فلسفه است، مراجعه نمـايم كـه    استاد نام و صاحب ا ب
، ي اميناهللا آيتبه دفتر حضرت  "نيا يتوحيد"حجت االسالم يي راهنما

ولين دفتر تحت اين ئاما مس .مطرح نمودم راجعه و درخواست خود رام
 يزياد فكر همحدود است، مشغل ي اميناهللا آيتعنوان كه برنامه مالقات 

ود دتا اينكه پـس از حـ   دشيق مالقات حاصل نيره توفغدارد و  يو كار
مالقـات و   ين امياهللا آيتبا حضرت  اهايتنماجت سو  ييرگسه هفته پي

ان مشـغول  شـ كـه اي  يفهرست سؤاالت خود را تقـديم كـردم، در حـال   
ردم كايشان احساس  يفهرست مطالعات بودند، از چهره و سيما همطالع

 بـا  حضـرت آيـت اهللا   اترسند كه دفع مي ضطرب به نظرمكه ناراحت و 
، ناسزا گفتن و دشـنام دادن بـه نگارنـده مجموعـه، دچـار      ياوقات تلخ

كردم كـه چنـين    يمنز تصور گه هركشده بودند  ينچنان خشم و غضبآ
كـه خـود اسـتاد در علـم      يصيت روحانشخن بااز ز يبرخورد و كلمات

  .شود يمنطق و فلسفه است، جار
مطالعـه   ار هـايم ابتبـرو ك : گفتند ينانهگ با حالت خشم ي اميناهللا آيت

 .بـدهم  به مسـجد اعظـم بيـا تـا جوابـت را      يچنانچه متقاعد نشد ،نك
حـرم حضـرت    يهـا  از صـحن  يجد اعظـم در يكـ  سـ ينكه ما اتوضيح
  .ه قرار داردممعصو
در زمـان   اًنيـا و بعـد   يق حجت االسالم توحيـد ار حال به اتفهبه 

بود، به  يامين هللا در مسجد اعظم كه محل تدريس آيت يمناسب ديگر
ح نمـودم، امـا ايـن بـار     رسؤاالت خود را مطـ  و بيشان شرفيااحضور 
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ب از طـال  يعـداد تدر حضـور  و تر از قبل  ينگ، خشمحضرت آيت اهللا
شنام د كه توانست، تهمت و يداد، تا جاين اسخ سؤاالت راپضمن اينكه 
كـه در   بانيت مفـرط عصكردند، نظر به  مجموعه نثار هارندگو افتراء به ن

خـود را   شرامآوجه نتوانستم  چآن لحظه به من غالب شده بود و به هي
: قرار داده و گفـتم  بمخاط را ي امينابال حضرت آيت اهللاقحفظ كنم، مت

ندارند، حضور نداشـته   كه سواد نيدهم در كالس كسا يترجيح م! استاد
اخت كـه  تر س ينگ را خشمالعمل، حضرت آيت اهللا كه اين عكس ،باشم

اينكـه در   اًتوضـيح . مرا صادر فرمودند هماهان يرستمم عدستور قط اًدبع
ب طال يتحصيلهاي  زينههعلميه قم روال بر اين بود كه كمك ي  هحوز

و تحـت   نهاگ توسط دفاتر سه ناممعادل شش تا هفت هزار تو يكه رقم
مـن زيـر    يتحصـيل  هزينكمك ه. بود يت مرجع روحانينظارت شخص
 ترداخپ ي وحيد خراسان، آيت اهللايكينش مآيت اهللا ،ي اميننظر آيت اهللا

  .شد مي
دانم اشاره داشته باشم به اينكه مجموعه حوادث و  مي در اينجا الزم

علميه فيضيه قم كه همزمان بـا   ي هحوز در يقات سال ششم حوزوفاات
ر گـ دي يبود و مطالعات و تحقيقـات جـانب   ييرستانبتحصيالت د هخاتم

در مـن   يتحول اساسـ  يو اعتقادكري لحاظ ف زرديده بود تا اگموجب 

 رهـ عطف اين تحول بود، ه ور نقطباتفاقات مز هردد كه مجموعگايجاد 
م لودم كـه جـز عـا   بشده  عتقدمتر نيز به اين واقعيت  ه بيشتر و عميقچ

يك  يها نيز وجود دارد و شايد اولين جرقه يرگم ديسالا ي، دنيايشيع
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زير سـاخت در  گيش نـا پـ  ش ازا بيبود كه مر يادقو اعت يحركت درون
دن خـود، مطالعـه و تحقيـق بيشـتر     وشيعه ب يو عقيدت يالت بنيادمتعا

  .نمايم



 

  1369سال  يدانشگاهآغاز تحصيالت 

توانسـتم   يو شركت در كنكور سراسر 1369دن كنكور سال يبا فرا رس
بسيار  يرشته تحصيل 16كه در  يورم به طورآت بدسرا  يموفقيت خوب

مجاز بودم كه تحصـيل  ... و ي، داروسازيزشكپ، داميپزشك: مهم شامل
. پدر را جلب نمايم تاًاده، خاصنوايت خاضاين كار سبب شد تا ر. نمايم

 هتوصيه پدر رشت و ستپس از اعالم نتايج و توفيق در امتحانات به خوا
علـوم  ه شـكد داندر  1369را انتخاب كـرده و در مهرمـاه سـال     يپزشك
  .تهران ثبت نام كردم "يبهشت شهيد"دانشگاه  يپزشك

دچار وقفـه   يعلوم حوزو ييراگ، ادامه فرياهگبا آغاز تحصيالت دانش
بود كه بـا توجـه بـه فضـا و محـيط       يرگدي ياه دنياشگدان يفضا .رديدگ

  .استفاده نمايم ياه ترجيح دادم كه از لباس غير روحانگدانش
از  كـه  يهـاي  يگويا با هماهنگ يذشت مدت زمان محدودگپس از 

 آمـده علميه فيضيه قم به عمل  ي هحوز اه بانشگدا يطريق انجمن اسالم
حيت و الصـ  يعلميه فيضيه قم دارا ي هاينكه در حوز به توجهبا  بود و

ه و فعاليت در آن گاعضويت در بسيج دانش دم پيشنهادوب ييهايگبرجست
  .به من داده شد

كـه در   يو عقيدت يو تحول فكر يدرون يها هيزگداشتن ان هتبه ج
بسـيج  پيشـنهاد عضـويت در   به پذيرش  يكردم، تمايل مي احساس خود

از طريق انجمن  كه بعداً ينداشتم و آن را رد كردم اما ارتباط يدانشجوي
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زير به گنا اًشد و توصيه و تاكيد پدر، نهايت راربرق پدر اباه شگدان ياسالم
بـه هـر حـال تـرم اول     . شـدم دانشـجويي   ر بسـيج دپذيرش عضويت 

  .ديساتمام ررامش به آو كون با س اانشگاه تقريبد
با فضا و محيط دانشگاه و  يدر آغاز نيمه دوم سال اول كه تا حدود

حاصل نموده بـودم و اينكـه عضـويت بسـيج      ينسب يآگاه يدانشجوي
 يهاي ارتباط و پيوند هر چه بيشتر من با انجمن اسالم زمينه يدانشجوي

ـ   دانشگاه را فراهم ساخته بود، نظ و  ير به اين نگرش كه بـر حسـب ذات
مباحثات و مجادالت فكري متفاوت نيز  ،فلسفه وجودي توفيق نظريات

بـه لحـاظ    يمختلـف دانشـگاه   يهـا  هستند لذا حضور مـن در عرصـه  
نمود، گرچه اذعان دارم به لحاظ  مي كه داشتم، اجتناب ناپذير يمسئوليت

 يتصميمات و يگاهدر برخورد با مسائل دانش يو تجربه كاف يگاهآعدم 
نامناسب  يبرخوردها يبا انجمن اسالم يشد به طور خاص مي كه اتخاذ

تصميمات متخذه بر  ييا به تعبير ،م با سوء تفاهمات وجود داشتأو تو
و اصوال در جهـت   يعقل و منطق نبود، شايد ساده لوحانه، احساس ةپاي

توجـه   يهـا  ضمن اينكه زمينـه . بود يهاي قشر دانشجوي تامين خواسته
عـدم   يها ر زمينهگمعطوف به من كرده بود از جهت دي قشر دانشجو را

 ايدر فض يان اصلگردانندگرده پكه در پشت  را ييها شخصيت يترعا
م دكر مي به هر حال آنچه كه احساس اما ،اه بودند به دنبال داشتگدانش

وق خود به آن توجه داشتم حمايـت از حقـ   يدر برنامه مسئوليت پذير
سرسـختانه و   يها ييرگ بود و الغير كه شايد همين موضع نشجوشر داق

 حجذاب و به اصـطال  يا ههرچكه از من  دبه حمايت از قشر دانشجو بو
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كه شخصا از دانشگاه  ييربتع در توصيف و. ساخته بود يدوست داشتن
ونه بود كـه  گ اين اران نيز دارند، اساسگكردم كه دي مي داشتم يا احساس

استعدادها و حركت  يش و شكوفايرورپمحل  يعلم ياه را فضاگدانش
 يهـا  اقعيـت ، ووازات تعريف مزبـور مدانستم اما به  مي يشرفتپ يبسو

بسيار مهم و  خود ر نوعدكردم  مي سنيز وجود داشت كه احسا يرگدي
مالحظات  ها در اه معقول ريشه اين واقعيتگباشند كه از ن مي ذارگثيرتا

 عدانشـگاه كـه در مقطـ    رد يدانشـجوي  كه قشر يبه نحو يانسان يفطر
انكارناپـذير كـه    يو فيزيكـ  يفطـر  ياهـ  هغريز يو بلوغ و دارا يجوان
د كـه نـه   كـر  مي ورهبروز و ظ يها و فساد اخالق به صورت لغزش اًبعض

 ،داد ياه سايه انداخته و آن را مسموم جلوه مشگدان يعلم يا در فضاهتن
نمود كـه بـا ايـن تحليـل      ياد مرا نيز ايج يمفاسد ديگر يها ينهمبلكه ز

رت يـك معضـل مهـم در    وبـه صـ   يدانشـجوي  يمختصر، فساد اخالقـ 
كه بر اين اساس در نيمـة دوم سـال اول در    كرداه بروز و ظهور گدانش
دانشـگاه بـه جهـت     ياه، داشتن ارتباط مستمر بـا انجمـن اسـالم   گدانش
ونـه  گ ورد از ايـن مـ چنـدين   )ييبسـيج دانشـجو  (كه داشـتم   يوليتئمس

سـيد محمـد رضـا    (دانشـگاه   يبـا انجمـن اسـالم    ياخالقـ  ينارساييها
ـ     منا يخوردهارب )يحسين  يناسب البتـه در حـد بسـيار ضـعيف و جزئ

ه را گادانشـ  يعدم رضـايت انجمـن اسـالم    ياه مينها زداشتم كه قاعدت
كرد ما بدنبال داشت كه چندين مـورد بـين مـن و آقـاي     ملنسبت به ع

  :به ترتيب زير بود يورد اتفاقم ود امخصوص يحسين
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به لحـاظ داشـتن ارتبـاط نامشـروع و فسـاد       يدختر دانشجوي) الف
ورين مجـوان توسـط مـا    ياه با تعدادشگاز محيط دان خارج در ياخالق

 شود در خالل تحقيقات چـون دختـر جـوان ادعـا     مي يرگمنكرات دست
له بـه دانشـگاه   أمسـ  اًبعـ طاست، لـذا   ياهگشندا يشجوننمايد كه دا مي

ختر جوان تحقيـق  ددانشگاه از  يدر انجمن اسالمو كند  يپيدا م ارتباط
ه لأآمـده و مسـ   بر ربومزجيه عمل فساد تو ان درشيد كه ايآ مي به عمل

دانشـگاه ايـن مسـاله بـه ايـن       در فضاياينكه  اتوضيح(د وش مي يمنتف
دانشـگاه   يجمـن اسـالم  نا لسـئو مويا آقـاي  گ شد كه مي ت تعبيرورص

  ).وان ارتباط نامشروع داشته استبا اين دختر ج اصشخ
سر پ ييرگدست يمجددا به جهت ارتباط نامشروع و فساد اخالق )ب
 يجمـن اسـالم  نا. دانشـگاه مطـرح شـد    يافضـ در  يدانشـجوي  و دختر

ل عمـ له بود از آنان تحقيق بـه  أمس ييرگيپسؤل تحقيق و ماه كه گانشد
ات و عمـل  مناسـب ونـه  گ رهسر جوان دانشجو داشتن پاما دختر و . وردآ

اشـقانه  ع اكه ارتباط آنان صرف و عنوان داشتند ي كردندرا نفاخالق  الفخ
 ،قصـد ازدواج دارنـد   ر را دوست داشـته و گهمديبه نحوي كه و محترمانه 

متقاعـد نشـده و دختـر را     يجمن اسالمانسئولين م اه وشگاما مسئولين دان
خصـوص   در يزشكپمعاينات نتيجه . كردند يزشك معرفپجهت معاينه به 

  .رديدگاعالم  يمنف ايشان
كه دختر دانشـجو  شتم دانشگاه حضور دا يمالدر انجمن اس اشخص

 يسـالم ا نجمـن ب بـه مسـئولين دانشـگاه و ا   طـا ريان و خگشمان چبا 
اعيـات دختـر و   فد حالهريد؟ به ا هبرويمان را بردآرا چمعترض بود كه 
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ج هر دو از ااخربه  يتهمن ارفت و نهايتگن سر دانشجو مورد لحاظ قرارپ
  .رديدگه ادانشگ
اه بـه  گن دانشه مسئوالاس از اعتراض دانشجويان در محيط دانشگپ
 قشـر  از يرا ترتيب دادند كه من در اين سـخنران  يسخنران هجلس ناچار

رفتن گـ عـات و  المـن بـه اداره اط   يكشيدن پا او ب. دانشجو دفاع كردم
ور دانشـجويان  اينكـه در دانشـگاه در حضـ    و تحميل بـه  يقالخاهد عت

مين منظور در دانشـگاه  هكه به  يا جلسه در ابگويم كه اشتباه كردم بعد
خجالــت زده و  يا حــالتبــ و نشـجويا نور داحضــترتيـب داده شــد در  
يان كـه حالـت   جواز دانشـ  يكـ كـه ي  كـردم  مـي  احساس شرم صحبت

كـه چنـد روزه    يرفتـ گرادمهـر چقـدر    آقـاي : گفـت  داشت عصبانيت
اير دانشـجويان  ساه گكردم كه ن مي ه احساستبافكارت عوض شد كه ال

 دركرده است و حالت اضطراب و نفرت  پيداحاضر نسبت به من تغيير 
  .كردم مي آنان را كامال دركي  هچهر

در اولين سال و آغاز حوادث و اتفاقات مزبور  هعوبه هر حال مجم
 آغاز ايجاد زمينه مشـكالت و  طهايد مقدمه و نقش يدانشگاهتحصيالت 

 را يفعل هه تا مرحلفترگاز حبس و زندان و شكنجه  يبعد يها يرفتارگ
 يدانشگاهت ل تحصيالويب سال اتال داشت كه با اين تربمن بدن يبرا

  .به پايان رسيد
 هرشـت  رد يپس از پايان ترم دوم و سال دوم تحصـيالت دانشـگاه  

توجه به حـوادث و اتفاقـات معطـوف بـه تـرم اول       با و يعلوم پزشك
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دانشـگاه و بـه جهـت    ي مجادالت با انجمن اسالم ات وثمباح همجموع
مشـاجرات   اًو مشخصـ  يم و اتفاقات مهم ديگرتكه داش ييها مسئوليت

 يندن جلسـه سـخنرا  وربـه هـم خـ    و يو برخورد با آقاي كاشـان  يلفظ
دن شـ پدر، باز  بسيار تند يسرزنشها ييعن آن يبعد يمسائل و پيامدها

ـ   اخـذ طالعات و ا ي همن به ادار يو كشيدن پا احضـار بـه    يتعهـد كتب
 ياد همگتق افاكه در قم اتف يائل خاصسو م )فيضيه(علميه قم  ي هزحو

و شخصـيت خـود را در    ي كـنم گرديد كه احسـاس سـرخورد  گسبب 
  .دانستم مي تخريب شده يحدتا ه گادانش

را  يهگاامه تحصيالت دانشدايل حضور مجدد در دانشگاه و املذا ت
نـام   در دانشگاه ثبـت  يهم بود كه در ترم تابستان ظحانداشتم به همين ل

ـ  ينكردم و در چنين وضـعيت روحـ   بـت  غكـه ر  يبـا وجـود   يو روان
ن ور حـال چـ  هـ ا بـه  منداشتم ا يوزيالت حوصتح هنيز به ادام يچندان

ه ب نسبت يبيشتر يعلميه سازگاري  هحوز يبا فضا بودم احساس كرده
نـام و   يه فيضـيه قـم ثبـت   لمع ي هر حوزدور دانشگاه دارم، آجو خفقان 
  .خود را در مقطع خارج آغاز نمودم يعلوم حوزو

ـ دانسـتم و   مـي  تر علميه را قابل تحملي  هتقريبا محيط حوز س از پ
شـده   عمامـه دار  خواندم و دائـم  مي خود را يدروس حوزوچندي كه 

. نان ادامه بـدهم چهم يتحصيالت حوزو هشتم بدا يميم قطعصبودم، ت
اصـرار ايشـان در خصـوص ادامـه      در قـم، سـماجت و   درور پاما حض

ترم اول سال . رديدگان رمراجعت به تهه زير بگنا يتحصيالت دانشگاه
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ـ  هايتفاوت يزمان عآغاز نمودم اين مقط 1370 دوم را در مهرماه  يفراوان
ترم اول  ذشته داشت با اين ترتيب كه درگ ينسبت به سال قبل و ترمها

امـا در سـال دوم    ،رور و با هدف و مصمم بودمو با غه يزگدانشگاه با ان
ـ  گسرخورده بـدون ان  و ضعيف يخود را انسان  معنـا احسـاس   ييـزه و ب

در  يم نيز شده بودم و با لباس روحانعمآغاز ترم دوم كه م در. كردم مي
دانشـگاه نسـبت بـه     يكردم فضا مي دانشگاه حاضر شده بودم، احساس

اه و گـ و انـزوا داشـتم، ن   يگانگاحساس بي كرده و يسال قبل تفاوت كل
ذشته و دوستان دانشجو ايـن معنـا و   گترم  يها يهمكالس ايبرخورده

به هر حال با . كه مورد تنفر و انزجار آنان هستم تيام را به همراه داشپ
ديگـر   يا هارچـ دادن خـود بـا وضـعيت موجـود     ز تطبيق وجود اين ج

و بسـيج   يمـذهب  ياينكـه در فعاليتهـا   مننداشتم، ترم دوم سال دوم ض
در دانشگاه مشغول بودم و در غياب امام جماعـت دانشـگاه    يدانشجوي

حد كه مورد تنفر  نكردم تا هما يزاردم و احساس مگ ينيز من نماز را م
و  هاشـگ متوليـان دان  شرگـ ن قرار دارم، متقابال يدانشجوي و انزجار قشر

ـ  تر شده اسـت و  من متعادل هنسبت باسالمي  نانجم ـ قـول   هب كـه   درپ
دانسـتم   يكند كه البته مـ  مي تخارزندي چون من افد فروجه وب :تفگ يم

نسبت به من است  يتقويت روحايجاد  جهترفا به در صت پابراز محب
  .شتماظاهر ند فظجز ح يا هشديد چار يكه با وجود بحران درون

بسـيج  ( يكه بـه حسـب مسـئوليت شـغل     يبه خاطر دارم زمان اقيقد
ــه خوابي واردمــ در و )ييدانشــجو ــويژه خوابه دانشــجويي اگــب اه گــب
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جو شـ خـواهران دان نگاههـاي  رفـتم   يمـ  دانشجويان خواهران دانشـجو 
محض و  يبهو مذ ي، انقالبيهلبود كه مرا به اصطالح حزب ال يا ونهگب

 حـس يز آنان را با تمـام وجـود   آمتنفر يها همزاحم دانسته كه نگا ااساس
طـول مـدت    در كـه ود بـ ذر گـ زمـان در حـال   تيـب  كردم، به هر تر يم

رخ داد كه مهمتـرين آن   يدر ترم دوم حوادث و اتفاقات زياد يتحصيل
  :به ترتيب زير است

كه خود ايشان  يق دو تن از دانشجويان به نام عليرضا محمدفابه ات
در  يجامعه شناس يعلميه قم و همكالسيم بود و دانشجو ي هطلبه حوز

كـه در رشـته جامعـه     يصالح ابوطالب يرگدانشگاه تهران نيز بود و دي

نـوب تهـران   جدر دانشگاه مشغول تحصيل بودند از تجريش به  يشناس
نداشـتيم كـه در ميـدان     يديم، البته هدف خاصورفته ب )ميدان توپخانه(

كـه  خانواده به باجـه مخـابرات    با يارتباط تلفن يارتوپخانه جهت برقر

ينكـه در  اات و مخابر حضور در دفتر ازپس  .مراجعه نمودمبود نزديك 
و  يار نثسته بودم وجود يك نفر كـه ملـبس بـه لبـاس بلـوچ     ظسالن انت

و  نظر من را جلب كـرد  ل سنت به تن داشتهلباس روحانيت ا اظاهر

 يويا ايشان نيز بـه انتظـار برقـرار   گ ،شسته بودندر كنار چند نفر جوان 
 ان خطاب بـه ناز جوا يمتوجه شديم يك يك دفعهارتباط نشسته بود كه 

پاسـخ داد   ي؟ روحانيعهش هستيد يا يكه شما سن :گفت رمزبو يروحان
؟ عيـب شـيعه چيسـت   : جـوان پرسـيد  . شـم خدا نكند كه من شـيعه با 

  .شيعه نداشته باشد كه هست يانسانيت چه عيب رجواب داد د يوحانر
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جـوان   امجـدد . را نيز به خود جلـب كـرد  نظر ما ساسيت بحث، ح
كـه حـرام را    سـت ا "عمر" ها نيشما س بعي: به روحاني گفت خطاب

ي را زيـ چه عمر چـ : رسيدپ نيروحا. تكرده اسحالل و حالل را حرام 
 لداد كه صيغه حالپاسخ است؟ جوان ه را حالل كرد ييزچه چحرام و 

يـا  آسـيد  پر ناني از جواحرو. ده استكررام اعالم را حبوده و عمر آن 

ه بـ خطـاب  روحـاني  . بلـه : ان گفتوبه نظر شما صيغه خوب است؟ ج
مسـلمان   به عنـوان بـرادر  پس من ر صيغه خوب است، گا: فتگجوان 

ياز دارم، خواهرتان ن سستم و احساهافرت سر مدست كه ه يشما مدت

پاسخ جوان از . وريد كه خيلي ثواب داردآ من در هصيغ بهرا بياوريد و 
شد و به كمك همراهانش، روحـاني مزبـور را    عصباني اًروحاني شديد

و دو نفـر  و مـن  رون انداختنـد  يـ تظـار ب ناز سالن ا كردند وكتك كاري 
ي خودمان كـرديم  صاشين شخم سوار از سالن ايشان را نهمراه در بيرو

ل خـال در . همـان كـرديم  مخسـام، او را عصـرانه    يو در رستوران سـنت 
به طور محترمانه بـا ايشـان در    نماه خوردن غذا دو نفر دانشجوي همر

خلفـاي   نسبت بهعلي زمينه فضيلت حضرت آمده در  شيپمساله  دمور

كـه   كردنـد مطـرح  ثالثه بحث كردند كه دو نفر دانشجو ايـن سـؤال را   
خلفاي ثالثه بر اين اسـت كـه حضـرت علـي     بر فضيلت حضرت علي 

ر سواد نداشته و كتاب گسواد داشت و كتاب نوشته است اما خلفاي دي

  .دنندار
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ضـرت علـي سـواد    در حپزماني كه : فتپاسخ گروحاني مزبور در 
ـ . ؟موختـه آه كسـي  چسواد را از  داشته، ايشانن س حضـرت علـي در   پ

م كاتـب  هـ ه يـ معاوحضرت ا ما ،ودهبوحي  بسنت كات هلمذهب ما ا
از علي خواست كه سواد  ص رسول اهللا ابعد. وحي بوده، و هم باسواد

 بـه كتـاب نوشـته شـده توسـط      بـا اشـاره   اسخ،پيرد و در بخش گياد ب
 آنابي كه نوشته شده، حضرت علي تگفت ك )لبالغهنهج ا(حضرت علي

دين هـزار  نملعون است كه چ "شيخ رضي" ا ننوشته است، اين كتابر
  .دارد ي نيزغحديث درو

ايشـان را   اشـتيم و ندگو مگب هحد حوصل زبا توجه به اين كه بيش ا

د روحاني مزبـور در رابطـه بـا بحـث صـيغه      ررخوب هحادث. ترك كرديم
  .بود ذارگردر من تاثي الكام

ادف در مسافرت تهران به قم با اتوبوس بـا آقـاي   تصبر حسب  )2
هاي  ن مجيد و يكي از شخصيتآويا حافظ كل قرگكه غالمرضا كاردان 

ريزيهاي تقريب مذاهب و وحدت شـيعه و   برجسته مذهبي كه در برنامه
كاردان،  آقاينزديك صندلي  .باشد، همسفر شديم مي سني صاحب نظر

 رايـش تمـام كـرده بـود و زيبـا بـه نظـر       آقرار داشت كـه   خانم جواني
 كاردان با خانم مزبـور هـم   آقايبعد از مدتي متوجه شدم كه . رسيد مي

 آنـان متوجـه بحثهـاي    پچ پچ دارد كه البته دقيقا اطالحصصحبت و يا ا
متوجه شـدم  س رسيدن به قم و پياده شدن از اتوبو هاما در مرحل ،نشدم

در سه روز بعـد كـه بـراي    . دنداذي به خانم دغكاكه آقاي كاردان، تكه 
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ن رفتم اكارد آقاياب به منزل كترفتن گي و صانجام ديداري و كار شخ
متوجه حضور همان خانم در منزل آقاي كاردان شدم كه با لباس راحت 

آقاي كاردان در منزل  ي هاينكه خانواد انزل ايشان بودند و توضيحم رو د
ال بـا توجـه بـه اينكـه     حـ ب كردم به هـر  خيلي تعج. تشريف نداشتند

مزاحم وقت آقاي كـاردان شـوم امـا     تصميم نداشتم به طور خيلي زياد
. حضور خانم مزبور در منزل آقاي كاردان باعث شده بود حساس شوم

ي مشـخص بـود، اظهـار    گكاردان حالـت دسـتپاچ   يقاه آرچه از چهرگ
 هنزل حوصلم من در د كه حضوراشب مي متنيشتن داشت كه مشغول نو

بـا   امـا  ،مزاحمت كنم عه زودتر رفهر چرده و راغب بود كرا كم  نايشا
ي قـا آدر منزل  را ر خانموحض علتدم تا بوتوجه به اينكه مصمم شده 

ايـن   :د گفـت بـو رم شـده  ظجه نوكاردان بدانم و آقاي كاردان نيز كه مت
ـ   ا هون ايشان را صيغه كـرد چخانم حاال برايم حالل است  ه م بـا توجـه ب

و تعبيراتي كه از مقوله صيغه داشت، خواسـت عمـل خـود را اسـالمي     
اشـمي  ه طالقاني و آيت اهللا اهللا مرحوم آيتث جيه نمايد كه حتي بحتو

دانسـتند،   ر با اصول نمـي يكيد بر انجام صيغه نه تنها مغاأكه ت نيرفسنجا
حتـي آقـاي كـاردان     سستند كه بر اين اساندا مي ثواب بلكه مزيد آن را

ر حـال  هـ بـه  . شته باشمداد در صورت نياز صيغه ومن نيز توصيه نمبه 
ر د صـيغه آن را مهمتـرين عامـل    هكاردان ضـمن تفسـير و فلسـف    يقاآ

اين ترتيب از خدمت  هب و نمود تعبير يفساد اخالق يجترو يري ازگجلو
  .مرخص شدمشان اي
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مـن در رشـته جامعـه     نكه از دوسـتا  وفر دانشجنمدتي بعد دو  )3
 سـيد  و عليرضـا محمـدي  (دنـد  ودانشگاه مشغول تحصيل ب درشناسي 

جهت مطالعه و تحقيق در رشـته جامعـه شناسـي بـا      )ابوطالب صالحي
ـ     دهـاي اخذ مجوز رسمي از نها  فـيلم و  هقـانوني قصـد مصـاحبه و تهي

ساد فكه شهرت به  هايي اركپو  ها د در محلهوزارش را داشتند، قرار بگ
 همراه ايشـان تهيه نمايند كه راغب شدم ي داشتند مصاحبه و فيلم قالاخ

ر و در حالي كـه  قمست) جوشارك دانپ -ناتارك اكباپ( يياجباشم كه در
م عكـس و فـيلم تهيـه نمـائيم يكـي از      يتسـ اوعي خطبيلهاي گ كنار در

ـ  رذگـ خانمي مسن و در حال  همراهان از  درورسـيد خـانم در مـ   پد وب
شـما را   ظـر اهم نوخ يم .زارشي تهيه كنيمگخواهيم  مي مسائل اجتماعي

بود با حالتي  هصبي شدعخانم كه خيلي ناراحت و  ؛رسمپرد بودر اين م
من عكس بگيريـد تـا بدانيـد دختـران      لدقا بيائيد از آلود گفت آم شخ

شوند و تـن   مي كشيده شكم خود به فساد نكرد طر پرخاونه بگمردم چ
واقـب شـوم   ع ثار وآمطالبات با خانم مزبور  هخالص. دهند مي به صيغه

وجدان را  دي نامناست توصيف كرد كه قلب هر انسان باحصيغه را به 
  .كرد مي دار جريحه

از ري نيز در اين مورد سؤال و گان ديوبعد از خانم ج هدر مرحل )4
ق يعنـي نـان،   عشـ خانم جـوان گفـت    ؟ق يعني چهشده شد عيايشان پرس

 درن شـكم  كـرد  ي، عشق يعني پـر گمين زندأب، عشق يعني تآيعني  عشق
ت سـ حال دختران جوان به جايي رسيده ا: گفت حالي كه اشك ريزان بود

ح عمـل صـيغه   يدهند كه پس از تقب مي كردن شكم تن به صيغه كه براي پر
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شـوند حتـي حاضـر نيسـتند      مـي  دار قاياني كه پس از صـيغه بچـه  آ: گفت
 در اختيـار مـادر نـوزاد    ر شناسنامه نوزادوهاي خود را جهت صد شناسنامه
خـود نشـان داد    به هر حال آن چنان از صيغه نفرت و انزجار از. قرار دهند
  .دانم مي را ناممكن آن كه وصف

و از وي پرسيده شـد،   آمدري نيز مصاحبه به عمل گاز خانم دي )5
يعني  ،يعني زنا ،ناهگامروز يعني  ق؟ و جواب داد كه عشهيعني چ قشع

  ...خرش جدائيآصيغه و 
بـه واحـد    ومزبور از طريق دو نفر دانشج همصاحببا توجه به اينكه 

زارش گرانه و رسواگونه گهاي افشا جنبه ظشد اما به لحا يملمربوطه تس
  .پخش نشد

روزي در كالس درس معارف حضور داشتيم كـه آقـاي محمـديان    
ملبس بـه   آنانشغول تدريس بود چند نفر دانشجوي جوان كه يكي از م

و سني بودند به صورت دانشـجوي   نويا تركمگه ك ردي و بقيهكلباس 
  .دنمهمان حضور داشت

در توجيـه   نث مذهب مطـرح شـد و آقـاي محمـديا    حب يك دفعه
را بـه   )ابـوبكر و عمـر و عثمـان   (اط خلفـاي ثالثـة   بـ مطلبي خاص ارت

دزدن گس از دوشيدن با لپت كه ساو شيري دانگق اصورت تمثيل مصد
ط سـ مربوط تو ثيلمت دمرك تصور نمي ،شيرهاي خود را به زمين ريخت

ران تمام شود، تـا  گآقاي محمديان براي دانشجويان حاضر سني خيلي 
  .شتگن بر رهدوبا و دا كرهدرس را ر هرد جلسي كحدي كه دانشجو
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مجموعه حـوادث و اتفاقـات بـه شـرح فـوق در تـرم دوم سـال دوم        
وس ريـري د گدانشگاه ضمن اينكه حـال و حوصـله الزم را در جهـت فرا   

هاي مداوم و مفرط روحي شـده   يگن سلب و مواجه با خستتحصيلي از م
ت و انزجـار قـرار دادم كـه وصـف آن را     فـر نان مـورد ن چنآبودم صيغه را 

  .ايان رسيدپبه  زينر حال سال دوم دانشگاه هبه . توانم بكنم نمي
اول خـارج   تـرم  ايـان پبـا   ندر شروع سال سوم دانشگاه كه همزما

در حـوزه  تحصيل ادامه نع ه ماكي م بود، مشكل جديدا دروس حوزوي
شد اين بود كه بيشتر دروس اين سال در دانشگاه به صورت عملي بود 

ي در ا هبه همين دليـل وقفـ  . يافتم مي حضورستان يمارب ربايست د مي و
  .دروس حوزوي ايجاد شد

ـ م پا هخانواد سال بود كه نين در اينچهم د يشنهاد ازدواج به من دادن
  .خودم بكنم ري برايكفكم  كم كه

م اصـرار داشـتند كـه بايـد بـا      گدربزرگ و مادربزرپپدرم و  ي هخانواد
پزشـكي بـود و در يـك     هشـجوي رشـت  ناو نيز دا. م ازدواج كنما دختر عمه

دانستم  مي شناختيم اما بعيد مي ر را خوبگهمدي. خوانديم مي درس كالس
ري بود و گچيز ديچرا كه نوع بينش و تفكر او . هم كنار بيائيمبا كه بتوانيم 

  .رگاطرافيان نوعي دي اه من به جامعه ونگ
رفـت و تصـميم بـر    گبه هر حال با اجبار و اكراه اين ازدواج شكل 

  .مريكا برويمآصيالت به حت هدامي اهم برا اين شد كه با
تـر بـود و آن    اين سال حضور در محيط دانشـگاه مقـداري راحـت   

رچه به گ .رسيد مي به نظرهاي قبل كمتر  هاي سال رفتاريگ مشكالت و
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جهت فلسفه وجودي و ذاتي دانشگاه كه هميشه محل برخورد انديشـه  
امـا در سـال    ،نمود مي ناپذير و افكار متفاوت است، تحوالتي را اجتناب

  :داد يق مهم و قابل توجه رواسوم فقط دو مورد اتف
 يكدفعـه وس دانشگاهيم بودم كه رشغول بودن به دمدر وقت  )الف
هـايي انجـام    يزيرويا برنامه گ. ار شدمضقم اح هعلميه فيضيي  هبه حوز

رامـون اصـول و مبـاني اعتقـادي     پيمباحثه و منـاظره   هشده بود تا جلس
زار شـود و مـرا   گانه اهل سنت در قم برگمذهب شيعي و مذاهب چهار

البتـه انتخـاب در    .خواسته بودند تا در اين جلسه شركت داشـته باشـم  
ويـا در  گبـود كـه    يعلمي به نحو هاين مناظر من و شركت در شزينگ

ديگر  هق چند طلبابه اتف. رفته بودمگهاي موفق و ممتاز قرار  شمار طلبه
ـ   وجهت مباحثه   هانيون سـني منطقـ  حـ رو زتعـدادي ا  لمنـاظره در مقاب

  .يمتفرگصحرا قرار  تركمن
ز جلسـه  اكه از قبل طراحي شده بود اين بـود كـه    ييها ريزي برنامه

. رديدگجلسه آغاز  انهايت .رددگهيه شود و بين مردم پخش تيلم مزبور ف
پس از چند ساعت بحث و مناظره نتيجه اين طور شـد كـه روحـانيون    

ما موفـق   به اصطالح در مقابل سؤاالت ما بالجواب ماندند و مثال يسن
  .شده بوديم

سـت دادن و محكـوم   شكو موفقيت ما با خاتمه يافتن جلسه، خبر 

اب چـ از مـن بـه   هاي همـراه عكسـهايي    ني در روزنامهس علمايكردن 
  .سيدندر
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جلوه داده بودنـد  چنان بزرگ و مهم  آناين به اصطالح موفقيت را 
انعكاس خبر موفقيت كه ت، سا هستويپه وقوع ب يانقالب عظيم گويا كه

ي  هجوان حوزهاي  لبهطبين در  اوصصاذهان عمومي خ ميز در افكار وآ
اما  ،ر برداشتدرا ي ا هنندك لخوشحاو ور آ گفتش علميه بازتاب بسيار

ـ م ي همناظر هجلس از اًدر تحليلي كه شخص  قيتي اتفـا ور يـا بـه عبـار   زب
ـ اه ايـن حاد گـ  هيچاين بود كه  اميز داشتم، اساسآ قيتفوم موفقيـت   وه ث

ي كـه  ر، به نحوگي ديا اي برانديشه در غالب شدن انديشهتوفيقي  ميعل
  .عمومي انعكاس داده بودند، نبود افلحو مه مزبور در روزنام

اه علمي گجاي زرا كه هم اچبودم، نخوشحال فقيت خودم از اين مو

ه با اين دليل و استدالل و منطقي كه مـن  كم اينهخودم اطالع داشتم و 
ي را ا سـاله  چهار صدزار و كري هف هشود انديش نمي وقتچبلد بودم هي

  .ست دادكت نفي كرد و شحرا نين ساده وچ اين
ني در مقابـل مـن كـه    سـ  ونيناوحر نماند بجوا من بي ي هبه عقيد

اطالعي آنان  و بيجوان شيعي بودم، نه تنها ريشه در ضعف علمي  هطلب
و ولي قابل بحـث  صداشت، بلكه مسئله از دو جهت االمي ندر علوم اس

سـني   ننيوحـا و اينكـه رو  وضعيت ايجاد شده اينكه با اوال ؛بودبررسي 
شود، از همان ابتـدا   مي مناظره فيلم تهيهد كه از جلسه بودنمتوجه شده 

ـ كه تمايلي بود مشخص  حـث اعتقـادي ندارنـد، لـذا كـامال      بجـام  نه اب
. خود اكراه داشتندفقهي  هاي لو استدالنظرات مشخص بود كه در ابراز 

 حـث و ب هسـ وارد مـاجراي جل  يرانـه گغافلنمودند كـه   مي ثانيا احساس
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جانـب   الپاسـخ بـه سـؤاالت كـام     داشـتند در  لذا سعي. ندا همناظره شد
جواب ماندن واقعيت  ايد كه با اين ترتيب بحث بيمراعات نم رااحتياط 
بلكه بحث سكوت بيشتر مورد توجه بود كه شـايد روحـانيون   . نداشت

  .نمايند رسكوت را اختيا اند بعضستدان مي سني به اصطالح خود
ب دادن جلسه بحث به هر حال نظر شخصي من بر اين بود كه ترتي

 اًم داشت اساسقح طنچناني در سآو مناظره مزبور كه انعكاس و بازتاب 
، فقط يك مانور و كار تبليغـاتي  هنمايي بيش از حد اين جلس جز بزرگ

پيرامون اصول و مباني اعتقـادي و خـط    اًواقع ر قرار باشدگچون ا .بود
نمايد  مي جاباي ايرد، قطعگي صورت با هفكري مذاهب، مباحثه و مناظر

الم سـ ره، از اشـخاص صـاحب نظـر كـه در ا    ظمباحثه و منـا  هدر جلس
يـد، نـه   آل مند، دعوت به عتشناسي و فقه و منطق و استدالل استاد هس

سـنت   ادي اهـل قـ الفباي اصول مبـاني اعت  از جوان كه حتي ي همن طلب
  .هي ندارمآگاونه گهيچ

اخته و نش مزبور از من يك شخصيت علمي هجلس اءبعد از اتف) ب
ت بـه  فـ رگت ره صـو گادانشـ  رري دگريزي دي برنامه. بود پرداخته شده

ر و در دانشـگاه، پيرامـون مسـائل    گـ دي هجلسـ  كه قـرار شـد در   ينحو
وع بحـث بـراي مـن    ضـ اينكه مو نظر بر ،اخالقي سخنراني داشته باشم

شئون اسـالمي   ءبيني نشده بود و گفتند به صورت كلي بحث اخال پيش
  .ناه صحبت داشته باشيمگدر مورد پرهيز از  اطالحصو يا ا
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كيل جلسـه، موضـوع بحـث خـود را بـا توجـه بـه        شـ لذا پس از ت
پاياني سال دوم و مصاحبه بـا سـه    هحلو مرذشته گ تلخ خاطرات بسيار

ار آثو  )صيغه(تعه مپيرامون مقوله  -اشاره شد آن كه قبال به -نفر خانم 
واقـف   با وجود اينكه كـامال . و پيامدهاي آن در جامعه، سخنراني كردم

زيـر سـؤال    ادي بودن مسئله صيغه نـزد اهـل تشـيع،   تقبودم به لحاظ اع
خ خود تلهمراه خاطرات  خواهم رفت، اما به هر حال آنچه كه الزم بود

نكـه  يبـا توجـه بـه ا   . ل سـخنراني بيـان داشـتم   صيغه در خـال  هاز مقول
كـه   -نحكاكيا دانشگاهي بودند و آقاي دكتر اين در جلسه عمدتراضح

از اسـاتيد اظهـار   ي تعـداد كثيـر   عدر جم -شرح حال وي قبال بيان شد
ي اســت كــه داراي فرهنــگ و ا هوادناز خــا نانرداشــت كــه آقــاي ســخ

ـ ارو غربي و يها رايشگ را بايـد صـيغه را كـه يكـي از     چـ ايي اسـت،  پ
بيش  يفردي انتظارچنين ، زير سؤال ببرد، از تاس عمسلمات اهل تشي

  .يد داشته باشيماز اين نبا
 ما هكردم كه ايشان در صدد تخريـب شخصـيت خـانواد    مي احساس

  .باشد مي
ران گـ تا حـدي بـرايم    نيري آقاي دكتر حكاكيان در آن زماگ موضع

يرم كه بـر  گرفتم هر طور كه شده از ايشان انتقام گكه تصميم  تمام شد
 "اسانيخر وحيداهللا  آيت"و مسئله را با آقاي مت اين اساس به قم عزي

ذاشـتم و از ايشـان تقاضـاي    گميـان   د و محرم راز من بـود، در اكه است
ه نقطـه  چنانچآقاي وحيد خراساني توصيه نمودند . مساعدت نيز نمودم



  45                                                                                                                                تولدى دوباره و انتخابى نو: هدايت يافتمچگونه 
 

 

 را وردم، حضرت آيـت اهللا آه دست بصي از ايشان اخ درويا م وضعف 
هـاي آقـاي    صدد كسب نقطـه ضـعف   اره درولذا هم. ذارمگبن در جريا

  .مدبوحكاكيان 
كيـان را كـه   كالمـات دكتـر ح  كابر حسب تصادف نوار خطابـه و م 

 برده بـود، بـه حضـرت آيـت اهللا     لرهبري ايران را زير سوا زعامت و
نوار مكالمـات مزبـور بـراي آقـاي دكتـر      . ديم كردمقت نيخراسا يدوح
ردن ايشان را به دنبال كزنداني  ت زيادي نمود وكالكيان ايجاد مشكاح

  .داشت
ايـان  پ بهسال سوم دانشگاه نيز با تحوالت مورد اشاره  با اين ترتيب

هـاي نامناسـب و عواقـب     رچه تحوالت مزبور اسباب و زمينـه گ. رسيد
  .ال داشتنبد ن نيز بهمواري را براي گنا

ر مـن  بـ ذشـته در دانشـگاه   گهـاي   از اتفاقات تـرم  لهتجارب حاص
با مسـائل   ونه و چطورگود كه چبته آموخبه من  اتقريب و ذار بودگتاثير

ضوعات مربوطه خود را مو واه و مسائل نشگمحيط دا و با ،برخورد كنم
تـر،   شخصـيتي محتـاط   منذشته از گجربيات تو به عبارتي  ،تطبيق دهم

  .غرور جواني ساخته بود از احساسات و رتر و بدو تر، منطقي متعادل

كه ق افتاد اساز اتف در اين مقطع زماني دو حادثه بسيار مهم و سرنوشت
كـامال  ذاشت بلكه نقش گم تاثير ا هاي اعتقادي هاگها و ديد نه تنها بر نگرش

  .مودنه در من ايجاد دمهم را در جهت تغيير عقي واساسي 
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  راستان بوشه» كنگان«سفر به منطقه 

ـ البتـه از د  -يخيرتـا م و هـ رد واقعـه م گرسيدن سال افر هتانآسدر  اه گدي
ـ اشتيم، كـه  قرار د كاطمه زهرا فادت حضرت هتشيع يعني ش ر در و ب

رت فاطمـه  ضـ شـهادت ح "ايي نصب شده بـود  هكاردمساجد پالديوار 

 ييو در جـا  ،نوشته بود "الن آن حضرت لعنتتقا بررا تسليت باد و هز
بر  "ما به وحدت معتقديم"گفتند  مي منابر ردم كه برك مي دههر مشاگدي

ـ     ا برنامه ساسا ق اه اتفـ ي كه در حوزه علميه قـم طراحـي شـده بـود، ب

ور تشـكيل  ظـ بـه من  "محمد حسين فاطمي"سلمين والمحجت االسالم 
ان استان بوشهر گكن هطقنو سخنراني به م نيخوا جلسات تعزيه و روضه

  .عزام شديماي سني نشين بود، ا قهطنم اكه تقريب
 كا هـر شهادت حضرت فاطمة ز ي هيرامون نحوپهر شب  آنجادر 

لـذا بـا   . رداختيمپ مي يراد سخنراني، به اندشمني دشمنان ايشا و عناد و
نشـين   جو كـامال نامناسـبي در منطقـه سـني     اتوجه به فضاي منطقه طبع

ـ تـا حـدي كـه    . رديـد گجاد يا سـخنراني و   هجعـت از جلسـ  اس از مرپ
 يگدر آنجـا زنـد  كـه  امت يكي از دوسـتان مـا   ل اقخواني به مح وضهر

ناراحـت و  خيلـي  كـه  خصي آمد ش .رفتم كرد و با ما ارتباط داشت، مي
نـد سـؤال   چ: تگفـ  ميطافـ رسيد، خطاب به آقاي  مي رب به نظرضطم

  .اييدمبفر: اطمي گفتفحاجي آقا . دارم
داريد؟ آقـاي فـاطمي    زنا ميا شآ: رسيدپفاطمي  يقاآمزبور از  فرد
. باستيخيلي ز اسؤال كردند زن شما حتمپس س. ريآ: فتندب گدر جوا
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 بـه يلـي  خت فـرد مـوردنظر   نحوه طرح ادامه سـؤاال  آقاي فاطمي كه از
دسـت داده و يـك سـيلي محكـم بـه       ا ازد رود، كنترل خوبخشم آمده 

عـه آغـاز شـد كـه     زمنا اين ترتيـب مشـاجره و   هو ب .صورت ايشان زد
  .ميزبان موضوع خاتمه يافت هباالخره با حمايت خانواد

ين شـده  گاحت و خشمرني بود سخت ناسنظر كه اما شخص مورد
خوند بيشتر نيستي، تا اين حـد  آكه يك  تو :ي گفتفاطم آقايبود و به 

  .ت داريسيبه همسر خودت تعهد و حسا
علي كه به فـاتح خيبـر و شـير خـدا     آن پس ! ارگپس اي نامرد روز

رد ومنان خـود كـه همسـرش را مـ    شـ ونه در مقابـل د گشهرت دارد، چ
ضرب شتم و اهانت قـرار دادنـد، سـكوت اختيـار كـرد؟ تـو از خـود        

كني كه  مي ؟ كه چنين كلمات زشت را بر زبان جارييشك خجالت نمي
  ت؟سخصيت علي اشبه توهين 

زود ! ندهاي كثيفوخآ: سپس با فحش و ناسزا خطاب به ماها گفت
دتـر  ور چـه ز هـ م كنيد و به خانواده ميزبان گفـت  گاز اينجا  ورتان راگ

  .اينها را از منزل بيرون بيندازيد
تلـخ   ي ههم ريخت كه خـاطر  ها بردي اعصاب ما حتا  روبق مزااتف

پس از مراجعت به قم و حضـور در  . شود ذهنم محو نمي اه ازگآن هيچ
 مركز مديريت حوزه علميه قم و دادن گزارش سفر، مسئوالن اين طـرح 

ها با مكتب و اهل بيت عنـاد و عـداوت تـاريخي     اساسا سني: گفتند مي

يـرات  بر و تعاهميت تلقـي نماييـد و بـا تفسـي     را بي رمزبو هحادث. دارند
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ق اثار تخريبـي اتفـ  آ ذاري وگرياما تاث .ددننمو مي ييومتفاوت از ما دلج
جهـت   چـه بيشـتر در   و ترديد هـر  كد كه شبومزبور در من به حدي 

  .د نمودجايعي را در من ايشتجديد نظر اعتقادي 

  )بلوچستان(سفر به ديار عشق 

  كنـد  اد تـ ريي كـه دا ابه نـام خـد  

  سـالم ود و رم دانآن بخو س ازپ

ــپ ــ سس ــفارض درع   اي نامهرم س

  بحث و جـدل  رهقم ب زوهي گر

  يشمان استاد خـو رو ف ردستو هب

  بلـــوچ رديـــا رشـــديم رهســـپا

  بــود كغــذا از قضــا كاســه كشــ

  شــد ريــه تطهيــآث مــا حــب رســ

  سكه ما شيعه بنياد و اصل و اسـ 

ــ  زبجــ ــا كــه ســينه ب   نزصــيغه ي

  : ضـا رحال علـي   زويم گچه 

  ضـا ر گـل  آندن رخـو  رز بعد تي

  ده شب كه چون در رسيدزكه ساعت به دوا

  تضي كه تـو رد به من مروصيت ك

ـ  ـ ركـ  روصيت اث   جـان و دل  رد ب

  روي؟ رجان كجـايي كجـا مـي   دپ

  يق و همكالسي مـن؟ رفكجا اي 

ــوا   ــده ار و خـ ــاندرمانـ   و ظالمـ

  امقــو ذاتــي مان راحمــد و يــاابــه 

ــ ــ راي ربـ ــود نامهـ ــان خـ   ايفيقـ

  لزا بـه حكـم ا  ج كو ي عشديم جم

  شفتيم پـــيگـــر را ســـفر رمســـي

  افتخــار بلـــوچ رپ شخوشــا نقــ  

  بــود كرشــ هتعجــب مــا مايــ  

ــن  زا ــ گاي ــالم تغيي ــه ح ــد رفت   ش

ــدا ــرن ــزيم چي ــو زا ري بغي   سه

  نزدي مـ رالف و مـ  زف ارح رگد

ــده ا  ــدت شـ ــدا عقيـ ــا زفـ   قضـ

  اضـ وقت شـب بـه حكـم ق    در آن

  شـيرين ز جـانش پريـد   جـان   آنكه 

  وريكن سـر  ي بپيوند وني به سررهب

  لگـ يـر  زهمين است توحيد و تا 

  وي؟ر بــدنبال باطــل كجــا مــي   

ــا و بخــوان هــم خالصــي     مــنبي
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ــل  گرا ــه مث ــوم ب ــته ش ــاركش   ض
  

ـ      د خـدا زاميد است شـوم شـهيد ن
  

از » كنگـان «نشـين   ينسـ  هس از سفر منطقـ پج يا شش ماه پنحدود 
بـه   يرگـ ديفرت مسـا  هعلميـه قـم برنامـ   ه مـديريت حـوز  سوي مركز 

برنامـه يـك تـيم بـه     طراحي شده بـود كـه طبـق    بلوچستان » ايرانشهر«
تـرين   ين و شـاخص تـر  برجسـته  ازبا تركيبـي   بجرو م هدبطالح زاص

ـ   هيعلمي  ههاي حوز طلبه بي نتـايج  پوشـش ارزيـا   تظـاهر تحـ   هقـم، ب
طقـه  منبه  )وحدت شيعه و سني(ب مذاهب يرقو جلسات ت گردهمايي

 ريـزان از  ا در واقع هدف اصلي طراحان و برنامهمزام شد، اعبلوچستان ا
بلوچستان كه  مبا يكي از علماي صاصب نا هه و مناظرث، مباحرزبوسفر م

  .بود ،ي داشتا هي سادگزند
به تندي در مقابل مذهب شيعه دارا بودند  بسيار عان مواضشون ايچ

ي ا هاهميـت ويـژ  ز ي قـم ا  هيد و مسؤوالن حـوز تهمين جهت براي اسا
ي مسـلك  ابان وهـ يشيد بر اين بود كه اتاسا هبودند و نظر هم رخوردارب

  .اي سياست نبوده در عرصهلم ، زيرا اين عااست
 آنن به نقاط ضـعف از  فترفتن و دست ياگما براي ضعف  هباالخر

نـين  چان و همشـ يچاپ كتـاب ا  ي هشدن از نحو عو مطل وارگم بزرلعا
  .يمآنجا اعزام شدان به يشا همدرس همين هزينأو ت آمد منبع در

  :بودند ازاعزامي عبارت  هروگتركيب شش نفره 
يد ابوطالب س -3، ):(ليرضا محمدي ع -2 ،يد ابوذر فاطميس -1

  .رتضي رادمهرم -6ان، يين جاللحسعبدال -5، يياضمحمد ر -4حسيني،
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به قـم   هروگاعضاي . بود ميفاط آقاي ههدعبه  هروگ نسرپرستي اي
اسـاني كـه   خر  وحيـد اهللا آيـت  آقاير فتو با حضور در د دندش ضارحا
تادي نيـز  سـ ا هللا آيـت ابـوذر فـاطمي، و    سـيد  كاردان، االمرضغقايان آ

د، شروه گفته گها به اعضاي  شرسفا و ها يهصتو آخرين. تندشضور داح
را بور زمريزيهاي  مهرنافر و بست مياني اهسوحيد خرا آقايضمن اينكه 

 با شـخص موالنـا   هينكداشت به ا هنمود، اشار مي توجيه هروگاي اعضاي بر
نام در منطقه است، در يك جلسه تقريب مـذاهب   احبكه از روحانيون ص

مالقات داشته كه با اين ترتيب در نظر داشت بـه اصـطالح اهميـت سـفر،     
  .موقعيت و جايگاه علمي موالنا را تشريح نمايند

به هر حال پس از ختم جلسه توجيه و توديع، اعضاي گـروه طبـق   
  .نظر انتقال يافتيم برنامه از تهران به زاهدان و از آنجا به منطقه مورد

از اين جمع فقط آقاي فاطمي كه سرپرست گـروه بـود، ملـبس بـه     
  .نموديم مي لباس روحاني بود و سايرين از كت و شلوار استفاده

وارد  ):(دي مـ رب بود كه من و عليرضـا مح غم زتقريبا وقت نما
كه لباس محلي به تن داشـت   يك نفر. سنت شديم هلاجد اسم يكي از

ـ  وجه مـا را تبود،  هداد خود هبسنتي يلي ماشو شكل و  خـود جلـب    هب
اب به وي گفتيم كـه مـا قـبال    خط ،رختصعليك م مالس از سكرد، كه پ

ر پيرامـون  تبـه مطالعـه و تحقيـق بيشـ     زيم و نياا هسني شدحاال  عه وشي
هـاي   يتز شخصـ تيم تا ما را با يكي اسو از وي خوا مب سني داريهمذ
ـ  هادسـ ي راحـت و  خيلـ . نا كنـد آشـ ي منطقه نوحار اني شـ يرفت و نذپ

از وي بـه كسـي    كـه امـا گفـت   . ني را به مـا داد حايت علمي روشخص
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زاران و كنـار وي قـرار   گامه نماز در صـف نمـاز  قم كه با ائيوگزي نچي
رت دست بسته اقامه نموديم تـا بـه اصـطالح    واما نماز را به ص ،رفتيمگ

  .ستيمهسني ه م ككنيثابت 
 هني مورد نظري كه به ما دادحاي روشانم نماز فهميدين هاز اقام سپ

ت ريـ ان ماموشـ ت كه ما بـه سـوي اي  ساني همان كسي انشدقيقا  ،تسا
را  يتو موقع هتفايرانشهر رشيع جمعه اهل ت مبه منزل اما خرهباال. داريم

ظهر روز بعد  از بعد ،ريزي ذاشيم كه با برنامهگدر ميان  هروگبا اعضاي 
ت مق يك نفـر راهنمـا بـه سـ    ابري، به اتفهرم ظعم مقام فتربا پاترول د

ه يك هفتـه بعـد   كن شد يقرار بر ا. رديمكا حركت نسكونت موال حلم
 هدشـ تاريـك   تقريا هوا. رددگبر هروگضاي عاندان ادرگپاترول جهت بر

علميـه و بـه   حـوزه  ي يـك نفـر طلبـه بـه مهمانخانـه      ياماهنربود كه با 
  .ر شديمستقديني، هدايت و مدرسه اصطالح م
و كشـك  ن نـا ه وردنـد كـ  شام آبراي ما  هيمدت زمان كوتا زپس ا

جـب  تع. بود هشد همادآطالب و از قبل غذايي كه طبق برنامه  بود هادس
يم كـه بـا   ا هآمد ورد هاني و از راحورت أو هيويژه ان هممي كرديم كه ما

شود و از اين جهت سخت ناراحت شـده   مي پذيرائي از ما كنان و كش
رغبت به خوردن شام نداشتيم توضيحا ايـن كـه بعـدا     بوديم كه چندان

وده بمتوجه شديم كه بحث ميهمان و ميهماني ويژه به هيچ وجه مطرح ن
 ماده طالب اسـتفاده ي آر وقت غذايي برسد، از غذاهو نيست، هر كس 

  .شود ميهمانان مراعات نميامتيازي بين و بندي  طبقهونه گ ند و هيچك مي
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نماز عشاء را  نماز به مسجد رفتيم و همت اقاهاز صرف شام ج پس
اقامت نمـوديم، بـراي اولـين بـار بـود كـه ايشـان را         »موالنا«به امامت 

عليك  منماز و بدون اينكه با موالنا، سال هپس از اقام. كرديم مي مالقات
كه از نحوه لبـاس   يمسجد خارج شد و با وجود ايشان از. داشته باشيم

ـ  مي كـه ملـبس  فاطي قاآپوشيدن ما به ويژه  ه لبـاس روحانيـت بـود،    ب
عليـك   ممشخص بود كه غير بومي و ميهمان هستيم و بـا داشـتن سـال   

ويـا  گجلـب نشـد و    زاران نظر كسي به مـا گازممختصر با تعدادي از ن
ـ ونه و ميهماناني از اين قبيل گمدهاي اينآرفت و  راي سـاكنان محلـي   ب

 حوزه بـا اعصـابي در  خانه  به هر حال به مهمان. رسيد مي طبيعي به نظر
ما  هم ريخته و ناراحت از نحوه استقبال و پذيرائي، خصوصا اين كه از

مراجعـت   ،شـد  مـي  رخورد و پذيرائيبولي و ساده معمهمانند ميهمانان 
  .كرديم

  :اولين روز اقامت

و درس تفسـير در   حس از اقامـة نمـاز صـب   پـ ت و مبح اولين روز اقاص
و توضـيحا  . صر داشته باشيمتليك مخع مسالتوانستيم با موالنا  ،سجدم

م أت ءورد بـرا مدر النا اركه نور كه مومبا سوره ناينكه درس تفسير موال
حنـي  دند و بـا ل موسخناني ايراد فر كه صديقه شضرت عايحالمؤمنين 

مند  گلهزياد نند ك مي ينهتو ك ضرت عايشهحبه ها  هبيچار كه بعضي از
  .ميمدآخانه  به مهمانحانه صبان جهت صرف شق ايابعدا به اتف. بود



  53                                                                                                                                تولدى دوباره و انتخابى نو: هدايت يافتمچگونه 
 

 

 بسم بسيارتا لبخند و نموال ه بوديم،نشستنه خا انهمم ركه دمي اگهن
 تما ديشبتانت و صداقت خاص گفت حمت، با شب دال ي برا محرمانه

ه جهــت بــ ذرخواهي فرمــودمن عــ؟ ضــشــما بــد گذشــته اســتبــه 
  .يمني كيرايذپت سهمانان دريم از ميوانت ميكه داريم ن ييها تيمحدود

 45دا ود محـدود كـه حـدو   نفت و شـ گنه و حادر خالل صرف صب
كالس  هبفتن ماده رآرود  مي اينكه هبهان هب ناالويد، ممبه طول انجا قهدقي

يقت حقن يان، اشي با ايا دقيقه 45ات قمال. دشرج خاانخانه مشود از مه
م براي ما ق رر وي را ديي كه تصوخصيتش آنا براي ما روشن كرد كه ر
جايگـاه علمـي   اعـد شـديم كـه    تقم بايست و تقريبودند، ن هموديم نستر

و  همنـاظر  را در بحث و هروگقيت فدر حدي است كه ضريب موموالنا 
 هروگـ عبارتي فهميديم كه توان علمي  هب هد داد و ياخواه كاهش ثمباح

  .دران قرار داشاز اي تر نييپاخيلي در سطح 
. دشـ  مـي بينـي ن  شپـي ري گـ ات ديقـ وز بعد مالر بحل تا صحاهر به

ددا بـه  جـ يم مفترگميم صا تذل. وز بعد مانديمانتظار مالقات رزير به گنا
بازديدي به عمـل   آنجابرويم و از  )ديني مدرسه(حوزه علميه ابخانه تك

نـه و شناسـايي   بخاحضـور در كتا  بوديم بـا  و شايد هم در صدد. آوريم
ي پـ سفر، در  خواستيم و طبق برنامه مي را كه آنچهموقعيت و يا حداقل 

مجموعه و مشخصا مداركي كه  و وديم يعني دستيابي به كتب، مقالهب آن
  .دست يابيم ،به اصطالح مضر باشند
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س از حضور در كتابخانه با يكي از مدرسـين حـوزه مالقـات    پلذا 
يكـي از   نسالم عليك مختصر، متوجه شديم كـه ايشـا   زس اپكرديم و 

ي سـ طعه نقشه جغرافيايي سياق كباشند، ي مي رشدترين مدرسين حوزها
داد و به صورت  مي صدر اسالم نشان راشدين را در يكه فتوحات خلفا

ود، توجه ما را به خود جلب كـرد  بوستر تنظيم و به ديوار الصاق شده پ
به صـورت شـفاف    يرامون نقشه، ايشان به سؤاالت ماپ ثس از بحپكه 

كـرديم از   مي عجبداد كه واقعا حيرت زده شده بوديم و نيز ت مي پاسخ
اي هـ  گاهيآعلمي با  يها ي محروم و محدود شخصيتا اينكه در منطقه

علمي تا اين حد وجود دارد و مهمتر اينكه بدون توجه به اين مسئله كه 

يم، اما ا هسفر نمود آنجات روحاني شايد به منظور انجام ماموريت أما هي
بـه هـر حـال    . اهمه نداشـت وونه ابراز عقيده و نظر صريح گ وي از هر

اينكه به مدارك  نذشت زماني شايد حدودا يك ساعت و بدوگس از پ

خانـه مراجعـت    ، به مهماندست يابيم رح مضالي به اصطا و يا مجموعه
  .نموديم

. رفـت گر صـورت  گروه بـا يكـدي  گخانه مشاوره اعضاي  در مهمان

 حدود يكي ا هو همچنين مذاكر "موالنا"ي با ا نج دقيقهپ مباحثه چهل و
 آنهـايي كـه بـا     و صـراحت  هـا  كتابخانه و واقعيت در سساعته با مدر

ي به اين نتيجه رسيده بودنـد كـه   گروه همگمواجه شده بوديم، اعضاي 
 هؤاالت جهـت طـرح در برنامـ   سـ  و فهرسـت كـردن   يبند ضمن جمع



  55                                                                                                                                تولدى دوباره و انتخابى نو: هدايت يافتمچگونه 
 

 

سـؤال در هـر   و مالقات روز بعد با موالنا ضمن طرح حداقل يك يـا د 
  .ي پرهيز شودفالتز و اخگيبرانالت احساس سواروز از طرح 

و محـدوده  ه ات روز بعـد فقـط در حـوز   قـ كـه در مال  شدلذا قرار 
وحـدت  (هاي تقريب مذاهب  ييماهردگات و سنتايج جل ثار وآبررسي 

  .مشيته باشو داگو تگفبحث و  انبا موال )ه و سنيعشي

ي گمـاد م آاعـال خاص با متانت  زرودومين  بحان بعد از نماز صيشا
ـ . ديـ وگخ بسـ پا آند، بـه  شـ ه سؤالي باچچنان نمود تا ا طبـق برنامـه،   ذل

را  )يسنيعه و شوحدت ( اهبذمتقريب جلسات  و ييردهماگضوع مو

  .يمخواستاراين باب  مطرح و نظر موالنا را در
ـ ارز ،وربـ سـات مز جلتـايج  ن يرامونتفاوت پيرات معبتا موالنا ب ي باي

ل جلسـات  كشـ چـه  رگ: داشـت و گفـت   مخود را به اين صورت اعال
وص خصـ ادي در عتقي و ابايت، اما ارزسا به جلومي ر هر چند قدبومز

وحـدت   حقـق ي است كه اميد چنداني به تحوايج جلسات به ننت ثار وآ
 فهو اضـا . نه نـدارد ين زميجه مطلوب در اينتي تبه عبار ، ويسنيعه و ش

روحـانيون   د كهشاهد خوتي محقق رني در صوسوحدت شيعه و  :كرد

بـا   ،ا به مقدسات اهل سنت تـوهين نكننـد  تچه صراح ارتاشي چه اشيع
علميه نيز  ي همدرسين و طالب حوز زسه تعدادي اجلر د نكهتوجه به اي

قطـع  ر جلسـه بعضـا بـا    دين و طـالب حاضـر   سـ مدر ،دتنحضور داش

زمـاني   شـتند داعنوان كردند و  مي رظابراز عقيده و ن ناهاي موال بتصح
 متم حكومتي اسالمي است بـا كـدا  يسو ست كه نظام سااين  كه ادعا بر



  تولدى دوباره و انتخابى نو: چرا سني شدم                                    56

 
     

 

  

و بـه  شـهر مشـهد تخريـب    در » شيخ فيض محمدمسجد «فقهي فتواي 
مـدرس   والسفاطمي به اين  جواب آقاي در. ودش مي بز مبدلي سفضا

اه گـ شـيخ فـيض محمـد وقـف بار     حوزه جواب داد كه زمـين مسـجد  
: دداي جـواب  ا ينانهگموالنا با حالت خشم. ه استدامام رضا بو ملكوتي

مسـجد نمـاز و    و يك مسلمان به مسجد بـرود و در  اينكه مسجد باشد
يا اينكه به فضـاي سـبز   ، رسد مي ن بخواند ثوابش به امام رضا بيشترآقر

  ؟ذيردپفساد اخالقي انجام  آنر روي دمبدل شود و 
سـيخته و  گروهي مطبوعات به طـور افسار هاي گ حالي كه رسانهدر 

نمايند در  مي ها اهانت ديني و اسالمي سني غير قابل كنترل، به معتقدات
به نام اسالم اجـازه ندارنـد    ركشوخت ايتپهاي ايران در  زماني كه سني

ني محقـق و برقـرار   سـ نـه وحـدت شـيعه و    گومسجد داشته باشند، چ
 يبحث وحدت شيعه و سني يـك بـاز   بعضا و شايد تماما. خواهد شد

ين جلسـه كـه حـدودا    در ا. سياسي است كه فقط مصرف تبليغاتي دارد
باز جهت تدريس به كالس درس  به طول انجاميد، و موالناعت يك سا

ظهر همـان روز،   از بعد. زير به انتظار مالقات روز بعد مانديمگنا ،رفتند
فـاطمي   آقـاي افتاد به اين ترتيـب   قنه چندان مهم اما جالبي اتفادثه حا
. خانه خارج شدروه كه ملبس به لباس روحاني بود از مهمانگرست پسر
دادنـد   نب را به ايشاآ هفتابآمردي كه لباس بلند عربي به تن داشت  پير
توضـيحا اينكـه   ( مشركي جلي ا! بگير: تگففاطمي  آقايخطاب به  و
  .)ويندگ مي خوندهاي شيعهآي به لل به زبان بلوچي به عبا و جج
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 تيم از اطالع ايـن جملـه شـديدا احسـاس     يفاطمي و ساير اعضا يقاآ
  .تيم به درستي بخوابيمنسكه شب را نتواي حوند به نراحتي كردنا

  :سومين روز اقامت

 ا موضوع ديروز و اهانـت پيرمـرد را  نات با موالقصبح روز سوم در مال
ا نله و شكايت داشتيم كه موالگرضايت،  مدا از عدشديمطرح كرديم و 

ود ايـن نـوع   مـ از ايـن برخـورد نامناسـب، اضـافه ن    خواهي ضمن عذر
اري نـدارد  سـازگ الم سـ ت نيسـت و بـا روح متعـالي ا   سـ ها دروردخبر

يم بـه  سـت ب هسـ اي نامناهـ ردخونـين بر چمتاسفانه ما در جامعه شاهد 
هــاي محلــي در  ي بــرادران اهــل ســنت كــه بــا لبــاستــنحــوي كــه ح

ر مسـخر قـرا  توال مـورد  معمد، ننك مي پيداضور ح رگهاي بز هرستانش
  .دشو مي گفته مري نيزعني سنان آه و به فترگ

 ديب ردخوبه سبب بر هروگموالنا ضمن اينكه از اعضاي حال هربه 
اهميت تلقي  خواهي داشت مسئله را بيعذره بود، فترگت روصكه 
خود ت سواالي نمود تا گمادم آاعال ،صرف صبحانه از سكه پ يمنمود

قرار بود در شده ني يب پيشطبق برنامه از قبل  ازيم كهسرا مطرح 
 هيآيعني مفهوم رد سوال اختالفي و اساسي امو چهارم ات روزقمال

فقط يك  رديغ هو مسال رت زهراضهادت حشتطهير، بحث خالفت و 
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yϑ$﴿ :ريهتط ي بحث آيهني عود؟ يش حؤال مطرسمورد  ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# 
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ي نمورد نظر را كه يكي از موارد اختالف شيعه و س هيآخواستيم تا 

اهل بيـت   ءمسران رسول جزهند كه دموالنا فرمو. است را تفسير نمايد
  .ندا ه بودل اهللاورس

                                                 

، فاطمه، حسن و �منظور از اهل بيت در اين آيه از نظر اهل تشيع، فقط علي  - 1
اما اهل . كنند و ديگر همسران پيامبر را در اين مجموعه داخل نمي باشد حسين مي

كه  شود، زماني كلمه اهل به كل خانواده گفته مي: سنت نظرش فراتر از اين است
ي، اما وقتي خواست به زن ا هور بود، نه دامادي داشت و نه نوطحضرت موسي در كوه 

پس اينكه » …هله امكثوا قال أل«: فرمايد و فرزندانش بگويد، اينجا بمانيد، در قرآن مي
معني درست آيه اين  .كلمة اهل را فقط براي داماد و نوه به كار بردن كامال اشتباه است

دور كند و كامال = =خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت  ط مىخداوند فق«: است
به معناي آن نيست كه همسران  ص اين وصايا براي زنان پيامبر. »شما را پاك سازد

 .كرده است ند كه اقتضاي منع آنان را ميا حالت بدي قرار داشته چنان در ص پيامبر
شايان ذكر است  .ر و واالتر استهاي برت بلكه مراد، واداشتنشان به فضايل و ارزش

 ص زنان امت نيز در لزوم آراسته شدن به اين اخالق و عادات، تبع زنان پيامبر
گويند مراد از اهل بيت،  مي ،سعيد بن جبير و، عطاء ،ابن عباس، عكرمه .هستند

مخصوصا زنان پيامبر هستند و حق هم همين است، زيرا آية كريمه درباره آنان نازل 
و ما قبل و ما بعد آيه نيز درباره آنهاست و ذكري از علي و فاطمه و حسن  شده است

يل بيشتر در اين موضوع به كتاب آيه براي تفص(.و حسين در اين آيات وجود ندارد
. دكتر سيد عبدالهادي حسيني مراجعه شود: تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه نوشته

يت اهل سنت قرار داده است و در ساشده ترجمه و چاپ اين كتاب به زبان فارسي 
 .www.ahlesonnat.com  .شده است
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در مورد نا در همين حال يكي از روحانيون حاضر در جلسه از موال
 ين باز كردين چنا اموالنا سوال ر و ي كردا نهه سوال ابلهاشرت عايحض
نبي گرامي  سرريخ همي تاهواگ ه صديقه به اتفاق وشضرت عايحكه 
ر اساس فرمان ب د وشنبا مي يكي از امهات المؤمنين و ص اسالمم مكر

É<̈Ζ9﴿ :فرمايد مي ن كريمآخداوند متعال كه در قر $# 4’ n< ÷ρr& šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$$Î/ 

ôÏΒ öΝ ÍκÅ¦à�Ρr& ( ÿ…çµã_≡uρø— r&uρ öΝ åκçJ≈ yγ̈Β é&﴾@N)6: األحزاب.(  

و همسـران او   ؛پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر اسـت «
  .»شوند محسوب مى) مؤمنان( مادران آنها 

شه ضرت عايحي گري در مورد نسب خانوادختصان توضيح مشاي و
معرفي نسب در ان شوش بوديم كه ايگپا  راسهمه  و اشاره فرمودند ك
ه بنـت  عايشـ ضرت ح: ودندمن غازآضرت عايشه سخن را اين چنين ح

ين مسلم خليفه اول هللاان عبداشوارگبزر رصديقه پدشان كنيه اي ابوبكر و
 ي دربسـ نسلسـله   رومـان در ام راميشـان  گ رماد و ار رسول اهللاغيار  و

  :ترتيب زير است هسد كه بر مي صاهللا م به رسول تپشت هش

ـ  ،مرابن عـ  ،انمعث فهكر ابن ابي قحاببنت ابو يشهعا بـن   ،كعـب  نب
  .تيمي ،بن كعب ،هابن مر ،بن تيم ،سعد

بن عبدالمطلب بـن   هللامحمد بن عبدا: صم اكر يامبرپي سبسلسله ن
 بن كعب زماني كه رسول خدا بـا  هي بن مرقصهاشم بن عدالمناف بن 

مـن   قهديصـ اي : ان فرمودندشاي هبچندي  زس اپه ازدواج كردند شعاي
 هداد فيد قرارپارچه ابريشمي س شما هكه بر چهر ماب ديدخو دررا  شما
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اين همسر شماست  :گفت و وردآما را به نزد من شي ا هشتفر ،ده بودش
 رفتم اگـ گ ديدم شماييد با خود زدم و كنار هره شماچاز  پارچه را من و

ا مردانــد و مــن از شــگ مــي را اجــرا آن اســت ايــن امــر از جانــب اهللا
ر يـامب پا بـراي  ر ك خوله حضرت عايشـه صـديقه  . اري كردمگخواست

 ك نين خداوند متعال حضـرت عايشـه  كرد و اين چاري گخواست ص
  .زيدگيامبر خود برپرا براي همسري 

 كـه و فرمودنـد   وردآعالم رباني از علم عايشه سـخن بـه ميـان    آن 
صحابه به عنوان يكي از ناشران علم نبوت  عدر جم ك شهحضرت عاي

  .ديي برخوردار بودناه علمي بسيار بااليگشوند و از جا مي حسوبم
وري شـود بـر   آر علم عايشه جمـح  گا: فرمايد مى ):(ري هامام ز

صابه في اإل. (كند مي يداپ ير زنان برترگج مطهرات و ديالوم ازوعتمام 
  .13/40) البن حجر صحابهتمييز ال

يـامبر  پنـزد   ك محبوبيت عايشـه  و تادامه در مورد محب رموالنا د
  : ندرا خواند صر پيامب ثحدياين  سخن گفته و ص

مـه  هشـما از  پـيش  ه كسـي  چـ ه كـ سؤال شد ( صاكرم ر بيامپاز 

 زپرسـيده شـد ا  سـپس   ،عايشـه : مودنـد فر صتر است پيامبر  حبوبم
  .يقكر صدبدرش ابوپ: ه كسي؟ پاسخ دادندچمردان 

ـ آ يرامـون پو سـاعت  موالنا حدود د ازواج مطهـرات   و تطهيـر  ي هي

يـات  آسير فت ان درچن آن نايشا. ا حضرت عايشه توضيح دادندصخصو
ياتي كـه در مـورد ازواج مطهـرات    آر گدي و تطهير ي يهآه ژي به ويآنقر
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 آننمودند كه وصف  مي بود احاطه و تسلط داشتند و ابراز عقيده صريح
قات روز جـاري  ي كه قرار شده بود در مالدبا وجو. دانم مي كنرا نامم

طرح نشود اما تفسـير  وجه م چري به هيگدي ية تطهير مواردآجز تفسير 
بـا  باحـث  و م كردن موضوعات يداپتطهير توسط ايشان و ارتباط ي  هيآ

ار چـ را د هروگـ  ينـان اعضـا  چ آنني و مسائل عقيـدتي  آيات قرآساير 

آنچه را كـه   وديمبه ترمز بريده كروحي كرده بود، يا اين ضعف و تزلزل
 دمـور  س مـن از موالنـا در  پريختـيم، سـ  ن را بيروداشتيم همه  سبددر 

تم كه حـق بـا علـي    گفان شبه اي سوال كردم و �امامت حضرت علي 

 اعلـي ر و حـق  فتـه  گر ا ناديـده ر امبرپيـ الثه وصـيت  ثاي فبوده اما خل
عمل نكردن  وصيت وكدام سوال كردند  هموالنا مصممان ،دندرغصب ك

  !؟كدام صحابه
بـه نـام   در سـرزميني   صكه رسول اهللا من اين حديث را خواندم 

د بـر باال  ته وفرگدست علي را  بودند عسلمانان جممم كه همه غدير خ

  .... موالهمن كنت مواله فهذا علي  :رمودف و

 ؟كنيـد  مـي  ونه معنـي چگرا  شما موال :ام موالنا فرمودندگاين هن در
درس دادن به آموالنا با  .به معني جانشيني استموال تم در اينجا گف من

 پسسـ  و و كردنـد گرا براي ما بـاز  والم زمعني اها چندها  لغتفرهنگ 
زيند گخود برا به جانشيني رخواست علي  مي ص ر رسول اهللاگگفتند ا

را  را لفـظ مـوال  چ و ؟امفهوم بودنرا حديثي را بيان كردند كه براي عموم چ
معني  ندانست كه موال چندي مي حضرت آنصورتي كه  در ؟استعمال كرد
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 را به جانشـيني خـويش  لي ت عخواس مي صاهللا  ر رسولگا و ،دهد مي را
كنت رسوله فهـذا علـي   ن ماي مردم : نفرمودند آنتر از  هادسچرا . زيندگبر

  .خليفتي و وليي من بعدي
م در ا هكردم كه الل شـد  مي اسسكه البته بنده با اين منطق موالنا اح

تـا بـا    دروه سـعي داشـتن  گيرامون اعتقادات شيعي، اعضاي پادامه بحث 
شيعي حقانيت مذهب شيعه را اثبات نمايند، هاي  ولفهم ستدالل بهئه اارا

صـورت  توانستيم بـه   نمي هو ارائه استدالل و منطق كه البت اما در هر بار
 شيعي استناد عني مطرح و بعضا از كتب و منابآمالحظات قر ي وا ريشه

نه  ،داشت كه اينها منطق و استدالل شيعه هستند مي شد، موالنا اظهار مي
  .يآنقر

ي از كـ يـامبر، كـه ايـن ي   پبعـد از   ن مورد مرتد شـدن صـحابه   در
با داليل مستند و محكم اين را نيز رد  "موالنا"باشد،  مي اعتقادات شيعه

  :باشد مي ن به شرح زيرآ ازي كردند، كه مختصر
هـاي   هدر حوز: فاطمي گفت آقايه بجدي خطاب  يا با قيافه موالنا

 98: فـاطمي گفـت   آقايست؟ علميه شما هر سال درصد قبولي چقدر ا
  .%97يا 

ويم درصـد قبـولي اينهـا در    گـ  مي خدايا تو را سپاس: موالنا، فرمود
ناه و گاست با اين همه نقص و % 98 و 97ارند دي كه ا هاي علميه هحوز

نفـر   6يـا   5فقط  ص درصد قبولي مكتب رسول اهللا فسق و فجور، اما
 ام عقل سـليم قبـول  اين را كد. ري استفن بزرگ صد هزار عجم آناز 
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 ص يا اين خود اهانت و توهيني به روش تربيتـي رسـول اهللا  آكند؟  مي
نيسـت كـه    ص يامبرپ يي براگيا اين يك ضعف و نقص بزرآنيست؟ 

بـه   رداني تربيت نمايد كه بر عقيده و باورشـان بماننـد؟ و  گنتوانسته شا
  .مرتد شوند يض رحلت ايشان از دنيا، به خاطر متاع دنيوحم

نـد، در  ا شـته گنان براي دنيـا از ديـن بر  آكند كه  مي عقل سليم قبول كدام

سـت و مقـام و   پت خودشان را، مال و زن و فرزند و سحالي كه هست و ني
  .يشرفت و ترقي دين فدا نمودندپكه داشتند را در راه  آنچهتمامي 
ويي نسـبت بـه اصـحاب    گ ههرز ويي وگ هوطوري به يا كه همين نانآرا چ

  ؟كنند ردازند اندكي تفكر و تدبر و تعقل نميپ مي ص رسول اهللا

ــد  ــودخداون ــرآن شخ ــوده در ق zÅÌ﴿: فرم §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã ﴾@N

 آن شود كه خـدا در  مي رگم ).8: ، البينـه 22: ، المجادله100: ، التوبه119: المائده(

اين نيز  ياآ. را به دوزح بفرستد نناآينده آر د ا راضي باشد وهنآوقت از 

ل از عـا ر خداونـد مت گـ م ؟دباشـ  عيب و نقصي براي خداوند متعال نمي

شـت  هنان راضـيم و ب آلقا فرموده از طين افراد خبر نداشته كه ما ي هيندآ

كـه  د ندا ينده را نميآـحدود است و معلم خداوند  ياآم، ا هان دادآنرا به 

دانسـت   مي رد ولم داعينده آخداوند به  رگا. شماها اين اعتقاد را داريد

 :فرمـوده  خداوند راچردند، گ مي شوند و از دين خارج مي كه اينها مرتد

﴿χθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ 
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 طـور چ يه راآدانند، اين  مي ا عالمرند و خود ا عناني كه از اهل تشيآ
در ي ابـد  فرموده بـرا  خدا هك بهشتيس اين پ. خواهند تفسير نمايند مي

 .؟سـتند ها دروغ هـ يا اينآماده كرده، آنيز براي اينها  مانند و اين را مي آن
مهاجرين مكه بودند، امثال حضرت ابوبكر  ناني كه هجرت كردندآ راچ

به هر صورت پـس   …عبدالرحمن و و عمر و عثمان و طلحه و زبير و

يه تطهير و مباحثات اعتقادي طوري خود را آاز حدود دو ساعت تفسير 
ا بشه نداشتيم و يا اينكه ت كه از اول ريفر مي ديم كه تصوروم كرده بگ

واقعا احسـاس  . ايم انهگبيات مباني اعتقادي اسالم بيدالفباي واقعيات و ا

روه كامال مستولي شده ي گاعضا عضا و جمفشكست و عدم توفيق در 
مقـام   حسيني را به دفتر آقايرفتيم گلذا پس از ختم جلسه تصميم . بود

  .رداندگروه را برگ مبيل را بياورد ويم تا اتوفرستبعظم رهبري م

ه دفتـر  بـ س از سه روز توقـف در محـل   پمان روز و هظهر  از بعد
  .مراجعت نموديم يمقام معظم رهبر

بحـث  : ود بودهمش الزير كامفرازهاي روه گدر تحليل كلي اعضاي 
هـاي   ير جو كامال روحاني حـاكم در جلسـه، واقعيـت   هتط ي هيآتفسير 

ني آيات قرآل موالنا در تفسير ماديني، عقيدتي، احاطه و تسلط ك ،نيآقر
ه، برخوردهاي عالمانه و عارفانـه موالنـا،   ديقع و ديني، صراحت بيان و
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و شخصيت علمي ايشان، ابراز محبـت ايشـان نسـبت بـه      ثبات و وقار
حضـرت علـي، حضـرت فاطمـه،     (وهاي دينـي خاصـتا اهـل بيـت     گال

  .دبوكامال قابل توجه  )...حضرت حسن، حضرت حسين و
زارش سـفر و نـوار   گشت به قم و تقديم گاز باز پسروه گاعضاي 

مختلف به مركز مديريت حـوزه علميـه    طعاقدر م همكالمات ضبط شد
شكست در سفر مزبور و بيان شرح كامل  و قم و اعتراف به عدم توفيق

هميشـگي  ريزان به روال  قايان طراحان برنامهآضمن اينكه  ،نمودند سفر
مشكل همين اسـت كـه علـي     جا است و له همينأار داشتند كه مسهاظ
عـداوت تـاريخي    ها با مكتب علوي و اهـل بيـت عنـاد و    ول سنيصاال

مـورد خـاص    زمايشـي و آسفر مزبـور   هنمودند كه برنام واضافهدارند، 
 را مثبت ارزيـابي  آنروه اعزامي ناموفق بوده اما گرچه ماموريت گبوده، 

الك ينده مآامه مزبور در نمودند و حتي مزيدا عنوان داشتند كه سفرن مي
  .رفتگميه قم قرار خواهد لع ي هيري در مركز حوزگ يممتص

قايـان و ارزيـابي   آتوجيه و تعبيرات  ،رسيد مي طور به نظر اينالبته 
ابعـاد خـاص و بـه منظـور دلجـويي       يا دارافصرمزبور  همثبت سفرنام

بـه   تومانهمين لحاظ هم مبلغ پنجاه هزار  كه به دباش مي روهگاعضاي 
اما با تحليل كل كه اعضاي گروه . ه اينجانب پرداخت شدبيزه عنوان جا
ــه ن ــودمارائـ ــهد، نـ ــمن اينكـ ــابير  ضـ ــات و تعـ ــاوت و توجيهـ متفـ

ق گـروه اثـر   خورده و ناموفكست ش هدر روحي نقاياهاي آ سخاوتمندي
هاي طراحان مركز مديريت  ريزي مثبت بر جاي نگذاشت و بعضا برنامه
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ير سوال برد و سفر مـذكور را عمـدتا يـك برنامـه     حوزه علميه قم را ز
  .نه بحث علمي ،دكردنقي لهايي از موالنا ت خبري، اطالعاتي و ضعف

در ارتباط با مسائل اعتقادي، ريشه شكسـت و عـدم توفيـق گـروه     
اعزامي را اساسا به اين جهت معطوف و نسبت دادند كه چرا طراحان و 

رو در  بـا  قم بدور از واقعيات و ريزان مركز مديريت حوزه علميه برنامه
رو قرار دادن تعدادي طلبه جوان و كـم تجربـه در صـدد ايجـاد طـرح      
مسائل اختالفي و اعتقادي اينگونه بـر آمـده و بـه عنـاوين مختلـف در      

يابي ديگران صرف داشتن اختالفات عقيـدتي و مسـلكي و    صدد ضعف
ار و رديـف  در شـم ) اهل بيـت (قرار دادن محبان واقعي الگوهاي ديني 

ريزي تشكيل جلسات تقريب  با برنامه و مخاصمين و دشمنان حضرات
  .دهند مي شعارهاي وحدت طلبانه سر) وحدت شيعه و سني(مذاهب 

البته و به طور مشخص و صرف نظر از تحليل كليه اعضـاي گـروه   
اعزامي كه در مركز مديرت حـوزه علميـه قـم بـه اسـتماع طراحـان و       

خصا مضاعف بر آن تحليل ديگري نيز دارم به اين ريزان رسيد، ش برنامه
ريزيهايي از اين نوع نه تنها هرگز انديشه وحدت شيعه  ترتيب كه برنامه

بلكه معتقدين بـه اعتقـادات و خـط     ،و سني را متحقق نخواهد ساخت
چه بيشـتر منـزوي از پيكـر جهـان      فكري شيعي را در دنياي اسالم هر

  .گرداند مي اسالم
از هر زمان ديگر بـه ايـن واقعيـت بسـيار مهـم       شا بيله مرسأاين م

ه اعزامي شكسـت  ورگنه تنها مشيت خداوندي بود تا  معتقد ساخت كه
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اي هـ  اجعت نمايد بلكه تقـدير بـود تـا زمينـه    رخورده و ناموفق به قم م
دروني  يها هيزگو ان ،يدآسالم در من به وجود  ي هعقيد كيري يگ شكل

د نيوپيوستن و پرويدن و ا گي و مشخصو تجديد نظر در معتقدات شيع
ب اهل سنت را در من ايجاد هخوردن به انتخابي دوم و زيستني نو، مذ

  .مايدنو احيا 

  :سفرحج

. يدا شـد پ من حج در هوشت ساز به بلوچستان، ارادنسفر سر آنبعد از 
  .رف شدمش، به حج مهد و باالخريردگم هفراآن اسباب 

منـوره   هدر مدين. ردمك ا مالقاتدي رموحاي خيلي ه در مكه انسان
ميدم كـه اينهـا   هف مي دادم مي وشگل سنت را وقتي ها يسخنراني علما

و فقط او را  ،دارند مي عطوفمبه سوي خداوند متعال  اشان ر تمام توجه
  .كنند مي يگعبادت و بند

رفتم، اهل تشيعي را ديدم حتي قبر  ص وقتي به زيارت رسول اهللا
كردند، در ضمن در  اه نميگرا ن �ت عمر و حضر �حضرت ابوبكر 

 يوسـط يكـي از علمـا   تفر حج نسبت بـه حضـرت عايشـه صـديقه     س
 .يدا كردمپسخنراني ايراد فرمودند شناخت كلي كه ستان برعنام  حبصا

د ناشـت دل اسـالم روا  اهـ  ايي كه منـافقين بـر اسـالم و   يهاز جمله دشمن
 رد كـرده و ه وايقهايي است كه به شخصيت حضرت عايشه صد متهت

ترين ضـربه را بـه   گمان خود با اين حربه بزرگبه  باشد و مي واقعه افك
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نصرت خداونـد   ر ياري وگاقع او در مسلمانان وارد ساختند و م والاس
 ي هنتف ي وگتحمل فوق العاده مسلمانان نبود فاجعه بزر تدبير و تعال وم

  .داد مي يري رخگفرا
حسن نيت  لريخي كماتا سحسا شرايط سخت و آندر  نمسلمانا

اسـاس   بـي  دروغ و الچنين موضوعي را كام رفته وگش پي صبر را در و
  .ي از جانب منافقان دريافتندا طئهورا ت آن دانسته و

حكمتهـاي   مـام شـد و  تار به نفع مـؤمنين  گروردپين اتفاق به خواست ا
  :است آمدهنها در ذيل آند مورد از چفراوان به همراه داشت كه 

رورش پاز لحاظ اخالقي  ن در اين اتفاق امتحان شدند ومسلمانا -1
 كه در صورت بروز حادثه مشـابه حسـن تـدبير را    ترقي كردند يافته و

ايـن   ه درچـ نانچ ،بروي مسلمانان را مهم تلقي كنندآمخصوصا  داشته و
  .شايي نبودگ احدي حاضر به لب نحادثه جز سه نفر از مسلمانا

قوانين اجتماعي  از احكام و يسيارب لسبب نزو قوقوع اين اتفا -2
 نها از منكرات وآاين احكام عامل باشند جامعه  ر مسلمانان براگكه  شد

  .ي محفوظ ميماندا فتنه ونه اختالف وگبروز هر  اخالقي و يزشتيها
ر گـ ا و علـم غيـب نـدارد    صيامبر پن شدند كه ئممسلمين مط -3
  .كرد مي پاكدامني همسرش را اعالم ت وءدانست برا مي غيب
ـ  اسـت  ويـد از جانـب اهللا  گ مي هر چه ص اينكه پيامبر و -4 س پ
باالتر و  تل بيها حتي از علي و و ستفضل البشر اأيامبر كه پكه  وقتي
  دانند؟ مي غيب نهاآطور چداند  غيب نمي باشد مي تر كامل
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در فتـه و  ش بـاال ر ا هو خـانواد  ص سـر رسـول اهللا  مفضيلت ه -5
طهارت  ت وءيم نازل شد كه تا قيامت برارن كآراز ق ياتيآمورد ايشان 

شود لذا بر امت اسالم به عنوان يكي از شعائر  مي وت و تكرارالايشان ت
جملـه همسـران   از  صداشت خانواده نبي اكرم گبزر اسالمي تكريم و

   .باشد مي ايشان واجب
ام تـاريخ اسـالم واكـنش    تمـ  نادر در العاده و قيكي از موارد فو -6

ت بقـ مطا د وشـ با مـي  صزمان صحابه پيامبر  آنمسلمانان  مازيباي تم
ا را ي آنهـ گفتار يات، نازل شده كه در حقيقت صدق عملي وآنها آي أر

  .در بر داشته است

  :تحليلي از سخنراني در مدينه در مورد واقعه افك

خبر رسيد كـه قبيلـه بنـي     صه به پيامبر كدر سال ششم هجري وقتي 
متحـد   حمله بر مسلمانان جمع شده و دن وقصد غارت نمو مصطلق به

 آمـده كني فتنه بـه وجـود    به خاطر ريشه ص حضرت آنو . ندا هرديدگ
د تـا  نـ كشي كرد رات قرعههعزم جهاد كردند طبق عادت، بين ازواج مط

و آمد در  كشي نام عايشه ك پس از قرعه و با خود ببرند نها راآيكي از 
  .خارج شدند صيامبر پان همراه شاي

رفـت  گدر جـايي منـزل    صيـامبر  پكـاروان   هشت به مدينگباز در
 ،در اين اثنا براي رفـع حاجـت از قافلـه جـدا شـد      ك حضرت عايشه

ل ومدتي ط آنتالش براي يافتن  لوبند وگم شدن گمدن ايشان به دليل آ
غيبت ايشان اطالعي نداشتند بـه   زو در اين فاصله كاروانيان كه ا كشيد
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اروان وقتـي ديـد   كبه محل  گشتس از بازپايشان . راه خود ادامه دادند
دانست حتما دنبال ايشان خواهند  مي كه آنجاخبري از كاروان نيست از 

  .كشيد چادر را بر روي خود شيده وك در محل دراز آمد
ر گـ كرد تـا ا  مي وان مامورراك هميشه يك نفر در عقب ص پيامبر 
بود صفوان بن  هشد روه مامكو صحابي  ،را بياورد آنباقي مانده  يچيز

متوجـه   دمعطل سلمي بود و وقتي از دور به محل كـاروان نزديـك شـ   
يكـي ايشـان   دشتر را در نزليه راجعون إنا إنا هللا وإبا  و وجود فردي شد

و مهـار شـتر را    كرد ويي ايشان را سوار شترگگفت چبدون هي خواباند و
  .و به قافله رسيدند را دنبال كردند هقافل رفته وگ

 يا استفاده كـرده و فتنـه و حادثـه    افتاده سوء قمن از حادثه اتفادش
جـا از طـرف منـافقين     وردند اين تهمت بـي آرا بوجود  ه افكبمعروف 
بت سـ ن )هللابا العياذو(المؤمنين با صحابي مذكور  رفت كه به امگصورت 

انان ممسـل  ،هي جامعه اسـالمي ال در اين امتحان. بستندرا ا نعمل بد و ز
شـودن  گ و حتي حاضر به لـب  آمدهفر مسلمان سر بلند بيرون بجز سه ن

نبودند و منتظر كالم خدا و رسول او ماندند كـه نـازل شـدن     آن بارهدر
دوران  هيـد كـ  ماز يك ماه به طول انجا بيش ك ت حضرت عايشهءبرا

  .ر جامعه اسالمي سپري شدبي بطراضيز و پر اگان يار حزنسب
پـاكي   و ت نازل شـد ءيات براآ يك ماه زبعد از سپري شدن بيش ا

  .رديدگ نازل 26تا  11يات آدر سوره نور طي  ك شهحضرت عاي
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بن ابي رئيس منافقين و بوجـود   هاي عبداهللا هنو ،افرادي چون شيعه
 هعفيفـ  ك آنقضيه تا به امروز هم با قلبي نجس و زباني ناپا ورنده اينآ

ا بـراي خـود   ر دهند و نام مـادر مؤمنـان   مي طاهره را مورد تهمت قرار
را انكـار كـرده و    آنيات صريح قـر آو  ،كنند مي رين دشنام تصورگتبزر

در . كننـد  مـي  بكسـ خـود   يالهي را بـرا  يعذاب دردناك و لعنت ابد
خويش باطـل و كـذب    يدست و پاها ،اهي زبانگوه به كانتظار روزي 

 رفتـار گب خداوند متعال غضو به عذاب و  ،بودن خود را مشاهده كنند
يري را بـه  گ است نتيجه آمدهنها آيات مذكور و ترجمه آدر ادامه  .ندشو

  .منيك مي ذارگخود شما وا
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ë>#x‹ tã îΛÏà tã ∩⊇⊆∪ øŒÎ) … çµtΡ öθ¤) n= s? ö/ ä3ÏG oΨ Å¡ø9 r'Î/ tβθä9θà) s? uρ / ä3Ïδ#uθøùr' Î/ $̈Β }§øŠs9 Ν ä3s9 

ÏµÎ/ ÒΟ ù=Ïæ … çµtΡθç7 |¡øtrB uρ $YΨ Íh‹ yδ uθèδ uρ y‰ΨÏã «! $# ×ΛÏà tã ∩⊇∈∪ Iωöθs9 uρ øŒÎ) çνθßϑ çG ÷èÏϑ y™ 

Ο çFù= è% $̈Β ãβθä3tƒ !$uΖ s9 βr& zΝ ‾= x6tG ‾Ρ #x‹≈ pκÍ5 y7 oΨ≈ ysö6ß™ # x‹≈yδ í≈ tG öκæ5 ÒΟŠÏà tã ∩⊇∉∪ 



  تولدى دوباره و انتخابى نو: چرا سني شدم                                    72

 
     

 

  

ãΝ ä3ÝàÏètƒ ª! $# βr& (#ρßŠθãès? ÿÏ&Î# ÷W Ïϑ Ï9 # ´‰t/ r& βÎ) ΛäΖ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇∠∪ ßÎit7 ãƒuρ ª!$# 

ãΝ ä3s9 ÏM≈tƒFψ $# 4 ª! $#uρ íΟŠÎ= tæ íΟŠÅ3ym ∩⊇∇∪ āχ Î) tÏ% ©!$# tβθ™7 Ïtä† βr& yì‹ Ï±n@ 

èπt±Ås≈ x� ø9 $# ’ Îû šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u öΝ çλm; ë># x‹tã ×ΛÏ9 r& ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt� ÅzFψ $# uρ 4 ª! $#uρ 

ÞΟ n= ÷ètƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊇∪ Ÿωöθs9 uρ ã≅ôÒsù «! $# öΝ à6ø‹n= tæ … çµçG uΗ ÷qu‘ uρ ¨βr&uρ ©! $# 

Ô∃ρâ u‘ ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊄⊃∪ * $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#θãèÎ6−G s? ÏN≡uθäÜ äz Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# 4 tΒ uρ 

ôìÎ7 ®Ktƒ ÏN≡uθäÜ äz Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9$# … çµ‾Ρ Î* sù â÷ ß∆ù' tƒ Ï !$t±ósx� ø9 $$Î/ Ì�s3Ζ ßϑ ø9 $#uρ 4 Ÿωöθs9 uρ ã≅ ôÒsù «!$# 

ö/ ä3ø‹n= tæ … çµçG uΗ ÷qu‘ uρ $tΒ 4’ s1 y— Ν ä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ >‰ tnr& #Y‰ t/r& £Å3≈ s9 uρ ©!$# ’ Éj1 t“ ãƒ tΒ â !$t±o„ 3 
ª! $#uρ ìì‹ Ïÿxœ ÒΟŠÎ= tæ ∩⊄⊇∪ Ÿωuρ È≅ s? ù' tƒ (#θä9 'ρé& È≅ ôÒx� ø9$# óΟ ä3Ζ ÏΒ Ïπyè¡¡9 $# uρ βr& (# þθè? ÷σãƒ ’ Í< 'ρé& 

4’ n1ö� à) ø9$# tÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ šÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $# uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# ( (#θà�÷èu‹ ø9 uρ (# þθßsx� óÁu‹ ø9 uρ 3 
Ÿωr& tβθ™7 ÏtéB βr& t�Ï� øótƒ ª!$# óΟä3s9 3 ª! $#uρ Ö‘θà�xî îΛÏm§‘ ∩⊄⊄∪ ¨βÎ) tÏ% ©!$# šχθãΒ ö� tƒ 

ÏM≈ uΖ|ÁósãΚ ø9 $# ÏM≈n= Ï�≈ tóø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# (#θãΖ Ïèä9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt�ÅzFψ $#uρ öΝ çλm; uρ ë>#x‹ tã 

×ΛÏà tã ∩⊄⊂∪ tΠöθtƒ ß‰pκ ô¶s? öΝÍκ ö� n= tã öΝ ßγçFt⊥ Å¡ø9 r& öΝÍκ‰Ï‰ ÷ƒr&uρ Νßγè= ã_ö‘ r&uρ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ 

∩⊄⊆∪ 7‹ Í≥tΒ öθtƒ ãΝ Íκ�Ïjùuθãƒ ª! $# ãΝ ßγoΨƒÏŠ ¨,ysø9 $# tβθßϑ n= ÷ètƒuρ ¨βr& ©!$# uθèδ ‘,ysø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9 $# 

∩⊄∈∪ àM≈sW� Î7 sƒø:$# tÏW� Î7 y‚ù= Ï9 šχθèW� Î7y‚ø9 $# uρ ÏM≈ sW�Î7 y‚ù= Ï9 ( àM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# uρ tÎ6Íh‹ ©Ü=Ï9 

tβθç7 ÍhŠ©Ü9 $#uρ ÏM≈t6Íh‹ ©Ü= Ï9 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& šχρâ §� y9 ãΒ $£ϑ ÏΒ tβθä9θà) tƒ ( Νßγs9 ×οt� Ï� øó̈Β ×−ø— Í‘ uρ 

ÒΟƒÌ� Ÿ2 ∩⊄∉∪ ﴾N )26ـ 11: النور.(  
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متشـكل  (كردند گروهى مسلما كسانى كه آن تهمت عظيم را عنوان 
اما گمان نكنيد ايـن مـاجرا بـراى شـما بـد       ؛از شما بودند) گر و توطئه

آنها هر كـدام سـهم خـود را از ايـن      ؛است، بلكه خير شما در آن است
و از آنان كسى كه بخش مهـم آن را بـر    ؛گناهى كه مرتكب شدند دارند

) همـت ت(چرا هنگامى كه اين . !عهده داشت عذاب عظيمى براى اوست
و كسى كـه همچـون   (را شنيديد، مردان و زنان با ايمان نسبت به خود 

گمان خير نبردند و نگفتند اين دروغى بـزرگ و آشـكار   ) خود آنها بود
اكنـون كـه ايـن گواهـان را     ! چرا چهار شاهد براى آن نياوردند؟. است

و اگر فضل و رحمت الهى . نياوردند، آنان در پيشگاه خدا دروغگويانند
شد، بخاطر اين گناهى كه كرديد عذاب  دنيا و آخرت شامل شما نمىدر 

به خاطر بياوريد زمانى را كه ايـن شـايعه را از   . رسيد سختى به شما مى
گفتيد كه به آن يقين  گرفتيد، و با دهان خود سخنى مى زبان يكديگر مى

. پنداشتيد در حالى كه نزد خدا بزرگ است و آن را كوچك مى ؛نداشتيد
ما حق نداريم كه به ايـن سـخن   «: هنگامى كه آن را شنيديد نگفتيدچرا 

خداوند شما را . » خداوندا منزهى تو، اين بهتان بزرگى است ؛تكلم كنيم
و . دهد كه هرگز چنين كارى را تكرار نكنيد اگر ايمـان داريـد   اندرز مى

 .كنـد، و خـدا دانـا و حكـيم اسـت      خداوند آيات را براى شما بيان مى
كه دوست دارند زشتيها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب كسانى 

دانـد و شـما    و خداونـد مـى   ؛دردناكى براى آنان در دنيا و آخرت است
و اگر فضل و رحمت الهى شامل حال شما نبود و اينكه خدا . دانيد نمى

اى كسانى . )گرفت مجازات سختى دامانتان را مى(مهربان و رحيم است 
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هر كس پيرو شيطان ! از گامهاى شيطان پيروى نكنيد! ايد ردهكه ايمان آو
و اگر ! دهد او به فحشا و منكر فرمان مى) سازد، زيرا گمراهش مى(شود 

 ؛شـد  نبود، هرگز احدى از شما پـاك نمـى   فضل و رحمت الهى بر شما
. كند، و خـدا شـنوا و داناسـت    ولى خداوند هر كه را بخواهد تزكيه مى

و وسعت زندگى هستند نبايـد  ) مالى(شما داراى برترى آنها كه از ميان 
سوگند ياد كنند كه از انفاق نسبت به نزديكان و مستمندان و مهـاجران  

آيا دوست  ؛آنها بايد عفو كنند و چشم بپوشند ؛در راه خدا دريغ نمايند
. و خداوند آمرزنده و مهربان اسـت ! داريد خداوند شما را ببخشد؟ نمى

و مؤمن را متهم ) از هرگونه آلودگى(خبر  اكدامن و بىكسانى كه زنان پ
سازند، در دنيا و آخرت از رحمت الهـى بدورنـد و عـذاب بزرگـى      مى

در آن روز زبانها و دستها و پاهايشان بـر ضـد آنهـا بـه     . براى آنهاست
آن روز، خداونـد جـزاى   . دهـد  شدند گواهى مى اعمالى كه مرتكب مى

داننـد كـه خداونـد حـق      و مـى  ؛دهـد  مىكم و كاست  واقعى آنان را بى
زنان ناپاك از آن مردان ناپاكند، و مردان ناپاك نيز به زنان . آشكار است

و زنان پاك از آن مـردان پـاك، و مـردان پـاك از آن      ؛ناپاك تعلق دارند
دهنـد مبـرا    به آنان مى) ناپاكان(اينان از نسبتهاى ناروايى كه ! زنان پاكند

 .و روزى پرارزشى است) الهى(و براى آنان آمرزش  ؛هستند
د و تحـت  نيـ دا مـي  ساني كه خود را شيعهي كو ايشان اضافه كرد ا

 و حميراي رسـول خـدا تهمـت و افتـرا     كيشه اين نام به حضرت عا
صادق هستيد بـه ايـن دو سـؤال     دخو يت و افتراهمر تدر گبنديد ا مي
  :اب دهيدوج
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بوده پـس بايـد قبـول    اگر  ؟ده استوباك نپ صيا پيامبر خدا آ -1
  .راستباك و مپ ائشه همكنيد ع

بوده است و خود شما  صر مبياپسند تاريخ همسر س اسا چون بر
مربـوط   ص اهللاواقف هستيد و پاكي ايشان به پاكي رسـول  ه اين بم ه

   .است

 ي يـه آس جـواب  پاك هستند پنا) باهللا العياذو(ايشان گوييد  مي رگا - 2
، را صاكدامني پيامبر پيا  ،كنيد مي ركان را انآقر هيآا يا يست؟ شمچن آقر

ان فقط با ايمان داشـتن  مره هستيد راه ايهب بين اماز ايصورت  كه در هر دو

  .باشد مي هقيش عائشه صديگرام و همسر صاكي هر دو، پيامبر پبر 
  .ق و انتخاب راه با شماستفواب دو سؤال وج
قـام  مبـوي در مـورد فضـايل و    يكي از علما در مسجد ن آند از بع

ه اينها كگفت  مي با استدالل قوي و محكمخنراني كرد و ثالثه سخلفاي 

و  هشـت به اينها وعده ب نمنا ندند و خداوا هودب ص بهترين ياران پيامبر
  .استه جنت را داد

  .يدا كردمپست دزيادي  قايقز به حاين سفر نيدر 

  سفر به كشور سوريه و سليمانيه عراق

ذاشته بود كـه بـه لحـاظ    گثير أستان تا حد زيادي در من تچه بلوسفر ب
قـرار   ننـا چ آندتي در شـرايط بحرانـي روحـي و روانـي     و عقي يفكر

يرامون معتقدات پ يه بيشترچ مطالعه و تحقيق هرعطش م كه درفته بوگ
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مخصوصا  آمدهيش په نحوي كه وضعيت ب. سني در من ايجاد شده بود
ـ  ،اساسـي  يرويكرد اعتقـاد  كه ا كرده بوداين باور را در ذهنم احي ي يعن

خوردن به مذهب سني پيوند يوستن و يا پت كردن به مذهب شيعي، شپ
رفتـار و   ،هـاي اعتقـادي   هاگلذا تغيير جهت و ديد. تسذير اپاجتناب نا

داشت توجه ظهور بروز و آنچه كه در وجود من  حوه برخورد و اساسان
اسـالمي   نمنجد، خانواده و خصوصا ادانشگاه، اساتي و هاطرافيان، جامع

  .ت به من معطوف داشتبدانشگاه را نس
بـا   ،ذار بـود گـ نان تاثيرچ آنداشتن شرايط خاص روحي و رواني، 

امتحانات قرار داشتم و از دانشجويان ممتـاز و   نهستاآدر كه توجه به اين
يزه دروني دقيقا توجه مرا گو ان يفكرشغله موفق در دانشگاه بودم اما م

معطـوف داشـته   نشگاه و ملحوظات دانشـگاهي  ادجز  يرگه دنياي ديب
اهي آگيلي من صحتيا افت  اه از تغيير حالت وگلذا اساتيد در دانش. بود

  .يدا كرده بودندپ
را  ي مفرط در منگم با اضطراب و افسردأاي غير عادي و توهرفتار
 ر صـدد دنمودند لذا با برقراري ارتباط و مشاوره با خانواده  مي احساس

ات ظلي منهاي مالحئسامل من شكنظر به اينكه م. مدندآ نديشي برا هارچ
شرح فوق بيات به دتحصيلي و دانشگاهي و يا افت تحصيلي، فراتر از ا

حـل   هو را كنند نديشيا هلذا اساتيد دانشگاه و خانواده نتوانستند چار. بود
افت شديد  م باأو رواني تو يوضعيت روح چنين در. ه دهندئمناسبي ارا
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ري گامتحانات ترمي قرار داشتيم، فرصت دي هستانآتحصيلي و اينكه در 
  .كاروان زائرين حاصل شدبا مراه هيعني مسافرت به كشور سوريه 

  :سفر به سوريه

حضـرت  "مطهـر  قرار شد با مادربزرگ مـادري جهـت زيـارت مرقـد     
. شيمابي به كشور سوريه مسافرتي داشته تبه همراه كاروان زيار "زينب
رفته شد كه در گه تصميم كونه اتفاق افتاد چگشد و  طورچدانم كه  نمي

خبر مزبور از دو جهت بـراي مـن   . همراهي كنم م راگمسافرت مادربزر
ـ اول اينكه فرصـتي   ؛نده بودكن لخوشحا بـود تـا از محـيط     آمـده يش پ

مدت زمان محدود، فراغت حاصل و  ايدانشگاه و دانشجويي حداقل بر
دوم اينكـه  . ي از شر درس و محيط دانشگاهي راحـت شـوم  تبارعيا به 

ول و مبـاني  صـ ون امـ يراپوريه سـ فرصت خوبي نيز بـود تـا در كشـور    
  .داشته باشم ياعتقادي اهل سنت مطالعه و تحقيق بيشتر
) :(ـحمدي مـ عليرضا  يقاآدر اين سفر دوست ارجمندم جناب 

  .كرد مي راهيمه نيز ما را
ندان مهم، اما جالبي چنه  يا هاقامت، حادثظهر اولين روز  از بعدر د

از ي س فروشـي تعـداد  ي لوك هكه در يك مغازتيب اتفاق افتاد به اين تر
رسيد يـك   مي طور كه به نظر را اينهداشتند، ظا هاي ايراني حضور خانم

اين  ،به يك خانم ايراني چيزي فروخته بودزه امغنفر يا احتماال صاحب 
مسر خانم را با صاحب مغازه فـراهم  هزعه مشاجره و منا هينمموضوع ز

سـاده و بـدون    ي ايـن حادثـه  . خاتمه يافتله أما مسميانجيگري د، با ومن
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اره بـه ايـن   شـ با صاحب مغازه ارتباط برقرار كنيم، البته ا تازمينه سبب شد 
محمدي به عنـوان روحـاني و    آقايمن و  كه دانم مي مساله را نيز ضروري
به روال طبيعـي و معمـول بايسـتي    . قرار داشتيم اروانكدر تركيب خادمين 

لـذا  . نموديم مي ار در جلسات و مناسبات مذهبي شركتنمايي زوهرا يبرا
هـاي عـدم رضـايت خـادمين كـاروان و       زمينـه  مـدن مـا  آدير  فتن وزود ر

  .دنبال داشت م را بهگبزررخشم و غضب ماد مشخصا
حب مغازه بـا  ت جديد و يا به عبارتي صاسدو نامباالخره توسط ه

به ايشان گفتيم كه قبال شيعه . شنا شديمآب هشخصي روحاني سني مذ
 ، اما شيخ عبـداهللا يما هآمده و تحقيق عيم و جهت مطالا هو حاال سني شد

س از يكـي دو مـورد مصـاحبه و    پـ ذيرفت، كه بـاالخره  پبه هيچ وجه ن
 ن قسم ياد كنـيم امـا  آكه حاضر شديم به قر يمجالست با ايشان تا حد

دارد و نه من به شـما اعتمـاد    اعتقادن آشيعه نه به قر:  گفتعبداهللا خشي
اعـد و  قبه هر شكل و صـورت و سـماجت بـاالخره ايشـان را مت    . دارم

 يو كـه در سـوريه اقامـت داشـتيم، از مباحثـات بـا       يند روزچحدود 
طور برداشت كرديم كـه صـراحت بيـان و عقيـده و تسـلط وي بـه        اين

سـتان شـاهد   چرا در سـفر بلو  آن هنولي بود كه نمني به شكآمفاهيم قر
  .بوديم
اصالتا عرب بود اما بـه زبـان فارسـي تسـلط كامـل       "شيخ عبداهللا"
 قـبال دو  هداشـت كـ   ارهمچنين در مصاحبت با وي ايشان اظهـ . داشت

ـ    يها سال در زندان ت هـ ج هايران زنداني و علت زنـداني شـدنش را ب
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ون شيعي عنوان داشت و اضافه وحانير حظات اعتقادي و برخورد باالم
و بـه قـول خـودش مـورد      د كه حتي يك بار نيز مورد سـوء قصـد  ونم

ر حـال همنشـيني و   هـ بـه  . رفتـه اسـت  گار قـر  هـا  تيراندازي اطالعاتي
ل كرده بود كه ظرف مدت وغمشنان ما را چ آن مجالست با شيخ عبداهللا

 نــان رغبــت بــه حضــور در مجــالس وچيــك هفتــه اقامــت، نــه تنهــا 
آن مذهبي شيعي مثل زيارت قبور و غيره نداشتيم، بلكه از  ياه اسبتمن

حضرت "صا اينكه قرار بود دعاي كميل در حرم واكراه داشتيم، خص نيز
كـه   من قرائت شود، اما به حسب معتقـدات اهـل سـنت    طتوس "زينب

ــز از ذات    ــت، ج ــع حاج ــاي رف ــتن و تقاض ــخواس ــد از پ اك خداون
رست و قريب ناد شكل و عنوان هر وهاي ديني تحتگها و ال شخصيت

  .مامتناع نمودي باشد، لذا از خواندن دعاي كميل نيز مي شركبه 
 "شيخ عبـداهللا "احبت با صمو ست لريه، مجاودر س هسفر چند روز

اي هـ  هاگبود و ديـد  كرده چنان تحول عقيدتي و اساسي در ما ايجاد آن
نـين  چبـا  اه گـ  هـيچ زمـان   آنكه تـا   بود ون ساختگرگد ما را ياعتقاد

  .حاالت روحي و رواني مواجه نشده بوديم

  :)سنندج و سليمانيه عراق(سفر به كردستان 

پس از مراجعت از سفر سوريه من و آقاي محمدي بـه اتفـاق تصـميم    
داشـته   ريعراق نيز سـف  هيبه سلمان) سنندج(گرفتيم از طريق كردستان 

. ات قرار داشتيمنتحامراحل پاياني ترم و آغاز امدر  ه تقريباچ رگباشيم، 
  .كرديم غيره نميامتحانات و  ه درس وباعتنايي  اما
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در مريـوان مقـدار   به سنندج و سپس به مريوان عزيمت نموديم لذا 
ه سرقت رفت بيني به همراه داشتيم ب كه جهت هزينه سفر و پيش وجهي
  .گزير به مراجعت شديم و به تهران برگشتيمو ما نا

در زمـان محـدود، مجــددا قصـد ســفر     پـس از اتمـام امتحانــات و  
از طريق سنندج و مريوان و به صورت غير مجاز به . مانيه را كرديميسل
مانيه و توقف كوتاه بـا توجـه   يپس از ورود به سل. مانيه عراق رفتيميسل

» مجاهـدين خلـق  «مانيه مركز و پايگاه سازمان به اصطالح يبه اينكه سل
مانيه مطلـع  يحضـور مـا در سـل    لذا تعدادي از اعضاي سـازمان از . بود

دانشـجو و طلبـه فـراري    شدند كه با برقراري ارتباط با ما به قـول آنـان   
بوديم، خواستند تا جذب سازمان آنان شويم امـا از آنجـايي كـه مـا داراي     
هدف خاص و اعتقادي و خطي جداي از خـط آنـان بـوديم، از پـذيرفتن     

  .هرگونه پيشنهاد آنان امتناع ورزيديم
شـيخ  «دت زمان كوتاهي با شخصيت روحاني سني به نـام  پس از م

مانيه يو مقيم سل) سنندجي(كه اصالتا ايراني » شيخ عبدالقادر«و » ابراهيم
بودند، آشنا شديم و در اوايل ايشان نيز به هيچ وجه حاضر نبودند با ما 

اوان و راشته باشند، اما به اصـرار و سـماجت فـ   مجالست و مصاحبت د
يرامون معتقدات سني با ما پتا  يمره وي را متقاعد نمودن باالخآقسم قر

هار روز همنشيني چ اس ازحدودپمجالست و مصاحبت داشته باشد كه 
جـاي   گـر يرامون اصـول و مبـاني اعتقـادي سـني دي    پبا ايشان بحث و 
مشخصـا   و ،يسه شك و ترديدي در جهت تغيير و رويكرد اسانوگ چهي
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وردن به مذهب سـني بـراي مـا    يوند خپردن به مذهب شيعي و كت پش
ور در دانشـگاه،  حضـ شت به تهـران و  گس از بازپلذا . باقي نمانده بود

تي رسما رشكار مطرح و يا به عباآاعتقادات خود را به صورت علني و 
  .يما هرويدگب اهل سنت همذكه ما به يم داعالم نمو

برديم، يك شـب در روسـتايي خـواب     مي وقتي كه در مريوان بسر
با يك حالت عجيب و خوفنـاكي   ):(ناگهان عليرضا محمدي  وديم،ب

  صدايي سر داد، من نيز بيدار شدم پرسيدم چه شده؟ ريد وپاز خواب 
مـن  : زدفرياد ريخت،  مي رويش ورق از سر ععليرضا با حالتي كه 

ن امـن شـگفت زده از ايشـ   . را در خواب ديـدم  ص اهللا امشب رسول
 ص كـه رسـول اهللا  : جواب گفتنده خوابي ديدي؟ ايشان در چرسيدم پ

عزيز مـن را  : فرمود. يارانش نشسته بودند را ديدم كه در ميان جمعي از
. وردنـد آتشريف  "موالنا"م، جناب ده كرگاپس از مدتي ن. وييد بيايدگب

مـدم  آدر همين لحظه از هوش رفتم، هنگـامي بـه هـوش    : ايشان گفتند

بـه ايشـان داده و    ن و قلم و دفتـري آقر صمشاهده كردم رسول اكرم 
تشريف بردند وقتي به ما پشت كردند و در حـال رفـتن بودنـد، دنبـال     

  .من از امت شما هستم ص يا رسول اهللاگفتم ايشان رفتم و 
شـيعه از امـت   : پيامبر از من ناراحت شد و با خشم و غضب فرمود

  .باشد من نمي
عد از تعريف خواب، همان شب به طور صـد درصـد و بـا كمـال     ب
  .يوستيمپيقت قشتيم و به حگب خود برهمذ نان ازاطمي
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مانند اهل سنت هوه نماز خواندن ما كه به صورت دست بسته و نح
ها و حاالت ما، توجه اطرافيان را  نين حرفچمهكرديم، و  مي هقاما نماز

ن مـ از ايـن رو مـا بـا برخوردهـاي انج    . ده بـو دكامال به خود جلب كر
هره چنان مواجه شديم و از آي شديد ها لمالع ساسالمي دانشگاه يا عك

ميـز  آتحقير  يها هيان دريافته بوديم كه با نگاهاگاساتيد و دانش يماسي و
مانند سني، عمـري، وهـابي، دشـمنان    هميز و بعضا عباراتي آ و تمسخر

ي و رواني قرار داششيم كه وصـف  حتا حدي تحت فشار رو اهل بيت
  .دانم مي را ناممكنآن 

 اقتضاي ذاتـي و داشـتن عقيـده بـه مـا حكـم       ر حال طبيعت وهبه 

وارده صـبر و ثبـات و اسـتقامت     يهامقابل تمـامي فشـار   كرد تا در مي
  .داشته باشيم
دانشـجويان اهـل سـنت كـه در      هعقيده خويش با بقي اظهارپس از 

زار كردن نمـاز جماعـت   گانزده نفر بودند، شروع به برپدانشكده حدود 
  .نموديم

الس، در دانشگاه با خط درشـت نسـتعليق   يك روز بر تخته سياه ك

  .»ئين خدعه و خرافاتآتشيع «نوشتيم 
  :نوشتيم آنو در زير 

ل هـ و ا ،ت هر مسـلماني اسـت  يذهن ص اهللا لعشق به سنت رسو
گيري احساسـي و   اين جهتكه  صردار رسول اهللا كبر  سنت يعني عمل

بـه نحـوي    دانشگاه ايجاد كرده بود، ج درنحركاتي از اين نوع، فضايي متش
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يـر قابـل   غقايان شرايط آبرخوردهاي احساسي به قول  ونهگ كه حاصل اين
نين اوضاع و احوالي كـه تقريبـا   چدر . ردآوتحملي را در دانشگاه به وجود 

رفتيم بـه  گـ يرضـا محمـدي تصـميم    علمراه بود، با هايان ترم پبا امتحانات 
  .مشهد مسافرتي داشته باشيم

  :سفر به مشهد

. اه به سوي مشهد رخت سفر بستيمگد در دانشناخوشاين وج آنس از پ
دو روز بعـد بـه محـل     كـي د، يهس از ورود به مشپنين شرايطي چ در

ـ كه تخريب و  "شيخ فيض محمد" سابق مسجد ضـاي سـبز مبـدل    فه ب
ه ملبس به لباس ك "خواف "جوان سني از منطقه  كبا ي آنجاشده بود، 

ردن و بحـث  كـ  لي به صحبتمحلي بود، مالقات كرديم، بدون زمينه قب
سـبز،   يو تبـديل آن بـه فضـا    "شـيخ فـيض  "تخريب مسجد  نيراموپ
  .رداختيمپ

مشهد تخريـب   )شيخ فيض محمد(ني كه مسجد ازم هتوضيحا اينك
مشـهد   )واب صفوين(نفر ما به عنوان طلبه در حوزه علميه  شد، هر دو

 خاز تخريب مسجد شي پسچشمان خود ديديم كه  حضور داشتيم و با
ي بانك وبرورت مشهد كه در خيابان اصلي نفيض محمد جامعه اهل س

هـن كـرده و بـا    پهـايي كـه بـر دوش داشـتند     لنگزي مشـهد  كـ ملي مر
سر برداشـته و   ها را از واران عمامهگمه نماز، همانند سوقابندي و ا صف

پرداختنـد،   مي يذاشتند و به ناله و زارگ مي ها شمچبر روي  نريزا اشك
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اهل سنت غيور ساكن مشهد را مشاهده كرديم كـه همـه    جامعه اكثرو 
ـ وليده بودژيراهن و پشكسته و يكتا  سر از سـاكنان   يا جـوان طلبـه  . دن

نوراني ديـدم كـه    يا هرهچيرمردي را با پروزي : گفت مي دهمش بادآ تقي
خواسـتم بـه او غـذايي بـدهم      مي :برهنه بود، گفت اپو  هسرش شكست

تمايلي  چو من هي !اه ما شهيد شده استگتعباد :فتندگشان در جواب يا
ر همين لحظه ديدم كه اشك از چشمانش جـاري شـد   د به غذا ندارم و

يرامون پضمن بحث . كرد مي دار وجداني را جريحه كه قلب هر انسان با
شخصـيت و   ر ازگرات بـا يكـدي  طتخريب مسجد فيض و تجديـد خـا  

 يـر واقعـي و  ها بـا طـرح مسـائل غ    اه حضرت علي و اينكه بعضيگجاي

نمايند، بحث و  مي دوشخحضرت را تخريب و م آنخرافي شخصيت 
  .اشتيمدو گگفت

و نزديك به ما ك ارپردي كه در كنار فضاي سبز ميرپدر همين حال 
ويا كه سيد بود، بـه تصـور   گ و عمامه سبزي به سر داشت و ته بودشسن

تـا بـا   كنيم، دفع مي اينكه ما سني هستيم و داريم به حضرت علي توهين
وي را طـوري  زد و محمـدي   يقـا آ خفـر  جـري بـر  آسنگ و يـا   دنز
  .روح كرد كه خون از سرش جاري شدجم

در ايـن وقـت تقريبـا    . شتيمگ س از سفر دو روزه مجددا به تهران بازپ
. ذاشـتيم گشـت سر پات قبولي ترم را رايان رسيده بود و با نمپامتحانات به 

يرامون اعمال خالف مـا،  پضار و بعد به انجمن اسالمي اح ج روزپنحدودا 
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هـاي   يريگغاز درآمزبور اولين جرقه و يا  اقتوضيحاتي خواسته شد كه اتف
  .بود م و محيط دانشگاههما در ترم د

  :آغاز ترم جديد و تحوالت تازه

م و اساسـا  هـ ام و شـروع تـرم د  نـ  س از مراجعت از شهر مشهد، ثبـت پ
محمـدي   آقايه من و اشگدان يوگدانشگاه، يك روز از بلند حضور در

در دفتر انجمـن اسـالمي،   . اه صدا زدندنشگاسالمي دا نرا به دفتر انجم
ل ئواعضاي هيئت علمي دانشگاه و امـام جماعـت دانشـگاه و نيـز مسـ     

هـاي مقـدماتي،    پس از صحبت. داشتند جمن اسالمي دانشگاه حضورنا
 وييد عاملگراست ب: المي دانشگاه خطاب به ما گفتسل انجمن ائومس

منظـور  (ي در دانشگاه گشفتآا و ايجاد تشنج و محراف عقيده شناصلي ا
 آقـاي ، كيست و مساله چيست؟ )بودس كال هايشان شعارنويسي بر تخت

كـه هسـت و    نچنا آنمساله را : فراوان گفتهاي  حسيني پس از بحث
باريـك   يمسـاله بـه جاهـا    آنكهيان كنيد تا بتوانيم قبل از باتفاق افتاده 

مان سـر و تـه   دح خوالبه اصط) ودبماال منظورش اطالعات حتا(بكشد 
  .آوريمم هقضيه را به 

از سـني شـدن و سـني    : گفتند مي مسئولين به صورت اشاره و كنايه
اشـتند كـه در حـد    دايـن تكيـه    يو بيشتر رو ،ناراحت نيستند بودن ما

نظمـي و تشـنج در دانشـگاه     مي بايـد از بـي  الجمن اسـ ناي اه ليتؤمس
 ييــرگيپگفتنــد بــه همــين جهــت مســاله را  مــي و ،اينــديري نمگجلــو

امني ه اين مساله شده بـوديم كـه بحـث نـا    اما ما كامال متوج. نمايند مي
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ونه نـاامني و تشـنج در دانشـگاه وجـود     گ چاه با توجه به اينكه هيگشندا
وجه عامل ناامني نبوده و نخواهيم بود، تعبير مـا   چنداشته و ما نيز به هي

ول انجمن اسالمي دانشگاه و سايرين از سني شدن و يا اين بود كه مسئ
اسخ بـه  پدر  با اين حالد، تنبسيار حساس و ناراحت هس ما سني بودن
حسيني گفتيم كـه بـا مطالعـه و تحقيـق تغييـر جهـت و        آقايسؤاالت 

، عامل دلذا از بحث سني شدن خو. يما هارتي سني شدعبو يا به  ،دهيعق
قايـان  آحال تاكيد  به هر. آن غيرنه  يم وندا مي يت خداونديشرا فقط م
نـان  آدست  رل ازتيم كنويگنيت را قعر واگود كه به اصطالح ابتا حدي 

 آنكه اقعيت جزوت كشيده خواهد شد، اما طالعاما به ا رخارج و سر كا
  .ري نبودگيز ديچيم تفگ

دانشـگاه  سـالمي  ان مـ مين نشد و نهايتا مسئول انجأقايان تآلذا نظر 
يـم  ا هكرده اشتباه كيد سبنوي: محمدي داد و گفت يقاآبه  اغذيك قلم و

غـذ  كا قلـم و  يمحمد آقاييم شد هل خالف نخوامددا مرتكب عمجو 
فقط اشتباه ما اين است  ،يما هكردفت و نوشت تا به حال اشتباهي نررا گ

د باشيم، نوشـته را بـه   حه موكخواهيم  مي و يما هكه عاشق دين خدا شد
  .از قبل شد تر نكاغذ، خشمگيي  از مطالعه پس او. وي داد

روزي چند ده، مدت كرجمن اسالمي دانشگاه بيرون نما را از دفتر ا
 اق تعـدادي از فـ حـالي كـه بـه ات    ردر فضـاي دانشـگاه و د   ذشت كهگ

اه گدانشجويان در محوطـه دانشـگاه بـوديم، يـك دسـت      وها  همكالسي
دند و بدون سؤال و مآر جلوي درب متوقف و دو نفر داترول پاتومبيل 
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ه كـ زماني . خواستند سوار ماشين كنند مي محمدي را آقايجواب من و 
رند، دانشجويان حاضر بخواستند ما را به طرف اتومبيل ب مي كشان كشان

ت بــه قشــر نــاها تحقيــر وكــه آن را نه حه بــا مشــاهده صــطــدر محو
ر و پرداختند تا حدي كه تشنج بيشـت  ضدانستند، به اعترا مي شجوييندا

 مـامور . نمـود  مـي  ا مامورين اطالعات محتمـل ببرخورد دانشجويان را 
از موضـع سرسـختانه خـود     ،آمـده يت پـيش  عاطالعاتي با مشاهده وض

م و معـذور، و بـه   يمامور هست هكه رده و با عنوان اين مسالكنظر  صرف
ار ورا سما با اين ترتيب ه شان خواستند محترمانه ما را ببرند كدقول خو

  .و به اداره اطالعات بردند كردند ماشين
ه به نظر رسـيد و  آنچه كدانم  مي اشاره به اين مساله را نيز ضروري

سـختانه  ريـري س گ عرديـد بـه موضـ   گب سـب مهمترين عامـل كـه    شايد
 دحد برخورد و ايجـا  العمل نشان داده و تا سر عات عكسالمامورين اط

 محمـد (ام حضور دانشجوي سني مذهب بنـ  قاومت كنند، قطعامتشنج 
پزشـكي و هـم    مدانشجوي نمونه علـو  ان وگرگاهل  كه) رضا موسايي
ا پـ جماعـت را در دانشـگاه بر   نمـاز  كـه و حتي در زماني  ،ترمي ما بود

 وكـرد،   مي نماز اقامه ر ماسشت پداشتيم، ايشان يكي از كساني بود كه 
ه روز سـ حدود  هبه فاصلشايد  به اتهام حادثه همان روز و مدتي بعد و

  .شد يرگعد وي نيز دستب
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شـمان مـا را بسـته و    چبه هر حال به محض بردن ما به اطالعـات،  
لبـاس   نوشاندپكن و تعويض لباس و  منتقل شدن به اتاق رخت زس اپ

  .يمانتقال يافت ياي تك نفره مخصوص زندان به سلول
 يشـد تـا حـد    مـي  كه تعبيـر  چهنآاه و هر گفضاي زندان يا بازداشت

مـن و  براي اولين بار . كرديم را نمي آنه تصور كود ب كخوفنا تاريك و
ديگـر كـه وي را   ه دفتر رئيس و يـا هـر كسـي    بمحمدي چشم بسته  يقاآ

ـ  چ ا مقدمـه بـ حاجي . ه شديمدبر دكردن مي صداحاجي   حصـطال ا هينـي و ب
خواست عامل اصلي بـه  ما موارد اتهام از  تذكر در مورد اعمال خالف و يا

  .ميرفي نمايعم و وگزمراهي خود را باطالح گاص
ي ا سني شدن عاملي جز مشيت خداوندببا توجه به اينكه در رابطه 

ار داشـتيم كـه تغييـر عقيـده مـا      هاشت، واقعيت را گفتيم و اظدن وجود
ده، كـه  واي شخصي به عات و تحقيقات و برداشتلصرفا بر اساس مطا

ه كگفتند دروغ و كلك و غيره تعبير كردند و  اظهارات ما را شانالبته اي
يـز را  چو همـه   "معاذ اهللا"شما  يمن فعال هم قاضي هستم و هم خدا

ه بخواهم چاين صورت هر  در غير ،كنم مي يد، كمكتانيوگر راست بگا

  .كنم مي عمل
محمدي  آقايختانه سبا مقاومت سر )حاجي(صيت مزبور خون شچ

د، و تر بود روبه رو ش تر و با شهامت تر، شجاع من شايسته زكه به حق ا

ين كرد، نهايتـا حـاجي بـا    گشمخضا، حاجي را سخت رعليهاي  ـخساپ
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هر طور شده حقيقـت را از   :محمدي گفت يقاآزدن سيلي به صورت 
  .كشم مي لويتان بيرونگ

يرد و خصوصـا بـا مقاومـت    گچون حاجي نتوانست از ما اعتراف ب
ري دسـت زد، يعنـي   گـ زير بـه روش دي اگمحمدي مواجه شد، نـ ي قاآ

 آقـاي نين حالي حـاجي خطـاب بـه    چغيره كه در  توجيه ونصيحت و 

: محمدي در جواب گفتنـد  يقاآكجاست؟  داني اينجا مي محمدي گفت
دانـي كـه مـن كـي      مي :سپس حاجي گفت. اه شياطين استگاينجا جاي

 تكه باشيد من خيلي شـما را دوسـ   شما هر: اسخ دادپمحمدي . هستم

 آقـاي دوسـت داريـد؟   را مـرا  چ :دي گفتمحاجي خطاب به مح. دارم
  .قيمخيلي اح هبخاطر اينك: گفت يمحمد

ردند از ك ها ي مفصل ما را روانه تك سلوليس از پذيراپبه هر حال 
د و ظرف يك هفته نبرد مي بازجوييجهت را به طور جدا  ما به بعد آن

شـنيديم بـه لحـاظ     مي ر راگنكه صداي همدييا دان بوديم، جزنكه در ز
ر را گيا هميشه شب بود، همـدي گوندان نبود و در ز ياينكه شب و روز

  .نديديم
س از پـ ور شد تا اينكه چطدانيم كه  يافت و نمي ناياپده روز زندان 

وقتـي  . م بسته ما را بيـرون بردنـد  چشوشاندند و با پما را  لباس ده روز
ما را باز و رها كردنـد كـه    يها شمچاه شگنزديكي دان متوجه شديم در

وحيـد   آقـاي نشگاه و دفتر انجمن اسالمي كه ار دهمان روز با حضور د
در نيز مرا بـا  پدر نيز حضور داشت، به محض مشاهده ما، پخراساني و 
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 پـدر بـه   يمحمـد  آقاي. داد د مالمت قراروركاري م زدن سيلي و كتك
ايشان به اندازه كافي كتك خـورده اسـت الاقـل شـما ايشـان را      : گفت

 هب تمحمدي اظهار داش يقاآحش به ويي و فگپدر با ناسزا. بيشتر نزنيد
شدن، تـرجيح   آزاده روز زندان و در حال پس از ه به. شما ربطي ندارد

 ،رهيز كنيمپونه و حساب نشده گ ونه اعمال احساسگنجام هراداديم از 
عام و يـا اقامـه نمـاز جماعـت و      مأل ردزير شديم از ابراز عقيده گو نا

 ل، عاقنقاياآبه قول و يا تعبير  كه. يسي و غيره خودداري نمائيموشعارن
كـه عامـل    مـا ايـن بـود    يالبته تحليل شخص. بوديم آمدهو يا سر عقل 

ايشان  ،دكتر حكاكيان بود يقاآو ايجاد مشكالت مزبور، ي يرگاصلي در
  .از اطالعات بود ياه و شايد عضوگشنيئت علمي داهعضو 

  :و آيت اهللا استادي ديدار با آيت اهللا وحيد خراساني

در : يت اهللا وحيد خراسـاني در دفتـر انجمـن اسـالمي بـه مـن گفـت       آ
لذا پـس  . فرصت مناسب به قم بياييد تا با يكديگر ديداري داشته باشيم

از چند ماهي كه از آغاز ترم يازدهم سپري شده بـود، بـه اتفـاق آقـاي     
با حضور در حوزه علميه قم با توجه بـه  وحيد خراساني به قم عزيمت و 

يط حوزه علميه، اسـاتيد، و طـالب آشـنايي كامـل داشـتم، امـا       اينكه با مح
ها به نحـوي بـه مـا معطـوف شـده كـه احسـاس         هاحساس نمودم كه نگا

  .لذا تمايل چنداني به ماندن در حوزه عليمه را نداشتيم. كردم مي بيگانگي
هـاي خـود ايـن     هآيت اهللا با نگا. به منزل آقاي وحيد خراساني رفتم

رابطه دوستانه و خاص اسـتاد و شـاگردي و معمـول     پيام را داد كه آن
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با توجه به اين كه ايشان اسـتاد مـا نيـز بـود، ارادت و     . قبلي را نداشتيم
احترام خاصي به ايشان داشتيم و شايد همين تعلق خاطر بود كه آقـاي  

  .وحيد خراساني ما را ضمانت و از زندان آزاد نمود
وحيد خراسـاني خطـاب   آقاي . به هر حال باب مذاكره گشوده شد

هاي بسيار برجسته و به اصطالح  احسنت به شما كه از طلبه: به ما گفت
كـردم   مـي  مندم چون احساس بسيار از شما گله. امير حوزه علميه بوديد

هاي حـوزه علميـه قـم را     امير حوزه شما بوديد كه تمام اساتيد و برنامه
هـاي   در ماموريتسپس افزود انتخاب و اعزام شما . نقش بر آب كرديد

مختلف به مناطق سني نشين اساسا به اين جهت بود كه شما به حـوزه  
كرديد اما متاسـفانه، نـه تنهـا     مي علميه و خصوصا مكتب علوي، افتخار

اين طور نشد، بلكه شما مايه سرافكندگي حـوزه و مكتـب علـوي نيـز     
  .شديد
ز و هـاي ممتـا   افزود تصور ما بر اين بود كه حضور شما طلبه پسس

 آنچـه ا متاسـفانه  ام باشد، ذارگمناطق سني نشين كامال تاثير برجسته در
ذاشت بلكه خود نيـز تحـت   گثبت به جاي نم تاثير نه تنها شاهد هستيم

كتـب علـوي عنـاد و    متاثير تبليغات تعدادي سني وهابي كه اساسـا بـا   
شـت  پيد و به تمامي معتقدات شـيعي خـود   ا رفتهگعداوت دارند، قرار 

حـوزه   برو و اعتبـار آرفتيد و تا حدي گمذهب خود را به بازي  كرده و
و حتي خانواده خود را زيـر سـؤال    يعلميه، مذهب شيعي، مكتب علو

و  ،يـد ا هكـرد  يد كه دانشجويان در دانشگاه را متاثرا هعتبار كردا برده و بي
طوري كه دانشـجويان جهـت    ،يدا هنان را از بين بردآهاي دروني  هانگيز
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و . يابنـد  هـاي مـذهبي حضـور نمـي     هاي مذهبي و برنامه ناسبتانجام م
شـيعه را سـبك    يمذهب شيعي و خط فكر نقدرآه نمود فنين اضامچه

  .تكه تاكنون سابقه نداشته اس يدا هكرد دضربه وار آنيد و به ا پنداشته
نانچه مشكل مالي داشته باشيد و يا سبب ضعف و چ: در پايان گفت

يـد و سـني   ا هشت كـرد پبه مذهب شيعي خود  از اين جهت نياز مالي و
ه بخواهيد حتي تا سطح پـنج، ده ميليـون تومـان بـه     چيد، پول هر ا هشد

  .شما خواهم داد
محمدي ارادت و احتـرام خـاص    عليرضا آقايبا وجودي كه من و 

وجـه   چوحيـد خراسـاني داشـتيم و بـه هـي     آيـت اهللا   يقـا آنسبت بـه  
اسبي انجام دهـيم كـه حمـل بـر     برخورد نامن خواستيم حركت و يا نمي
عقيده به ما حكم كرد تا ضمن مراعـات   ود اما ضرورت ابرازشادبي  بي

هـاي بـه اصـطالح     ردي بـه توصـيه  گاحترام و حريم حرمت استاد و شا
ئيم كه در اين حـال  گو وحيد پاسخ يت اهللاآ آقايونه گدرپونه و گاستاد

 خودتـان  شـما  :كرده و گفتم عوحيد خراساني را قط يقاآبنده صحبت 
حضـرت علـي ارادت و احتـرام قائـل      بـه  قدر نسـبت چ دانيد كه ما مي

اما اينجا بحث عقيده است و ما به جهت مطالعـه و تحقيـق بـه     ،هستيم
ل و مسـائل  پـو لـذا بحـث   . يـم ا هباورهاي ديني اتصال يافته و سني شد

ا حتي يك ريـال ارزش نـدارد و بـه ايـن صـورت      مر براي گدنيوي دي
شـت  گيـم بـدون باز  ا هكيد كرديم راهي را كـه انتخـاب كـرد   توجيه و تا
محضـر اسـتاد    خواهم كه در مي البته عذر: گفتم هبند پسس. خواهد بود
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خطـاب   كنم، اينجا بحث عقيده است و مي خودم اين موضوع را مطرح
داريد امـا  ن وحيد خراساني گفتم شما بحث از پنج ميليون توما آقايبه 

ومان به شما بدهيم و شما سـني شـويد كـه    حاضريم بيست ميليون ت ام
 آقـاي حث از اين نوع نه تنها مشكل ما و بباالخره احساس كرديم ادامه 

 يهـا  زمينـه د كرد، بلكه تصور كرديم كـه  هحل نخوا وحيد خراساني را
لذا ترجيح داديـم بـا خـتم    . به همراه خواهد داشترا ايجاد كدورت بيشتر 

يت آآقاي : در همين حين ايشان گفتندايشان خداحافظي كنيم كه  زجلسه ا
داري ديـ فته است در صورت حضور شما نزد من نيـز  گاستادي به من  اهللا

يـت  آيت اهللا استادي و آبه خدمت  بورداشته باشند كه بر اساس توصيه مز
  . مكارم شيرازي رسيديماهللا

كـه   استادي، رياست حوزه علميه قم را نيز به عهده داشت يت اهللاآ
ر منزل ايشان و جلسه يك ساعته ايشان نيز عينا همـان مطـالبي   د با حضور

خافظي  سپس با خدا. رار كردكخراساني گفته بودند را ت  وحيديت اهللاآكه 
حافظي با هر  ر موقع خدادهر حال ه ب. از ايشان به تهران مراجعت نموديم

نان را آدو شخصيت روحاني مذكور احساسات و عمق نارضايتي و تاسف 
  .كامال درك نموديم !مراه شدن ماگه نسبت ب

  :سفر به كاشان و سخنراني در مسجد كاشان

يمـت  كاشـان عز ه بـ خصي خودمـان  شمحمدي با ماشين  آقايبه اتفاق 
يـزي  ر در ذهن خود برنامهال دف از مسافرت كاشان را قبهالبته . كرديم

ي ذاشتيم با حضور در كاشـان و برقـرار  گبه نحوي كه قرار كرده بوديم 
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كه مديريت حوزه علميه را بـه عهـده    "يت اهللا مدنيآ" فرزندتباط با ار
مسـافرت و  گرچه از آثار و نتيجه خنراني داشته باشيم، سه مانداشت، بر

دانسـتيم سـخنراني در    مـي  كامـل داشـتيم و   آگاهي شانسخنراني در كا
اشـت و  دراه هميني براي ما به سنگاي بهرداخت پنين مكاني خاص، چ

ودكشـي و  ي مصـداق كامـل خ  ا نـين برنامـه  چتـي اجـراي   يا بـه تعبيرا 
و  ،ذيرفتيمپ اركالت اي بعدي و غيره خواهد بود، اما تمام مشه يريگدر

سبب دي اقاي دروني و اعته هيزگيا به عبارتي اعتراف داريم به اين كه ان
بـه   ي،ا همـ نـين برنا چسـاز   ثار و عواقب خطرآشده بود بدون توجه به 

  .ذيرفتيمپثار تخريبي اين سفر را آتمامي كرده و طالح ريسك اص
 اشـان آقـاي  از ورود بـه ك پس  .زم سفر كرده بوديمس عبر اين اسا

با توجه . قات كرديمالدر منزلشان م ار " مدنييت اهللاآ"فرزند  "مدني"
بـه اطـالع    را يشوسـفر خـ   هامـ نبلي كه با ايشان داشتيم برنايي قشآبه 

سـخنراني را   هزاري جلسـ گترتيب براستيم تا وخاو از  .سانيديمرايشان 
) ن مـا دسـني شـ  (اعتقـادي  تحـوالت   مدني كه احتماال از آقاي. ندهبد
در دانشـگاه   هشـد جـاد  هـاي اي  رفتاريگو الت خبر بود و يا از مشك بي

از مساجد يكي  ذيرفت و در مناسبتي خاص و درپنداشت، لذا طالعي ا
مسجد  درل توانستيم كه با اين شك تيب دادتر خنراني راه سبرنام كاشان

  .ماييمارائه ن را يكاشان سخنراني داغ
بـه   يمحمد آقايكه  ،دانم مي ضروري يزنبه اين نكته را  هاشار هالبت

 را بـه عهـده مـن   نراني سـخ  مـه عمـوال برنا م، نزبـا لكنت لحاظ داشتن 
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في و يـا  باكلي كردم سخنراني سعي  ث وحبي لذا در ابتدا. ذاشتگ مي
نظـرات  عـديل و  تيـده،  قع نبيـا  و در شـرح و ويي را مراعـات  گـ كلي 

يز نباشد، اما ايـن  گبران سمطرح سازم كه احسا يي خود را طورداقاعت
شيعي را زير ي يش رفتم كه خط فكرپد و به اصطالح تا جايي شور نط

  .ه خط قرمز رسيده بودمبسؤال بردم، و 
در بـين خلفـاء و    "حضرت عمـر "اه يگون بحث شخصيت و جاچ

وردن آاين نكته را اضافه كردم كه اسـالم  چنين و هم ص صحابه پيامبر
نويسند باعث فخر و مباهات نيست زيرا  مي ويند وگ مي نان كهچنآعلي 

فكار و ا هيافتپرورش  ص رسول اهللا هنبوده و در خان يشعلي كودكي ب
س اسـالم  پـ وده، ار بذگ در او نيز تاثير ص رسول اهللاو اخالق و عقيده 

ايـل بـوده و   قبن گام است كه ايشان يكي از بزروردن حضرت عمر مهآ
ه كـ ملعون نيز به ميان كشيده شد، حضـار در جلسـه    "ابولؤلؤ"وضوع م

روحـاني   چنـين سـخنراني و از زبـان هـي    با چ گاه چزمان هي آنتا  شايد
يج و متعجب شـده  گو منگ و بودند و به اصطالح گنگ شيعي نشنيده 

، "رت عمرضح"ز شخصيت ه شده كه يك روحاني شيعي اچبودند كه 
  .كند مي با احترام ياد نها دشمن اهل بيت اين طور وآو به قول 

ر حال وضعيت را به حدي نامناسب ديدم كه تـرجيح دادم بـه   هبه 
ر شكلي كه شد هسخنراني به  هس از ختم جلسپ .مهسخنراني خاتمه د

  .شتيمگبرن از مسجد خارج شده و به تهرا
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تهران، سخنراني مزبور بازتاب نامناسـبي  شتنمان به گمدتي بعد از بر
شـد كـه    مـي  حذاشت و تقريبا اين طور مطرگفضاي دانشگاه به جا  در

سني وهابي با لباس روحاني شيعي در مسجد كاشان سـخنراني   يتعداد
  .ندا هكرد

 زرسيد، خبر مزبور بازتابي از سـخنزاني رو  مي كه به نظر آنچهالبته 
ي رد نيـرو كـ از عمل دتقـا ند كـه بـا ا  ه كاشـان بـو  عـ م جمابعد، امه جمع

اجـازه دادن سـخنراني بـه دو نفـر سـني وهـابي در        داطالعاتي در مور
دشمنان مذهب شـيعي تعريـف و يـا     ان ازشمسجد كاشان كه به قول اي

  .ا زير سؤال بردبودند رتمجيد نموده 
شدن  آرامدر كاشان و ني س از فروكش نمودن بازتاب خبر سخنراپ

رضـا   محمـد (وجـه شـديم كـه دانشـجوي زنـداني      فضاي دانشگاه، مت
هـاي   يري توسط مامورين اطالعـات و شـكنجه  گدست س ازپ، )يايموس

ار اختالالت رواني چهاي برقي مغز، د شوك روحي و رواني و خصوصا
 آقـاي و مـن  لـذا  . شـود  مي يهدارگاه رواني تهران نگسايشآشده و در 

  .يشان رفتيما باقات ت مالهاه جگسايشآبه  يمحمد
الت روانـي شـده   الار اخـت چد الكه كام )رضا موسايي محمد( آقاي
شـناخت و پـس از ورود مـا تـا حـدود نـيم سـاعت بـا          نمـي  بود ما را

يـن  اكرد، كـه بـا مشـاهده حالـت روانـي       مي اهگممتد به ما ني ها هخند
زيـرا ايشـان از   . به ما دسـت داد ي دانشجو، ناراحتي و اضطراب شديد

متوجه بعدا حال  به هر. رفتند مي گاه به شماردانش هايمغزومتفكرترين 
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ـ إنـا  إ و نـا هللا إ«. نـد ا همين حالـت شـهيد شـد   ه هديم كه ايشان بش ه لي

  .م دانشگاه روي دادهط ترم دوازدساين اتفاق در اوا »نراجعو

  :اخراج از دانشگاه، شكنجه و زندان

 از شـايعات زيـادي در مـورد    پـس رار داشتيم، قدر ابتداي ترم سيزدهم 
 "محمدرضـا موسـايي  "شـهادت   آنسخنراني كاشان و به دنبـال   هقعوا

ونـه تحـرك و عمـل غيـر معمـولي،      گنجـام هر ا تـا از كـرديم   مي سعي
ايي نمـاز جماعـت كـه در دانشـگاه     پ خصوصا اعمال غير متعارف و بر

ه انجمـن اسـالمي را بـه دنبـال     ژاه، به ويگدانش مسؤلينعدم رضايت ي ها زمينه
عث شد تـا  با "رضاموسايي محمد"ادت هاما واقعه ش زهيز نمائيم،پداشت، 

راميداشـت خـاطره و يـاد ايـن دانشـجوي شـهيد، مجلـس        گبه مناسـبت  
  .يميزار نماگداشتي برگبزر

تاد يـا  هشـ مجلس و اقامه نماز جماعت كه حـدود   يزارگپس از بر
دانشجوي شيعي حضور داشتند، ضمن ايراد سخنراني، مساله و  فرننود 
نان در مسـجد كاشـان را مطـرح    آوهابي و سخنراني سني  نفر ود ثبح

 آقـاي دو نفر سني وهـابي مـن و    آن كه نمودم كرده، با اين ترتيب افشا
  .يما همحمدي بود

محمـدي را  ي قـا آروز بعد دفتـر انجمـن اسـالمي دانشـگاه مـن و      
اشت، به مـا تـذكر   دحضور  آنجادكتر حكاكيان  يقاآباز . احضار كردند

ينـده در  آه در چنانچرديد گخودشان اتمام حجت  داده شد و يا به قول
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يـرد، بـا مـا شـديدا     گردهمايي صورت گ نين جلسه وچمحيط دانشگاه 
  .برخورد خواهد شد

يل كي قرار شد اجتماعي در دانشگاه تشـ صمدتي بعد به مناسبت خا
و اجراي جلسه را بـه   يريز يكي از روحانيون كه مسئوليت برنامه. شود

اكتي پدمه چيني و تعريف و تمجيدهاي زيادي، مق عهده داشت، پس از

ول بود، به من داد و سپس افزودند پتومان  نجاه هزارپويا حاوي گرا كه 
ايان پوت كنيد اما حتما در الرا ت ريمكن آي از قرتياآدر افتتاحيه جلسه، 

ان مـورد  شـ اي هاحساس كردم ك. يديوبگ) صدق اهللا علي العظيم( تالوت

م، احتمـاال  ا هي شـد نكه من س ندا هويا مطلع شدگ، دارد نظرخاصي را در 
ت نيـز  ءحتـي در قـرا   "علي"م ناها از تلفظ  يناين تلقي را داشت كه س

  .اكراه دارند
ل سـنت  هود، كدام مسلمان اب يا كر احمقانه و ابلهانهفعجب طرز ت

ون خواستم چال حر هاكراه داشته باشد؟ به  "علي"ام ناست كه از ذكر 
ان را كالفه نمايم گفتم خيـر مـن   شورم و يا ايآان را در ايشفقط لج كه 
 )صـدق اهللا العظـيم  (ويم و گ نمي " العلي العظيماهللادق ص"وجه  چيهبه 

رضـايي بـه    يقـا آبين من و جناب مگو و بگويم و به اين صورت گ مي
 چبه هـي  گفتم ول در دستش،پكت محتوي پاذاشتن گرسيد كه با  يحد

ون برنامه افتتاحيه نزديك و احتمـاال  چاما  .ت نيستمءوجه حاضر به قرا

دانشـگاه   ر حضور نداشت، لذا با اصرار و سماجت اساتيدگشخصي دي
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اهللا  دقصـ "رداختم و با پن آبه قرائت قر "هدايت"دكتر  يقاآخصوصا 
  .دادم وت را خاتمهالت "يمظالع

س از اتفاق مزبور، صبح روز دوم و يا روز سوم بود كـه بـه دفتـر    پ
ـ ا رمن  جفقط نيم ساعت، حكم اخرا هو با فاصل احضاردانشگاه  س از پ

ـ . هشتي، صادر نمودنـد بهفت سال تحصيل در دانشگاه شهيد  ايـن   هو ب

  .ترتيب عمال از دانشگاه اخراج شدم
 تبعد از فهميدن ماجرا كه بيشتر از من ناراحـ  يمحمدي قاگرچه آ

بـود   خواست با شخصي كه حكم اخـراج مـن را داده   رسيد، مي ه نظرب

گفت كه فقط مسـئوليت ابـالغ    شبنده خدا خود آنمشاجره نمايد، اما 
در خصـوص اخـراج از   ي يـر گ تصـميم  و ،راج را دارد و بـس خحكم ا

ره غيهيئت علمي دانشگاه و  بر اساس تصميمات كميسيون و يا هاگدانش
  .رفته استگصورت 

 در ضـمن پـ كردم اما  عدرم را مطلپپس از اخراج از دانشگاه، تلفني 
حـاال راضـي    دشبا ترسيد گفت مبارك مي ي به نظرناينكه سخت عصبا

به هر حال ناراحت و مضطرب بـه خانـه   . كن گاوي قرباني شدي؟ برو

 هـا و مـادر   در بـزرگ پـ هاي والدين،  مالمتو مدم و با سركوفت زدن آ
و مادر تالش زيـادي بـه عمـل     البته پدر. ا و سايرين مواجه شدمهبزرگ

د و حتـي  نشـت مـرا بـه دانشـگاه فـراهم سـاز      گاي بره مينهزوردند تا آ

 امـا . مسئولين دانشگاه پذيرفتند و مشروط نمودند بـه اينكـه توبـه كـنم    
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وجـه قابـل قبـول و     چقايان به نحوي بود كه براي مـن بـه هـي   آشرايط 
  .ذيرش نبودپ

حتي يكي از روحـانيون كـه در انجمـن اسـالمي دانشـگاه حضـور       
كه من خواب : يم ايشان به من گفتندردكداشت يك روز با هم برخورد 

واب ايشـان  جيد، من در ا شتهگيد و به دانشگاه برا هردكم شما توبه ا هديد
  .باشد مي خير است خوابي پريشان و غيرقابل تعبير: گفتم

  سفري به سوي بلوچستان

اه و سركوفت خوردن و مالمـت شـدن توسـط    شگس از اخراج از دانپ
رايط غيرقابل تحملي برايم ايجاد شده بود، ه شكوالدين و با توجه به اين

ستان داشته چبه بلو يتيم سفر مجددفرگمحمدي تصميم  آقاي قبه اتفا

  .باشيم
اط برقـرار  بـ روحـاني ارت  يهـا  ستان با تعدادي از شخصيتچدر بلو
 داديم و گفتـيم قـبال شـيعه و    ضيحمورد وضعيت خويش تو كرده و در

مـدارس  (علمـي   هـاي  هحـوز در  ديم تـا وم و تقاضا نميا هحاال سني شد

د به ما نداشتند ماتعا اتقايان كه عمدآبه تحصيل مشغول باشيم اما  )ديني
يم، با عنـوان  ا هآمدجهت كسب خبر  نمودند كه اطالعاتي و مي و تصور

و  سمحلـي تـدري   يهـا  لهجـه  ه مطالب كه مدرسين و طالب بانوگ اين

ارند، امكانات كافي اني و تغذيه دكهاي م يتنمايند، محدود مي تحصيل
ذيرفتن ما خودداري نمودند، اما تحليـل شخصـي مـا    پو غيره، از  ندارد
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 هشـيع  يبه قـول و قرارهـا   يقايان اساسا اعتماد و يا اعتبارآاين بود كه 
  .شتيمگ ن بازهرااين ترتيب مجددا به تبا ل نيستند كه ئقا

  بازگشت به تهران

ــ ــد روزه بلوچت فرشــت از مســاگس از بازپ ن، و حضــور در ســتاچن
ده بـود بـدون توجـه بـه     شـ كه سخت ناراحت و عصبي  رمپدخانواده، 
اه اجتماعي خود كه يـك  گمالحظات شخصيتي و جاي و يدرپعواطف 

 لد و كابـ گزشك بود، به خشونت متوسل شده و با سيلي و مشت و لپ

به . كرد يكه توانست مرا كتك كار قدر چه، به جان من افتاد و هر رقب
ه حنمادرم كـه شـايد از ديـدن صـ     يو كتك كار نتل خشوامام اعگهن

اما پـدرم   آمد جلوي رگمذكور شديدا ناراحت شده بود، به قصد ميانجي

  .ه مادر را نيز كتك زدك دبي و خشن شده بوصتا حدي ع
در آن روز و يا شايد روز بعد چنـدين بـار از هـوش رفـتم كـه بـا       

آخـرين مرحلـه   در . ريختن آب سرد به سر و صورتم به هـوش آمـدم  

كتك كاري و زماني كه پدر خواست از منزل بيرون برود دست و پـاي  
كننـد،   مـي  ها الشه گوسفندان را آويـزان  مرا بسته و به نحوي كه قصاب

مرا آويزان نمود كه پس از خروج پدر، مـادرم وضـعيت پـيش آمـده را     

. دتلفني به اطالع آقاي محمدي رسانيد و از او خواست تا مرا بيرون ببر
زماني كه آقاي محمدي رسيد جاني نداشتم و آقـاي محمـدي هماننـد    

ي مرا به دوش گرفت و از منـزل بيـرون بـرد كـه بـاالخره از آن      ا هجناز
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اتفاق چند روزي نگذشته بود كه حادثه دستگيري من و آقاي محمـدي  
  .پيش آمد

  :دستگيري مجدد

ه چـ ر بدختكه ست ه ، درست يادممنزل آقاي محمدي نشسته بوديمدر 

بـا   در حال بـازي  خود غرق وودكانه عالم كدر كه  ايشاني  سالهچهار 
يك ظرف بزرگ و پر از آب بود، ناگهان درب منزل بـه صـدا در آمـد    
پــس از بــاز شــدن درب منــزل تعــدادي اطالعــاتي وارد منــزل شــدند 

بالفاصله من و آقاي محمدي را دستبند زدند در حالي كه كشان كشـان  
پـدر را  ند دويد و با دو دست كوچك خود دستبندهاي برد مي به بيرون

اره و يا پرا ها كه دست بندكرد  مي داد و تالش مي نقدر فشارآرفت و گ

محكم گرفـت و آن چنـان   در را پمجددا شلوار . نشدفق ، اما موكند ازب
ي ا فهطا عابسان نر اهلب عاطفي قلحظات آن يدن كه د و داد كشيد جيغ

  .وردآ مي را به درد
دسـت  ي محمـد  آقاي، در حالي كه دو دست دنبوي ا هارچل حا ه هرب

يشاني پداخت و ندخترش ا نردگرا دور  دهاي خو ، دسته بودزده شدبند 
ـ . كـرد حـافظي   را بوسيد و خدا و فرق سر او تـالش  ـحنه و صـ  آنن ددي

  .زد مي آتشا رري گ هنظاردر، دل هر پكودك و خداحافظي 
 يمدي به واحد اطالعات كشـور ـحم آقايو دستگيري من س از پ

رخـورد  بدر اطالعـات  . جـا بـود  كدانـيم   البتـه نمـي  . انتقال داده شـديم 
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اوقات ما بيشـتر صـرف   . بدني در كار نبود زارآنامناسب و يا شكنجه و 
البتـه  . ات و از ايـن نـوع بـود   رمكر ي، تكراريلمه، بازجوكامصاحبه و م

ه و چطور شد كـه  نوگچ كهن مسائلي از اين مويراپسؤاالت از ما اساسا 
در ايـن   خپاسـ  و يست و كيست و عمدتا پرسشچراه شديد، عامل گم

. دودا ده يا دوازده روز به طول انجاميدحكنم كه  مي تصور. ها بود زمينه
با وجودي وري شيري و توقيف در اطالعات كگل دستيالبته از همان اوا

ت چشم بسته ي كه در اتاق خود بوديم، در حالدهميشه جز در مواركه 
در را  )فرشيد(كه عموي من يعني  :گفت يمحمد يقاآ. برديم مي به سر

وجـود  حتمـال  ايـن ا . ديده كه حضور داشته اسـت  ما زي ايحين بازجو
  .ل مهم اطالعاتي بوده باشدماز عوايكي داشت كه عمويم 

  :گاه مخوف اطالعات انتقال به شكنجه

اه گـ  ري كـه شـكنجه  گـ ديبه واحد ما را بازجويي  زده رو دودز حاس پ
سـته  با را مـ ه چشـمان  كـ در حالي . يمي بود، انتقال دادندظع مخوف و

مور و يـا  أمـ  آن جـار و كلفـت خطـاب بـه    هنناي بودند، فردي با صـدا 
يـاران   ناينهـا همـا  : موراني كه ما را بدرقه و انتقال داده بودند، گفـت أم

  .ستندهعمر و دشمنان علي 
بـا   دمان مـر ه، مجددا نموراأتن متحويل ما و رف زر حال پس اهه ب

جا كجاست؟ ندانيد اي مي ياآ: و ناهنجار خطاب به ما گفت فتلي كداص
  .نندك مي ورند و انسانآ مي يست كه خرها راياينجا جا: افزود پسس
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ند، دل مـا را  دز مي نحوه صحبت اين شخص كه وي را حاجي صدا
ك نفـري قـرار   ول تـ و سلجدا از هم  قس ما را در دو اتاپتكان داد، س

ـ  فاصـله مـا  . دادند  ر راگيكـدي  يه حـدي بـود كـه بـه زحمـت صـدا      ب
به حدي نامناسب بود كه بوي  يدارگهن لالبته وضعيت مح. شنيديم مي
ذشـت مـا را   گدانم چقدر  به هر حال پس از مدتي كه نمي. داد مي فنتع
محمـدي را   آقـاي اول . دنادي بردرحساب و كتاب به صورت انف يبرا

كردند اما زماني كه نوبت من رسيد و به قول چه كار  اودانم با  بردند، نمي
د از من حسـابي  گي و ليلس با سپساول با نصيحت و  منان اعتراف ننمودآ

دانسـتم،   يران را از اعتـراف نمـ  گـ  نجهكش البته واقعا منظور. ي كردنديپذيرا
 درمان مرحله تحقيقات و هرا در همه چه كرده و يا گفته بوديم،  ون هرچ

يزي براي گفتن نداشتيم، امـا  چ عشوري گفته بوديم و يا در واقكاطالعات 
 لي مطـرح يمحمدي شـياطين چـه نـوع اعترافـاتي و يـا مسـا       آقايبه قول 

  خبر نداشت؟ آننمودند كه روح ما از  مي
گونـه  چيز و چه چبود و اينكه به  آمده اعتراف به صورت رازي در قعاوا

  .ايد، اما نشدممين نأترا  نارگ جهكنش ي داشته باشيم تا نظرفراتاع
ـ   بيكي دو روز  اف رعد دوباره جهت حساب و كتاب و يـا اخـذ اعت

تـا   هـا اپق و سيم كابـل بـه كـف    الاين بار نيز با زدن ش. شديم ارضاح
جه دادند، امـا نتوانسـتند از مـا    نما را شك دن راه رفتن نبوكاكه ام يحد

  .يرندگاعتراف ب
 ي كـه احسـاس  گـ عـد بـه داخـل اتـاق بزر    ند روز بچسوم و در  همرحل

يشـرفته شـكنجه و   پالت آابـزار و  . ايين است، ما را بردندپطبقه  در مكرد مي
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شده بود البته اينكه با ما چه كردنـد و   گذاشتهزار بدني به صورت اتوماتيك آ
كـه   آنچـه بس كه ترسيم تصـوير   همين داند و مي ه شد، خداچه ديديم و چ

  .نجدگ نمي صورت چشد در ذهنم به هي
انساني را به اين محـل   چخواستيم كه هي مي ط از خداوند سبحانقف

س مرحله چهارم پذشت، سگند روزي چ. نموديم مي استغفار نكشاند و
زار شايد از بـدترين نـوع خـود    آنجه و كش. شد وعحساب و كتاب شر

يعني با وارد كردن شوكاهاي برقي به مغز براي اولين بـار بـا ايـن    . بود
كـردم بـه محـض وارد     مـي  كنجه مواجه شده بوديم، احسـاس روش ش

زند كـه   مي بيرونوشهايم خون گشوك از هر دو طرف و داخل  دننمو
هـر مرحلـه    اومـت و در مقالبته در اين روش فقط مدت زمان كوتاهي 

 آمـده ه چفهميدم كه بر سر ما  ه و تا زماني اصال نميدتافا وششوك بيه
  .ار شدكرر تبا به هر حال اين روش چندين .ستا

كـه بـا   . رفتندگري بود را به كار گل ديكه به شك رگروش دي پسس
ا رس از مـدتي سـ  پشديم و  مي شيدهكي باال ا ا به ميلهپو در ه چبستن م

و  ،م و معده بود بيرون ريزدككه در ش آنچهشديم تا  مي هقرار داد نيايپ
كه جهـت  بار  آخريندر . شد مي رون و جارييبدهانمان بعضا خون از 

. را بردنـد  يـحمدم آقايتدا با. حساب و كتاب و يا شكنجه برده شديم

 هگـا وبت به مـن رسـيد، جاي  نه كر كردند اما زماني چكا دانم با وي نمي
رسـيد شـهيدش    مي رن ديدم، كه به نظونان غرق در خچ آنعليرضا را 

شـد   مـي  هگفتـ ه كـه  چـ ميز و يا تخـت و يـا هـر     آن كامال از. ندا هكرد
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اي ميز محاكمـه  پاه و گدر جاي منس از بردن پكيد چ مي اي تازهه خون
لحظات حيات من است و مرگ من قطعي  آخرينكردم كه  مي احساس

كـه بعـدا و    آنچهه كار كردند نفهميدم اما چه شد و چالبته اينكه . است
از تمام بدن احسـاس   اين بود كه ميخود متوجه شد لدر اتاق و يا سلو

. نبودم شي بيا هويا جنازگشده بودم،  عفار ضچال دكردم و كام مي درد
ا بـود، تـا مـدت    ه جهكنمرحله ش آخرينپس از اين شكنجه كه احتماال 

 يه طوربالبته . دداري نمودندوشكنجه خ لدودا سه روز از اعماحزمان 
اه بـرده شـويم شـايد    ادگكه بعدا متوجه شديم چون قرار بود قريبا به د

  .منظور بوده باشدعلت توقف شكنجه به همين 

 داشتيم،پا ايستادن  هار روز كه تقريبا توان سرچس از حدود سه يا پ
اه در حـالي  گـ س از ورود در دادپ. ه روحانيت برده شديميژاه وگبه داد

حضور داشتند به محض ديـدن پـدرم سـعي كـردم      در و مادرم نيزپكه 

بـود،   هآوردموري كـه مـا را   أشت سـر مـ  پ ايشان مرا نبينند، لذا خود را
يد تمايل برخورد و سالم عليك با هيچ يك از ددر مرا پاما . مخفي شدم

و  ،تمتوانس داشتم و يا اينكه نميرا ن شنايان و نزديكان حتي پدر و مادرآ

لـذا  . نان تشـريح كـنم  آراي بنداشتم كه وضعيت خود را اجازه يا شايد 
يمي كه سل آقايپس از حضور در دفتر . وديمنم ت كامل را اختيارسكو

  :م شد، به ترتيبالام اعههار مورد اتچ. اه بودگقاضي داد
  .مرتد شدن -ا

  .با خدا تمحارب -2
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  .رضمفسد في األ -3
  .مريكا و اسرائيلآرابطه با  -4

. تـيم گفونه از خود دفاع كرديم و چه چگطور و چبه هر حال اينكه 
قاضـي  سليمي  يقاآ. دانم از خداوند كمك خواستم مي قطف دانم اما نمي
. را صـادر نمـود   )اوين(اه حكم بازداشت موقت و انتقال به زندان گداد

اه صادر شده بود، مجـددا  گحكم دادكه جودي با وس از صدور حكم پ
قايـان  آويـا  گ. قبلـي منتقـل شـديم   ه اگـ  نجهكمورين بـه شـ  أبا همان مـ 

شكنجه دادن ما سير  ولي ازقران هنوز هم متقاعد نشده و يا به گ شكنجه

سـپس بـه    جـام و ناز شوك برقـي مغـزي ا  ي رگله ديحمر. دندنشده بو
  .انتقال يافتيم "اوين"زندان 

  :منتقل شدن به زندان اوين

. مهاده بـودي نري قدم گياي دينويا در دگ "ناوي"ال به زندان قتناز اپس 
ا ه جهكنش آنل از قحدا نوچ. يما هآمدشت هنم به بهه اين معنا كه از جب

تـا   يبه لحـاظ بـدن  . ديمحت شر، راگ نجهكش طيندني شيابزارهاي آو 
يـت و يـا تـرميم    كـه تقو  ميب ديده بـودي آس حدي ضعيف و نحيف و

ـ او نزنـدا در  ،ها مدت زماني به طـول انجاميـد   آسيب ديدگي افـراد   ني

 معاشـرت و حوصـله   امـا متفاوتي از هر قشر و گـروه وجـود داشـتند،    
ادرم بـه مالقـاتم   در و مپس از مدت زماني پ. اشتيمندگفتگو با كسي را 

ر حـال بـا   هـ داشـتند امـا بـه    ننداني به مالقـات  چه تمايل چرگ. مدندآ
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ريبا متوجه شدم كه پـدر  قت ناشاي ايه در ضمن صحبتين القات والدم
ـ گ چيهـ ه چرگرسد،  مي نظرمقداري متعادل به  ـ اعتنـا و   هون ه بـ وجهي ت

 محمدي نيـز بـه  آقاي بعد پدر  يندچ. در نداشتمپاي ه حثبمالقات يا 
ـ را اظهار داشت اگر شما يني چضمن مقدمه  آمدات من قمال اه گـ ه دادب

شـدن   آزادمينـه  زيريد تا گبه عهده ب ايز رچا همه صمودند شخناحضار 
ـ   دقول خـودش قـول مردانـه دا    هالبته ب. شود همعليرضا فرا از  سكـه پ

ه اعتمادي به چ رگ. م كندهفرامرا نيز ي آزاداي ه ي محمدي، زمينهآزاد
 آقـاي لبـا دوسـت داشـتم تـا     قنداشـتتم امـا    آنمردانه  رارهايق قول و
 روز اول اينكـه خـاطره  : ود بـه دو دليـل  شـ  دتر آزاده زوچر ه يمحمد

 راچهـ ه چـ ب في دختـر طحاالت عا آنمحمدي و  آقاييري من و گدست
ر ذهنم مجسم د ند،ك آزاددرش را پكه سعي داشت مدي مح آقايساله 

دي هنوز هم بـه  ممح آقايدر پدم كه كر مي احساس :ثانيا. و تداعي شد

ـ . مند است هقفرزندش عال ـ ا بـه  ذل قـت  ودي قـولي دادم كـه   مـ در محپ
و  رفتگم ها به عهده خواصا را شخه تمامي مسئوليت هحضور در دادگا

توضيحا اينكـه  (م ا همحمدي را من فريب داد آقايكه  م كردهاعالم خوا

  .)داطالع بو بيمن و پدرش كامال  يو قرارها لمحمدي از قو آقاي
اه مسـئوليت تمـامي   گـ س از حضور مرحله دوم در دادپال حبه هر 

محمدي حدودا  آقاياه گكم دادحرفتم كه بر اساس گبه عهده  قضايا را
  .شد آزادوثيقه  ري، با قرانس از سه ماه زنداپ
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 يثـار شـوكها  آ "اويـن "تقريبا در پنجمين و ششمين ماه زنداني در 
ندين بار چكه در زندان  يرا نشان داد، به نحوزي تاثيرات خود غبرقي م

حـاالت روانـي مزبـور    . شدم مي هوش شده و بي ياختالالت مغز ارچد
اخـتالالت   "اويـن "ه زنـدانيان  كـ رسـيد   مـي  رساز به نظـر طتا حدي خ

ـ اه اطـالع دادنـد كـه    گـ را به داد آنموجود و خطرهاي ناشي از  س از پ

قايان دوسـتان  آاز  يتعداده ك اه و در حاليگحضور مرحله سوم در داد
ملعـون نيـز    "يـان اكحك"دكتـر   يقـا آنان آه در جمع كشنايان قبلي آو 

 ينـان ادا آ كه البته بعدا متوجه شدم كه سـبب حضـور   -حضور داشت

پـنج   ويـزان سـي   مپس از صدور قرار وثيقه به  -شهادت عليه من بوده
هـا و   هشـكنج  آنر حال عوارض هبه . زاد شدمآدان نتومان از ز ونميلي

و ظهـور   كننـد  مـي  اعصابم بروز اختالالت مغزي تا هنوز هم در مغز و
  .دارند

  :سفر مشهد همراه پدر و مادر

ز بروبه جهت زادي از زندان و آه و قصدور قرار وثي زس اپ 1377سال 
جسـمي   وهاي برقـي، وضـعيت روحـي     عوارض مغزي ناشي از شوك

تـر شـده بـود، تحـت نظـر       پدر نيز كه تقريبا متعـادل  و. ناسبي نداشتمم
سـبي حاصـل   نبـودي  بهرفتم بـه نحـوي كـه    گ اررق درپيم ستقدرمان م

تصميم داشت تـا ترتيـب اعـزام     درپماني خاص ز عدر اين مقط. رديدگ
ي بـه  كمـدارك پزشـ   تحصيل و اخذ هو دنبال ادام ييرگپي هتمن را ج



  تولدى دوباره و انتخابى نو: چرا سني شدم                                    110

 
     

 

  

سـد راه   اشـت و يـا  دهد، اما مشكل عمده كه وجود دخارج از كشور ب
 ،بود هخاص يعني تغيير جهت و عقيد رديري پدر بود همان موگ متصمي

ديدم بـه   مي تگشانتخاب كرده بودم، بدون بازرا كه  به نحوي كه راهي
 ليعي خـود شـايد تنهـا راه حـ    شـ هر حال والدين به حسب معتقـدات  

د مسـافرت كنـيم و بـه زيـارت امـام      هكه به مش مسئله را در اين ديدند
ويم و از حضرت بخواهند تا تغييـرات روحـي و   بر) ليه السالمع(رضا 

ــن بوجــود   ــدتي در م ــافرت  . وردآعقي ــه مس ــه برنام ــه مشــهد البت و ب
 ن از ماهيت سـفر مريزي خاص و به شرح فوق به نحوي بود كه  همبرنا

 علذا تحت عنـوان مسـافرت بـه مشـهد و رفـ     . مانمباطالع  به مشهد بي
سفر فراهم شد، بـه  س از اينكه مقدمات پ يهاي روحي و روان يگخست

  .مشهد عزيمت كرديم
به منظور زيارت مرقد امام رضا، در  يهد، روزشاز حضور در م سپ
را بـه   آنمادرم حلقه زنجيري داشت كه خواسـت  . حضور يافتيم مرقد

جره فـوالدي ببنـدد كـه بـا ايـن ترتيـب از       نسپس به پ ردنم بيندازد وگ
ردن مـن  گزنجير دور خواهند با بستن  مي هتصميم مادرم متوجه شدم ك

نهايت  م بيدرمااين صحنه و تصميم  با ديدن هتقاضاي شفاعت نمايند ك
به ر من سگ هستم كه با انداختن زنجير گم !متاثر شدم و گفتم كه مادر

  .بنديد مي هنجرپردنم مرا به اين دور گ
تيد، ايـن  هسـ شما دكتر و روشـنفكر  ! ه مادركتم گفه چ باالخره هر
ه جان سگ امام رضـا بـودن   چه بكت گف، اما مادر يستنعقيده درستي 

ون احساسـات و  م اما چشد مقاومت كرد بي كهبه هر ترتي. افتخار است
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 بيهـوده ي طـوري بـر مـن غالـب شـده بـود مقاومـت را        راطف مادوع
ـ كنـي،   مـي  ر تـو معجـزه  گديدم، با ناراحتي گفتم اي امام رضا ا مي س پ

مادر با ديدن ايـن  . راحت شومير تا از شر مادرم گفسم را بناالن همين 
  .ادموضع دصحنه تغيير 

كردند چكار مادرم جدا شدم و نفهميدم كه  آن ازبه هر حال بعد از 
نـد  چرفتم و بـا قرائـت   گي قرار ا شهگو ن درم. ردندكونه زيارت گو چ

ـ . هدايت كنددم تا ما را كر اضاقخالق امام رضا ت ن كريم ازآيه از قرآ  هب
  .موديمنايان و به تهران مراجعت پ مشهد اين ترتيب زيارت در

تري  كه تقريبا وضعيت روحي مناسبنو اي نراهس از مراجعت به تپ
مجـددا   .نمـودم  مـي  آرامـش بهتـري  در كنار خانواده احسـاس   داشتم و

در فضـاي  الـت  ذئـث و ر اسطوره خبا آن ييعن "كاكيانح"حضور دكتر
ذشته با ايجـاد  گت هاامان سايه انداخته وي در قالب جبران اشتب هخانواد

ان شخوش ني به من و رو نمن، با ابراز محبت كرد ارتباط با خانواده و
ون دشـمن  چـ  :و گفـت لت كمري بـه مـن داد   الح كيك قبضه سن داد

جـواز   اسـب منرصت فتا در  خورد و قول مردانه داد مي تدداري به در
دان در وجـ  ويا اين دكتر بـي گاما بعدا متوجه شدم . كلت را برايم بياورد

ر گـ نظر داشت با دادن كلت به من، مرا مرتكب جنايت كند و يا احيانا ا
  .يزي اضافه شده باشدچير شدم، حداقل به جرم من گبا كلت دست

زماني كـه مـورد    يتوضيحا اينكه برادر عزيزم شهيد عليرضا محمد
 آن ردادم د مـي  ه بيمارسـتان انتقـال  برفت و وي را گلوله قرار بت گاصا
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ـ   سـط ضوع دادن كلت تووفت كه از مگ منحالت به  مـن و از   هدكتـر ب
تي مناسب كلت را كه داخـل داشـبورد   صفر شده و در طلعظور وي منم

س از سـفر مشـهد و   پ ماشين بوده برداشته و در محل امني مخفي كرده
خانه نشيني كالفه  و يتقريبا از بيكار همراجعت به تهران و مدتي بعد ك

رفتيم به منطقه كردستان مسـافرتي  گا تصميم ه اتفاق عليرضبشده بودم 
  .اشيمبداشته 
با لباس روحاني  فمختل يس از حضور در كردستان در چهار جاپ

غافـل از اينكـه اطالعـات در تمـام     . رداختيمپـ سخنراني  دبه ايرا شيعي
اي ما توسط عوامل اطالعات ه داشت و سخنراني نظر تموارد ما را تح

ـ . شود مي ضبط اي مزبـور و اينكـه   هـ  رنامـه سـخنراني  س از اجـراي ب پ

 ينسرطا ي هويا اطالعات تشخيص داده و ما را غدگاحساس كرديم كه 
چون وضعيت . مدندآ بر ايري مگصدد دست ند مورد درچر د ستندا مي

  .ان مراجعت كرديمرامن ديديم، لذا به تهب و ناسرا نامنا

ه و اي اطالعـات كامـل شـد   هـ  ريـزي  ويـا برنامـه  گه كدر تهران نيز 
ند مورد تحت نظر قرار دادن در تعقيـب مـا   چي اطالعاتي در ها هاگدست

ما نيز مساله را دريافته بوديم كه . ترور ما بودند در صدد دستگيري و يا

يـز و  هرل پلذا از حضور در منـز . و ترور ما قطعي شده است ييرگدست
  .موديمن مي و اطرافيان اقامت نشناياآبعضا در منازل 

  



  113                                                                                                                                تولدى دوباره و انتخابى نو: هدايت يافتمچگونه 
 

 

  :ا محمديشهادت عليرض

ظهـر و در حـالي كـه بـا      از س از مراجعت از كردستان، يك روز بعدپ
ـ ماشين شخصي به اتفاق عليرضا محمـدي قصـد عزيمـت     رج را كـ ه ب

ماشـين  ه مـوديم كـ  نعصر تهران احسـاس   ىحوالي ميدان ول رداشتيم، د
م كردن از ميادين گدن و رد زپس از دور . دكن مي اطالعات ما را تعقيب

از . ر به جاده كرج راه يافتيمگديي ا هاي حاشيه هاز طريق رار تهران، هش
ت كگ كرده بودند، در حين حرنعاتي هماهالهاي اط هاگي كه دستينجاآ

اه اتومبيـل، جـاده   گتسدر جاده كرج متوجه شديم كه با قرار دادن يك د
الفاصله بـه سـمت تهـران بـا سـرعت زيـادي       بلذا . مسدود شده است

يمودن مسافت كوتاهي يـك دسـتكاه اتومبيـل    پس از پ. حركت نموديم

به ما نزديك شده بود، بـه سـوي مـا تيرانـدازي كردنـد كـه       ه اترول كپ
ه قـرار  نشت و قفسه سـي پلوله از ناحيه گاصابت  عليرضا محمدي مورد

 هـا كـه فكـر    رفت ماشين را به حاشيه و بغل جاده كشانيدم، اطالعاتيگ

ـ  ه ت، باكرده اس بتها به ما اصا لولهگكردند  مي سـمت   همان سـرعت ب
  .تهران به حركت خود ادامه دادند

را او و . ريزي شديد بـود  ار خونچت مجروح شده و دسخرضا ليع

ظهـر   از به بيمارستان لبافي نژاد انتقال دادم، كه حدودا ساعت سـه بعـد  
نشـد و   عمؤثر واقـ  كيزشپاما اقدامات . ل شدقتنبود كه به اتاق عمل م

رضا محمدي به درجـه رفيـع شـهادت نائـل     شب علي 12حدود ساعت 

  .»ليه راجعونإنا إ و نا هللاإ« ،آمد
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اشـتم،  دبا توجه به شرايط خاصي كه  يت برادر محمددس از شهاپ
البته تشييع جنازه (تم فيع جنازه و تدفين نيايور در مراسم تشضن حكاام

بطـور مخفيانـه بـه     دتا اينكه يكي دو روز بعـ ) رفتگنداني صورت نچ
ـ ها، برخوردها و خاصا اظهارات  هگانر شهيد محمدي رفتم دپمنزل  در پ

 بـود كـه مـرا عامـل كشـته شـدن عليرضـا       ي ا هنـ وگي بـه  دشهيد محم
ري داشتم و اينكه معتقد بودم به اينكه گا شخصا عقيده ديمدانستند، ا مي

  .محمدي شهيد شودآقاي نين بود كه چو يا تقدير  يمشيت خداوند
يك برادر و يا دوست و يـا همفكـر در    س از شهادت او به عنوانپ
  .ري نداشتمگغمخوار دي و يا ياردن اين

  شهادت ارسطو رادمهر

ــ ــب قكــه شــديدا تحــت تعنو اي يعليرضــا محمــد دتس از شــهاپ ي
 نبودم، معموال به صورت مخفي در منازل اطرافيا يهاي اطالعات هاگدست
 ودداريحضـور در منـزل و خـانواده خـ     و از. بردم مي ايان به سرآشنو 
ه بودند دعصبي و خشن ش يه والدين تا حدك اينبه ه جبا تو. كردم مي

ير و يـا بـه   گتوسط اطالعات دست ه زودترچخواستند تا هر  مي دكه شاي
ـ يـز شـديدا   نالعـات  طا و اينكه ،شوند تراحمن  قولي از شر ه دنبـال  ب

شرايط و مقطع زماني خاص تنها چنين در . بود ني و يا ترور مگيردست
وجود  البته با. بود )ارسطو(م ربراد اكه تقريبا تنها ياور من بود، تنه كسي

 هتهم عقيده نبود اما به جمن  اظ فكري و عقيدتي باحاينكه ايشان به ل
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عواطف فطري و برادرانه به قول معروف هواي من را داشت، تـا اينكـه   
  :نين اتفاق افتادچاين  يك روز

يرامـون  پ "نسـل سـوخته  "ي كه تحـت عنـوان   ا رفتن مجموعهگجهت 
 آنداري از قوري كرده بودم كه مآجمح  بعد از انقالب لنس عقيده جوانان
ـ ر را نيز در زمان اختفـاء و فـراري   گخشي ديب را در زندان و ودن نوشـته  ب

ه عـ نانچـه مجمو چاراتي سروش مراجعـه نمـودم تـا    شسه انتموسبودم، به 
  .يرمگرا ب آناست،  هماده شدآو  پمزبور چا

ظـر  نكـه تحـت    دمتوجـه شـده بـو    )ارسـطو رادمهـر  (ايشـان  ويا گ
از حضـور مـن در انتشـارات     كهايشان . ما هام افتادد در ا و ياه اطالعاتي
كـه البتـه و احتمـاال     )هدايت(دكتر  آقايبه اتفاق . ع بودالا اطبسروش 

مدند و به طور سراسـيمه  آبود، به مؤسسه  آمدهتصادفي به همراه ايشان 
كه بالفاصله سـوار ماشـين شـده و    . ها دنبال تو هستند عاتيالاط: فتگ

كردنـد   مي را تعقيب ها كه ما را ديده بودند، ما اطالعاتي. رديمكحركت 
يمـودن  پ س ازپـ سمت جاده قـم در حركـت بـوديم،    به و در حالي كه 

 سيم دار و بي نزياد باالخره ماشين اطالعات كه احتماال دو كابي فتيمسا
ـ مـ  يه و به سـو بود، به ما نزديك شد در ايـن حادثـه   . ازي كـرد دا تيران

اه بـه  گـ با ن. رفتگلوله قرار گ بتردن مورد اصاگدرم از ناحيه سر و ابر
س از اصابت په شديدا خونريزي داشت، متوجه شدم كه ايشان كبرادرم 

  .»ليه راجعونإنا إنا هللا وإ«. ندا هلوله، در جا شهيد شدگ
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با همـان ماشـين بـه درب منـزل     س از شهادت برادرم، پاين ترتيب  هب
در را در جريان حادثه شهادت ارسطو قرار دادم و پيفون، آ قطري رفتم و از

رفته به نحوي كه حتي امكان حضـور   آنجاز ادر، پترس از  سپس به خاطر
  .جنازه و تدفين برايم ممكن نشد عدر مراسم تشيي

ر بـه  از شهادت برادرم ارسطو و اينكه در اين دنيا حتي يك نفـ  پس
رفتم از گياور در تهران را نداشتم در چنين شرايطي تصميم  عنوان يار و
امـا بـه جهـاتي سـفر مزبـور      . كيه به خارج از كشور برومرطريق مرز ت

پس از چند ماهي مجـددا  . انشاه بروممزير شدم به كرگمحقق نشد كه نا
 و آوارگـي كه البته شـرح حـال   . ير و به زندان افتادمگدر كرمانشاه دست

والني دارد كـه از حوصـله و   طي نر كرمانشاه داستادندان زو  ييرگدست
و  حراي شـر بمجال و بحث در اين مجموعه فراتر و يا شايد ضرورتي 

ضيحا اينكه واقعه شهادت بـرادرم سـه روز قبـل از    وت. بينم نمي آنبيان 
چون قرار بـود روز بيسـت و    ،زاري مراسم عقدش اتفاق افتادگبر نزما

  .اشد، اما برادرم در بيست و ششم شهيد شدبعقد  م مراسمهن

  :دستگيري در كرمانشاه و زندان مجدد

 را تنـگ و محـدود   ننان تهراآن چس از واقعه شهادت برادرم ارسطو پ
س از مدتي به كرمانشـاه  پنداشتم، لذا  يياده نيز جاوخان در كهديدم  مي

البتـه اينكـه    تان سفر داشته باشم،سبه كرد قطري آنعزيمت كردم كه از 
ه كـ ي اسـت  ا انـه گه كردم، بحث جداو چونه چگو  طورچاه شدر كرمان

كـنم بـه اينكـه     مـي  لذا فقط مختصـرا اشـاره  . نياز به بيان و شرح ندارد
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دانـد و   مـي  وار بود كه خداگحدي نا وضعيت بسيار سخت و شرايط تا
ي بـودم  ا همنزل خـانواد  درو ذشت گند ماهي چبه هر حال حدود . بس

اري گناسـاز  س بد من بين شوهر و همسر خانواده اختالف ونز شاكه ا
 عوايش شـده بـود  دروزي همسر خانواده كه با شوهرش . وجود داشت

 يشوهرش به يك نفر فـرار داده بود كه  عبه اطالعات زنگ زده و اطال

مـامورين  . ن در خانه استكنوا همگفته بود كه فراري مزبور  ناه داده وپ
ـ . يختند و مرا دستگير كردنداطالعات به منزل ر ايـن ترتيـب فصـل     هب

  .رديدگ غازآزار بدني و زندان آ شكنجه وي و رفتارگ از يرگدي
ي شـدم  رهـدا گكرمانشـاه ن  "بادآديزل "ر اطالعات و زندان دمدتي 

اه اوليـه يعنـي   گـ در همـان جاي . ردندكان منتقلم ريما به تهپواه سپس با
قـال بـه   نتپس از ا. انتقال يافتملعنتي گاه  هكنجش و آن وريشاطالعات ك

تـر و بـدتر از دوره قبـل تحـت      اه اين بار نيز شديدتر، خشـن گ شكنجه
موي بـدن   آنيا شنيدن  نه شايد گفتكرفتم گزار بدني قرار آجه و نشك

مدت حدودا شايد سه ماه تحـت شـكنجه   . كند مي هر انساني را راست
دم كه بـه موجـب   اه ويژه روحانيت معرفي شگسپس به داد. قرار داشتم

قصر  انتقال يافتم و سپس به زندان "اوين"اه مجددا به زندان گحكم داد
عيد شدم تبكزي اراك رت سخنراني در زندان به زندان معلبه  اام ،تهران
  .بردند "اوين"ندان زه باز مرا ب آخرو در 

 بـار  ينتر ملعون يعني حكاكيان، اكد آنذشت، گتي ده مكاين زا پس
 يقـرار  بـر  بـا  پسسـ  ،آمـد ار مالقات با من، به زندان تحت عنوان ديد
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ايـن   ،ي من و خانواده سايه انـداخت گاده، فضايي در زندنوخا اط بارتبا
ريزي كرده بود، بـه   همسرم را برنامه زكتر ملعون نقشه جدايي من اد بار

اه گـ ت كـه همسـرت از داد  گفـ  مـي  نمـ ا بمالقات و ديدار  دره كحوي ن
ر اميدي بـه  گيد ونچت كه گف مي به همسرم الابقكرده و مت القتقاضاي ط

ـ گد از دادناوت مي لذا. شت ندارمگي و بازگزند  هاه تقاضاي طالق نمايد كه ب
هـاي   مينـه ز هو دو جانبه باالخر بليام و ارتباطات متقاپاين ترتيب و مبادله 

ـ   هجدايي من و همسرم را فرا ه م و بدون اينكه اطالعي داشته باشـم و يـا ب
و  فالق بـه صـورت متعـار   طـ ثاني دادخواسـت   يها وني نسخهقانلحاظ 

  .بود نموده اه حكم طالق را صادرگغ شود، دادالابن دانز قانوني در
ه زنداني هم بنـد شـد   كراي روشن فه صيتخدر زندان با تعدادي از ش

طـور  چدانم  دند، البته نميورفته بگويا براي من وكيل مقطع گدر اين . ديموب
اه و دفاع توسط وكيل از مـن،  گبه دادمورد احضار ند چس از پ وچگونه و 
  .مدعدام شده بوه اويا محكوم بگ

 آنجانب وكيل به خانواده ابالغ شده بود اما مـن تـا    زم اعدام اكح
 نكـه اطالع بودم، تا اي و يا صدور حكم اعدام بيمان از نتيجه رسيدگي ز

 هبدرقـ ين مـراه تعـدادي از مـامور   هبـه  و اه احضار شدم گروزي به داد
اه بـين يـك   گند كه در فضاي داددي برده بوضقا ا به داخل دفتررم ،زندانيان

ين ورمأمـ  ،رفـت گصـورت   مشاجره و منازعه رگنفر روحاني و يك نفر دي
ـ بـوديم،   هدسـبي چزدن دستبند به دست من به هم من كه با ي  بدرقه ا بـاز  ب

بـه   يـا  شـد و  اجـد ن م از مـ ظـ ت مداخله و يا حفظ نهكردن دست بند ج
ناسـب  م ن فرصت راماين ترتيب  هسمت جمعيت ازدحام كننده رفت كه ب
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م كـه  دفـرار شـ  ه بفق ام مزبور موحدزه اژفاده از موقعيت ويتديدم لذا با اس
  .شايد اين خود مشيت خداوندي بود

جه و زنـدان  نكشـ يري و گد نه مـاه دسـت  وس از حدتيب پبا اين تر
م حكشده بودم كه  علواده مطنا خابدر ارتباط بعدي . شدم فراره موفق ب

بخاطر رضاي خـدا   :همسرم رفتم اما ايشان گفت طالق صادر شده، نزد
رايط ش آنلت نكنم لذا با وجود داشتن فرزند و ادخ يو آرامي گدندر ز

 ،اشـد بي راحتـي داشـته   گزند فا بخاطر اينكه همسرم بتواندرخاص، ص
  .بستم سرم راممشترك خود و هگي ميشه دفتر زنده يبرا

سـتم، البتـه   ه هحـال زنـد  بـه  تا  1378از فرار از زندان از سال  پس
تلفنـي   طارتبـا  يواردمه در چنانچبه كلي قطع شده و  نوادهاخ ارتباط با

 صـحبت بـه  مايـل  جه تو يچدرم به هنمايم خصوصا پ با والدينم برقرار
فـاني   يا در ايـن دنيـا  هـ ترتيب تنهاي تناين  هكه ببا من را ندارد كردن 

  .ما هماند

  آوارگي و دربدري و ترور در پاكستان

شـد و   هاشار آنش قبلي به در بخكه پس از رهايي در زندان به نحوي 
ط بسـيار  شـراي ر نه جايي داشتم و نـه مكـاني و بـا وجـود     گدي هك اين

تـرجيح دادم بـه بلوچسـتان ايـران و يـا بلوچسـتان        نيز رسخت، اين با
ايـن  . اكستان رفـتم پبه ي رحال طي سف كه به هر. نمكستان عزيمت كاپ

اكستان رسيدم، خود حكايـت و بحثـي   پونه به چگه صورت و چكه به 
  .داردطوالني 
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 سـيار ب طيستان شـرا كاپن به ديم كه تا رسيبگوم نتوا مي فقط اين را
  .ذاشتمگسر ا پشت ر سختي

و عـدم   ،طـرف شـنا از يـك   آو نداشـتن  پاكسـتان  از ورود به  پس
ط حكومتي طالبان و بحث طالبـان  ينين شراچو هم نايي با زبان اردوآش

ر دامناسـبي  ن يو شـبكه القاعـده كـه فضـا     اكـ مريآان و جنـگ  تافغانس
گرديـد تـا در    عثده شد و بافزوتم االايجاد كرده بود، بر مشك نپاكستا

من خودداري ز پذيرش خواستم ثبت نام كنم، ا مي ديني كه ي هر مدرسه
مساجد كه قصد اسـتراحت   بهن محتي در مواردي از راه دادن  ونمايند 

ـ شنايي آكردند، خصوصا عدم  مي عتنو مما ييرگداشتم، جلو ه زبـان  ب
  .واري را بر من تحميل كرده بودگاردو و بلوچي شرايط سخت و نا

بانه روز حتـي  شافتاد در طول  مي قاهي اتفاگبه اين ترتيب و بعضا 
لبتـه مـرز   مـرزي ا  يو شبها در طول ترددهـا  ،خوردم نمي لقمه نان كي

ها تنها و با حيوانات وحشـي امثـال    لها و بيابانگجن رد ايران و پاكستان
  .قرين بودم ين و همشمنهروباه و شغال و كرگ، 

سـتان ايـران ايـن    چمـرزي بلو  قطمنـا  در يمرز ياهام ترددنگبه ه
و شـايد خطـر    ،نان دنبال من باشدهمچاطالعات  كه داشتم احساس را

ت زمـان بسـيار   مـد يوانـات نيـز بيشـتر بـود،     ها وحگرگها از  اطالعاتي
اكسـتان بـا يكـي از    پكردم، تا اينكـه از   يرپطوالني را به اين ترتيب س

وضـعيت خـود را    دوستان قديمي خود در تهران تماس تلفني برقرار و
 آن. اكسـتان بـه ايشـان دادم   پو و نشاني كامل خود را در گبراي وي باز

  .درعمل ك ، خوب و دوستانهبيامرزد ار شدرپه خدا كقديمي ت دوس
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س از ارتباط تلفني به جهت اين كه تحت فشار اطالعات پ ييا وگو
عـات بـه   الو يا به عبـارتي اط  ،طريق اطالعات تحريك شده بود و يا از

صورت دادن نشاني و يا دستگيري من صاحب  وي قول داده بود كه در
 نـان آيـار  ختا درس را درآشد، بالفاصـله نشـاني و    هدانعام خوبي خوا

اكسـتان  پو ترور من بـه   ييرگاطالعاتي جهت دست پذارد، كه اكيگ مي

رفتن گمسجد مشغول وضو ر د بيز يك شچمه هافل از غشوند،  مي اعزام
و بـا سـالم    آمـد جد سـ م كه شكل و شمايل افغاني داشت در نيجوا. بودم

معرفـي   و خـود را  ؛ا ايرانـي هسـتيد؟ گفـتم بلـه    مش: گفت رعليك مختص

  .نمودم
لـه و شـكايت   گو اينكه از وضعيت جسماني خود  يس از احوال پرسپ

به ميـان   ايم را نيز تمام كرده بودم، بحث دارو راهداشتم، خصوصا اينكه دارو
جايي را سراغ دارم كه امكان تهيـه دارو وجـود   : مزبور گفت صشخ. وردمآ

يـك دسـتگاه   . ميدشـ جهت تهيه دارو با ايشـان از مسـجد خـارج     لذا .دارد
نشسـته بودنـد، مـن بـه      آنو دو سه نفر داخل  كاكسي در جلو مسجد پارت

سـوار   تاكسـي را  نيز همـان ما  ؛خيص دهمشنها را تآخاطر تاريكي نتوانستم 

جلـت   داي يك نفر تـوجهم را بـه خـود   ص شديم و طي مسافت محدودي،
دم همـراه  آ چـه و را ببرم مثل بتم تا ا هآمدرادمهر از تهران  آقاي: كرد كه گفت

  .ما بيا
يعنـي عمـوي مـن     "فرشيد رادمهر"با شنيدن صداي مزبور كه صداي 

يري بين من و گم، لذا در داخل ماشين درا هر دام افتاددبود، متوجه شدم كه 
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: گفـت  مي ياده شوم، اما عمويم فرشيد كهشين پتوانم از مابتا  آمديش پ انهآ
د بـه چـاقو زدن   شروع كر د،ياوريبش را ا هازند جمانير گدرت گفته است اپ

ـ بـد  بـر  يدهايت پاشيدن اسن به بدن من و در ردن گـ دسـت و   هنم، از ناحي
 قاومـت ر حـال بـه م  هـ ه ب. دمبدن مجروح ش رگدي هو چند نقط )شاهرگ(

نحـرف  گـري م ت ديمه سبردن راننده، ماشين گد به گادامه داده و با زدن ل
ويز بـودم  گال نهاآشدم با  مي يادهپدر حالي كه از ماشين . شد و متوقف شد

جـاد  يا چكيازدحـام كـو  . كردم، تعدادي از مردم جمع شدند مي قاومتمو 
 رضـ ي كه به زبان پاكستاني تسلط نداشتم خطاب به جمعيت حالشد در حا

جمعيـت  . ندكشـ خواهند مـرا ب  مي ستند وهي و اينها شيعه نتم كه من سگف
اين ترتيـب  قايان را فراري دادند كه به آو حمايت از من، با دخالت حاضر 

  .دندنش ن منو برد موفق به ترور
، شخصي مرا به مركز درمـاني انتقـال و بـا بخيـه     نقاياآ رراس از فپ

بودي مـرخص  هس از بپرفتم و گزشك قرار پظر نزدن جراحات تحت 

  .شدم
هاي مغزي شدم به  ار عارضهچد ق مزبور و ترور نافرجام،اتفز اا دبع

شـدم و   مي ت مغزي و بيهوشينحوي كه بطور مكرر دچار اين اختالال
زير سـاخت بـه مراكـز درمـاني     گكه مرا نا بودشدت عوارض به حدي 

  .مشدمالي معالجه نشكل ت مهمايم كه البته به جنعالج مراجعه  هتج
 هنتيجـ  آخـرين دم كـه  كـر چندين مورد به مراكـز درمـاني مراجعـه    

در مـن   "تومور مغـزي "زشكي بر اين است كه پتحقيقات  ايشات ومزآ
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م، البتـه  ا هشـد  يال شده است كه حتي در يك مورد نيز شيمي درمـان فع
و در بـه دري در   آوارگـي دوران  يان حاالت روحي، روانـي و بشرح و 

ي است كه ايـن  گداستان بزر يت وكااكستان و ايران خود حپبلوچستان 
  .ت خالصه و اشاره بودورو به ص آني از ا شمه



 



 

  ف آخرحر

  : خواننده گرامي
ارنــده بــه نگكــه اشــاره شــد بــه لحــاظ عــدم وابســتگي همــانطوري 

و احــزاب سياســي در ارائــه اتفاقــات، نظــرات،  هــا هروگــهــا،  شخصــيت
وجـه   چهاي سياسي بـه هـي   يريگمالحظات و جهت هاي شخصي  ليلتح

و از  ،و يا به عبارتي مجموعه مزبور سياسي نيست هرفتگقرار ن ظمورد لحا
ارنده در بـاب علـم فقـه يـا     گاهي نآگطح سدود بودن حت مهطرفي به ج

ه ابراز نوگاي علمي فقهي، سعي شده است از هر ه هفعدم دسترسي به مؤل
مـاتي  هيا سوء تفا يز وگان عقيده و نظر علمي و فقهي كه احتماال سؤال بر

ه خـاص  وجـ و اين مسئله نيز مـورد ت  ،يز شودهرپرا به دنبال داشته باشد، 
 ياط و اصل امانت داري در بيان واحت باحوال جان هرفته كه در همگقرار 

 ن بيـنش و ردد كه با ايـ گها مراعات  مطالب و ارائه نظرات و تحليل حشر
در سـه   خود را يها اساسي، خالصه اتفاقات و نظرات و تحليل طرز تفكر

  :نمايد مي سمت به ترتيب زير جمع بنديق

  :سالگي 13تولد تا مقطع سني  زا )الف
ي شـيعه  ا هلي اشاره شـد، بنـده از خـانواد   هاي قب وري كه در بخشط ناهم

درم جـراح و متخصـص مغـز    پ. زشك هستندپدر و مادر هر دو پهستم و 
باشند و هـر دو نيـز    مي راح و متخصص قلب و عروقجمادرم  اعصاب و

  .هستنده اگنشااستاد د
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اظ عدم حضـور پـدرم در خـانواده و    لحي كه به خاطر دارم به يتا جا
ه مدت زمان طـوالني، از همـان كـودكي تحـت     به خارج از كشور ب رفتن

متعصـب شـيعي    يا هو خانواده مادريم خـانواد . تربيت مادرم بودم تعليم و
  .باشند مي سادات حسين هستند كه اصطالحا از

 "السـالم ا جتح"يدان علوم حوزوي تا رسيدن به رتبه م در عرصه و
تحـت   فيضيه قم و به طور همزمـان  هعلميزه شدن و در حو مممع شدن و

م كه بر اين اساس ا يز قرار داشتهن يهاي تربيتي و عقيدت شديدترين بمباران
تعهـد خاصـي نيـز     وايبنـدي  پاهي و آگـ معتقدات شيعي  به مالحظات و

  .ما داشته
ي يرگوي به ويژه در فرازدر مقاطع تحصيالت اعم از دانشگاهي و حو

كـي از  ي نيـز اشـاره شـد، ي   لـ هاي قب به نحوي كه در بخش يعلوم حوزو
ممتـاز و   يي علميه قـم و دانشـجو   هحوز رهاي برجسته و شاخص د طلبه

، يدرخشـان حـوزو   هبـه شـهادت كارنامـ   . موفق در محيط دانشگاه بـودم 
م ا هنيز بـود ) مديريتمركز ( ،علميه قم در حوزه همواره مورد تاييد اساتيد
الب و محيط طدر بين ص خا يگتمايز و برجست كه به لحاظ داشتن وجه

بـه  ي اعم از حوزه و دانشگاه به عنوان يك طلبه برجسـته و شـاخص   علم
  .دانشجوي ممتاز و موفق مطرح بودم عنوان

 خـواني در  در ميدان مباحثـات، منـاظرات، ايـراد سـخنراني و روضـه     
  .ما هاي مختلف نيز حضور فعال داشته مناسبت
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  :ب و عقيدههتغيير مذ )ب
و انتخاب مذهب اهل سنت  انحراف جهت و عقيده و تغيير مذهب شيعي

ت كـردن بـه مـذهب شـيعي و     شبخش رويكرد اساسي و يا مشخصا پ در
پيوستن به مذهب اهل سنت با توجه به توصيف و تعاريف خاصي كه بـه  

هـاي علمـي و تحقيقـي چنـدان مهـم       يافتـه وايل رچه در اگاشاره شد  آن
رويكـرد  نم عامـل اصـلي   كباشد كه اعالم  مي حد اما تا همين پنداشتم مين

ايق و قـ بي و رسيدن بـه ح ههاي ديني و مذ واقعيت كاعتقادي من تنها در
  .رگيزي ديچها بود نه  واقعيت

  :يل نهائيلتح )ج
 يگموطن، پدر و مادرم خطاب به همه ن،اهر و برادر مسلماوخ !عزيز ي هخوانند

  :رسمپ مي كنم و از شما مي طرحمشماها اين سؤال را 
دفي بوده كـه توانسـته اينگونـه    هه چو ه شخصيتي چچه عاملي و يا 

را كه زماني حجت االسالم بودم، زمـاني يكـي از بهتـرين    م مانند صيشخ
رم كردن مـردم بسـيار موفـق و    گگرياندن و سر ربودم كه د ها خوان ضهور

سرسخت بـودم،   هخالصه شخصي مثل من كه يك شيع و... نامدار بودم و
تغييـر مـذهب و عقيـده     يا درجه 180چرخش  يزي سبب شد كه باچه چ

انه مذهب اهل سنت را هاآگشت كردن به مذهب شيعه، اين بار پدهم و با 
  زينم؟گبر

 ر و كارشناس مسائل اعتقادي و يا غيرگ سر و تحليلفكدام فيلسوف، م
شود تا يـك جـوان    مي باعث يا هيزگه عامل و انچاست كه بداند  ياعتقاد

رفتـه و  گزشك شدن قرار پمي قديك  هدانشگاهي كه به فاصل هتحصيل كرد
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ونه كمبودي نداشته، بلكه در گ هيچي نه تنها احساس گي خانوادگلحاظ زند از
يل صـ برده با داشتن پـدر و مـادري تح   مي سطح بسيار مرفه و ممتاز نيز به سر

اه ي آگـ  هكر، دكتر و استاد دانشگاه، خالصه با داشتن يك خـانواد نفكرده، روش
را  آوارگـي يستن و ز هها پشت كرده و راه سادني ايي مرفه، به تمامگو يك زند

  ؟ديرگيش بپرمان و عقيده جديدش آ به خاطر
اده امـا  سي حقيرانه و گدنن جوان به اين زيه كه اشدسبب  ييزچ چه

ذشـته و  گي گباور جديد، افتخار نمايد و نه تنها براي زنـد  و با اين اعتقاد
ننـگ و تاريـك    ي تهذشـ گ آنورد بلكـه از  آ ه ظاهري خم به ابرو نمـي فار

  كند؟ مي ارفاستغ
فالسـفه،   يبـرا هـا   رششپاسخ دادن به اين پشايد ! راميگان گدنخوان

ظران مسائل اعتقادي و يا غير نب ح، صاناگر ليلح، تنداشمندينمفسران، ا
ـ  قمنط هخواهند از زاوي مي كهي تقادعا طريـق علمـي و    هو استدالل و يا ب

امـا مـن طلبـه و     ،دسـ ربمشكل به نظـر  ي نمايند، شايد يوگتحقيقي پاسخ
ي علميه قم و دانشجوي سابق دانشـگاه   هحجت االسالم سابق شيعي حوز

نـام و نشـان فعلـي، خيلـي سـاده و       بـي  و آوارهشهيد بهشتي تهران، سني 
  :دهم مي اسخپراحت به اين ترتيب 

كه اين نظر والدين، دوسـتان و   !اول اينكه چنين شخصي ديوانه است
 )مركـز مـديريت  (يعي به ويژه اساتيد و علماي حوزه علميه قم اطرافيان ش

قايـان در  آل اينجاسـت كـه   كام، اما اشا اد دارند كه ديوانهقنها اعتآباشد  مي
م و يـا  ا هونـه ديوانـه شـد   گي و اينكه چـرا و چ گبحث ديوان ارائه استدالل

  .ندا هجواب ماندكنم بال مي كيست تصور م چيست وا يگعامل ديوان
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قايان اتفاق نظـر دارم  آبا شخصا نكه در بحث و باب ديوانگي ضمن اي
نمايم، مزيـدا مجموعـه اسـتدالل و     مي يگديوان به عترافابه عبارتي،  و يا

ي چيست و كيست و چگونه ديوانـه  گبخش عامل ديوان منطق خود را در
  .نمايم مي تصريح م اين طور مطرح وا هشد

هـا،   ا و عـدم واقعيـت  هـ  نيرو و قـدرتي كـه توانسـت واقعيـت    ؛ عامل
ها،  ها اما عمل نكردن ها، شعار دادن يمنفها و  ها، مثبت دروغ ها، و صداقت

ريانـدن  گ هـا، بـه ظـاهر    ل نكردن و اقتدا نكـردن مع اما ،ابراز محبت كردن
ي و تهاي كاذب مصـلح  ها، ابراز محبت در دل نداشتن هريگاما درد  ،رانگدي

ر هر كجا كه الزم باشد، معامله ديـن  عقيده د رفتن دين وگها، بازي  مقطعي
بـان و مقتـديان واقعـي    حهاي دنيوي، دشمن شمردن م و عقيده با مصلحت

افـراط و   هـا،  ها، جـاه طلبـي   يا، رياست طلبه مصلحت وهاي ديني بنا بهگال
ـ ها، فرو ريخـتن ديوارهـاي بلنـد جهالـت،     دتشكيك و تردي، ها تفريط رده پ

ها، و در نهايـت عيـان    فاصله ها و تفاوتشكار شدن آها،  برداشتن از تاريكي
عامـل   تاوس پس. من مشخص نمايد حلب و روقها را در  ساختن واقعيت

م كـرد، جـز ذات   ا ه ديوانـه كـ ي و يا مشخصا عامل قدرت و نيرويي گديوان
حاكميـت مطلـق اوسـت،     و هل جهان هستي در قبضكاليزال خداوندي كه 

اعتقـادي اسـت كـه     هاگويه و ديـد لذا از اين زا. نبوده و نيستي رگيز ديچ
معاوضـه و   دانم و تمام هستي خود را صرف رضاي او و خود را ديوانه نمي

رضـاي   روگيز خود را در چ هو يا به عبارتي هم ،ما هكرد وا يمعامله با رضا
نه تنهـا   ما هداز دست دا حطالصه به اك آنچهو از  ،دانم مي يگعامل ديوان آن

مقولـه   قر شايسـته و مصـدا  گـ نم بلكـه ا كـ  ميناحساس ندامت و پشيماني 
بـوده باشـم، بـه     "به درويشي قناعت كن كه سـلطاني خطـر دارد  " معروف
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ي را به دنبال داشته باشـد، مفتخـر و   گعامل ديوان يكه رضا نين درويشيچ
 متصـل ايـن درويشـي    بـه  رامن خداوند سبحان كه  بسيار شاكر خواهم بود

  .كرد
  :دارم تقاضا رااه خداوند سبحان، دو گاز پيش
شـهيد   :خواهم كه روح سه برادر شـهيدم  مي از خداوند سبحان )الف

يد ارسطو رادمهـر را  هو ش دي،مشهيد علي رضا مح رضا موسايي، محمد
  .رداندگخويش  متقرين رح

 ،موهومات ،نوز در دنياي تاريكي جهالت، خرافاتهه كرا ني كسا )ب

ـ  ور هسـتن  كيك و ترديد غوطهتشفريط، تافراط،  ه والـدينم را بـه   ژد بـه وي
  .ددايت فرمايهيدتي قهاي ديني و ع شاهراه واقعيت

ا صـبر و ثبـات و   هـ عمر باقي مانـد، نـه تن   گريند صباح ديچه نچناچ

 يني كـه ايـن ديوانـه را مسـافر ديـار ابـد      ماه زكلباستقامت عطا فرمايد، 
 ن شـاء إ. رداندگراهش  هرا بدرق يشخواهد ساخت، غفران و رحمت خو

  .اهللا

  .ايمنمابوعبداهللا تشكر  يغدر در اينجا جا دارد كه از زحمات بي
  

  مرتضي رادمهر

  حجت االسالم سابق حوزه علميه قم
  شتي تهرانبهدانشجوي سابق دانشگاه شهيد 

  زام امرونمگو  آواره

  ش. هـ  1423ربيع االول  27 - 19/3/1380



 

  مرتضي رادمهرحجت االسالم د يد؛ شهيشه جاوياد هميبه 

 

  كه با عزت ز گيتيـا آنانـوشـخ

  دانـوشا آنانكه در ميزان وجـخ

  لـرد باطـز گـرديدند هرگــنگ

  تـانكه در راه عدالـا آنــخوش

  كه بذر آدميتـا آنانـــــوشـخ

  ل بارور بر تنگدستانــو نخـچ

  رداب هايلـذر و مد اين گـز ج

  ا آنانكه پا در وادي حقــــخوش

  كي خا خوشا آنانكه بر اين عرصه
 

  دند و رفتندـــبساط خويش برچي

  ندـحساب خويش سنجيدند و رفت

  ندـــنديدند و رفتـحقيقت را پس

  ندـيدند و رفتـبخون خويش غلت

  ندـيدند و رفتــدر اين ويرانه پاش

  ندـيدند و رفتــثمر دادند و بخش

  ندــد و رفتـيدنـــسبكباران نترس

  دـغزيدند و رفتنـــادند و نلــنه

  درخشيدند و رفتندچو خورشيدي 
 

****  
  

همينكه از دانشگاه برگشتم پسرم به من اطالع داد كه عمو مصطفي دو 

فورا گوشي تلفن را برداشتم و به . سه بار از صبح تا حاال زنگ زده است

از شنيدن . مصطفي كه در جنوب كراچي سكونت داشت تلفن كردم

آقاي : تبا ذوق و شوق خاصي به من گف. صدايم بسيار خوشحال شد
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خواهم اگر اجازه بدهيد  دكتر، دوست بسيار عزيزي مهمان من است، مي

  .دانيد چه وقتي را مناسب مي. ايشان را به شما معرفي كنم

مصطفي از جمله علماي اهل سنت ايران است كه سالهاي مديدي را 

بجرم فعاليت ديني و كوشش براي بيداري جوانان اهل سنت ايران در 

ر گذرانده و در اثر شكنجه يكي از چشمانش را از زندانهاي آن كشو

اند كه تا حاال با وجود اينكه  دست داده، و ساق پايش را هم شكسته

  .تواند درست راه برود استخوانش بهم جوش خورده باز هم نمي

مردي است بسيار . گذرد سالهاست كه از آشنائيم با مصطفي مي

سالهاي زندان و شكنجه با اي نوراني دارد كه  چهره. صميمي و با صفا

هميشه . وجود تار كردن يكي از چشمانش هيچ نتوانسته از زيبائيش بكاهد

خوشا بحالت، پارتيت كلفت است، يك چشمت : گويم بشوخي به او مي

پيش از تو به بهشت رفته، خودت هم به بهانه همين يك چشم هر طوري 

  !رگان كندعايي بحال ما بيچا. كني شده خودت را داخل بهشت مي

شما برايم دعاي استقامت : گويد زند وبشوخي مي او هم لبخندي مي

اين نشود كه چشمم از من اظهار بيزاري كند و پشت در بهشت . كن

  !بمانم

روزهاي سخت هجرت و . جواني است بسيار شوخ طبع و با حال

در : گويد مي. زندگي در پاكستان هرگز نتوانسته كمر او را خم كند

و خدا را . كند هاي هجرت بسيار احساس خوشبختي ميسخترين روز
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بردگي حضرت يوسف برايش بهتر از : گويد با خود مي. گذارد شكر مي

  !زندگي درچاه سياه و تاريك بود

ي من با مصطفي خيلي صميمانه بود و هيچ تعارفي با هم  رابطه

قت پرسيد؛ چه و از اينكه در پشت تلفن خيلي محترمانه از من مي. نداشتيم

فهميدم مهمانش برايش . مناسب است براي ديدارتان تشريف بياوريم

  .خيلي محترم و عزيز است

  .بعد از نماز عصر تشريف بياوريد مناسب است: به ايشان گفتم

وقتي از نماز عصر بخانه برگشتم ديدم كه مصطفي با جواني كه حيا در 

به اتاق پذيرائي  آنها را. اند  زند جلوي در خانه ايستاده سيمايش موج مي

  .راهنمايي كردم

برادر دكتر مرتضي رادمهر : مصطفي دوستش را چنين معرفي كرد

ي علميه قم بودند كه چندي پيش پس از  ايشان از علماي حوزه. هستند

مطالعات و مناظراتي كه با موالنا محمد عمر سربازي داشتند به مذهب 

ك نجات يافته و بقول خودشان از شر. اهل سنت و جماعت گرويدند

  !اند اسالم آورده

من بطرف ايشان . گفت مرتضي سرش را پايين انداخته هيچ نمي

: سپس ادامه داده گفتم. از آشنائيتان خيلي خوشبختم: نگاهي انداخته گفتم

ام؟ و چرا اصرار داري خودت را مشركي   گويي سني شده برادر، چرا نمي

  كه مسلمان شده بداني؟
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آقاي دكتر، شايد شما با مذهب شيعه آشنائي : ايشان آهي كشيده گفت

من طلبه حوزه علميه بودم و با توجه به آنچه از خود و . كافي نداريد

  .ام دانم چنين استنتاج كرده مذهب خود مي

كردم كه جواني است  داند كه در درون خود احساس مي خدا مي

در سيمايش جز صداقت و . نشست حرفش بدل مي. مخلص و راستگو

ولي من با توجه به تجربات سابق مار گزيده شده . ديدي تي هيچ نميراس

زدند و  جوانان بسياري از شيعه را ديده بودم كه خود را سني جا مي. بودم

در بين جماعتهاي اسالمي رخنه كرده براي حكومت ايران  "تقيه"با ترفند 

  . كردند جاسوسي مي

ني بسيار خشك و با زياد به حرفهاي اين جوان اهميت ندادم و با لح

گويم شما مثل خيليهاي ديگر  ببين برادر، من نمي: بي مهري به او گفتم

خواهم حرفهايتان را هم  نمي: و به من اجازه بدهيد بگويم. گوييد دروغ مي

چون همين برادر مصطفاي عزيز با قلب پاكش چند وقت پيش . باور كنم

پسر : گفت كرد، و مي يپزشكي را به من معرفي كرد كه مثل شما ادعاها م

مدتي در اينجا . آيت اهللا فالن است و سني شده، و ما به او كمك كرديم

ماند، سپس از ما خواست او را پيش يكي از رهبران اهل سنت ايران كه 

در قندهار بود بفرستيم تا با همكاري ايشان بتواند بيمارستاني صحرائي 

اينجا به قندهار رفت و مدتي  از. براي مداواي زخميهاي طالبان افتتاح كند
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و مدتي بعد . هم در بين طالبان بود، و بعدها شنيديم از آنجا غيبش زده

  .متوجه شديم؛ اطالعاتي بوده و به ايران بازگشته

براي من هم هيچ مهم . اي ديگر از او باشيد حاال شايد شما هم نسخه

و راستگو  و اگر هم مخلص. برادر عزيز، اگر اطالعاتي هستي باش. نيست

اين دنيا ارزش اينرا ندارد كه انسان با خيانت و . و با ايمان هستي باش

فرداي قيامت هر آنچه بوديم . مكر و نيرنگ دو روز زندگيش را فدا كند

  .شود بر مال مي

اگر . كنم ولي اگر اجازه بدهيد من به شما دوستانه يك نصيحت مي

ها كم نيستيم تا شما اي، بدان كه ما سني گويي و سني شده راست مي

و از نظر عالم و دانشمند هم هيچ . بخواهيد يك عدد به ما اضافه كنيد

  .كمي نداريم كه روي شما حساب كنيم

دينند پس آنها به  گويي و قوم و خويشت مشرك و بي اگر راست مي

اين . برگرد به ايران و قومت را از شرك نجات بده. شما نياز مبرم دارند

  !توظيفه اصلي توس

جوان صورتش را باال گرفت، و براي يك لحظه درست چشمانش در 

برق چشمهايش مرا اسير خود كرد، و صدق و صفاي آنها . چشمانم افتاد

باعث شد عرق سردي جسمم را بلرزاند، احساس كردم با حرفهايم به او 

  . ام ظلم كرده

  .بله برادر، دقيقا حق با شماست: آرام گفت
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رخورد سردي را از من توقع نداشت، مصطفي كه هرگز چنين ب

به جوان نگاهي انداخته با لبخندي . خواست كمي مجلس را صميمي كند

دكتر دلش از . برادر مرتضي، از آقاي دكتر هيچ بدل نگير: ساختگي گفت

البته حق . من پر است كه آن جوان اطالعاتي را قبال پيش او آورده بودم

حاال . او گفت و من هم باور كردم. مدانست من ساده كه غيب نمي. هم دارد

دكتر دلش صاف صاف است مثل . خواهد تالفيش را از شما بگيرد  مي

روزي ديگر وقتي يك كم ابرهاي آسمانش اينطرف و آنطرف بروند . دريا

  ..آئيم، و خواهي ديد كه گلي است خوشبو و بي خار دوباره مي

هنگام . ت كنندبا صداي اذان مغرب از من اجازه خواستند رفع زحم

ي عزيز است را  رفتن جوان همين كتابي كه اآلن در دست شما خواننده

برادر، اين خاطرات : و گفت) كتاب چرا سني شدم؟(بمن هديه داد 

كنم اينرا بخوان و برايم دعاي استقامت و  خواهش مي. زندگي من است

خواهم  و از خداوند مي. خواهم  من از شما جز دعا هيچ نمي. پايداري كن

  .كه همه ما را در بهشت برين در كنار پيامبرانش دور هم جمع كند

هايش جاري  اشكهاي مرتضي بر گونه. همديگر را در آغوش گرفتيم

  ...به اميد ديدار: صورتش را بوسيدم و به او گفتم. شد

از شما انتظار : آرام در گوشم گفت. مصطفي را هم در بغل گرفتم

  !تازه مسلمانكجا رفت نرمي با . نداشتم
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آقاي دكتر، گمان نكن اين حرفهايت : بعد صدايش را بلند كرد و گفت

شامي هم كه تعارف نكردي بخيل، ولي مطمئن باش تا . را ما بدل گرفتيم

گذارم برادر  يك وعده غذا از جيب شما بزور هم بيرون نكشم نمي

  .مرتضي از كراچي برود

با . ام هم تعارف نكرده بودماينجا بود كه تازه يادم آمد آنها را به ش

خيلي معذرت . ببخشيد، اصال حواسم نبود: معذرت خواهي گفتم

بسيار مايه سعادتم خواهد شد اگر شام را در اين كلبه درويشي . خواهم مي

  .با من باشيد

حاال : اي سرداد و گفت   مصطفي كه از خانه بيرون شده بود خنده

البته . بايد در رستوران جبران كنييك وقت ديگه . اي ندارد پشيماني فايده

دهيم تا خوب آمادگي بگيري، و ما هم دو  دو روز پيش به شما اطالع مي

  .داريم تا از خجالت زحمتهايت بدرآئيم روز خودمان را گشنه نگه مي

جالدان امام زمان مرا نكشتند اما : مرتضي لبخندي مؤدبانه زد و گفت

  ..مرا بكشيدخواهيد  شما مثل اينكه از گرسنگي مي

  ...دو دوست دست در دست هم گذاشته از من دور شدند

از . ي جدايي و اشكهاي مرتضي خيلي مرا بخود مشغول كرد لحظه

  .كردم برخورد سردم با او احساس گناه مي

لطفا مزاحم . من ميلي به شام ندارم: بعد از مغرب به خانمم گفتم

كتابچه . ودم قفل كردمداخل اتاق مطالعه رفتم و در را بروي خ. نشويد
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ي آن بوي  از هر كلمه. را گرفته و شروع بخواندن كردم) چرا سني شدم(

  .كردم راستي و صداقت را احساس مي

. كردم خيلي احساس گناه مي. آن شب را تا صبح نتوانستم بخوابم

ي آن جوان مخلص و با ايمان را بين هر سطر و در پشت هر  تصوير زنده

  .مديد ي كتاب مي كلمه

صبح روز بعد به دوستم مصطفي تلفن كردم تا ايشان را همراه 

بعد از ظهر . داد متأسفانه تلفنش جواب نمي. مهمانشان به شام دعوت كنم

موفق شدم مصطفي را روي تلفن بيابم كه به من اطالع داد مهمانشان به 

  .اند كويته تشريف برده

ستشان آمد و از مصطفي در مورد دو گه گاهي فرصتي پيش مي

بعدها شنيدم كه خداوند . شنيدم كه در كويته ازدواج كردند. پرسيدم مي

از آن ماجرا مدت درازي گذشت و كم كم .. اي هم به ايشان داده بچه

  ...اش در ذهنم كم رنگ و كم رنگتر شد خاطره

زاهدان براي من . چند سال بعد از آن ماجرا سفري به زاهدان داشتم

هر . ام ان درازي را در اين شهر سپري كردهمدت زم. هاست شهر خاطره

كنم براي تازه كردن خاطراتم و  كند سعي مي چند وقت فرصت ياري مي

  .براي ديدار با دوستان و برخي از خويشان سري به اين شهر بزنم

پس از نماز مشغول . روزي نماز عصر را در يكي از مساجد خواندم

اني الغر اندام و بيمار حال به ذكر و دعا و نيايش بودم كه متوجه شدم جو
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هيچ توجهي به او . كمي جلوتر آمد و در كنارم نشست. من زل زده است

آرام . لبخندي شيرين بر صورت رنگ پريده و زردش نشست. نكردم

  نمي شناسي دكتر؟: گفت

  ام؟ ببخشيد برادر، قبال شرف ديدار شما را داشته: سالم كردم و گفتم

ام كه ديگر كسي  نستم اينقدر خوشگل شدهدا نمي: لبخندي زد و گفت

  !شناسد مرا نمي

. ولي ال ارادي بود. كرد لرزش دستهايش را كمي كنترل كند سعي مي

خواست حداقل من متوجه لرزش دستهايش نشوم، آنها را  با خجالت مي

  .پشت كمرش گره كرد

كوچك شما : كمي مكث كرد، سپس سرش را باال گرفت و گفت

ات  يادت نيست در كراچي با برادر مصطفي به خانه! ممرتضي رادمهر هست

  ...آمديم

همه آن خاطرات تلخ، . دانم چي شد، دنيا جلوي چشمانم تار شد نمي

همه آن احساس گناه، همه آن آرزوهاي ديدار اين جوان مؤمن در يك 

هيچ نفهميدم كه چطور او را به آغوش ... لحظه كالبدم را بهم لرزاند

تنها وقتي متوجه شدم كه او در . و صورتش را بوسيدمگرفتم، چگونه سر 

  .گريستيم بغلم بود و ما هر دو زار زار مي
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هايي كه ظاهرا در مسجد  تنها برخي از پسر بچه. نمازگزاران رفته بودند

و يا اطراف آن مشغول به تحصيل بودند از دور با تعجب و حيرت به ما 

  ...زل زده بودند

مرتضي، مرد خدا چه باليي : گفتم. ه بوداشك از چشمانم سرازير شد

. شود نه بخدا باورم نمي.. نه.. سر تو آمده، تو را خدا تو مرتضي هستي؟ نه

چرا اينقدر الغر و ضعيف . ي مرتضي رادمهر نيست اين شكل و قيافه

اي؟ چرا رنگت زرد شده، خداي ناكرده مريض كه نيستي؟ پسر چه  شده

  !...جا و اينجا كجا ؟اي، تو ك باليي بسر خودت آورده

دانم، در كراچي   مي: خودش را كنترل كرد و جلوي حرفم پريد و گفت

بيني هيچ شكي در جاسوسيم  حاال كه اينجا مرا مي. فكر كردي جاسوسم

  ...دهم دكتر به شما حق مي. نخواهي داشت

اش سادگي و   همه. البته از حرفهايش هيچ قصد خاصي نداشت

بگو چه باليي بسرت . از اين حرفها ديگر نزن لطفا: گفتم. اخالص بود

  ..آمده

دوستي كه مهمان ايشان بودم سر رسيد و متوجه شد كه آثار غم و 

اش كه در نزديكي  ما را به خانه. ام نشسته است  اندوه عميقي بر چهره

  ..مسجد بود راهنمايي كرد

در سرزمين هجرت خواب و : گفت مي. زد مرتضي يكريز حرف مي

اشته، هميشه در فكر اين بوده كه چطور خانواده و دوستان و آرام ند
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عزيزان و همه ملت ايران را به  توحيد بازگرداند و از شرك و قبرپرستي 

گيرد دست بيك ريسك  تا باألخره تصميم مي. و بدعتها رهايي دهد

پس از مدتي دستگير . خطرناك بزند و براي دعوت به ايران برگردد

ها و  وقتي كه از شكنجه. كنند ندان كرمان منتقل مياو را به ز. شود مي

  .شد گفت مو بر بدنم راست مي هاي داخل زندان مي تعذيب

كردم انسان، اين موجود دوپا روزي به اين درجه از  هرگز تصور نمي

ديدم  داند اگر مرتضي را نمي خدا مي. پستي و وحشيگري و ددمنشي برسد

شد در زندانها با اين  گز باورم نميشنيدم هرگز و هر و حرفهايش را نمي

حيوانيت و گرگ منشي و درندگي و بي حيايي و رذالت و پستي با 

  .شود انسانها برخورد مي

ها خود دليلي بر لذت و طراوت و  صبر و استقامت رادمهر زير شكنجه

اي از بندگان صالح و نيكوكارش را  خداوند وقتي بنده. عشق ايمان است

دهد صبري به بزرگي سختيهايش به او  الء قرار ميمورد آزمايش و ابت

  .كند هديه مي

هاي برق و  در زندان كرمان و در زير دستگاههاي شكنجه و شوكه

حرارت انسان كش اتوها و درندگي جالدان شهوت پرست، ايمان بود كه 

تواند كمر فوالدين  و آهن پاره و حيوانيت هرگز نمي. كرد استقامت مي

ي معركه ايمان  در جنگ ايمان و كفر تنها برنده. ندايمان را درهم شك

  ..است
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هاي  من بارها و بارها ديده بودم برخي از علماي اهل سنت و يا طلبه

برند، و به آنها  هاي علميه و يا روشنفكرانشان را مدتي بزندان مي حوزه

كنند كه پس از آزادي عوارضش با زرد شدن  زهري دراز مدت تزريق مي

رت و جسم و لرزش دستها و كم كم ضعيف شدن تمام رنگ سر و صو

  .شود بدن و از پا در آمدن ظاهر مي

ي عليرضا سيل آسا  هاي زرد و صورت پريشان و آشفته اشك بر گونه

. خواند جاري بود و او شعرهاي سوزناكي كه در زندان سروده بود را مي

شك از ها و آشنايان صاحب خانه در اتاق گرد آمده بودند و ا همسايه

  .چشمان همه جاري بود

برادر رادمهر، در زندان چيزي به تو تزريق : حرفش را قطع كرده گفتم

  اند؟ نكرده

با شروع شكنجه . خداوند به من رحم و شفقت خاصي داشت: گفت

. داد هايشان لذت خاصي بمن دست مي و از شكنجه. شدم حال مي من بي

شدم و هيچ  خود ميو از خود بي . چشيدم لذت ايمان را بخوبي مي

كردم خودم را در سلولي تاريك غرق در  فهميدم، وقتي چشم باز مي نمي

  ..ديدم خون مي

و چون جواب هر حرفم چند . شد روزانه چند واكسن بمن تزريق مي

  .پرسيدم كه واكسنها براي چيست مشت و لگد بود نمي
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ز كردم اين آخرين رو هر روز فكر مي. كردم بوي بهشت را احساس مي

  . زندگيم است و شهادت را در آغوش خواهم گرفت

بر عكس خيلي هم لذت . اي نداشتم از شكنجه هيچ ترس و واهمه

ي دژخيمان و جالدان خدايم را بهتر  هاي بيرحمانه در زير شكنجه. بردم مي

ام بيشتر عشق  و به عقيده. بردم شناختم و از ايمانم بيشتر لذت مي مي

كردم من  داد اين بود كه احساس مي مرا آزار مي تنها چيزي كه. ورزيدم مي

. شوم و ملتم غرق شرك و گمراهي است بزودي وارد بهشت مي

خواستم دست مردم و ملتم را بگيرم و از منجالب شرك و بدعت  مي

  ...بيرون كشم

. اش را بوسيدم مرتضي را در بغل گرفتم و سر و صورت زرد و آشفته

احت نباش، شما به آرزوي شهادتت خواهيد برادر، هيچ نار: و به او گفتم

. و دعوتت به همه شيعيان گمراه در بدعت و خرافات خواهد رسيد. رسيد

هر آنكه درپي هدايت و رستگاري باشد . و هدايت هم دست خداست

  .بدون شك به آن دست خواهد يافت

چون احساس عميقي . سپس از او خواهش كردم برايم بسيار دعا كند

كه او از اين دنيا كامال بريده و در فضائي ملكوتي بسر  گفت به من مي

گفت؛ مرتضي شهيدي است كه  و دلم با يقين كامل به من مي. برد مي

  .بزودي بسوي خدايش پر خواهد كشيد
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براي برادرتان؛ شهيد : به دوستان گفتم. پس از اينكه او را بدرقه كرديم

  ...خداوند رحمتش كند. مرتضي رادمهر دعا كنيد

  منظورتان چيست آقاي دكتر؟: مه با تعجب گفتنده

. هايم سرازير شد اشكهايي كه در چشمهايم جمع شده بود روي گونه

برادران، مرتضي را بشهادت : آرام گفتم. بغض گلويم را بشدت فشرد

او بيشتر از چند . اند به او زهري بسيار خطرناك تزريق كرده. اند رسانده

  !روز مهمان اين دنيا نيست

چند روز از روشن شدن . رتضي پيش خانواده اش به كويته بازگشتم

ي ايمان و عشق اين پرستوي مهاجر نگذشته بود كه دخترك نازنينش  كلبه

. كند متوجه شد صورت پدر از هميشه روشنتر شده، ولي هيچ حركت نمي

.. لبخندي ساكت بر لبانش نقش بسته و او به ديدار معشوق پر گشوده

  ...ان ولي جامد و بي حركتشمعي شده فروز

ي دختر معصوم دكتر مرتضي  اي كه از اعماق عصمت كودكانه با گريه

ي آسمان درهم دريد و همه فهميدند روح شهيد  رادمهر برآمده بود پرده

  ...به جايگاه ابدي خويش پرواز كرده است

مرتضي رادمهر چند روز پس از آخرين ديدارم با او در كويته جام 

و . تي كه در زندان كرمان بدست او داده بودند را سر كشيدشيرين شهاد

بسوي خدايش شتافت تا شاهدي باشد بر ظلم دژخيمان شهوت پرست، و 
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گواهي باشد بر حكومتي كه سد راه دعوت خدا شده و در تالش است 

  ..نور خدا را با باد دهانش خاموش كند

  .ولي دعوت او باقي است... او رفت 

  ..زند روح او در جوانان بيدار ايران موج ميولي .. مرتضي رفت

و بانگ توحيد بالل را . او نهال بيداري و هدايت و رستگاري را كاشت

  ..در فضاي شرك آلود ميهن بصدا درآورد

يابي كه با شهيد  امروز در هر كوچه و شهر ايران جواناني را مي

  ..اند مرتضي رادمهر ميثاق استقامت و پايداري در راه رستگاري بسته

ي ايران زمين يكصدا بانگ توحيد برخواهد آورد و روح  و فردا همه

  ..مرتضي رادمهر شاد خواهد شد

   ..و پيامت را جاويد. داريم يادت را گرامي مي

    ...اي شهيد راه توحيد و رستگاري

          ...اي رادمهر هميشه زنده

 س  . ع   دكتر



 

  تذكر

  :ي شمامگن خطاب به ه، خواهر و برادر مسلمايزخواننده عز

ل نسـ به  ،است از طرف مولف براي هموطنانم يا نامه دركتاب مزبور د

و خرافاتهـاي   يـب فر از نـد و درگ مـي  ه دنبـال حقيقـت  دا كروز و فرما
 را ز خـود گـ و هر ،ما هتقـديم كـرد   نـد ا هه شدتبنياد خس بي نتراشا مذهب

ـ  نـوع مصـاحبه و   و بنده براي انجـام هـر   واهم كردخمنام نگ  اظره درمن

  .اهللا ءشاإن  .ت لزوم حاضرمرصو
  :ونچين زمينه هما كتب و وسائل متعددي در

  .يعجهان تش در آنو پيامدهاي  )صيغه(ازدواج موقت 
  .دنياي تشيع ن درآتحريف قر

  ؟دبرابران و هم برادر شيعه و سني با اآي
  .)انقالب نسل جوان پس از نپيرامون عقيده و ايما(نسل سوخته 
جويـاني كـه بـه     شاء اهللا به دسـت حقيقـت  إن ت كه اسآماده چاپ 

  .اهللا شاء نإ .دنبال حقيقت هستند خواهد رسيد



 

  يادآوري

  

حجت اإلسالم مرتضى رادمهـر  الزم به ذكر است كه برادر عزيز ما 

خداوند از ، شهادت رسيددر پاكستان به ش .هـ 1384در سال  .::::

وســتاني از رحمــت كنــد و قبــر او را برا نمــاييم او  مــيمســئلت 

  آمين. بوستانهاي بهشت قرار دهد


