
 

 
 

 

 ران یا یهاشمسه       

 
 محسن رنان  

 

باِر فقیه  یمولو  از    خسته بود، فرسوده بود، 
.  د یکشبه دوش م   زانیسال بود عرق ر   که س 

  هیقون  داشت؛ مفت    شیبرا  منافع کالن  البته که  
لت    بود؛ در عالم اسالم شأن   حاکم    ؛ داشت و من  

مش    هیقون دستگاه    داشتممحن  و  دم  و 
 
 
رفاه   وارشیراه انداخته بود که از در و د  رونق  ر پ
راض  د یبار م دلش  اما    کرد احساس منبود.    . 
بود    سال همان    سال درجا زده است، س   س 

 نه افق  در دل    ن  که بود: افتا پشت افتا. نه صفا 
رسعت   با  مرگ  عقل.  سو   در  به  او    ی شتابان 

فرصت  آمد م به  شیهاو  از  داشت  رسعت 
  ان ن  ح  شیها در خو مدت  ی. برارفتمدست  

 . دانستبود که »چه کند؟« و نیم

و رو    ر یز   یکه مولو   د ینکش  که آمد طویل  شمس
وجود    ی ز یدرهم ر   ن یو از دل ا  ختیر همشد، به

رقص  یاتازه به  وع کرد  رسر شد.  و   دنیمتولد 
روحان باب.  ر  که طعنه  انینواخت    زدند،  اش 

. گفت رقصد و م  نوازد م  ق  یموس  هیقون  مفت  

  ن یرباب هم از آِن من. با ا نیکباب از آِن شما، ا
و هر کدام به    افتی  انیم منافع، جنگ پایتقس

مولو  رفتند.  خود  اکنون    یراه  اما  شد  ماندگار 
روحان  یاثر   چیه آن  عشق که .  ستی ن  ان یاز 
   د،یآم

 
م   زندگ معنا  بالغ    دهد را  را  انسان 

م  کند،م ماندگار  را  فرد  چنان   گایه  سازد،و 
روان    خی    در بسن  تار   یاکه بساِن چشمه ماندگار  

 . شود م



تا به نقطه عشق نرسند و دست در    ن   ن  جوامع
که چند قرن    نگذارند، همان رایه  دست شمس 

نو    چیهروند، ن    اند را مهزار سال رفتهچند    ا ی
را شمِس م شدن   ژاپن  را    دار یب  ج  .  هند  کرد، 

گاند آفر   دار یب  یشمِس  را   جنون    یقایکرد، 
  نکلن یرا شمِس ل  کا یکرد، آمر   دار یشمِس ماندال ب

کرد، و   دار یشمِس والسا بکرد، لهستان را    دار یب
نو پاگذاشت، شمس   یایکه به دن  یاهر جامعه 
 کرد.   دا یخودش را پ

 یعشق و آفر  نقطه
 

است که   ن  در فرد، جا نندگ
دوزد. اوِل    و به خود م  دارد بر م   ونن  چشم از ب
که عرفا است. چنان   شت   یبر خو   عاشق  عشق،  

ن  ند،ی گو   م نقطه  ن   خلقت  آغاز شد که   یااز 
خو  بر  را    شیخدا  خود  خواست  شد،  عاشق 

عشق  ند یبب خود  با  آئ  یورز و  اما    نه یکند، 
تا خود را در   د یآفر و انسان را  ا ر   نداشت، هست  

 و با او عشق بورزد.  ند یاو بب نهیآئ

م  ن  جا  عشق وع  ظرف  رسر فرد،   ت یشود که 
 یخود را و ارزش خود را و ب

 
.  ند یخود را بب  کرانگ

متوجه   ه  شود مآنگاه  دن  ی ن   چ  چیکه    ا یدر 
وع م  متیقکه هم  ستین کند    او باشد، پس رسر

کردن    هن   و پاک  شیخو   دنیدو    شیبه  کشف خو 
 . شیکردن و شکوفا کردن خو   هن  و ذخ 

ن  عشق جامعه  جا  ن   در  م   ن  از  که  شود آغاز 
وع به د که او را به    دن  ید  کند؛م   ش یخو   دن یرسر

  ن  و شکوفا  یساز ه ن   کشف و مراقبت و پاک   یسو 
جا  شیخو  از  د؛  و   ن  بن  اتحاد  به  وع  رسر که 
 ض یکه به تبع  ن  کند؛ از جا   یساز گ یو    عیتجم

 یبدهد و همه را در    انیو نفرت و انحصار پا
 

  گانگ
تا به    یاجامعه   چ یهببخشد. و    تیش امنیخو 

 نقطه عشق نرسد، توسعه را آغاز نخواهد کرد. 

   ا ی فرد    در 
 
فرق وِع   یبرا  کند،نیم   جامعه،  رسر

   ،عاشق  
 
کاق شمس  با  ست،ی ن  آمدن   د یاول 

مولو  بگذارد،   یخودش  راه  در  قدم  و  شود 
 روشن کند.  شی و راه را برا د یایسپس شمس ب

 ی الـد خــش ،اصحاب دل رفتند و شهر عشق  گوـم

 چو موالنا؟  یاست، کو رند  یزیتبرر شمس پ   جهان



امقائم  زا،ن  معباس و  شا  ن  کبن  مقام   برج    د یو 
بودند که آمده بودند تا    یلیبدستارگان ن    گر،ید

در   رانیاشمس   اما  ا  غ ی    شوند  هنوز   رانیکه 
 نشده بود.  یمولو 

که آمد همه ما باورمان شده بود  «  انگذاریبن»
ا شمس  آ  رانیکه  و  است  آن  ا  ندهیآمده  ز 
مشکل بود که نگذاشت او شمس  ماست. اما دو  

نشده   یهنوز مولو   رانیکه ا  نیا گ یشود.  رانیا
باورهاهنوز    رانیا  عت  یبود؛   در  عرص    یغرق 
   یفکر   یو کهن الگوها  کودگ

 
  شیخو   و فرهنگ

ا گمان    رانیانداشت؛    سوالهنوز    رانیبود؛ 
پاسخ  کرد م اهمه  اوست؛  مشت  در    ران یها 

م است؛    کرد گمان  عالم  نظرکرده  ملت  تنها 
   رانیا

 
رسگشتگ ا  هنوز  هنوز    رانینداشت؛ 

   زانیر عرق
 

  ران ینکرده بود؛ و ا  خود را ط   فرهنگ
و کشاکش بلوغ را تجربه نکرده  هنوز کودک بود  

  ِگل، عروسگ   یاتکه   ا که ب  د یاده یها را دبود. بچه
هنوز   رانیا  شوند؟م   یهمباز و با آن    سازند م

بن چهره  بود که  ماه    انگذار یچنان کودک  در  را 
 . باختمو با آن نرد عشق  د یدم

از او    د یو به تقل  انگذار یبن  که،نیمشکل دوم ا  و 
ا خو   ست   ینگر   یجابه  ران،یجامعه  و   شیبه 

دائما به    ش،یخو   ن  و شکوفا  شیخو کردن    هن   پاک
  می. ما آنساختم تین  و  غ ستینگر م ونن  ب

دشمن   آن  م؛یکائیآمر که  م  میما   میخواهکه 
کن محو  را  آن  م؛یارسائيل  دشمن    میما  که 

و   اردن    ت   شاه حسو    د یز یو صدام    الباطلاءیض
آن که ما را    ی. به جامیهست  شاه حسن مراکسر 

مان دهد  نشانرا    ها و کاست    ند یما« بب  نهیدر »آئ
شکوفا چ   مانی و  همه  د  ن   کند،  با    ی گر یرا 

به ما نشان داد و    ن  غ  نهیو ما را در آئ  د یسنج
به کس  به خودش    ن  و جا  اصال  نگاه نکرد  که 

بود و از    ن  به غ  ه ن  بود. آنچنان خ   ما بود و به  
نسبت   غخشم  ند  ن  به  که  بود    د یآکنده 

خود  شیهااستیس م   ها ی با  دلکند چه  مان  . 
که از    مینیبب  ا ی  میبار بشنو   کی لک زده بود که  

  رفتند که به دعوتش به جبهه م  همه کودگ  نیا
تاسف اظهار    ا یمغموم باشد    شدند و کشته م

من با  رفتارش  زندان  تقدانکند.  فق  انیو    هاِن یو 
 خود دارد.  ی ناهمفکر که جا



وع م   یو نخود  یخود  ن  عشق تبخ   شود که رسر
و    یکه خود  شود آغاز م  ن  . عشق جاشود م

اواابد یم  انیپا  ینخود همان  در    وقت    ل،ی. 
م  ینخود–یخود حذف  انیبه  هم   آمد،  ها 

حکومت   شد؛  وع  از    اس یس  یگروهها رسر را 
موقع و  حذف کرد،   یهات یانتخابات  قدرت 

وع کردند؛   را رسر ترورها  هم  چهل    و آنها  هنوز 
خشونت   چرخه  همان  در  است  سال 

  م یگفت  ن  سخن از خودکفا  وقت    . حت  میخچر م
با   خو نه  امکانات  به  مصلحت    شینگاه  و 

  د یبا مبارزه با استکبار جهان   یبلکه برا ش،یخو 
ع آن  چند و چنت   شد که مناب  . میشدخودکفا م

ساله می خودکفان    مانلیون  برای  نابود را   ،
   . کردیم

 
ط شمس بودگ  ی  ،رسر

 
 یساز گانه یو    گانگ

ب نه   یاست 
 

ایساز گانه یوب  گانگ که    ن ی.  شد 
مولو شمس    گذار،انیبن ما  نه  شده    ینشد. 

  ت   که جانش  غی    و نه او شمس شد. و در   میبود
  انگذار یهمان راه بنهم، گرچه مجبور  نبود اما، 

 . مود یرا پ

  اکنون ما چهل سال بود آرام آرام با بار فقیه   و 
روزا  و  بودند  نهاده  دوشمان  بر  آن  که  بر  روز 

بر نفسو    افزودند م را   خوگر   دهیمان  بودند، 
از    یهابه خودمان و نسل  می. داشتمیه بودشد

رفته آدست  و  ابهام   ندهیمان  مان  پر 
که    م یبود  و دائما منتظر شمس  میدیشیاندم

و   شان  یپر   نیو از ا  د ن  دستمان را بگ  رسد،از راه ب
  د یام  ت   با هم  ۸۸و    ۷۶بکشد. در    ونن  ب  یدیناام

کت کرد اما نشد. ما    م،یبود که در انتخابات رسر
 شانن  آنان که در   ا ی  م،ینشده بود  ی مولو هنوز  

بود افتاده  بودند؟   میراه  نشده  شمس  هنوز 
سالها که سنگ ستم از آسمان    نی. در ادانمنیم
 م،یکرده بود  شی خو   بانیو رسها را در گر   د یبار م

خود    میداشت به    میداشت  م؛ی دیشیاندمبه 
ترس ضعف  و  بها  و  ام  ها م یها    مانی دهایو 

را  گذشته  یخطاها   میداشت  م؛یشدیاندم مان 
   میداشت  م؛یکردمرور م 

 
که روزاروز به    به مرگ

 یاچارهو دنبال    م یکردفکر م  شد م  تر ک یما نزد
نسل  میداشت  م؛یبود خود  درون  را   ن  هادر 

ترسکه ضعف   میدادپرورش م را    ی هاها و  ما 
داشتنداشته   نقشه   ن  شکوفا  یبرا  میباشند؛ 



  ی آرام مولو آرام  م یدر واقع ما داشت م؛یدیکشم
 .  میمان بودمنتظر شمس و کم کم   میشدم

تا    مانن  گ  ت   زم  شمسن    خالصه  بود.  کرده 
از منطقه  یاکه طوط آن نام،  به    یامهسا  که 

ست، به تهران آمد. او  هندوستان ا ن  بایهمان ز 
را    امشیکه پ  میرا بفرست  منتظر نشد تا بازرگان  

پرواز  اورد یب خودش  مرگ  .  با  تا  آمد  و  کرد 
ب  شیخو  ما  به  را  پرواز  به رساغ  اموزد یراه  او   .

طوطید  که    ار،ید  نیا  ت   رنگ  ان یگر 
 

از    همگ
طوط رفت.  بودند،  خودش  که   ان  یجنس 

بودند؛   وپنجستیب شده  حذف  بود  قرن 
جا   وپنجستیب به  بود  به   ست   ینگر   یقرن 

ب  ش،یخو  به  خو   ونن  همواره  به    عت  ی  ش،یاز 
و به    ت   به آئ  نیبه دخانواده به فرزند به همرس  

و شمع وجودشان    ستند ینگر م  شیجامعه خو 
کرد   یادآور ی. به آنان  کردند آنها آب م   ی را در پا

د اکنون  شده   گر یکه  با  د؛یابزرگ  به    د یاکنون 
خو   د یبنگر   شیخو  کن  شت   یو  و   د یرا کشف 
کن  ش یخو   یهان  توانا شکوفا  داستان  د یرا   .

شما    مرغیس و گفت  خواند  آنها  در گوش  را 
  د،یپِر پرواز دار  گر یکه اکنون د  د یمرغ  ها ون یلیم

بالها  ت   هم بگشا  تانیکه  هم    د ییرا  به  و 
شمس  .  د یشو م  مرغیس  د،یوندیبپ منتظر 

»شمسه«هاتک  د،ینمان شما  با    د یرانیا  یتِک 
)شمسه،    د یشو   »شمس« م  د یکه باش  گر یهمد
نشان    ت  یزر   د یخورش پشت  بر  که  است 

گنبد   د،یوخورش ن  ش بر  و  پادشاهان  تاج  بر 
 (. درخشدمامامان  

شدند و    دار یب  رانیا  یهاشد که شمسه   ت   چن  و 
خو  خو   ستند ینگر   شیبه  قدرت  باور    شیو  را 

  ن یرا گشودند و  پرواز را تمر   شانیبالهاکردند و  
ظرف و  خو   یهاتیکردند  آشکار    شیجامعه  را 
  د یرا نشان دادند و نور ام  ندهیآ  یهاکردند و افق

 را به همه جا تاباندند.  

ا   اکنون  تمر   وار ی مولو   ران،یو    عاشق    نیدارد 
. و  رقصد و م   چرخد م  شیو گرداگرد خو   کند م

هم    و بدمست    مست    گایه  ،یدار یب  نیابته در  ال
 ویل   کشد؛در سماع، عربده هم م  گایه  کند،م

و زبانش    کند م   دا یخودش را پکم  چه باک؟ کم



 و  شود م وا یو ش  ستهیو سخنش شا شود باز م
به    شیصدا عربده  شاعرانه   یهاترنم  یسو از 
مهربان    رود م تمر   و  آر کند م   ن یرا  نگارش    ی. 
آغاز شده    عاشق    ن  کب  وانید است؛ زمان  تازه 
رد،م
َ
خ  د ی شا  ب اکنون    ،طوالن    یلیهم  اما 

را    وان ید  نیا  ت   نخست   اتیاب  ران یا  یهاشمسه
نوزارسوده  عرص  اکنون  درواقع،   ن  اند. 

آغاز شده است، گرچه ممکن    ران  یا)رنسانس(  
دهه   چند  تا    ا یاست  بکشد  طول  قرن  چند 

ام   لیتکم اشود  مهم  شده    ن یا  آغاز  است که 
  مان منابع میل است. ما صدوده سال است همه  

برا ا  دنیرس  یرا  خرج کرده  نیبه   م،یالحظه 
با س  میمراقبت کن  یلیخ  د یاکنون    مان مرغیکه 

جز    میندار   چیه  ون مرغ نشود. ما اکن- دوباره  س 
 . میرا پاس بدار   مرغی. سمرغیس نیا

شمسه  سالم بر  سالم  مهسا،    ران، یا  یهابر 
 و سالم بر توسعه.  مرغ یسالم بر س
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