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 بــرایِ  خـانـمِ  آزاده ايــرانــی  که به درسـتی نوشت:

مـی کـرد،" شــوخــی"با مـا " الــلــه"  

مـی کــرد،" شــوخــی"  بـا مــا" آيـت الــلــه"  

   )١! (مـی کــرد" شـوخـی"هـم نـيـز بـا مـا " حــزب الــلــه"

      

ز ـجک های بسيارعزيـيـلـان و مدــکه درواقع يکـی ازمري) بايرامِی سابق( یـــرامــبهرام بهدکتر

وده ای ها و ـانحصاری ت( روزی نامه ِی در ،دردانه ِی حضـرت دکتر رضا َبــراهـَـنــی می باشد

  می کند، بحث شيرينی را پيشنهاد  )٢٠٠٠، ساِل۴٨٩شماره ی  ( موسوم به شهـروند)اکثرّيـتی ها

کـه در نوع خود بسيار بی نظيـر و بی همتا است. ايشان "پـيـش بـيـنـی" مـی کـنـد: "ديـــر يــــا 

زود َبـراَهــنــی – شــنـاسـی در ادبـيـّات ايران بـخـش شاخص و مـهـمـّی را اشـغـال خــواهـــــــد 

کـــرد." طـبـق عادت مـزمـن حـــواريـــــون حـضــرت َبــراَهـنــی، اين هـم از هـمــان گــونــــه 

"پـيـش بــيــنــِی" هـايـی است کـه شب و روز در آن روزی نامـه تحـويـل من و شـما می دهـــنـــد. 
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به . نبــوده است بـی بهـره چنـدان  های استاد "ادا و اطــوار " از همالبته آقای دکتر بهرام بهـرامی

 بالطبع از مکتب فکری ايشان چيزهاو .  هر چه نباشد نزد ايشان تلميذ می فرموده انداين دليل که

.  تـبايد راضـی نگه داشهـم به هر نحوی که شده استاد را و باالخـر. نصيبشان شده است  

دکتر َبـراَهـنـی در کتاب "آواز ُکـشـتـگان- (٢)" در ابتدای فصـل اّول کتاب به شيوه ی معمول می 

ن آنها با ۀ شخصـيـتـهای اين رمان خيالـی هستند و هرگونه شباهت احتمـالـی بيّـّکلـي": دـــسـنوي

کـه ور هم  باور دارد ــطـنـگارنــده اين سبدون شک، ." آدمهـای واقعـی بـکـلـی تصـادفـی اسـت

 درست بر .ــل نـويــسنـده اسـتّيــخکـتــــاب فــوق هم تمــامـــــًا زايـــــده ِی تـ" یشـخـصـيـتـهـا"

 عـکس کتاب فوق، تـمــامـیِ  آد م هایِ  کتاب "نـه زيستـن، نـه مــرگ (٣)" حـقـيــقـــی هسـتـنــد.

ه دــسنـويـــ ن!کـامــًال استثـنايـیتکــرو و  آدمـی است ،شخصّيـت اّوِل داستاندکتر محمود شـريـفـی 

ًال مـشتــرک هستند، و آن هم ـدر يک چيز کامل، ـّع و تخيـاقودرهردو عالمِ  وشـخـصّيت داستان 

نداشتن "چــمـــن صـميــمـيـّت" بـه مـعـنــای خــاّص عبارت! نويسنده آن چنان هــــيـــــواليـی از 

بوده است که باعـث سرنگونی  اوفقط به فقط  " انــگاری"دکتر محمود شـريفی تـرسـيم می کند که 

و نقش انقالبيـون  ، راجع به مسائـل سياسـی ايراِنًا آگاهنسبتِی خواننده  .شدهوس پهلــوی ـرژيم منح

  سياسـیصرف نظر از درست بودن و يا اشتباه بودن خط مشی١٣۴٩ -١٣۵۶( سرنوشت ساز سال های 

.درا به خـوبی در خاطر دار) آنان  

ـرسـندی خن ـدکتر حس.  دکترمحمـود شريفی همکاری دارد به نام دکترحـسن خـرسـندی،در داستان

دا ــــــــــــــــم جــاز هکتاب  شـخـصـيّّتين دوا.  دّوم دکترمحمـود شريفی است"ِ ـنِِـــــــمــــ"

ر ـتـ دکحـضـرِت"  یِ  و بـيـمـار گونـهیــــــتـيـسـ نارس بـزرِگروِح"يک کـالم، در. رندــذيـناپ

ی و دکتر حـسن ـــــفـريـ يعنـی دکترمحمـود ش، داستاندر اين دو شخّصيِت رضا بـراهـنــی 

 تنها استاد ادبـيـّات تطبيقـی نيست ود شـريـفـیـــــــمـدکتر مح !خـرسـندی ُحـــلـُـــــــول کرده است
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 نيز می اهدر هـمــه ی زمـيــنـه "  نــیـيـش بـيـپ" استاد   فـطـرتـًاکه داردتی صـلـ خو بر اساس

" پيش بـيـنـی" منتها با اين تفاوت که .  را دارد همسـرتخصص همـان ،ال همـــيـهمسرش سـه. باشد

حوادثِ " پيش بـيـنـی"  در،به اين نحو !می آيد در و هـمـيشـه دقيق از کارسـهـيــال هميشه های

 آقای دکتر ،ول داستانـدر ط. دـنـنـيل کـرده ومـی کـمـيکـــديـگــــــــر را تکاين زوج  ،خـيــالـی

ل الل آــل جــمـثش ــــوراتـــنـی اين که امـ يع.است" بينـی پيش"محمود شريـفـی دائمــًا در حال 

دکتر بهرام  است که به همين دليل   و .کردن پـيـش نمـی رود" پـيـش بـيـنـی"بدون  ،دـاحـمـ

!بـی بهــره نيستهـم استاد " کـرامـات"نيـز از اين گونه  بـهـــرامـی  

 رشته های آموزشی دبيرستانی  به سه شاخه ، اگر به خاطر داشته باشيم در نظام آموزشـی گذشته

. رشته ِی علوم تجربی-٣ رشته ِی رياضی، و -٢ رشته ِی ادبی، -١. داصلی تقسيم می ش  

 به طور مسـّلم مباحث مربوط به "جـــانـــور شـنـــاسـی" بر می گشت به رشته ِی علوم تجــربی.  

 ،هـوطـ بی شک بحث مرب،س شوديدرت" ِر به خصوصی  جـانــو"بالفـرض  يعنی اگر قرار بود که

خب حـاال چـه . ـتمورد نظر می پرداخ )ان(جانور") آنـاتــومــی(بد شکافــی کال به طور طبيعی به

ی ـــب !به عـلـومِ  تـجــربـی پـيــــــــــــــــو نــد بـزنـيـممثـًال ادبـيـّات را  بيا ييم واشـکالـی دارد که

به ضرورت  ،همان مقالهدر  ًا از هـمــيـن زاويـهـدقيق رامیـبهرام به دکترجـهــت نيست که

  !!!پافشاری می فرمايد )شايد هم جهــان( در دانشگاه هاِی ايران و ـیـشـنـــاس - ـراهـَـنـَـیَب"

به نظر نگارنده ِی اين سـطوراتـفـاقـًا پيشنهاد دکتربهـــرام بــهــــــرامی هـم بسيارجالب است. امــّا 

اشکال کار در آن جاست که اگـر دانشگاهـی به فـرض مـحــال بخواهد تصميم به معرفـی هم چنان 

رشته ای هـم بکند، بالنـسـبـت شـما خواننده ی عزيز، اعـضای آن کـمـيـتـه هاِی فـرضـی بی شک 

 بـا يـــــد مــغــــــــزخــــــــــــرخـورده باشـند که دست به چنين اقدام نـابــخـــــردانــــه ای بـزنـنــد!

. هـایِ  بـی جـا و بـا جـاه مـالـی. . خــااز اين همه م می خورد حـالـش بهـ ـیآدم ،به راستی  
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رغم گرفتاری های ـليـعو بعد از آن همه دربدری مـردم د، ـيـآخـر چــرا نـمـی خواهيـد بفهم 

بوسيله نظام قرون وسطايـی جمهــوری اسالمــی به ارمـغــان آنـان برشمـايـان که   ایّرهـروزم

ا ــــو يو حــقــنــه کردن چــه کـسـی ن چه آشــی ـستند که شمايان مشغول پخـت متـوجـه ه،آورديـد

 کدام مملکتی را سراغ داريد ا هستيد،ـشمايانـی که  در آن و اين مسيـرآگاهانه کوش ؟ هستيدکسانـی 

ـنــه کردنِ قـو تحمـيـل وح بخردانها گيری اين روش های نکه توانسته باشد در دراز مدت با بکار

  !ره به جايی برده باشد؟ هـــان؟  طلـبعناصر بی لـياقـت و به غــايـت فـرصت

 چـه چـيـزی را "بـه بـچــه هــا نـگـفـتـيـم . . . ؟ "(٣)

در کتاب، ساسان انصافـًا نهايت تجليل . عنـــــوان کتابـی است به قلـم آقـای ســاســــان قـهــرمــان

ساسان استاد را، هم . تـر رضـــا َبـراَهـنـی به عمـل مـی آوردرا از استاد محبـــوبش حضـرت دک

از . چون دکتر بهرام بهرامـــــــــی، به خوبی می شناسد و  به قول معروف هــواِی استـاد را دارد

همان طوری که . َکـَمــکـی هـم آگاهـی دارد!) اگر وجود داشته باشد(های براهنی " سـرســــــــام"

فـورستـر، محبوبش سـيــد ُرس مسـعــود را درک می کرد  و هم ديگر را می . ام. ایمرحــــــوم 

. بده بستان ادبـی دارند. اين ها هم به همان گونه عمل می کنند" انگاری"فهميدند،   

ساسان قـهــرمان خجالت می کشد حقيقت را  آقـاِی مـد ت ها بود با خودم کلنجار می رفتم که چرا

نـظـيـر صاحـب اين قـلـم  از کوچک ترهايی ،ديگر. ه تحويل بزرگ تر ها بدهـدرک و پوست کندُ

د و ـــــــــر چرا ساسان جان به بچه ها حقيقت را نمی گويـآخ. ره استـخجالت کشيدن جدًا مسخ

ازی ـ ب"کـلـوچـه پـيـچ"که اين همه به قول صـادق هـدايت و گفتن حقيقت . خالصمان نمی کند

 پس پيش چه کسی از َبـث ،ساسان جان اين حرف ها را به کوچک تر ها نگويدخب اگر . ندارد

چه گناهـی بچه ها کوچک تر ها و  آخر !ن خواهد گفتـالـمـصـدورهايش سخ الشکوی  و نـفـثـة

د ـــــــ آن ها چه گناهـی مرتکب شده اند که نباين باباهاشان پـی نبرند؟ـيـگـنـدارند که به گذشته ی ن
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 تـفـ گ هـارا نبايد به بـچــهـچ راستی ، خوانـنـده ی عزيزبال نسبت شما ؟حقايق فاش نشده را بدانند

غــلــط  چه  در نظـام بنياد برکـن جـمـهــوری اسالمـی ايـرانی از بزرگ ترهايشانـــرخــــــکه ب

ــانِ ـــارالتـــــــــــش ِی ـوانــــــــــدهدر خـــــــــــــــــــــــــــــــــپــــــــــ .نده ا نکردکههايـی 

 در  خود ه یِِـــــــــور به اتـفـاق دار و دستـ از کشارِجـ خرانـِیـ ايجـــامــــعــــه ادبـــِی

 قـلــمــداد "التـــــــبــزعـــخ "،حقايـق گفته نشده را ـرونــدــــروزی نـامــه ی شــهــ

وازن ـــــی که تـتـ نکنيم، وق تردهـيـچــيـادلـه را پـ مع. رمـیهــی بـی شــز.  مـی کـنـنـد

  هم به همين سادگـی و.ود نمی آيدـــــبه وج) نسبی(ادل ـــعـد تـه باشـود نداشتـــوج

در سال  شمايان  برخـی ازبه همراه آنانی که که به دستای نگارنده اين سـطور دــص

المی جان باختند، ـــهــوری اســـمـدان های جد و سرانجام در زنـنـتـو رفــــلـ١٣۶٠ُ

.دـيـد رســـــواهـبه گوش کسی نخبرای دوران کوتاهـی   

  ". . .بــه بــچـه هــا نگـفـتـيـم "

ساسان قهرمان در صفحۀ ٣۴ کتابش می نويسد: ". . . . واقعًا معلوم نيست که اين براهنـی است 

هر " آناکارنينا"نهای ديگر را، يا آو براهـنـی " اده خانمآز"را می نويسد يا " آزاده خانم"که دارد 

می شود و " دکتر رضا"از توی رمان در می آيد و وارد زندگی " مآزاده خان"همانجا که . دو را

خانه  ۀيکبار در سفر بهشت زهرا همراهيش می کند و يکبار هم به او پول قرض می دهد تا اجار

اينها را ديد و باور کرد و فهميد ه ی لنگ نماند، می شود هـمــاش را بپردازد که کار نوشتن رمان 

من مطمئنم . و می شود فهميد که ديگر سرسام ندارد. که بـراهـنـی چه سرسامی را از سر گذرانده

 .دهـــانـــوان مـــــــــدر جـــقـنـم ايـن هـيـمـبرای ه. تا رمان بعدی اش شايد. که ندارد
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و من در يک لحظه هم يخ " به بچه ها نگفتيم: "که وقتی که شيرين گفتدرست به همين دليل بود 

کردم و هم آتش گرفتم، چنان موجی از لذتـی عميق از سراپايم گذشت که نظيرش را فقط يکبار در 

  ".زندگيم حس کرده بودم

امـّا اين که چرا حضرت استـــــاد رضـا َبـــراَهــنـی، هم چـــون آرتــــــور مـــيــلــــر مــــرحــــوم 

 "،ــوان مـــانـــدهــــدر جــــــــــــــــــــقـــــــــايـن"   به قــول آقاِی ساسان قهــرمان و

   !رـــــگــاست دي یـتـحکاي

استاد رضا بـراهـنـی در کتاب "آواز ُکـشـتـگـان" که از آن به عـنـوان "مــن مــن نامـه ی" 

استاد می توان ياد کرد، در صفحـۀ ٢٧٧ کتاب، تـفـسـيـر ديگری از" راز جــــوان" مانـدنش به 

دست می دهـد. نا گفته پيداست، همان طوری که استاد براهنی در ابتدای کتابش اشاره کرده است، 

کلـيّـّه شخصّيت های کتاب "آواز ُکـشـتـگـان" خيالــی بوده و تنهـا زاييـده ی ذهن نويسنـده است و 

 بـس!

:ادـــدن استـــــانــــ جوان مزاو اما ر  

نزديکترين دوستش بود، در پيش او به چيزهايی . ال برايش غير ممکن بودــيـجدايی از سه. . . . "

. ال او را مثل کف دست می شناختـيـاعتراف کرده بود که هرگز به کسی اعتراف نمی کرد، و سه

ش از روز ـنزود احساس می کرد که واقعًا ولی محم. ال قدری چاق شده بودـــيــدر طول سالها، سه

ده، و ـــرآمــت بــــای درشهـيـنـه ـد، سـيـفـد و سـنـلـانه های بـال با شـــيــسه. اول زيباتر شده است

. های اول را داشتزازگی همان روـــود تــمـحــرهـايـش، برای مـــــــــــَبـــمــــــَن لـيـنشـحرکت دل

وارد يک حـــــرف مــــی زدند، . روع می شدـــــــهـــا شــا انـــــواع تـــــداعـــيـان بـــــــعشقبازيش

ات ــــايـی و شيــــــــــرين و تــحــــريـک آمــيـــز می شدند، کلمــيـولــيـخلريان مبهـم و مـاـــج
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ر بـوسيـلۀ ـــــبيشتهر دو . ديگر زمزمه مــی کردندــارسی را آهسـته تـــوی گوش يکــرکـی و فـــت

ـی به نـــــــوازشـــهـا ــتهـنـــها، و اين کلمات بود که مــــمی شدند تا نــوازش کـلمات تــحــــــريک 

د ــــو بع. می شــــــــد و بـعـــــــــد نـــوازشــــهـا ســــر از هــمــــآغـــوشــــيـــهـــا در مــــی آورد

 و وقتی که داشت آرام آرام غــــــــــــــرق خـواب می شـد، صدای آب را ود دراز می کشيد،ــمـحـم

ود که ــــــرای آن بــ آب روی شانه های زنــش مـی ريــخــت، و انــگار ب. داز حمـــام مـی شـنـيــ

لـۀ شت، حــوـوقـتـی که سـهــيــال به اتــاق بـرمـی گ. رو برودـواب فــر در خـق تـــيـمـود عـمـحـم

ـه اش ــنـاالتـــمی از بــيـو ن کـی روی شانـه هايـش انداخته بودــــجـدی را کـــــيــــــفــد ســـــــنـلــب

ــوری ـــــــود خــواب فــــــــــمــمــحــ. رون بــودـــــــــــــــــــش بيــايــــــــــــهــخـشـی از رانـبا ب

  ـزـــــــــــــــــــ چــيــــی را بـا هــــيـــــچــــــــــــــــــوشــــــ از هـــم آغــدـــــــعـ بـــِقـــــيـــمو ع

". . . ـــردـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکی ــــــمـــــــــوض نــــــــــــــع  

اين را هـم  داخـل  ـراين شـع َبـراهـَنـی گـر حضـرت دکتـر رضـا اچـقــدرعـالـی مـی شـد

  !آت َمـنــی، توت َمـنــی، نـار کـيــمــی اويـنـات مـَنــی" . مـی گنجـانـيـدپاراگراف 

 
 کـتــابـنــامـه:

 ۴٣١صص . ١٣٧٩. خاوراننشـرانتشارات . پـاريـس. آزاده ايـرانـی/  فـريـب خـوردگان قـرآن-١
.به بعد  

 و امـّا، و :مـی افـزايـددر اين جا فِ  آزاده ايــرانـی ـ مـوتينگارنـده ی اين مـقـالـه در ادامــه یِ 
 آيا دّقـت کرده ايد آن و. . . . ـديــردــبا مـا ک روشنـفـکـرهـا  شـمــا ای که"شــوخـی " ،امـّا، و امــّا

به ميــان مـی رسـد، روشـنـفکرهای زنـده ی معاصر نسـل جالل ال زمان که پای حساب و کتاب 
ده ــرا رسيـــزمان آن ف. . .  وای حـقــوق بـشــرا  : "ورندد هـا، زوزه کشان فرياد بر مـی آاحـمــ

است کمی بيند يشيم که بزرگترين اشتباه تاريخـی مّلت ما در اين قرن، اعتماد بيش از حـّد به دو 
طبقه روحانّيت و روشنفکران بوده است. و نتيـجـه آن: فـاجعـه ای جـبـران ناپـذيــر که در پيش 

.روی داريم   
      
  . ٢٧٧  ص.١٣۶٢ - انتشارات نشر نــو.تهـران. ـیــنـراهـــا بـ رض/گان ـتــشـآواز ک -٢
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. ناشر الـفـابـت مـاکـزيـمـا. سـوئـد.ايــرج مـصـداقــی)/  جـلـد۴(  نـه زيـسـتن، نــه مـــرگ- ٣
١٣٨٣ .  

بـی شک اين کتاب منبعی است بسيارغـنی در باره ی نـقش نيروهای سرکوبگر رژيم، و به طور 
بايد ." حکومت قرون وسطايـی جمهوری اسالمــی گوشه هايـی از جنايت هـای " افشـای کلـی

در شرح ،  جمهوری اسالمی ايرانزندانـی شکنجـه شده ِی نظام ،اقرار کنم، آقای ايرج مصداقـی
 جدًا به عنوان فردی منصـف و بـی  جمهوری اسالمی،وقايع تاريخـی زندانيان سياسی درنظام

طرف به موشکافـی  و "ارائه دادن گزارشـی هـر چـه دقـيـقـتـر"  پرداخته است. از اين روی، 
خواندن کتاب فوق را به   تمامـی آنانی که به سرنوشت ايران اهمييت داده و می دهنـد، تشويق و 

 ترغيب می کـنم.     
 
 ٢٠٠٣ -١٣٨١ نشر پگاه، -نشر افرا: تورنتو. ساسان قـهـرمان/ . .. ـچـه هـا نگـفـتـيـم  به ب- ۴

.٣۴ص   
    

تـوضـيحـات : آن چه که در داخل نشان های ترا نوشت قرار گرفته است، به استثناء واژه ی 
نـی است که ازکتاب آواز کـشـتگان  بـراهـااد رضــتـسااز گفـته های خزعبالت بقّيه واژه ها 

.برگـرفته ام  
 

:آتیمقاالت طرح   
 
) انگليـسـی–فارسـی (ـنــی  ـراَهر رضـا َبـتــوپـر شارالتـا نـی به نام دک  سـ- ١  
  ،خـميـنـی الموسوی  روح آهللاآيـت اللـه ازسـتايـش تـجـلـيـل ودرـراَهـنــی ـَب دکـتـر رضـا – ٢
.) تاريخـی نـقـد و بـررسـی(  
 و دکتـر رضـا بـراهـنی در ستـايـش، تبـلـيـغ و  احسان طـبـری، نورالـّديـن کـيـانــوری-- ٣

 تـرويـِج  فـرهـنــِگ ُمــداَهـنـــه
)نـقــد" (احـمــــد شـامـلــو سانسور چـی رژيـم پـَهــــَلـَـوی "- ۵  

 


