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 خط به یافتم، فرسوده ورقی ،مپدربزرگ اتاقِ پَستوی در روزی،

 هیچ اما .خواندم را نوشته سختی به بودم،  کوچک ؛مپدربزرگ

جانِ خویش  در زخم جهل را، روزی که، مگر. نکردم فهم معنائی

 دانستم.
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 آغاز سخن

 

بدانی  تا گذارم،می به یادگار -نوۀ عزیزم -توبرای را  هااین نوشتهمن      

 ،جز آن نیز، که؛ دارد وجوددر این جهان  ؛برای فهم ،که دانستنی هم 

که  ام،جماعتی شدهجوری گرفتار بد !فرزند .هیچ نیست ،تو خودِ وجودِ

کتاب  خود، که با هضم من در تنها موجودی هستم، کنندان میگم

که  مرا به بهشتی ببرند واهندخزور می . بهمقاصدشان تکمیل خواهد شد

 شانستد در شعور، چراغی از اگردانم که می !اندندیده جا راخودشان آن

نور را   اصالً جماعت،اما این  .شد خواهند محو ،های فریبسایه باشد،

 انسانی توست شعورِ توسعۀ که همان جانت، خدایِ برای فهمِ شناسند.نمی

محتاجِ هیچ تشریفات کرامتِ انسان،  و برای شناختِ ،تو در جانِ خودِ

 اثبات نشدۀ اساس و بی پایه و هایکه با وعدهکسی  .دفتری نیستی وکتاب و

د ترا، خواهمی هاست هدایت کند،خالقی که درآسمانترا به فهم  ،خود

  .کندهای ناتمام خودشریک حماقت

همالتی مُ ،دهندمی و اندتعلیم داده توبه  که درطول زمان،عرفانی آن      

ندارد؛ عارفانه  ردِیچ ربطی به خِه ریشه،و بی بی پایه لبِاآن مط بیش نیست.

 ،اییملّدعای هیچ  و د؛دهنمیبوی صلح  مداری،لبخند هیچ سیاستکه 
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فقط  اندیشی،ها میاگر به آدم .نکرده است سیرگانِ خاک را گرسن شکمِ

 ش!انسان با

 ربطی به کتاب و و ؛اندیشی است فرزندخوشفقط عرفان     

 ن وبا دی عرفانی را، خردِ اصالً و نی ندارد؛های هیچ دیکتاب

  مداران کاری نیست.دین
تعابیری  و  روحانی عروجِ و طبقات آسمانی کائنات و درسلوک  و سیر     

برای  که هستند، محتواییبی و ،ته و سر سخنانی بی، ههم ،همانند این معانی

 طه وغلَبه حیلۀ مَدالیلی که آن  االّوجود ندارد؛  عقالنیهیچ دلیل  شان،اثبات

 طبقات آسمان در یعروج هیچه . تو بکردزخمی خواهد جان ترا، طهفسَسَ

 .یبیندیش ،آن حیات داری زمینی که در این قِبَبه طَ! سعی کن نکن فکر

خویش  دودشعور مح که در کسانی واگذارآن به  طبقاتِ آسمان را،

بیهوده  رساند. دترا به خدای درونت نخواه ن امور،برآ اندیشۀ سرگردانند.

 .مکنسفسطه  از مغلطه و پر اساسِو های بی پایه نوشته آنل را معطّ خود

خدایی بشری برای فهم  تاریخِ در ،آورگیجهسر و گوناگون هزاران واژۀ

قامت  عَلَم کنی، قد ،هاکه اگر بخواهی برای فهم این واژه خلق شده است،

 تو آن خدایی که در خواهد شد. ردخُ سیل،ف این معانیِ زیر در ات،انسانی

 دِ خودِ ترا،فهمِ وجو فقط، نه تعبیر؛ و خواهدمی نه تفسیر کند،یر میسِ

خود، یقین داشته  که باید به بودنِ خود، و هستِ ،آن وجودیخواهد؛ می

 باشد.

 ، کینۀتو تاخواهم نمی گویم،می کهها این ! منباش هوش فرزند! به        

 ،یانسان که هیچ ؛کنی وربار خویش ، در نهادِرا جمعی از نفرتِ و را، قومی
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 و نوشتم هااین کند. من حبس خود جان شَرّ در ای،ذرّه قدر ندارد، به حق

 فهمِ به تو باشد؛ تا ، درمانیرات جهالتِ و هاها، بغضکینه تا نویسم،می

 با که هاها، چهو بغض هاو جهل هاها و عداوتکینه ؛ کهخویش برسی

 زخمی رات جان ها،نوشته این خواندن مبادا .اندنکرده و کنندنمی آدمیان

 . کند باز دهان قومی یا کسی از یرّش ت،اخِردِ انسانی جانِ درمبادا کند؛ 

 خواهد آلودۀ خود را،ت از خیرِ جانِ شّر، اقیانوسی قطرۀ یک بدان که     

 جانِ آدمی، در تحلیلی شعورِ و خِرَد نبودِ که بدانیتا  ،نوشتم اینها کرد. من

 این خواندن به مبادا باش! هوشیار .باشد تواندمی سوز،طاعونی خانمان چه

مأوا  خویش جان در را، کسی از عداوت و نفرت و را، کسی ها، کینۀنوشته

خدای  هایاز ذرّه هِزار قواره، به را، تتجان در شَرّی لکۀ هر ؛ کهدهی

 د.کر خواهد دور توجود

 که؛ نیست اشرار با آشتی سَرِ هیچ را، خیر ذَرّاتِ که بدان     

 .اندنداده عروج اِذنِ خیر، قوّتِ به جز را، خِرد شاهینِ

کنند، می کِشت تو در چهآن غیر به دانستنی که ،بدانی تا گفتم، هااین     

 نیست، ایکرانه را بالهت که قدرهمان. دارد وجود الیتناهی عالَمِ این در

 عظمتِ که شد؛ قائل  تواننمی حدودی نیز، خَیرّاتِ جان تو برای کهبدان

 ، تاگویممی اینها من است. شرّ وسعتِ بیشتر از بسی انسان،وجود نیکی در 

. کنی عَلَم قد خود، با قَهرِ برایکه این نه ؛نمائی آشتی خود خویشتن با تو

 جان خَیّراتِ از وسیعی بخش بماند، ل تواعما در شّر ای،ذرّه قدرِ به اگر

 ذرّات داشتنِ دوست از رات و کرد؛ خواهد خود قربانی را اتانسانی

 و خِرد سالمتی مراقب پس نمود. خواهد مُنفَک ،جانت خدایِ الیَتَجّزایِ



 فروهر 8

 کهنماند؛  تو در بقا برای مجالی را، شعوریبی انگلِ ، تاباش خودعقل 

 این در مندرج مضامینِ که باید نیست. هیچ و اندیشه، خِرد جز انسان،

 هااین من دهد. حواله هاپلیدی به کهاین نه نیکی بنشاند؛ به رات ها،نوشته

 با فهمِ به این معانی، فهم با ،تو تا گفتم ؛کنی غریبی خویشتن با که تو نگفتم

 این اخالق را و من، این کتابِ از بعد کن سعی شوی. خویشتن، آشناتر

. نمائی خود ذهن ملکۀ را هاییبخش و بخوانی بارها بارها و را، هانوشته

 تا بیفزایی اضافاتی نیز، خودت ها و معانی،گفته بر این آینده، در شاید

 در ای استودیعه همه ها،نوشته این که ؛کنی فهم خود جان در بهتر، ثمری

 من بسپاری. خویش کسانِ به نیز تو تا سپردم، به تو را ودیعه این من و من؛

 این از بیش بِدان که. نوشتم بیندیشم، بِدان تا  بودم آموخته که را چهآن

 با نیز هااز آن ترا تا ،ندانستم و دانمنمی من وهست؛ که بوده بسیار ها،نوشته

 از بعد هرکسی ندارم. هانوشته این سُقم و صِحّت در بیتعصّ هیچ و .خبرکنم

 اما باشد. مختار رَدِّ آن، یا قبول در تواندمی کند،می فهم را هانوشته این من،

، اینان که ؛نباشد کاری هیچ حَرّاف، شیّادِ مُفسِّرانِ و نقّاد، شمارانِشوخ با رات

. کنندمی جووجست، دیگران جانِ کردنِ قربانی در را، خود هویّتِ مدالِ

 متولّیان خصوص به و ،مغرضان تفسیری. نه و نقدی است نه را، هانوشته این

کرد؛  خواهند سَلّاخی را هااین نوشته برسند، هانوشته این فهمِ به اگر ادیان،

مرگ خواهند دانست.  شان، مستوجببر اساسِ متونِ مقدّس آن را دارندۀ و

 بیفزایدکه برآن مفیدتر، نظری خردمندی،انسان  برسد،که روزی شاید امّا،

 کند، نه تعصّبِ آدمی او.می اقتضا او، انسانیِ شأن
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 انسانم، من. نارواست و نارَسا گروه، دو هر شیوۀ من، نظرِ از فرزندم، امّا     

 خوانی. ومی تو کهاست  همین نیز ،نوشتم آنچهو ؛بودم و هستم که همینم و

تو  بزرگِ پدر که آید و نه خواهد آمد. من،هیچ کس چون من، نه می

 بودم، هستی در فرد، به منحصر کتابِ یک خود، اند،داده نام انسانم و هستم

. آمد و نه خواهد نه آمده منی، چون دیگر و ردن،مُ آفریده شدم برای

 اخالق، جز ،مکتبِ پدر بزرگِ تو هستند. من خودِ چون ،نیز من هاینوشته

داشتنِ  و اقدام به عمل نیک، هیچ نیست؛ جز اخالق نیز، و هیچ نیست؛

 فهمِ آن همۀ موجودات را، از و که دیگران را، یِّرات است،اخالق، فعلِ خَ

 ام؛دیده نورِ تو برای نوشتم را هانوشته این شود.، نشاطی انسانی حاصل افعال

 .کنم هدایت تاانسانی فهمِ به ترا تا

 : گفتمی مپدربزرگ

 کارده  غرباال  را خویش شعور که خِرَدی ! مبفهم فرزند و !بدان     

 بی مقدارِ ورشع .خورد نخواهد را مُهمَالت فریب ،زمان هیچ است،

نشاده  تربیات  جهان،  درستی امورِ، برای فهمِ پرستاین جماعتِ اهلل

کاه  -جهاانی دیگار    خَلاقِ  باا  ام سعی دارناد، برای همین، مد .است

 در -اناد پردهته، سساخیسینِ خودبه دست قدّ، نیز آن جهان را افسار

 ساارگردانیِ در شااان،هااای شااعورِ ذلیاالناکااامی مجهااوالت و رفاا ِ

کاه   ؛کنناد  جاو وآرامش موهوم خویش را جست ای،شدهتعریف ن

 تِ ناشاای ازهااا، معضااالایاان آدم آن نیااز بساای عاجزنااد.  فهاامِ در
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حوالاه   ،تقادیر  و قادر  و قضا ت وشیّبه دستِ مَرا،  درماندگی خود

کاه   اناد، والاه داده به بهشتی ح را، تمایالتِ انسانی خود اند. وهکرد

 دارهُاوش  دارناد.  باار ، نقشی خاون خَلق آن مکانِ نامعلوم در خود،

 احسااسِ و  خِارد  بر ، را خود شعورِ آشیانۀ بنای همواره که !فرزندم

 خواهاد  فریاب  ترا جان تنهائی، به احساس، که کنی؛ استوارانسانی 

و  کبر بازیچۀ ترا، انسانی هویّتِ تنهائی، به خِرد که گونههمان داد؛

 هایچ  خِارد، و  بادون  را احساسای  هایچ  .نمود خواهد خویش غرور

 حسّای  .ور مکنبار خود، جانِ در انسانی، احساس بدون را، خِردی

 تو انسانی حسِّ حمایت در که خِردی و نباشد، خِرد در حمایت که

                           .ات خواهد شدانسانی جانِ قوامِ تمامی خُورۀ نباشد،
 شوان (اَ میثرا )پدر بزرگ                                                         
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 سوزهدایت انسان

 

 گفت:می مپدر بزرگ

 مشغولِ اینسیه به رات تا ستاند،می ترا نقدِ که هیاللّ از کن حذر»    

 را،ت نقدِ خود، قهرِ با مِتوأ بخشندگیِ ه فریبِب ،عرب اهللِ !کند خود

 قتحقّ به را خردمندی هیچ که؛ دهدمی پاسخ اینسیه به

فربهی،  بدین هائیدروغ وقتی .نیست باوری هایشوعده

 بخشیده شکل تاریخ، طولِ در را بشر ذهنِ ساختارِ ترینکلیدی

 ماتیتوهّ چنگالِ از بتواند بشر نوع که دارید انتظار چگونه است،

ها هرچه دروغ شود. کند، خالصمی هدایت را او هاستقرن که

، متمادی قرون اعصار و در، بشر نوع به آنها قبوالندن د،نباش ترفربه

  .است ترحتمی

خود را  اخالقِ کسی که شعورِ م است.دینی مقدّ هر بر ،اخالق     

ولی بدان که دینداران ؛ ن باشدواند متدیّتبه حتم می ،کندمی تربیت

مشق تعالیم  آنان،که  چرا، ذوقی نیست! اخالق به فهمِ صرف را،
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در انسان را  درَکنند که اختیار دخالت خِجایی اخذ می از را خود

 اند. از وی سلب کرده آنجا،

 دخِارَ  دینی، هیچ دستورات با زمان هیچ که! فرزندم باش مراقب    

 ناامعلوم  آناان  تادوین  مکاان  کاه  قاوانینی . نگیاری  باازی  به را خود

  هایچ  من،. باشد برخوردار انسانی اعتبار از تواندنمی ونامرئی است،

 اعاالم  باا  کاه  ندارم یاده ب و ندیدم تاریخ در را پیامبری اصطالح به

 ناامِ  هار  یاا  و یَهُاوَه  و اهلل ناام  باه  خاود  کتاب عرضۀ با و خود ظهور

 برخاک جهان، نقاط اقصا در را، گناه بی انسان هزاران خون دیگر،

 نخاواهی  ساراغ  را، زماین  در شاده  تثبیات  دیان  هایچ  .باشد نریخته

  د...باش دوام و قوام یافته ،ریزیخون بدون کهداشت 

 حَلق بر را خود اتنیّ شمشیری، قوّت به که ادیانی آن همۀ    

 ثبت تاریخ به در خود را بقای و اند، دواماستوار کرده هاتوده

 ازحافظۀ ،نداشتند شمشیر به قوّتی که ادیانی آن همۀ و؛ اندرسانده

 .   اندشده پاک تاریخ

 آن درستی بر دلیل جهان، در ایعقیده هر ماندگاری فرزندم!    

 عادتِ حسب بر آدمیان، قلوب بر ادیان دوام .نیست عقیده

اعتقاد کثیری که  بدان .ردخِ و شعور نه مبانیاست؛ تربیت

 حسبِ بَرکه  عادتی .نیست عقیده آن تصحّ بر دلیلِ ای،برعقیده

 . کن فهم تردید دیدۀ به  را، بقایش گیرد،می دوام جبرِ شمشیر
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 اند،کرده امور در خود فهمِ  کلید را، دین که آنان همۀ»   

 «.کنندمی باور بیشتر را تاریخ هایدروغ
 خاود،  بقاای  بارای  را، معاالَ  هایکتاب همۀ کهاست  کتابی ازمن  سخن     

 کرده است. و ؛کنددوام خود می و همۀ علوم را قربانی بقا وند؛ دامی مردود

 نوشاته  ساین مقدّاصاطالح   باه  کتاابِ  در که گویممی ایآفریننده آن از من،

 که ،مقدس اصطالح به  هایکتاب آن پیامبران طورهمین و اندآورده و شده

 تعلیماات  و هاا کتااب  ایان . است زده رقم را آن بنیاد تاریخ، در نامی ابراهیم

 هساتند  بشاری  حیااتِ  تاریخِ هایدروغ ترینبزرگ از همه ها،آن در مندرج

 حماقات  قناداق  در هاسات قارن  خاود،  تعالیمِ جبرِ به را، ما انسانی حیات که

 است. کرده پوشکفن خود،

 !   عزیزم فرزند   

 !کندمی ورشُعله آدمی جهلِ را، شَر شرارۀ   

 آنان همۀ. زندنمی چنگ مکتبی هیچ ریسمانِ به پُرشعور، شدۀ تربیت خِردِ   

 منزلتِ کشند،می تعریف به را، خود تِهویّ مکتبی، به  شدن لمتوسّ با که

 انسانی تعریف حوصلۀ مکتبی، هیچ. کرد نخواهند فهم را، خویش انسانی

 هر .کند هدایت تو، انسانی فهمِ به ترا، تا است نکرده ذخیره خود در ترا

 در ترا که آن نه کند؛می دفن خویش، در ترا خود، تعریفِ عرضۀ با مکتبی،

 تعریفِ به تو، اگر توست؛ خودِ در تو، حقیقی معنای .نماید معنا خود،

  !باشی شده مُشرَّف خود، انسانی

 :  گفتمی مبزرگ پدر    
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 نه کنند،می فهم خِرد کاخِ مَعنادانانِ را، کلیدی سخنان !فرزندم    

 !دَرَک  هِدَرگَ معنادَرانِ
 نان پخت برای مجالی دارد، اینشسته گُر در هایشعله که تَنوری     

 طعم به مطبخی در را، هاخورشت ترینجاافتاده همیشه، .داد نخواهد

 که شعورِ،بدان .باشد رسیده طبخ به خاکستری، حرارتِ در کهنشانند می

 اندنشده خلق آن برای از موجودات، .رساند خواهد تو، به ترا، شده، تربیت

 بیشتر، آنان، فهمِ با تو، تا اند،شده خلق آنان .شوی سرگرم آنان با تو، که

 .آنان مزاحم تا شوی، ِخود مشغول

 تطهیر آبی هیچ جَماع، داغِ هاینفس جز را، دینی اراذالن    

 این کاسۀ در را خود بیهوده کنم،می رتصوّ گاهی. کندنمی

 درازائی را، جهالت با توأم شعوریِبی. امکرده ترید پیشگانبالهت

 فهمِ از خوانند،می آخر از را تاریخ که آنان است؛ تاریخ وسعت به

به  د انسان، جزرَفساد خِ .اندکرده غفلت تاریخ، معانی کالنِ خِردِ

ترین مجتم  پذیر نخواهد بود؛ که بزرگامکان یان دین،لّحیلۀ متو

 اند.یان دینی شکل دادهمتولّ را، شعورانِ تاریخ بشربی
 هر در را کسی هر واندتمی که است مَرضی شعوری،بی که امگفته بارها     

 خود آلودۀ قبلی، هشدار بدون تحصیلی و مدرک هر با ،مکانی هر و زمانی

 خود وقاحتِ کهآن بی باشد؛ وقیح تواندمی شرایطی، هر در هرکسی .کند

 .کند وقف شعور، و تربیت کتابِ به درمانی، برای را،
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 هیچ شعوری،بی .است استثنائی و فرد به منحصر هرکسی، درشعوری بی    

مگر مدرکی که تو  کند،نمی ارائه خویش دقیق شناسائی برای ایشناسنامه

 عالیۀ مدارج به را خود که شعورانیبی خطرِ برای اثبات آن، در عجز بمانی.

 این بیشترِ که است؛ عوام حماقتِ از ترکالن بسی اند،کرده نمزیّ نیز علمی

 در .کنندمی خودمَدارج  و القاب  خرجِ را، همگان شعور،بی دارانِمدرک

رسم  شعورانبی جانِ در را، شنی   اتِخصوصیّ این شعوری،بی کتابِ مبانی

 به کند،می سیر شعوریبی جانورِ شان،جان در که آنان همۀ و اند؛کرده

 :کنممی سفارش آن فهمِ  به جِدّاً ترا که اندشده تجهیز زیر صفاتِ

 .اندان کردهشان پنه، که در نهادِ جانفجی  خودپسندی -

 رد انسانی ترا فلج کند.تواند خِکه می ل شدن به اموریمتوسّ -

ه مرا و ترا به فهم آن راهی راز هستی،ک به کشف رمز وعی بودن مدّ -

 .نیست

 .خویش نف  به امور همۀ مصادرۀ در حد بی انگیزینفرت -

 .کندنمایی می،که در قالب تقوا خودمتکبّرانه خیرخواهی -

ل شدن به با متوسّ ،امور تحلیل برای العادهفوق زیرکی و هوشیاری -

عمال خویش؛ برای نفوذ در محیط اَمغلطه و سفسطه، برای توجیه 

 .اطراف خود

 .رانو متفکّ خردمندان جامۀ به شدن مُلَبّس -

، خودت هویّبرای جا انداختن  ،و اذهان عمومیفریب دادن جامعه  -

 .اولیاء الهی تحت عنوان
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 و ممتاز اجتماعی هایموقعیّت کسبِ برای شرط و قید بی تالش -

 .اطرافیان کردن قربانی با شاخص،

  .نفوذ قابل غیرِ ناخودآگاهِ ضمیرِ -

 امتناعِ و .دیگران کردن خفیف و خوار با قدرت، برای کسبِ تالش -

 .شرایطی هر در انسانی صفاتِ بروز ابراز و از وقیحانه

 .خود هایتریننزدیک از حتّی ها،آدم از رحمانهبی یهااستفادهسوء -

 .انسان و موجودات عالم خلقتِ کرامتِ به مطلق توجّهیبی -

 طرح با ،خود فکری مرام اساس بر زدائی،انسان در متبحّرانه توجیه -

 .برداریخود برای بهره اطراف محیط کردن جمتشنّ و ؛هادروغ

قادر است ذهن نابالغ را  که ،دالیل ارائۀ در نکردنی باور  تبحّری -

 .کور کند

 . ناخودی و خودی به ،هاانسان انسانی منزلتِ و حریم تقسیمِ -

ل شدن به عناوین الهی و کتب با متوسّ عموم، اذهان زیرکانۀ فریبِ -

 .س یافتهتقدّ

 تهویّ و خِرد کردنِ آلودگل با شعور،فردِ بی ،کهاین تروقیح -

 مگر تا کند؛می گرفتار خود دامِ در را هاانسان شعورِ ماهیِ دیگران،

 کباب خویش مطام  تابۀ در خود، شرورانۀ نیّات برای را، هاانسان

 .کند

 صورت به ،را انگیزینفرت و وقیح رفتارِ که است کسی شعور،یب -

 که اختاللی ایجادِ از و دهد؛می بروز خود از عمدی، و ارادی کامالً
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 رساند،می دیگران به که آزاری از و آورد،می وجود به کارها در

 . است خشنود بسیار  قلباً

 اشکالِ به هستی، هایپدیده همۀ و نوعهم به آزاررسانی و ویرانگری -

 .است شعورانبی  تِهویّ الینفک جزو مختلف،

 خویش نف  به امور را، همۀ که است آفرینش موجودِ تنها شعور،بی -

  .کندمی مصادره

  جانِ معنویّتِ تعادلِ مدام، که کسی کن یقینکه: و نهایت این -

  .است شعوریبی موجودِ قطعاً ریزد،می هم به را خود قربانی

 همواره کردم، هوشیار بدان ترا شعوری،بی از که تعریفی مختصر این     

 .کن امور فهمِ برای خود، خِردِ معیارِ و مِالک

خِرَدساوز،   تفکّاری  آنان، ایادی و  اسالم دینِ یانششم، متولّ قرن اواخر از    

شاعوری را  ا کتااب بای  تدادند  رواج این سرزمین ون، درجبریّ در نشر عقاید

 وبرجاسات؛   پاا  خااک  و آب ایان  در ناوعی  باه   هناوز  کاه تر کنناد؛  حجیم

 آناان دل  کشتارِ هاست که به سانسور مُهلِکِ خردمندان  ویان دینی، قرنمتولّ

دیان،  های  بارز تفکّر جبری، فتاوای متولّیاان   یکی از نمونه. اندمشغول کرده

هاست که هیچ  خردمندی مجاز نیسات تاا باه    برای کشتارِ آدمیان است. قرن

جان انساانی خاود    چنین کند، اگرقلم به سخن کِشد؛ که  ،نقد دین و مذهب

 یانِ دین خواهد کرد.  قربانی احکامِ متولّ را، با بیان هر مطلبی،

 سَالّاخی  باه  جامعاه،  جمعای  فرهنگ کردن فلج از تفکّر جبری، قبل این      

 است. خِرد، مشغول صاحبان تحلیلی و خِرد اندیشه کردن
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نسابت باه    تاا  و نادارد،  نداشاته  حاق  سارزمین  ایان  در کس تا امروز،هیچ     

 طتوسّا  شادیداً  ،کاه هار ناقادی   نماید؛  ارائه اینوشته ابراهیمی، ادیان تحلیلِ

 محکاوم  یاا  و گرفتاه  قرار آزار مورد آنان  ایادی مزدورِ واین ادیان،  متولّیان

، خردمناد، در طاول تااریخ    گنااه و هازاران انساان بای    و است؛ شده مرگ به

 شوند.  می و اند،قربانی فتوای متولّیان ادیانِ ابراهیمی شده

، قربانی فتوای متولّیان دین پهلوی، صدها انسان حکومت دورانِهمین  در    

 ایان  بازرگ  محقّقین از که -تبریزی  کسروی از آنان، احمد اند. دو تنشده

 ناد؛ کاه  بوداش، سید محمدتقی حدادپور و منشی -شدمحسوب می سرزمین

 .ندگردید از مسلمانان و به فتوای متولّیان دین، ترور جماعتی دست به

 وجاود  ما تاریخِ در ،فکرخردمندان و محقّقین و صاحبان از ،کشتار بسیار     

 تردیادی،  هیچ بی نمائی، مراجعه مملکت این خونین تاریخِ به اگر که دارد؛

 از این عظیمی بخش کهترورها خواهی رسید؛  و هاقتل این از کالنی فهم به

 باه  ، ۀ جماعات تشایّ  علمیّ هایحوزه فتوای مُلّایان ارشد کشتارها نیز، توسط

 -خمینای  جَعلای جمهاوری   نظاام  در -ماا   زمان است. درهمین رسیده انجام

 چاون  خاوری آدم جمهاوری  ریاست تصدّی دورۀ در اروپا،ایران و در  فقط

 بایش   اش، هشت سال طول کشاید، رفسنجانی که ریاست جمهوری هاشمی

باه فتاوای ملّایاان،     ،ممکان  شاکل  تارین شانی   باه  را فرهیخته انسان پانصد از

 آناان  ایاادی  و خمینی، جمهور جمهوری بی امنیتی آدمکُشِ مأموران توسط

آن  رسااندند؛ و  قتال  در ساطح دنیاا باه    ،هایشاان خاناه ها و ها،کافهدر خیابان

 کسای را از مرگشاان خباری نشاد، خاود      کسانی که مخفیانه کشته شادند و 

و  پرساتان وطان  از هاا، مقولۀ دیگری است؛ که بخاش وسایعی از ایان انساان    
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 زده عارب  شادۀ  ویاران  مملکات  ایان  راساتین  ادیبان و نویسندگان محقّقین،

نااب   اسالم مبانی نقد اهلل، کتابِ وارثان این نظر از انبیشترشهام اتّ که بودند؛

 ناام  وانیتا ده. با کمی حوصاله و تحقیاق مای   بو خمینی اسالمِ فقهِ محمدی و

 . یدریاب تاریخ، را، در صفحات آنها همۀ

در ام کاه حکاومتی بتواناد    ترین سخنی است که تا امروز شنیدهاین مُهمَل    

ل دهاد.  یشاک تیات  ر، نظام جمهووکتابِ این دینا قوانین اسالم باش، جامعه

. اسالم و قاوانین آن، هایچ سانخیتی باا جمهوریات و جمهاوری  نادارد       دینِ 

ده است آسمانی نامرئی اخذ کرتبی که دستوراتِ احکام خود را ازقواعد مک

تواند کرامت انسانی انسان را، و حریم ر است، نمینیز الیتغیّو همۀ احکامش 

ی بارای انساان باه    اسا ت و دموکرجمهوریّا  وهاا را، فهام کناد؛    انسانی انسان

تی را، خاردی  دار نگرداند. هر جمهاوریّ را  خدشه و منزلت او .ارمغان بیاورد

 ری که مکانش را نشانی نیست. دهد؛ نه احکامِ الیتغیّانسانی شکل می

ی باین المللای حقاوق بشار، فقاط در دوران ریاسات       هاا طبق آمار سازمان   

هاازار انسااان روشاانفکر و سیاساای در    دواز یش جمهااوری رفساانجانی، باا  

هازار انساانی    یدند. این به غیر از نزدیک به پانج های مُالیان به قتل رسزندان

ط خلخاالی و  و،  توسّا بود که در دوران خودِ خمینای و باه دساتورِ شاخص ا    

 هاای جناگ  یک میلیون انسانی که در جبههآن اعدام شدند؛ و  مُالیانِ دیگر

ند؛ معلاولین، مفقاودین و جانباازان    تلاف شاد   -از دو طارف  -ایران و عاراق 

و آغازکنندۀ جنگ نیز ،کسای  بازمانده از جنگ، خود کناب دیگری است. 

. اماا خمینای آغااز کننادۀ     به ایاران حملاه کارد   جز خود خمینی نبود. صدام 
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عاراق، باعاح حملاۀ     یک و دخالت خمینی  در امور کشورتحرجنگ بود . 

 در تاریخ خواهی خواند(روزی )صدام به ایران شد . 

 و پادشااهانِ  حُکّاام  همیشه سرزمین، این در گذشته، سال 1188 طول در      

 امورِکتااب  مُتَصادّی  پادشااهی،  سامت  حفظ با نشسته، خود قدرت مَسند در

 . اندبوده اهلل نیز دین

 را، سراغ اینشسته قدرت مسندِ در هیچ سرزمین، این در     

 دوامی خود قدرتِ حاکمیّتِ در دین، نشئۀ بی که داشت نخواهی

 را تا انسان نیست؛ حدّی را جماعتِ بی شرم این وقاحت .باشد یافته

  .باشد مانده بیان در تیقُوَّ آنان، شَرِّ فهمِ از
 در تفکّر نوع ترینخطرناک از یکی که ون،جبریّ تفکّر ششم، قرن نیمۀ از    

 جامعه فرهنگِ در ریشه وقت، هایحکومت حمایت به است، تبشریّ جامعۀ

 محقّقِ هیچ فرهنگِ جامعه را در خود حل نمود.دوانید؛ و شالودۀ همۀ 

 هایچرائی مبانیِ یا و دین تاریخِ امورِ تحلیلِ در توانستنمی ردیخِ صاحبِ

 متولّیان از کثیری جم  ی،نوی اندیشۀ هر ثبت محض به .بنویسد لبیمط ادیان،

 شدند ومی جویا را، نوشته منفور، منب  جماعت این وابستگان و دین

 اهانت موردرا  نویسنده دیده، تعلیم و مزدور دستِبه  قلم صدها. شوندمی

ان یوقاحت متولّ کنند.مینیز چنین  که امروزچنان.  دادندمی قرار خود

 .دانندجعلی میرا )طبری( ریخ تبری تااست،که  قدریه   بجماعت تشیّ

 ران قرآنِترین مفسّیکی از بزرگ زمان خود در (صورتی که تبری)طبریدر

  . همین جماعت در بغداد بوده است
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 و خااک، بادون   آب ایان  انساانی، در  خِارَد  هیچ حضور ،انگار     

 و بیاانِ تربیات    بارای  باشاد، منبعی که مورد تأئید متولّیان دین  ذکر

 نیست. معتبر ،انسانیتعالیِ خِردِ 
پهلوی  ، در دورانِیس تاریخدر اوضاع تدر ،همین بینش و نوع نگرش را     

کشاور،  رِّسینِ تاریخ ایان  توان لمس کرد؛ که به طور پنهانی، بیشترِ مُدَمینیز 

تن و احکااامِ دیناای آنااان و نادیااده گاارف  هاااعاارب کااردن جنایااات نهااانبااا 

در  یدرسا عناوان ننماودن آن جنایاات درکتاب      و، هاای ایان قاومِ   آلودگی

در ایاران   حضاور تازیاان    حمله و از اوضاعِ را به جهل طالبان علم  مدارس،

و  ریخ را، معطاوفِ باه کشاتارِ مغاوالن    فرو بردند؛ و بیشترِ مبانی تادریسِ  تاا  

ز اسالم، باه ایان سارزمین یاورش آورده بودناد؛ و      دیگرانی کردند که بعد ا

های این ملّتِ درماناده، ناشای   گفت و نگفت که همۀ بدبختیهیچ کس نمی

کات  لتکه شادن مم تکه و، ن حاکم دینی بوده باو اربا از تعالیمِ کتاب تازیان

تااریخِ  تدریس  .ثباتی مملکت تا امروز بوده استبه دست این قوم، باعح بی

کاه هماه    تکلایفش مشاخّص باود.    ،در مدارس ایراناز اسالم هم، ایرانِ قبل 

 .تخوان و ابنیاه ماناده از آن دوران  پُاز دادن باه مشاتی اسا      شد درخالصه می

انگاار، تااریخِ ایان سارزمین را از     اوضاع را طوری طراحی کارده بودندکاه   

کارده در ایان آب و    اند. جامعۀ جاوانِ تحصایل  تازیان رقم زده زمان حضور

تازیان که  ، از آن جنایات تاریخیافطور شفّه هیچ زمان نتوانستند بخاک، 

خبریِ تاریخیِ نسلِ جاوانِ آن  ل  شوند. همین بیمطّ ،بر آنها روا داشته بودند

ن ایاا این سرزمین شد؛ و ملّ ، در 1355ایان در سال ت ملّدوران، باعح حاکمیّ

در طاولِ   -و دیگاران  هاها، سحابیبازرگان ها،چون شریعتی -و ایادی آنان 
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باه اروپاا رفتاه و درس     دولات رضاا شااه،    با پولِ پنچاه سال سلطنت پهلوی،

و در ایاان شادند؛   گاوش ملّ هغاالم حلقاه با    به ایران، خواندند و در بازگشت

ردِ جمعایِ جامعاه، مدیناۀ    درخِا  حکومات اساالمی،  و از اساالم  طول زماان،  

محقّقاینِ علاوم    و هفت منجر شد. که به طغیانِ سالِ پنجاه،بنا نهادند ایفاضله

باااره متوجّااه  حااوادثِ سااالِ پنجاااه و هفاات، بااه یااک     از تاااریخ، بعااد  و

مفیاد، از حقاایق    هاای نشار کتااب   شاروع باه   و های خود شدند؛کاریندانم

کاار گذشاته باود. ریشاۀ هماۀ ایان ناوع         کار از متاسفانه، کهشدند. تاریخی 

 دِ مُدرّسینِ دینی جستجوکرد.  های تاریخی را، باید در نحوۀ عملکرحماقت

پرسیدم که پدربزرگ! خوشبختی چیست  مبزرگروزی از پدر     

 گویند؟آن سخن می از قدرکه این مردم این

 فرزندم! خندِ پر مهرِ همیشگی خود فرمودند:لب پدربزرگ با     

رد و اندیشۀ که خِشبختی به سالمتی رساندن عضوی است خو

 است ! نامش مغز آن مأوا گرفته؛ و درها آدم

 دانشمندانِ یافت کهق خواهد آدمیان تحقّ زمانی درشبختی، خو     

به کشف  قادر های خود،آزمایشگاه در دردمند، درد کشیده و

که  س مهلک تاریخ بشر،ترین ویرودارویی گردند تا جَهش یافته

بین  برای همیشه از را اهلل نام دارندی دین و آیتمتولّ ا وملّ آخوند و

ترین زمان ه قدری مهلک است که درکوتاهباین ویروس  ببرد.

 -اندنهادهکه مغز نامش -عضو بدن  ترینِحسّاس قادراست، ممکن

چنان این ویروس،  گرفتارکند. ماتِ العالج خوددر چنگ توهّرا، 
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، که گیرندگان این ویروس کندهای مغزِ قربانی رخنه میولسلّ در

آلوده شدن، تحت هیچ شرایطی قادر نخواهد بود تعادل به محض 

ت در نهایتِ بی اختیاری، با مسئولیّ و ی خود را سامان دهد.عقالن

که جوهرۀ اصلی حیات این ویروس است،  ب،تعصّ از سرشار

طوری در  و نمود. به سختی حفاطت خواهد را مهمان مهلک خود

 ازل، عضو از که گویین خواهد داد ب نشاازخود تعصّ ،این عمل

 !وجود خود او بوده است ی ازالینفکّ

نیستند  قادر هااین آدم ،زماناین روست فرزند! که هیچ از     

مدام به دنبال معنایی  و خوشبختی را در جان خویش فهم کنند.

 آنان قربانی شده است. و جانِ اتاقِ درهستند که سالیانی دراز، 

 شعوری خود را،از بی سرشارب تعصّ مدام تالش دارند گاه،ناخودآ

 ،دلبندم عزیز تو اگر گذارند.سرپوش  ،ریهای تکراندانم کاری با

سعی کن به  خوشبختی را فهم کنی، تمایلی داری تا مگر حقیقتاً

 تا آنجا که در در اطراف خود،  محض رؤیت و فهم این ویروس

صر پلیدی جوار چنین عن توست، گریز را بر ماندن در جانِ امکانِ

   !ترجیح دهی
 نفر بود 888/588/7حدود  تِ ایران،جمعیّ کلِّ شاه،در اوایل سلطنت رضا    

میلیاون   7و بیش از  ود یک درصد از افراد باسواد،فقط حدکه از این تعداد، 

در آن تنهاا قشاری کاه     بهره بودناد. خواندن و نوشتن بی نفر، کامالً از نعمتِ
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معادود   ایان و یا اطرافیان آنان وهمین ملّدانست، خواندن و نوشتن میزمان، 

. شاد ، شاامل مای  خواناده بودناد   یکه در اروپا و دیگر جاها درسا  را کسانی

ه پی ریختا ها دانشگاه پایۀ مدارس و  -شاهرضا -وقتی در دوران پهلوی اول 

ایان   که به تدریس در مدارس مشاغول شادند.   ایان بودند، بیشترِ همین ملّشد

 شاه ایستادگی کنناد، نهایتااً  مقابل اقتدار رضاتوانستند در چون نمی ،جماعت

ایان، به دلیلِ داشاتنِ  ملّ .تطبیق دادند شان را با دستگاه حکومتیخود و ایادی

باه تادریسِ    ،در مراکاز علمای   ،هاا بانوشتن وآشنایی با کت خواندن و سوادِ

 شاده  واردایان ملّاین از تعدادی  ادبیات و علوم انسانی مشغول شدند. تاریخ،

کارده  ائی و آخوندی خود را از تن باه در لّلباسِ م ،علمی و نوپااین مراکز به 

مراکاز  این  وارد گود تدریس در اوالدشانیا  و ؛ندو به تدریس مشغول گشت

که سُکّان علوم انسانی ؛ هااینها چون و دهو بهار مانند دکتر فروزانفر شدند؛ 

ا در ایان میاان، علاوم    دسات گرفتناد؛ و اما   ها و مادارس، باه   را، در دانشگاه

کردناد و غافال از ایان    بی حضور علوم انسانی،کار خود مای  فنی، پزشکی و

که هیچ علمی بدون جوهرۀ علاوم   -هنوز هم هستند سفانهو متأ –بودند 

ایان  رسد و هنوز هام فهمای بار ایان مهام، در      انسانی به تعالی نمی

علاوم انساانی باه تعاالی      معه را،جامملکت  نیست؛ که سُکّان شاعور 

دچاار ضاعف    ،آدمای  دِرَخِا  ،اند، و بدون فهم علاوم انساانی  رسمی

سینی که سُکّان علمی ا در این دیار، مدرّشود. امّمی امور یلی ازلتح

، پیااروی زدۀ خااودنااد، همااه، از اَسااالفِ دیاان اتصاااحب کاارده را

 .کردندمی
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طاور قطا ، توساط    باه  نیاز  علمای  گذاریِ نوعِ تدریس در این مجاام  پایه     

 رود.که امروز بر نسل تو مای  این شد ت،در نهای شد؛ ومیهمین کسان اداره 

ای افکاار اساالف خاود، باه شایوه     تفکّرِ این جماعت هیچ نیست؛ مگر ادامۀ 

 د.دار دین شه در دلکه همه، رینو،

را،  فکاری  دور، هاای از گذشاته  کساانی  یاا  کسی باید دیار، این در گویا     

آن اماورِ رصاد    به اساتنادِ  تا باشند، داده قرار دینی متولّیانِ اِجماعِ رَصَدِ مورد

 شاده، فاقاد   گفته سخن اِلّا و. گیرد قرار اعتبار و امور، قابل طرح مابقی شده،

 هنگاامی  کیفار شاود.   به عقوبتی سخت، که باید گوینده،  اعتبار، و ارزش و

 شاعورِ  توساعۀ  و فکاری  رشادِ  بنادد، می رخت ایجامعه از تحلیلی، خِرَدَ که

 اماری  دقیقًاا  ایان  .گاردد مای  رکاود  دچار امور، در جمی ِ جامعه، آن انسانیِ

 محمّادیِ  ناابِ  اسالمِ با  ،تشیّ مذهبِ بانیانِ به خصوص دین، ایانِملّ که ستا

  آن هستند. خود، طالبِ

وضاوعِ  ای، شعورِ طالبانِ علم را، باه فهامِ م  وقتی بشود در جامعه     

بنادگی    توان، نوزادِ خِارَد را، بارای  خاصّی قفل کرد، به راحتی می

 شاکل  درآدمای  فهام، زماانی   شاجاعتِ نیّات خود، باه بناد کشاید.    

 جاانِ  هایچ . باشاد  شاده  تجهیز شده، تربیت شعوری به گیرد کهمی

 بَساتر  جهال،  قناداقِ  کاه ؛ نیست  فهم برای شجاعتی  را، شعوریبی

 خِارد،  صااحبان  و درخِا  کاه  ایجامعاه  در .شاعور اسات  بای  نابالغانِ

شااعور،  تکاماال بَرنااد،نماای ایبهااره جااان، و فکاار امنیاات از درآن،

 وقتای . اسات  شاده  قربانی ای،جامعه چنین خانۀسالخ در، پیشاپیش
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 به ای،جامعه و محیط یک در را، کثیری تودۀ شعورِ و خِرد، اندیشه

 هار  تحمیال  دادی، تعلیم قدر و قضا مشیّت، ،تقدیر چون باورهایی

 نخواهاد  غیارممکن  اماری  جامعاه،  و جماعات  آن جانِ در مصیبتی

 مجاالی  زماان  هایچ  رد،خِا بای  جماعات  این نشدۀ تربیت شعورِبود. 

تجهیاز   اماور،  فهامِ  بارای  بالغاناه  دیتعهّ ادراکِ به تا یافت نخواهد

 کناد، مای  حمال  خاود  گُاردۀ  خاون، بار   و باروت که ایارّابه .شود

 . کرد خواهد مصلوب را، لبخند سبزینۀ

، ممکنی دلیل هر به را، انسان خونِ ریختنِ که قلمی هر فرزندم!    

 نشده تربیت که خِرَدی .باید کرد تردید احکامش بر داند،می مباح

 شعور بانوی محبوس، خِرَدِ .است پذیرخلل ،دشتعهّ شعورِ باشد،

 را، فهم خِرد پروازِ مانده، قفس در شعورِ و. کرد خواهد عقیم را،

 به مدام عرب، اهللِ چرا که یدبپرساز خود  همواره .کرد نخواهد

 و محمّد و ابراهیم خاندان هستی، خانۀ رصد از تاریخی، تلسکوپی

 هایِشن بَرَهوتِ در تا کند،می رصد هرینالنّبین را، در او تبار

 کالنِ قُلَّکِ حفظِ فرمانِ چرا و نشوند؟ مفقود ،عربستانسوزانِ 

، ابراهیمی دینِ یانِمتولّ به قیمتی، هر به را،س المقدّو بیت کعبه

 منظومۀ در مُعلّقِ کرۀ این در گروهی چرا ؟است کرده توصیه

 ماننده بیش، غباری تودۀ به خود، مدارِدر  چرخشِ در که شمسی،

 در شپشی قاعدۀ به که-را  هاانسان دارند سعی مُصرّانه نیست،
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 و یَهُوَه عرب اهللِ که؛ کنند هدایت راست راه به -نیستند خاک

 نادرستیِ بر کسی چه؟ است کرده حکم آن درستی به ،یهود

به  او، خود جنسِ از جمعی که است رانده انسان حکم خلقتِ

 عَلَم قد هایش،کژی کردن درست برای نشسته، خون به هاییقدّاره

است  شده نهان سوز،انسان هدایتِ این در درستی کدام؟ اندکرده

 آن قبولِ به و اندکرده آن قربانی را، هاانسان همۀ و ترا و مرا که

 اصطالح به این شمشیرِ از که خونی ؟کنندمی اجباراحکامِ الیتغیّر 

 نادرستی، هر از ریزد،می خاک بر آدمکش جویانِدرست

 حیات برای قانون مصوّباتِ ترینخطرناک که است؛ ترنادرست

فرود  اینان، مصوّبات. دهندمی شکل، دین متولّیان همین را، بشر

 به زمان، هیچ را، کسهیچ و ترا، نامرئی است؛ که آسمانی از آمده

 تنها نه تاریخ، درطول اینان. بود نخواهد مجالی مکان، آن فهمِ

 سنّتِ قربانیِ را، شماریبی هایانسان که زبان، بی حیواناتِ

 زاریشن در سی را،المقدّبیت و را، ایکعبه تا ؛اندکرده ابراهیمی

قُلّکِ  آن حفظِ گرو در شان،نان همۀ که کنند، برهوت حفظ

 آن دسته از متولّیانِ دینِ مطرود . واست شده نهان چهاردیواری،

نصیب عبه، بیکثروت کالنِ مجتم  در که از کعبه نیز، شده از

 خاورمیانه و تر، در بالدِی کوچکهاایجادِ کعبه اند، خود، بامانده

کردنِ جیبِ به پُر ،اماکنِ مُتبرّکه زاده وامام ایران، به نامِ امام و
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 را، خود خدای که انسانی اند.هِمّت گماشته گشادِ خویش،

 خود انسانی زمان، منزلتِ هیچ کند،می جستجو نامرئی درآسمانی

 . کرد نخواهد فهم زمین، در را

 ایممنوعه سخنان جزو همه گویم،می که هاسخن این فرزند !     

 ابراهیمی، دینِ متولّیانِ متونِ طبق آن، گویندۀ کهست ا

 مبادا تا! باید مراقب بود. شودمی محسوب( القتلواجب)مَهدورالدَّم

 سِرّ فهمِ به را، سَر بی تنِ که؛ دهی قرار سَر، بی آدمِ ِکفِ در را، سِرّ

این  در دارد. که سَری کندکسی فهم می را، سِرّ .نیست مجالی

 رکه د روی، فهم کنای ممنوعه میبه سراغ اندیشهوقتی  سرزمین، 

، به مصلوب را شماکه همۀ خود بودنِ انسانیِ ی تدارک صلیبی هست

ای از هیچ حُجره -در این سرزمین-کند؛ که اینجا شدن دعوت می

انسانی مشغول که بدونِ طعمِ خون، به کَسبی  دین نخواهی یافت،

سرزمینی زندگی  ین، وقتی درا از چه رنجی فراترد. شده باش

ن سرزمین، به قانونی آکمات بندی اندیشه، در مُحَکه جیرهکنی می

 ل شده است.ها، مبدّغیرِ قابلِ تغییر، برای تداومِ حیاتِ انسان

 کوبند، که تو باوریانِ قبضۀ غیظِ دین، چنان ترا میقاض جا،این     

ای؛ و تو، مجبور به قبول بهرهانسانی بسی بیخواهی کرد از فرایض 

خود را، از مادرِ  شوی که کاش هیچ زمان، سراغِ شعورِباوری می

این تواند بود که  از ترچه دردی فرا و گرفتی.ت، نمیاخردِ انسانی
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 هراسِ از در در این برزخِ حِیرانی و بُهت،خویشتنِ خویشِ تو، 

 اند!تر شدههست تو بسیار و برترند؛ پستآنانی باشد که بسیار از تو

برای   هاستکنند، که سالقبولِ کتابی اجبار می ترا، به فهم و و

من هیچ  د.انقربانی کرده آدمیان را تحقّق آن، جانِ بسیاری از

فهم کرده  انسانی مرا ی سراغ ندارم که حضورِاین هستکتابی در

 کنند؟ ومرا بدان حکم میاست که  ایچه اجبارِ  بیهوده این، باشد.

که هیچ شعوری به  خوانند،که همین هستم، به همان بودنی می رام

ش، نه دانمفهممش، نه میخود سراغ ندارم؛ که نه می فهم آن، در

  خوانمش؟!خواهمش  و نه میمی

کتابی،  می وجهنّ ذارند، مرا به هیچ بهشت واگر مرا به من واگ    

انسانی من  جان در خلقت، بدو را، از هاکتابهمۀ که  ؛نیاز نیست

 به درازای تاریخ! ،ردی هستم بلندخِ و من اندیشه اند.به ودیعه نهاده

سپری  خی است که آن رامن تا امروز، به قدر تاری ای عمردراز

   گمی در کالف سربه  میان خویشتن، در امروز، و ام.کرده

خویش را آغاز  نتوانم شروعِ اند، که به هیچ قُوّتی،کردهام مانسته

اندکِ معاشِ انسانی ۀ این جیر تا مگر !فرزند کنم. خوب نگاه کن

تاریخ به من  گزیده فهم کنی. ارزانی شده است، که به تو را

ندی افکار و اندیشه و شعور ببیزاری خویش را، از جیره آموخته تا

متولّیان آن، حتی آدم بودنم بینم که دین ومی ام ودیده و ؛کنم ابراز
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تا مبادا روزی به فهمِ انسانیِ خود روی  ؛کنندرا نیز، تقطی  می

 بیاورم. 

سوز، را برای گریز از این جماعتِ انسان قوّتِ پایِ خودت     

شعوری آنان، از طویلۀ بیای که به لحظه ،چنان تقویت کن

 ها  فاصله  پیدا کنی.  فرسنگ

 باه  تاو  کشااندن  بارای  -گاویم مای  ترا که -همه هااین فرزندم!      

 باه  سات آن ا در را که آنچه ورا،  جهان تو تا است؛ فهم بلندِ قامتِ

 کنی. فهم تاانسانی جانِ در درستی،
 سفارش گروه سه با از دوستی حذر به انهمصرّ مرا، داممُ پدربزرگم،      

 عمری خود کهفرمود؛ بزرگم میهمان گویم که پدر رات نیز من .کردمی

  ام:کرده چنین

 با ور دورشو؛ مزوّ مدارانسیاست و سیّاسان از :اینکه لاوّ    

 قربانی عنداالقتضاء، ترا، اینان که مکن دوستی مدارانسیاست

 .کرد خواهند خود  شعورانۀبی اهداف
 است، نکرده فهم را شعورخویش که-احمقی هیچ با :اینکه دوم     

که  مشو، نشینهم -تردید داری سالمتِ شعور او در تو نیز و

ضای  خواهد  ممکن شکل ترینشنی  به را،ت انسانی منزلتِ شعور،بی

 حبس به شعور،بی بستۀکپک ، در تنابد ، برایرا حماقت که .کرد
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 خواهد ترا تقویت وقاحت گان،پیشجهل با نشینیهم که .اندکشیده

 .کرد
 با که آنان چه ،ایدئولوژیک تبمک هر از حذرکن :اینکه سوم      

 آدمی مایه هر مَنیّت از که آنان چه و گرفته؛ رنگ خدا و اهلل نام

 قربانی پیشاپیش ترا انسانی مکاتب، منزلت این کهاست؛  گرفته

 به خود، مقاصد راه در ترا، همۀ و .کرد دنخواه خویشاهداف 

 کشید. خواهد تباهی

...................................... 

 شود،  باغ  میمرَاام  نشست، حَرَادر حَمَحرم که 

 شودکِی دشت، بی حضورِ سبزه وگل،  داغ   می

 

 هر ورا معنایی،  تعریفی را تعریفی، و هر واژه هرکه بدان      

 حرمتِ معرفت، مقیّد بودن به فهمِ رفِعُ .است معرفتی را معنایی

 این معانی در فهمِ سعادتِ تو، به که است. باشد خویشتن انسانیِ

 من که-تو  بزرگ پدر ،امنورِدیده متأسفانه، که؛ یآی خود نائل

 فرزندم! بخوان!، تو ماندم. اما بهرهمعنا، بسی بی این از خود، -باشم

 روانه تو، جانِ در که فهمی است در ،تو رستگاری و بفهم! که

 .شد خواهد

.................................................... 
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 :گویمتا ترا چه می ،بخوان پس     

 مرا    نااای   پدر ،   جاانِ   ای بشنو

 سرا   این   قومِ  زَهرِ   شنااااسی   تا

 وبرویاخ ای ن،اتَ هاب دارم اااهارنج

 مگوی  کس با  حذر کن ،اماا بشنو

 کارشان در مَنه سِّر را  ، سَااران  بی

 بارشان بناادِ   خِفت از دار ، هااوش

 اَناد تو پیش  ها  ،دَجاّاله  بسااااا ای

 تواَنااد ریش چَنباار کَک ، بسااا ای

 ها دجّااله این جنس از حااذر ، کن

 ها قااله از   خبااار ، بی  نمانی  تاااا

 خوردمی خونت دورشو ازکَک،که

 بُاارَد  هم  از  ، را  تاو  جااانِ ریشاۀ

 باش هوشیااار  ، پدر جاانِ هماه ای

 کاااش و آه  و فسوس در  نیفتی تااا

 مانااده جانی خفته در خاک و گِلم 

 ساوز های  ساوزها ،   بس  در  دلم 

 دادهنمی فهمی ظرفِ ، را هر کسی

 داانهنبر سَر  می اناادازه  ،  را  بااار
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 راتبیش ناکُ ، را خویش فهامِ ظرفِ

 گَر ، خویش میاانِ  در  نگاردی تا  

 وجود   سِّر دفتارِ    در  ، عیان    ای

 سُجود ؟ در سائی که درگاه به جان

 جُفت   تو  جانِ  پااردۀ با ام  جملاه

 غیار تو  با کَس نشاید گفت، گفت 

 ما جُفت   و  ما  خُفت  و  ماا گفتِ

 سَرا  در  باشد  که  تو  غیاارِ  جمله،

 هیچ است، هیچ ما کار در من، و ما

 پیچ  پیچ  کار به  ، را  خاود مَده  وا

 تو   هستِ فهمِ   ذوقِ در  ، امجملاه

 تو مستِ ، هستت شوقِ در ام گشتاه

 را    راز  و  سِاااّر   ، گفتنااد هاسال

 را غاز  و  راز  فرقِ ،   داند چاه  خَر

 سُود و چه داند شّر ! اندازی چُفتک

 نِمود  و  باُود   معنیِ  داناد  چه  خَر

 رودمی  لنگان لنگ ، مقصد  به خَر

 خَردمی ،   مشق    فهیمی  خَر کجا 

 تیز  به  اسبی  چون نه  اما ،  رودمی
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 ریز و رنج  پر کُند را ، جان صاحب

 عقیقای هیهی خَرکردن،که بانگ

 عَلیق  یارِ   ای  ،خود  گامِ  کن تُناد

 ستا بسی   مقصد  دوریِ  و ما  باار

 ستا کسی  ،مقصد ، ما باااارِ  انتظارِ

 نیست  اندوه جزه ب  ، هِیهِی حاصل

 نیست  کوه جانِ  به  فهمی  ، را مور

 نیست هیچ هوشی را،گوش جانِ خَر

 کیست،کیست؟بخواندمعنی می آنکه

 کرد فهم  گوشی  هوشِ را، معرفت

 کرد فهم  موشی هوشِ  ، را لَبن آن

 شودمی   پنهااان جملاه  در ، مَعنِئی

 دجااانِ   کژی ها   را    جَوَ    ریشۀ

 وجود    پنهانِ   سِاارِّ  کن  نظار رو 

 دود  ز  تَش  هایحلقاه ببیناای تاااا

 من  ساازمدَ  ای و راز ای هماه، ای

 من   بساااپارم ،  کالمِ   راز   هاوش

 نیست  ،گفت در عاشقان،  جانِ سِّر

 نیست خُفت لحاف در ، فهمی هیچ
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 زدن چشمی در سُرمه چون را، تیره

 بدن  در دم هر است، اندازی رنگ

 زنی  چشمی  بر ، تیره آن اگر صد

 و تنی جان ایکرده خود از خودبی

 پیادا   نماا  ، را    اصل    دانِ سُرمه

 نماا جا   دانی ،  بر سُرمه ، را  چشم

 کنیمی رنگی   رنگ را خود که  تا

 کنیمی جنگی خویش، با را خویش

 اَلَست از ، را خود تو ندانستی چاون

 هست بود و از ، دَم به دَم اُفتی غافل

 نما   وا  ، خود   در  تنِ معانی  رو،  

 جا  نما هستی ، فهامِ  در  را خویش

 رسیاصلی می به آیی، فهم به چون

 کسی  آیاد   بصر در ، پَستی  نه ور

 لذّتِ     اِفهااام    رانداناای        تااا

 را    خام  جوابی   پناااداری  پُختاه

 شویمی  جان  رسیمی معنا به چون

 شویمی آن  ، آیدت فکر در هرچه

 مکن   بااور     آلودۀ   را خااویش 
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 سُخن  هر بی تزویرها   ایان  بشکن 

 دارمت رازی   که ،  بسپاارم   گوش

 کارمت می   ، هااا  ذرّه   از ، ها ذرّه
......................................... 

 کنم؛ که بسیار حائز اهمیت است؛سخن را، با شعری از مولوی آغاز می     

؛ و درمانِ همۀ خَیِرّاتِ جانِ آدمی است؛ های جانِ آدمیو جوهرِ همۀ پاکی

امور  از اهمّ های درون انسان،فهم موشاگر ترا به فهم آن مجالی باشد. 

 ، هوشیار گردی.جانت رزوّهای مُباید به فهم آن موش است،

این مطلب را  فهم کن، که سه پنجم مثنوی مولوی، سخنانی ساده بیش         

و  مثناوی  کتاب که مولوی به عمد درکه همگان را توان گفتن است؛  نیست

است تا خود  بودهچرا که این بزرگوار،  مجبور هایش گنجانده  است. نوشته

 مضااامین دیناای  در، ایاااناخان و ملّساالّ از تاارس متولیّااان دیاان و قصّااابان ورا 

، آنهاا فهامِ رازِ کاالمِ   تاا از   اناد کارده چنین  که دیگران نیزچنان.)ستتار کندا

خااص را   تا توانساته، مطلبای   ،مولوی نیز را استخراج نکنند.(  انشفتوای قتل

مولاوی، ساخنانِ نُخباه    پنهان کناد.   ایوصله در کِش داده است، تا اصل را،

هاا و موضاوعات سااده، نهاان     گوییکلیدی خود را، در البالی همان سادهو

، کرده است، تاا خردمناداِن خاّصای را، باه کشاف و فهام آن معاانِی پنهاان        

 عرفاان،  اخالق و روانشناسی بایسته بود. مولوی، خردمندی پُر نماید.هدایت 

تاریخ ادیان  کرده؛ ومی شناسی را به خوبی فهم جامعه تاریخ، ادبیات، فقه و

معرض هر اتّهامی قارار   را در ها، او. همین دانستهاست دانستهی میرا به خوب

کرد. این بود م را، به نوعی، به قتلش مجاز مییان دینِ اسالکه متولّ داده بود؛
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که خود را  به سختی در میان مضامین دینی  استتار نمود، تا کسی را به فهامِ  

یان دین، کاری، متولّرغم این پنهانوسعتِ شعورش، خبری نباشد. علی ورازِ 

هاای  شف معاانی نوشاته  آزارش دادند و مدام در پی ک خ، بسیارتاری در طول

هجری   781لوی در سال مورا به نوعی مُوجَّه جلوه دهند. او بودند، تا قتلش 

ر رنجاش از سالطان   . پادرش باه خااط   دفاوت کار   757، و در سال شد متولد

خارج و چندی بعاد وارد قونیاه    ،که موطن او بود، بلخاز  خوارزمشاه، محمد

 ،دوران مولاوی  بحرانایِ  روزگاار  .شاد  -در آسیای صغیر یا ترکیاۀ اماروز   -

 حاکمیاات ومصااادف بااا فروپاشاای حکوماات خوارزمشاااهیان در ایااران      

اماور   ب درمتعصّا  قاومی باه نهایات    .ترکیۀ امروز بود عثمانیان در مندقدرت

دیاوان خاود    مولوی در میان چناین قاومی قلام باه نگاارش مثناوی و       دینی .

کاه  ،بودهاین  ناشی از نیز،های مولوی در قونیه یکی از زیرکی .کشیده است

 و بارای حکومتیاان  زباانی کاه    .هکارد را به زبان پارسی بیاان مای   اشعار خود

مانناد   ،هر چند بعضی از شااهان عثماانی  جا افتاده نبود. )عثمانی مفتیان دینی 

و دیوان وی نیاز باه چاا      انداری به فارسی سرودهخود اشع ،سلطان سلیمان

و  تندنسا دا، زبان فارسی نمای ( اما اقشار دیگر امپراطوری عثمانیرسیده است

 هاای مولاوی  نوشاته ت مانادگاری  تارین امتیاازا  ، یکای از بازرگ  همین امار 

 .گردیده است

 رین مخالفانِ آثارِ مولوی هستند؛تسرسخت نشینانِ مذهبِ تشیّ ، ازحوزه      

را، به نوعی  آثار او سعی کردند در طول زمان، چون دستشان به او نرسید، و

ولوی را به نف  خویش مصادره کنند؛ با موازینِ فقهِ مذهبِ خود منطبق، و م

سازگار کنند؛ و با  فهم کالم او را در ذهن عوام ، به سلیقۀ دینی خود،تا 
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به نوعی بار  و ابیات او سعی کردند هاکاری و تحریف در نوشتهدست

با توجه به  به نف  مکتب خود مصادره کنند. ،را های عقالنی و انسانی اوپیام

کمتر  بودند، اقل تعدادحد تا همین یک قرن قبل در ،امعهجاینکه باسوادان 

کسانی  ای خواندن اشعار مولوی و دیگرسوادی بر شد تاکسی یافت می

به که بودند خوران آنهارهجی یان دین ومتولّ ،بیشتر و ه باشند،چون او داشت

 تصرف درو دخل  توانستند بامی دسترسی داشته و هاباو کت این مناب 

 خود درج و خِسَنُ در ،شدمی و یا به آنها حکم چه مایل بودندهر ،هاآن

آنها کلمات و معنای  و؛ در اذهان عمومی جامعه نشر دهند و؛ عمال نماینداِ

 کاری که با کتاب قرآنِ).جا نمایندبجا و دگرگون ف  مکتب خودرا به ن

زمان  در و ،از زمان ابوبکر شروع شده این تحریف .ه استشدخود اینان نیز 

خالفت امویان این تحریف به ثبیت دائم  در و .رسیدخود عثمان به تکامل 

دلیل بارزی  های آن خودآیه و هاترکیب سوره و تاریخ تدوین قرآن .رسید

تحلیل بوده  عقل واهل دل،  ردگرا وفردی خِ ،ولویم( است. امراین  بر

 ازکه ؛ عقالنی است امور غرق در ،کالم از شروع او،سر مثنوی اسر است و

ا ای او پی برد. امّهت نوشتهعقالنیّتوان به می ،هاهمان نخستین سروده

 ،بعضی جاها در ،زیرکی تمام گاهی با ،هاوابسته به آن خواصّویان دین متولّ

خویش  تا سود اند،تحریف کرده به نف  مکتب خود دگرگون و را اوابیات 

ت یّحائز اهمّ را که بسیار مهم و هایک نمونه از این تحریف حاصل نمایند.

 کنم:نقل می برایت ،است

 گوید:که می دفتر مثنوی بیتی هست در    

 تمکین بودسخت بی ،پای چوبین          ودابچوبیان  ، پاای استداللیان
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 ،ش سرشاار از اساتدالل  اسات   ه سخنک ،چون مولویکسی جالب است!     

 قطعاً ،هاتحریف گونهاین؟ داندب نپای استداللیان را چوبی توانستهچگونه می

ناوع  . بسایار از ایان   دینای در ایان کتااب رخناه کارده اسات       یانتوسط متولّ

فهام   عرفا نیز های کلیدی دیگرکتاب و این کتاب در یتوانرا می هاتحریف

ب خاود  از زبان عرفا در کتا  ،، کلمات و معانی بی معناقدر جمالتآن. کنی

هاا، باه   را باا ایان تحریاف    و کالم عرفاا اند که باور کردنی نیست؛ نقل کرده

ارتبااط باه دیان و     هاا نیاز،  و همۀ این نقال اند. ل کردهانگیزی مبدّمعانی وهم

مولاوی   ایان اسات کاه   یااد شاده،   بیت  درستِصورتی که در  مذهب دارد.

 :فرموده

 ن بودتمکی، سخت بیپای چوبین          ان چوبین بوداااای اسطرالبیاااپ

کاه تاو از   هماین  به ذکر منب  و مأخذ محتاج نیست؛ ،گونه مسائلفهم این     

ه داشته توجّ .ت و سقم آن نظر دهیتوانی در صحّمیامری باخبر شدی،  کلّ

در  .اناد ایان مصاراع را تغییار معناا داده     ،با چه زیرکی ،که این جماعت باش

 واساس اساطرالب   بررا  امور خودکه  را کسان آنپای  ،صورتی که مولوی

؛ نااه داناادشااان را ناااقص  ماایاتحرکاا و چااوبینانااد، کاارده اسااتوارم تااوهّ

اگر  .لیل را؛ که خود نیز یکی از آنان استتح کی به عقل وگران متّاستدالل

 توانست مثنوی را خلق کند. نمی نبود،

از نظار معناا و ناوع    کاه   ،وجاود دارد  این بیت، بیت دیگاری  ذکربعد از      

 شود:که عینا نقل می؛نداردابیات دیگر  باهیچ سازگاری  ،نگارش

 سر کز ثباتش کوه گردد خیره                ور اان دیدهزم ر آن قطبِاااغی
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را  کلمۀ غیر است. -عبداهلل پسر محمد - امبر عرباشاره به پی این بیت،     

خواهد بگوید فقط اوست که اصل استدالل در بیت فهم کنید که می

مابقی  ارتباط با در این بیت کامالً اند.ودهمابقی بیه ،است معالَ ت ویّبشر

ع دوم اکه در مصر ،سرهکلمۀ خیر مخصوصاًمعناست؛ بی ربط و، بیابیات

 سر، در ادبیات دوران مولوی رایج نبوده است.کلمۀ خیره .شده است عنوان

 ،ساختند، چون برای پیغامبر عم منبر انهحنّ ستوننالیدن  ،مثنوی لبه دفتر اوّ)

لب کرده اق هامیان این سروده در این بیت راگویی کسی  (.مراجعه شود

ی تا حدّ ها،چون مابقی سروده .ندازدبی ا جاتا بیتِ پای چوبین ر است،

، درخت نخل داند که چوبی خشک ازمولوی هم می .دارد را دالیل خود

به سخن زبان  دتوانمان نمیهیچ ز مدینه شده است، مسجدسقف  که دیرک

برای ی، در مسجد روز که تو بگوید وکند؛ صحبت  دمحمّ با و بگشاید

استفاده  منبر رانی ازنخن برای ساآل چرا ،ردیکمن تکیه میبه  رانیسخن

این  و ،ل شدن به این مضامین دینیمتوسّ وبا عنوان  مولوی؟ کنیمی

میان این  در رای خاصّ معانی تا سعی داشتههمواره  اساس،و پایه ی بیهاهقصّ

دست  هم از با این شیوه، تابوده است؛  کالم او که جانِ پنهان کند هاهقصّ

درهمین  .گفته باشدرا عیان و هم سخنی ناگفته ؛ گرددامان  یان دین درمتولّ

که است  اساسو پایه بی یمابق ،بیت چند از نظرصرف ،انهستون حنّۀ اُقصّ

 .است بیت بیشتر نبوده چندهمان  مولوی نیز، منظور

در همین قارن حاضار    -به ظاهر  مفسّرِ مثنوی -تقی جعفریدآخوند محمّ     

  است، یکی از همین کساان اسات؛ کاه ساعی     که خود از جماعت اهل تشیّ

هبش تفسایر کناد، تاا مگار     العین به نف ِ مذهای مولوی را به رأینوشته کرده
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ردِ   معرفی کناد؛ و از خِا  فقهِ تشیّ فردی مذهبی و معتقد به موازین مولوی را 

 برداری نماید. مذهب خود، بهره انسانی مولوی، به نف  دین و

، در کاه تاو   مشقِ ساالمتی خواهاد داد  ، خِرد ترا آن معانیاما بدان فرزند!      

اساتدالل   در ،ردو درساتی هار خِا    .ایتی درست کسب کارده قوّها، فهمِ آن

 .منطقِ آن نهان شده است پسند ومحکمه

 

 

 ها: انبار، گندم، موشمعانی عارفانه

 

 فرماید:می مولوی     

 کنیممی گناادم   انبااار،   ایان در مااا

 کنیااممی  گُااام آماده جماا  گناادم

 هااوش به ماااا  آخاار   نیندیشیااممی

 موش ازمکر است گندم در خلل کین

 (کناااادآن  می ما   انبار  بااا   )مااوش

 کناد(می  خون  ما  انبااااار فنی ،   در)

 کن ماااوش شّارِ دفا  جاااان، ای اوّل

 کن جوش  گندم، جما ِ در وانگهااان

 (بارزند سر    جااان ، صبحِ نور که )تااا

 زناد( پااار  تَن  ،  کرکسِ   کریهِ  آن)
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و خود  ندارد موالنا تعلق به قرارگرفته، پرانتزها میان در که ابیات )آن     

 باشد.( کمک حالِ معنا در این نوشته بیشتر، فهمِ برای اضافه نمودم تا

 :از عبارتناد  داریم؛ کاه  مهّم گزینۀ سه ما فوق، ابیات در باش داشته توجّه     
  .موش و گندم انبار،

باه تفحّاص    ها، به فهمِ آن سه واژۀ خوب، نظار در معانیِ عارفانه     

 کن.

در ایان هساتی   همین جان و تنِ من و توست؛ که بدین شکلِ حاضار،   انبار،

 ، شکل داده است. لی که در آن هستیم؛ و من و تو را، به شمایحضوردارد

 و شااملِ علاوم   و ؛هاا و کساب علاوم مختلاف اسات     اندوخته و گندم،     

تاا   ؛انساان  انساانیِ  خردِ یعنی، در شود.این انبار ذخیره می در کهاست  فهمی

؛ کاه بای فهامِ ایان     را، باه مرحلاۀ انساانی صاعود دهاد      هویّت حقیقی آدمی

نخواهد ها، انسان را معنایی نیست؛ که آدم، جز جسدی مُتعفِّن، هیچ اندوخته

 .  بود

 تَشاکّلِ  تربیات، باا   بر اثر که منحرفی است بیمار و عناصر آن و موش،     

 خااود در را مااا حقیقاایِ همااۀ زنااد؛ وماای پَرسااه هااا،آدم شااعور در ایویااژه

و هاا، چیازی جاز تربیاتِ غلاط      کند. ایان ماوش  و قربانی خود می خورد؛می

 .نیست ، هیچهای غلطباور

خاود،   برای ما، انسانیِ درونِ معنویّت و در ما، و جان تن ها، درموش این     

و  هادایت  ،خاود  به حیلۀ را، ما همۀ  گاهی کهاند؛ داده ترتیب مستقل هویتّیِ

 خاود را  و نداشاته،  فهمای  هاا موش کردن معدوم به اگر ما،. کنندمی تفتیش
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 آنان، رنگ رنگ هزار هایحیله در باشیم، تجهیز نکرده ها،آن نابودی برای

ها، همۀ آن باورهائی هستند که هساتیِ ماا را در خاود    اخت.)موشب خواهیم

که هستی ماا را در خاود تعریاف     هستندجانورانی  ها،این موش. اندفرو برده

ایان   تارین و فرباه  ترینکه ترا گفتم، یکی از بزرگشعوری، بی آن کنند.می

 (  .هاستموش

ترین جانورِ جانِ آدمیان اسات؛ کاه اگار باه     شعوری، بزرگبی     

خالصی از دست آنان تجهیز نشویم، باه بادترین شاکلِ ممکان در     

 ردخِ توانست نخواهیم شد؛ وقیدِ قربانی شدن آنان گرفتار خواهیم 

 تعاالی  باه  خاود،  در -ستا انسانی شعور مأوای ترینبزرگ که- را

 وارسته سازیم. و بکشیم

 خااود باارای مااا، جااان جااایِجااای در مااوذیِ ماازوّر، کااه ماازدورانِ ایاان     

 امور، تجهیز توجیهِ فریبندۀ الحِسِ به همه اند،دیده تدارک وسیعی تشکیالت

تواناد جاانِ   الحِ ممکنی که میترین سِیعنی تجهیز شده به خطرناک .اندشده

هاا را، هایچ توضایحی درماان     ما را و همۀ ما را قربانی خود کند. کاه ماوش  

 .بیند نه توضیح، تدارک میهمۀ خوراک این موشان را توجیه کند.نمی

برای  که چرا دهد. توضیح را امور واندتنمی زمان هیچ شعوری،بی     

 که است. کسی نیاز پسندِ انسانی،محکمه مدارکِ به ،ضیح دادنتو

شعورِ  از امور، اِبراز برای همواره کند،می فلج خود در را شعوریبی

 توجیهی نه از تعالیم حافظۀ گیرد،کمک می خود، توضیحی یافتۀتوسعه

 خود.
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 این .گویممی شعوریبی هاآن به من، که توجیه معناهاست همین     

 کرده تبحّر کسب انسان، تنِ همۀ هایاندوخته خوردنِ در چنان ،شعوریبی

 است. فهمِ آن غیرممکن که

 هاا را باه  بتاوان آن  ندارند،کاه  صای مشخّ هیبات  هایچ  شعوری،عناصرِ بی     

 کشید. تعریف

 در چنان.شوندمی رنگ، تکثیر هزار به که هستند، جانورانی جانِ ما، در     

خود،  را، در حقیقی انسانِ منِ نیّتِمَ که ناپذیرند، خستگی خویش، کارِ

 کنند.می  مصادره خویش نف  به -ما را همۀ و - مرا و داده، تماهیِ تغییر

گوناگون  عناوین و تعابیر مثنوی، به جایجای در را، مولوی هاموش     

 سفارش و ها،حذف نمودن آن ها، وآن فهم به را، ذکر کرده و انسان

 جانِ ، دررا عِلم با توأم شدۀ شعورِ تربیت که کسی است. نموده هدایت

 فهمی و ها، ادراکموش این فهمِ به توانداست، نمی کرده روانه خود

 اموری است از یکی نشسته، مادر  هایهمزاد این به توجهیبی .باشد نداشته

قبوالندنِ  در شعورانِ بزرگِ تاریخ،اَبَر بی .بیابیم ایچاره آنان فهم به باید که

با متوسّل  خود در جانِ ما، بسیار تَبَحُّر دارند؛ و مدام نادرستفرزندانِ  نوعِ

اند. ها را نشانه رفتهخودساخته، جان انسان یاخالق و یشدن به مضامینِ دین

به  را، کالم خود اعتبار و اند.های کالن خود را، کتابِ اخالق نام دادهدروغ

 این .اندنموده ممهور اند،ها مکانش دادهدرآسمانهی که پشتوانۀ اللّ

 نف  به ما، هایندانسته و ناآگاهی غفلت، از چنان نشسته، ما در همزادهای

 آنان، حضور بی تواند،همواره نمی انسانیِ ما، یّتمَن که برند،می سود خود

 ها،نیامدنخوش این ما، جان در گاهیکند. خود را تعریف حقیقی هویّتِ
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 خوش ها وداشتندوست ها،و خواستن هانخواستن و ،هانداشتندوست

 ها،آن نادرستی و درستی تفکیکِ که اندآمیخته در هم در چنان ها،آمدن

 یا همزادها، آن فرمانِ از ها،این همۀکه  است. شده مشکل بسیار امری

 معنویّت ما، در درون در ما، میان در نیز، همه که کنندمی تتبعیّ ها،موش

 چون هزاران و من چون هزاران و جریانند در ما و جان ما، بودِ همۀ ما، در

 مشغول مانجان معنویّت در سیاحت و سیر ما را، به واقعیِ خودِ عینِ

کنند که ترا، به می  زندگی درونت در و تو، در ،تو چون هزاران و اند.کرده

تِ در تو نشسته، جَعلِ این هویّفهمِ آنان فهمی نیست؛ و ترا هیچ فهمی به 

 نیست. 

د، وسح بدخُلق، تویِ تندخو، تویِ حریص، تویِ گریان، تویِ تویِ مانند     

 تویِ مکّار، تویِ تیزهوش، تویِ عاشق، تویِ مهربان، سودجو، تویِ تویِ

 تویِ خَیّر، تویِ مغرور، تویِ بدبین، تویِ اق،خَلّ ساده، تویِ زیرک، تویِ

 تویی و هزاران و تویِ... و تویِ... تویِ بد ، و تویِ... نیک،تویِ  شرور،

 کاری را به یک هر که کنند،می زندگی تو، در تو، نام با یک هر تو، چون

 تنِ مالکِ و شریک را، خود و را، خویش مشغولند و آن به اند، کهگمارده

 اند.داده شکل -هستی گونهاین امروز که -ترا  و اند؛تو کرده جانِ و تو،

 سیر تو، در هست هستیِ در و تو، باورهای در و ،تو توئی، در چون هزاران

 خود و اندکرده وشخ جای تو، تِهویّ کُنهِ در و .برندمی به سر سیاحت و

را  خود هستند، تو تو، در خود مانند به که، آنان همۀ دانند...می تو مالکِ را

منزلت  و خِرد و در ،تو وجود تو، و واقعی و جانِ تن را در خود باطل همۀ و

 همه اند؛ کهنشانده تهویّ تو،  به تهویّ در و ،تو تشخصیّ در تو، و انسانی
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 تو و مالک را خودآنان  .دارند همراه به خود ترا، با انسانی حِسّ و ترا نام نیز

 تو در که -ها بدل  آناصل و تویِ میان تشخیص و گاهی، دانند؛می تو همۀ

 تو چون و چنان است؛ ممکن غیرگاهی  و سخت بس کاری -اندشده نهان

 اند.نموده نیز، دشوار تو خودِ برای حتّی ،تو از ترا واقعی فهم نمایند، کهمی

هستند نیز، همه  تو در که آنان که ایکرده باور تو که اند،کرده با تو کاری

 توست. همه خود و توئی

 ندارناد  ربطی تو، انسانی منزلت و تو به آنان، از یککه، هیچ صورتی در     

 باه  دیده،تعلیم موشانِ آن نیستند. مربوط تو، تمامی هست به ، اصالً و فرزند!

 در را، و تاو نیاز اماور    کنای؛  بایاد فهام   گوناه ایان  اماور را  آموزند کهتو می

 تعریفای  که ایکرده باور تو اند.داده تعلیم بدان ترا که ،کنیمی بیان تعریفی

 تو اند. بهنشانده آن باور به ترا نیست؛ که باشد و نباید تو درف یتعار این جز

مذهب، اخاالق   دین، فهمِ با ارتباط در گونه،را این خود خِرد اند کهآموخته

 چناین  حیاتات،  زماان  طاول  در نیاز  تاو  گیاری؛ و  کاار باورهایت به  دیگر و

ترا تعلیم  ،باشی که آنانکه در فهمِ  معانی،آن اند کنی؛ و به تو مشق دادهمی

 کنای،  فهام  مقدّس را اینان و بخش این دهندمی تعلیم تو به دهند.می داده و

 را ایعااده مشاارک؛  را و جمعاای مرتااد را گروهاای را کااافر؛ بخااش وآن

 بادتر  و اشارار؛  را ایدساته  و ،نابکاار  را افرادی خائن؛ را کسانی و ،نادرست

 !  باطل و ناحق را  آنان و ،حقیقی را اینان ،کهاین

تاو، باه    را در عشق ورزیادن  و را، داشتن حتّی دوست مزوّر، موذیان این     

تعلایم   زماان، بادان   طاول  در تارا،  خِاردِ  فهمِ کشند کهتعریف می ای بهگونه

 کاه  کنای  فهام  باید گونهآن را، داشتن دوست که اندآموختهتو به و اند؛داده
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 ،را خاوردن  و ،را پوشیدن و، را و خوابیدن ،را ، نظافتاندآموخته تو به آنان

 رواباطِ  فهامِ  یترا، حتّ و همۀ ،را داشتن دو تعهّ ،را گریستن را، و خندیدن و

 هماان  فهامِ  قادرِ  را، باه  هماه را!  همبساترت  و جفات  در انتخاابِ  ،تو انسانی

انساانیِ   منزلتِ کهگونه آن کنند؛ نهمی حواله تو به تو و تو، در درونِ موشانِ

ها شوربختی ها،ها، خشمعداوت ها،کینه .کنی فهم باید و کند؛ فهم باید تو،

 .خواهندکنند که خود میگونه در تو تعریف میآن ،و بسیاری دیگر را

 تاا  دارناد؛ مای  عرضاه  تاو  باه  ،یافته تقدّس اوراقی در ها را، گاهموش  این    

 و تاو تعلایم   مان  باه  کنند؛ و ، قان به عملی فهم را، درن م تو و مگر باورهای

. ناداریم  فهام  عاالَم، حاقِّ   در فهمای  هایچ  نیز، باه  ایناز  غیر به که ؛دهندمی

 قاانونِ  مکّاارِ  ، واعظاانِ ماروّجِ  کنای  این عمل غیر اگر به کنند کهچنانت می

سات  ا معیااری  کاه -مقدّشاان   کتاابِ  حکمِ در زمین، به خدایانِ الیتغیِّرِ نظمِ

 خاویش، کبااب   جهالِ  جهانَّمِ  درآتاشِ  را ماا  -تاو  و مان  خون ریختن برای

 ت ابااراهیمِ خااود خواهنااد نمااود؛ وسَاارِمان را، قربااانی ساانّ کاارد؛ و خواهنااد

 در شاده،  دیاده  تادارک  پایش  از کهناۀ  قاانونِ  هماان  اسااسِ  مان را بار جان

 هایچ  ،را تاو  و من کشید؛ که خواهند صلیب به خویش، شعوریبی چالِسیاه

 گارو  در را، ما و همۀ جان ماند.نمی هلِکگردونۀ مُ این از گریز برای مجالی

 منزلات  از فهمای  هایچ  که کنند،می لمبدّ گورستانی به نابکار، موشِ هزاران

 نماند.باقی نمی فهم، برای مان،انسانی

در صاورت   هماه  اند،کرده روانه ما همۀ جانِ در ها کهحیله این     

 کاه  متولّیاانی  مقاصاد  و توسات؛ بارای   مان  کردنِ اَبزار لزوم، برای
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 تاا بتوانناد ماا    است؛ شده خالصه تو و شدنِ من ختهاَ در شان،مناف 

 تهی کنند؛ تا مگر سودِ خویش حاصل نمایند.  را، از ما
گوئی  با خِردورزان آن مقایسه کنی، خوران دنیا را،پدر! اگر خِرَد عزیز     

ارزنی کوچک، به مقایسه  تاریخ را، در کنارِ دانۀ هیبتِ جانورانِ ماقبل

 ای!کشیده

یقین داشته باش  .فهم کنی نشستگان راتدر قِلّ اتربیت کن! ت خِرَدت را     

های پنهان دانه تو، !های زمین، منقرض خواهند شدماموتکه روزی تمامی 

نهان شوقِ نَمّوی انسانی   در هاست در خاک، هموارهرا دریاب! که قرن

 اند. شده

 و وَهم این از را، شان طوری است،که ما، تعالیمدین متولّیانِاین        

 باقیبرای خالصی  ،یفهم و ادراک هیچ ،اندنشانده ما در که بیماری،

و  من هویّتِ و توست؛ و من و جانِ مَثَل، تن در انبار که گفتم .نمانده است

 حیات طول در آنچه همۀ معنای به گندم و توست؛ و من همۀ و توست؛

و  !بدچه  و خوب چه ایم؛کرده و کنیممی فهم امور، ۀو هم همگان خود، از

 کنند.به نف  خویش مصادره می را هاهستند که آن گرفته رانینابکا ،هاموش

 هایاُسطوره در که گندمی .است گندم همه، نشیند،می ما جانِ در چهآن

 به همواره انسان، شدنِ مطرود. یماهشد طرد بهشتِ، ازبه خاطر آن  ،دینی

ما را به فهم  که ای استاندوخته منزلۀ به گندم، دانۀ هر اوست. فهم خاطرِ

 تو و من جانِ و تن عمرمان، در طول در گندم، دانۀ هامیلیون. رساندمی

 که دراموری است  از ما ادراک و ما، فهمِ از ناشی همه، که شود؛می ذخیره

 و .کنیممی فهم ،حس و خِرد سایۀ در را همه کنند؛ کهمی سیر ما پیرامون
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 پُرشعور، و خِردی اگر ،کنیممی حواله خود درون را، به ذخائر این چون

 در حیله و ما، انسانیِ روزگار نباشد، ما در شدهتربیت و خِرد پُر شعوری

 آن تجمعیّ حضور مواظب که باید شد. خواهد تباه ها،مکر آن موش

 هانپن ما جانِ در ،کودکی دوران از که باشیم؛ خود درونِ یهاموش

 ماانسانی  همۀ که اند؛شده بندارهقدّ بالغانی ،هاموش همان امروز، و اند؛کرده

 تاریخ، خودکامگانآن  مانند درست .اندکشیده حبس به خود تفتیش در را

 خود، آموزدست شعوربی ایادی همکاری که با هستند شعورانیبی اَبَر که

 اند.کرده خود، گرفتار آور تَمنیّاتِخفقان هایحبس در را کثیر جماعتی

 دوران از شده بالغ هایموش برای ما، درون کودکِ فهام نابالغِاَ خوردنِ

 ورودِ ِفهمِ به مَحض مَکّاران، این .است بسیار عادی امری ما، در کودکی

 تحت را او سختی، به و گیرندمی را او گِردِما،  جانِ و تن به واردیتازه

 آن اگر .دهندمی عبور خود غربالِ گزینشِ از داده و قرار خود آزمایش

 گذشتۀ شدۀ تربیت و آموخته و شده، گرفته معیارهای با ،بیچاره واردِتازه

 اعمال چونهم دقیقاً باور، قابل غیر سرعتی به باشد، نداشته سنخیّتی آنها،

 هزاران و سپارند؛می خاک به خویش، جهل گورستان در دین، متولّیان

 فرو  تو و من انسانیِ شعورِ در و من، و تو خِردِ را، در مُهمَل توجیهِ

 از را، ما وارد،تازه این قتلِ با بکَشَند، که باور این به مرا، و ترا تا ریزند؛می

 خَالص داشته، را ما آرامشِ زدن هم بر قصدِ که خوفناک، نابکاری چنگالِ

 آن مُهمَلِ توجیهِ فریبِ باشی، نشده بالغ خویش، فهمِ در اگر ،تو و اند.کرده

 چنگال از را خود که کرد خواهی باور تو، و خورد؛ خواهی را هاموش

ترین امور، بزرگ ب درتعصّ .ایکرده خالص کالن، جهلی و حماقت
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 هیچ کهام گفته بارها ماست. رای انهدام شعور انسانیب ها،ابزارِ موش

 خوردنِ به کهآدم!  االّ خورد؛نمی را یسمّ هایعلف صحرا،در ایگوساله

مدام  باش که هائیکتاب مراقب .داده شده است زیرکانه تعلیم سَمّی، هر

نباید کسی و یا کتابی از  ،عارفانه معانیِ برای فهمِ دهند.می مشق هابِدان ترا،

 فهام در زیر پاهای خودِاَ ۀهم .ندک امور هدایت فهمِ به را ماد تا بیای یآسمان

خواهی آن زمان  ،را کردننه تماشا  ،اگر خوب دیدن را بیاموزی؛ توست

 و ؛را قط  کنی های درون خودموش سرِ خویش، فهمِ توانست به خنجرِ

که ، لغات جوشیده از معانیِ .ییجانت بگشا ، به رویراحقیقی  دروازۀ فهمِ

 ،جای مانده است را نثر بر و شعر ۀبه گون ی راستین،رفاعُ زبان قلم و در

کار دیگر ،گشوده شود یاگر این دروازه بر روی کسکه  زیرکانه فهم کن.

آن فهم  بر را ست که عرفاا تنها کتابیانسانی،  اخالقِ کتابِ .تمام است

یعنی  ،کتاب اخالق .اندما تعلیم داده به آن نیست که ،اخالق کتابِ است.

ارث به  ،به ما ،گذشتگان ما از اعصار و قرون طول رکه د اتیتجربیّ متما

 و .زشت است امری نکوهیده و ،که دزدی مفهوماین  مانندِ ؛است رسیده

فهمِ این  .باطل است ،دروغ .موجودی درست نیست به حریم هر تجاوز

 همیشه و بدار دوست توانیمی تا شود.اخالق محسوب می کلید ،مفاهیم

 و دوست بدار زیبائی را .هستی عناصر ۀهم همه و دستگیرِ و !عاشق باش

چون آرامشِ خویش هم آرامش دیگران را، !بیشتر معنوی را زیبارویانِ

آن یک  و؛ یک صفحه بیش نیست ،نظر عرفا اخالق از کتابِ محترم شمار.

 بهفهم کنی،  را کشف و اگر آن که ،است یکف دست به قدرِ ،نیزصفحه 
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که دوست داشتن و عشق  ای.کرامت انسانی خود نائل آمده حتم، به

 سرلوحۀ آن است. ورزیدن،

مقدّم  دانشِ او که بینشِ آدمی، بر! تنه دانسن ،است ممهّ فهم     

اما به  ؛دارد خود ها را دردانسته ترینِدانسته ،المعارفدایره کتابِ .است

 همان یک کفِ فهمِیعنی ، خود رسیدن به فهمِ .فهمی ندارد هیچ خود

 آن معانی که اگر نورِشود؛ حاصل میمعانی کلیدی  ازای که دست نوشته

 لی درهمَهیچ مُ دیگر کنی،فهم  -اندشده جدا یتواقعیّ حقیقتِ از که -را

 تِبه واقعیّ که ما گذارندنمیما، های درون موش .ماند باقی نخواهد تو، جانَ

خودمان را فهم  حقیقیِ خودِ و ،خودمان راه یابیم درونِ حقیقتِ از منفکِّ

پس، . جان ما را ترک کنند ،هاهمۀ این موش باید ،که اگر فهم کنیم .کنیم

 یوغِ از زیرِ ،نخواهند گذاشت تا ما ،ما جانِ ست این غارتگرانِا طبیعی

 هاهستند کسانی که در تقویت این موش .آنان جان سالم بدر ببریم مارِعاست

د. کننحبس می ما در، را خود ما مناف  و؛ رسندکالن می هایسود به ،در ما

، هابه قتل این موش، ما کنند تا عمل چگونه ما دانند که باخوب میاینان، 

ترین شکل ممکن یرکز هب مجهوالت، را از ما .نکنیمفهمی هیچ 

 ،هاچرائی یکی از آن مجهوالت و حاصل کنند. سود خود تا ترسانند،می

 .استو آخرت مرگ 

انِ که ترا در زم مرگ است، از ترسِ تو ناخلفانِ تاریخ، به خاطرِ     

مرگِ  تعاریفی برای بعد از و کنند؛حیاتت، مقتولِ عقایدِ خود می

بیهودۀ خویش، در اسارت های عدهوتا ترا به ، اندکردهعَلَم  تو،

 خود حبس کنند.
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 کهکنندطعه میقِطعهاین نظر قِ از ،را رفاعُ ،دنیا دین و آن سوداگرانِ     

 یانِمتولّ .کنندمی هدایتمان درون یهاموش این با مبارزه را به ما عرفا،

 موشِ پرورشِ کُلُونیِ ترینگبزر و .ترین ویروس تباهی بشرندمهلک دین،

این  .باشحقیقی  ی عینی وهاموش اینبسیار مراقب  !هستندها انسان جان

 لِیچنان دال و ،چنان توجیهات قابل قبول ،گرحیله و هربِهای فَموش

باور ما، کنند که روانه می ماجان  درۀ مغلطه، فافلَدر  ،پسندی راحکمهمَ

 در که باید اند.که به ما ارزانی داشته ا،خود ر همۀ باورهای در کنیممی

 تا ؛باشی رسیده بالغانه فهمی به خود، هایشدن و هابودن میان کشاکش

کودکِ نابالغِ  دادنِ فریب که ؛نمایی تجهیز ،هاحماقت فهمِ به را خود

 تااستحمار!  برای است اَبزاری ترینساده خِرَدخور، جماعت برای جانت،

برای فهم درست  کنند. هدایت ،شعوریبی گورستان به را، تاانسانی جانِ

اندیشی عرفان چیزی جز خوش ،اصالً اندیش باشی؛که خوش باید عرفان،

 کاری با دین و و ری با خدا ندارد؛کا ،عرفانی خردِ عرفان ونیست! 

 عرفان به تو جماعت گریزان است.این  از بلکه بسیار نیز مداران ندارد.دین

 معانی را، وای استخراج کنی؛ معانی تازه تعابیر و ،هااز واژه آموزد تا تو،می

 اند وگونه که تا امروز به تو آموختهآن دیگری فهم کنی، نه جورِ

از این  چندکه مواردی ؛ شویمعانی آشنا  با درستی،به  که باید آموزند.می

 .شودبه فهم درست معانی هدایت  تو،ذهن  تاکنم نقل می ،ذیل در ها راواژه

معنایی  هر و ؛معناییتعریفی را  و هر ؛ستفی ایتعرای را هر واژهنوشتم که 

هماهنگ  توبا زمان خود که فهمِ آن معرفتی را داشته باش  .معرفتی استرا 

 .نداردرا  توان تعالی بخشیدن به تو ،خرد فسیل شده باشد.
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 در شده اشباح و اشباع واژۀ یک جز چیزی : خدا،گفتمی پدربزرگم    

 لتوسّ با مانده، خود در بدبختِ تودۀ این که ؛نیست ضعیف هایتوده ذهن

 .بخشندها خالصی مینادانیو  هاضعف از ناشی  مصائب از را، خود آن، به

در  و اقویای مذهبی امحکّ فریبندۀ و نیک کردار به ظاهر و گفتار، پندار

 عفاضُ برای قانون، گذارانبنیان و واعظین از نیز، همه که نشسته،  سلطنت

 طول در که ها،سخن ها ووعده این همۀ است که ثابت کرده من به هستند،

 ،شده داده رسوخ جامعه عموم ذهن در خور،آدم تودۀ دو این طتوسّ تاریخ،

 الیقِ بدبختِ عوامِ قشرِ ،وسیله بدین تانیست؛  بیش بزرگی هایدروغ

 خوب حفظ کنند. خود بردگی سیطرۀ در را استحمار و استعمار و استثمار

 تاوادار کردند را  ما متمادی اعصار در قرون و کهآنان بیندیش! ببین و

 خوب کنیم، رتصوّمحض  حقیقت یک را، آنان بافتۀ هم به مهمالت

 ترینوحشیانه به را ما شعوری خود،بی جانور با توانندمی چطور که دانندمی

 را همدیگر کهآن بی تا ؛کنند تحریک دیگر،یک علیه بر انسانی عمال ضدِّاَ

 .کنیم جدا خود نوع هم تن از سر و شویم، تشنه خون هم به  ،بشناسیم

 ایتوده هایآموزه با چگونهکه  تماشاکن جنگ هایجبهه در را سربازان

 .رسانندمی خوراک را خود شعوریبی از سرشار جان هایانگل شعور،بی

 غرق را خود نوعهم جان و کنند زدائیانسان تا انددیده تعلیم کاران،تباه این

 نام و اندندیده را همدیگر بار یک برای یحتّ سربازان، این .خون کنند در

 هایسرنیزه با را همدیگر هایشکم چگونه ببین. دانندهم نمی را یکدیگاااار

 این که کنندنمی فکر این به ایلحظه اصالً و کنندمی پاره زهرآگین

 ؛دارند مادری تمامند؛ به انسانی ،آنان خودِ چونهم ،بیچاره گانشدکشته
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 و ؛انسان نام به منزلتی و ؛برادری و خواهری ؛فرزندی و پدری و همسری

 و اهلل، نام به و دین، نام به و پرستی وطن نامه ب اینان، .انسانی قاعدۀ به یحسّ

 در سربازان تا بدان، را این .اندشده هم خون تشنۀ دیگر، عناوین هزار

 نخواهد مدال شعوریبی ژنرال هیچ نشوند، قطعهقطعه ،جنگ هایجبهه

 فهم بسیار! نکنند منصوبت ژنرالی هیچ سربازیِ به که باش مراقب! گرفت

تعاریفِ مهمل  قربانی ،شرایطی هیچ تحت را خود انسانی منزلت کهکن 

 در خدا، عاطفی بار .خواهندنمی هیچ تو، جز بردگی کهنکنی  واعظانی

 جانش گرداب در راانسان  تواندمی که ستا ابزاری ترین، قویشعور تو

 ابزار ترینقوی از تا باش مراقب کنی. فهم خدا به غلط، اگر تو،کند؛  غرق

 ترا، همۀ تا نبینند تدارک تیغی اند،ت نام دادهکه معنویّ اتنشسته جان در

 . کنند خود ناتمام مطام  قربانی

 تشویق نوعتهم شتنکُ به ،خدا کتاب و خدا نام به ترا کسی هر     

  پرستش به ترا اگر که! کن تردید ش،افهمی خدا در کند،می

 مباح ها راانسان خون ریختن کردندکه مشغول خدائیچنین 

 برای اینان، سخن شد. خواهد تقویت تو، پرستیبت مجال داند،می

 برای، اهلل آن حضور فهم  که است هیاللّ سخن تو، کردن داغنقره

 تصحّ اهلل، از توانست نخواهی زمان هیچ تو و .است غیرممکن تو

 -کنندمی جاری تو بر یانشمتولّ که-را محکاا آن سقم و

 او حضور زمان هیچ زنندکهگردن می هیاللّ دّارۀه قَترا ب .جویاشوی

 که جاهر .کرد نخواهی فهمدر زمین  خود، انسانی شعور به را
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 بدهند، تو خورد به تفسیر با را خدا خواهندمی که دیدی و شنیدی

 فهم ای بسازند.ردهبَ تو از و کنند دور ،تو از ترا خواهندمی که بدان

 و گرسنگی فهم که است، ساده و راحت قدرهمان خدا، درک و

 زمانی را خدا .کشید فهم به تواننمی تفاسیر با را خدا .تشنگی

 .باشی کرده فهم  عمیقاً را، تاانسانی خودِ که شناخت، خواهی
 و ضعیف طبقۀ برای قرآن هستندعی که مدّ همان کسانند ،این جماعت     

 .نداشتند خود نیز شعوری به فهمی حتّ که ؛است آمده همحروم مکّ و بیسواد

 در سوادش که است آمده ایطبقه چونهم یکهدایتِ  برای که کتابی

کتاب  و نوشتن و خواندن از و نبوده دستش انگشتان اندازۀ به اعداد شمارش

 ناشی کجا از کتاب، این از تفسیر همه این ،نداشت نداشته و ایبهره هیچ نیز

به  کتاب و پانصد جلدعربی، شود؟ که فقط کسی چون ابنمی و شده

آن خدا به نگارش  رای شناختِجلد کتاب ب صدهفتصدبیش از روایتی 

چه  قابل فهم نباشد،ها نوشته که با این همه کتاب و یخدای ده است.درآور

 ظاهری معنی تا گرفته قرآن باطنیِ معنای ازو تو دارد؟! حاصلی برای من 

در شعور انسانی ما جای  ،که این جماعت دیگر،سخن  هزاران آن، و

 یهایآدمشعوری بی ناشی از ،توو به من  هاتحمیل همۀ این نوشته .دهندمی

     شعوری خویش ندارند!شعوری به بیهیچ که  ست،ا

 دربه اسارت گرفته  ها زنده دارد و تناسلی آلت یک که عربی     

 شمارش در را، هفته ایام فهم که ایقوارهبی جرثومۀ چنینخانه؛ 

 از شعوری چه ،است دادهمی نظم زنان با شاخوابگیهم تعداد
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 خود بهکه  .دارد خود ذخیره ناقصۀ کَلّ در الفاظ، باطنی معنای

 .هدایت کند ماانسانی منزلت به مرا دهد،می اجازه

 و غارت و بارگیزن و اشیعیّ جز که ،جهل از سرشار قومی     

 باره،یک به کهشد  چه؛ کردندنمی فهم را عملی یکدیگر، کشتار

 هااین؟ شدند نمتمدّ ملل دیگر برای ،الفاظ باطنی مفاهیم شارح

 هاتملّ باور در تاریخ طول در شمشیر زور به کهاست  مهمالتی

 آنان انسانی تهویّ و ملل غارتِ تازیِکّه مگر تا؛ است شده نشانده

 برکات از یکی نیز ،قرآن الفاظ در باطنی معانی ذخیرۀ حتماً .شوند

 تحلیل مبانی از و آورندمی کم هرجا .است عرب اهلل معجزات و

 معجزه ،قدر و قضا ،تقدیر ،تمشیّ ،مصلحت از شوند،می دور خِرد

 را، خود مخاطب مگر تا برند؛می سود هااین چون الفاظ هزاران و

 از فهم که بَدَوی، در نهایت تِملّ .کنند گرفتار خود حماقت دام در

 میان در ،ظافتن اصولِ شارح باره،یک به کرده،نمی فهم را نظافت

 نتمدّ ترینبزرگ  وارث خود، ت،ملّ آن که شوندمی مللی دیگر

 . بوده است  خود گذشتۀ تبار از
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 عکس و حقیقت

 

نقشی  خردِ آدمی، پرورش درست توسعۀ که درین اموری از نخست     

 توحوش  حول و که در ست،ا و تحلیل اموری ،درک و فهم د،ندار یاساس

به فهم هر  عمیقاً. و تو باید شودجاری می در تو ،همهاموری که ند؛ گذرمی

، تا یت زیر نظر بگیربا دقّ ،آن امور را در خود حضورِو  ر شوی.یک متبحّ

به  این فهم، تصاویر در ذهن خود دست یابی.آن ت حقیقت و واقعیّبه فهم 

و استادان و  هاباه نیاز دارد که توسط کتت و توجّدقّ ،ممارست تربیت،

به شعوری  که، فهم این امورتر اینو مهم .شود ، در تو تخلیهمرشدان صالح

 استادان و توسط مرشدان و نیز که این امرمحتاج است؛ تربیت شده 

همۀ آن  از یعنی گرفتن معنا، عکس، .بود خواهدسّر صالح می هایباکت

گرفتن عکس  در اگر تو .کنندمی حوش تو سیر حول و هایی که درپدیده

دچار نقص شوی و به خطا  خود، فکر عقل و خرد و در ذهن و ،هااین پدیده

 هر تصویر پس سعی کن تا را از دست خواهی داد. فهم امورحقیقت  ،بروی

گیرد، با حقیقت آن عکس انطباق داشته باشد. تو شکل می ری که درما

  !نه با شعار با شعور فهم کن، را امور

 باه  دسات،  در کتااب  بیدارفهمانِ از تاریخ، کشخُرناسه هایختکبَ همۀ     

 نااام بااا را، خااود نکاااح قبالااۀ توانااد،نماای بَختَکاای هاایچ. هراسااند در تشاادّ

 غرق شده آنان گیخداگون در خردمندان، شعور که؛ کند ممهور خردمندی

نهاان شاده    شاان شاریف  فطارت  در خردمنادان،  بهشاتِ  قطعیِ سندِ است؛ و

 است.



 فروهر 58

 و کناای مطالعااه دور هااای گذشااته از را، عارفانااه مطالااب و عرفااان اگاار     

 ،کنی فهم گذشته عرفای و نویسندگان عقاید و فرهنگ اساس به و ،بخوانی

 نظار  باه  درسات  چنادان  دهناد، عرفاانی ارائاه مای    ازخاردِ  که امروز، مفاهیم

 حااکم  فرهناگِ  مضامین که چرا. دش اهیخو گمی در سر دچار و رسدنمی

 خاودِ  دورانِ مردمِ برای و هست بوده دوران همان خود مختصِّ دوران آن بر

 سافانه متأ ،هم ما ادب بزرگان. ما روزگار برای نه است، بوده فهم قابل هاآن

 احکاام  و دیان  یاان متولّ از خاوف  و سیاسی دالئل به - ما روزگار تا را همان

 کنناد می نقل  متفاوت هایشیوه به را مطالب آن عین و ؛اندداده ادامه -دینی

کنناد؛ کاه    بااز  را مطلاب  خواهندنمی اصالً و. کنندمی تفسیر و نویسندمی و

 هاداستان آن.هستندغرض مُ یاو  ویا ترسهاست، آن این یا به خاطر فقر شعور

 قتعلّا  تاو  مان و  باه  که دورانی. است نشده نوشته ما زمان برای مطالب، آن و

 آن در اصاطالحات،  و هاا معانی واژه. است متفاوت بسیار دوران آن با دارد،

 هماان  مخصاوص  هام  تعاابیرش  و باوده  فرهناگ  همان مخصوص فرهنگ،

 را مسااائل ی،خاصّاا بیناایجهااان و ادراک بااا دوره، ایاان نساال. اساات  دوران

  اسات  عرفان مبانی تریناصولی  تو وجود که کن فهم خوب را خود. دبینمی

 آن. تریناساسی از نه

 

 اصول و ثاثا فرق

 

 نقشاۀ  یاک  مباانی  بار  را آن ماا  کاه  ،ماند می ساختمان یک مثل «اصول»     

 ،... و حماام  و خواب اتاقِ ،آشپزخانه چون هائیبخش با ایم،ساخته مهندسی
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 داخال  در زنادگی  بارای  که اشیایی است و ابزار و ادوات مانند ،«اثاث» ولی

 را اثااث  اامّا  ،اسات  تغییار  غیرقابال  ،اصاول . ایام چیاده  هام  کناار  هااتاق این

 خسارتی هیچ و داد تغییر و کرد جاجابه مرتباً ،سلیقه و ذوق مبانی بر توانمی

 هار  دارد، بنیاادی  مشاکل  ،شاان اصاول  کاه  هاا آن هماۀ  زناد. نمای  اصاول  به

  دردی هایچ  باه  گرفتاه شاود،   کاار ه با   هاا آن اصاول  داخال  در کهچیدمانی 

 مکتبای  هر .است سرمایه و وقت کردن تلف ویرانه، کردن بزک. خوردنمی

 خاود  و ؛شود آن یمتولّ و دهد اختصاص خود به را خرد مبانی کندمی سعی

 ارتبااط  در هامروز که کالم این معرفی کند. ،جهان در خِرد نگهبان و بانی را

 باه  خردگرائای،  و خاردورزی . است مهمل بسیار ،گویندمی هاهعرفان با خرد

 و تعالی برای تاریخ، طول در بشر. شودنمی و نیست مربوط دینی کتاب هیچ

 دیان،  و. اسات  نداشاته  خارد،  از گارفتن بهاره  جاز  راهای  هایچ  خود،تکامل 

. اسات  بوده  تاریخ طول در، بشر تکامل سیر در خرد، تعالی مان ِ ترینبزرگ

 و داده پارورش  دیان  سافرۀ  در را عارفاناه  رتفکّا  دارناد  ساعی  کاه  آنان همۀ

 تاریخند. عیارِ تمام گویانمهمل تریدکنند،

 بااقی  جهاان  تاا - دو ایان  میاان  آشتی. است ردخِ با دیرین عداوتی را دین    

 نیست. پذیر امکان -ستا

 آیه و مسیح، اصالً واطالع است! بی «انجیل»کتابی به نام  وجود از مسیح،    

بدان کتاب،  تا نیاورده است؛ برای نوع بشر ،ی نامرییکتابی از طرف خدای

ها را، نابکارانی عَلَم همۀ این نابکاری داده باشد. «سمقدّ انجیلِ»نام 

 ییهابرگ چنین کتاباند، که بردگی من و تو را، در برگکرده

 .کنندجو میوجست
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 :گفتمی بزرگمپدر   

فتی است های کُلُبه دروغ اذهان عموم، در دینی، ت هرمشروعیّ     

، ترین دروغ ادیان. بزرگکه درآستین خود، نهان کرده است

از  ت این قداست را،که مشروعیّ ست فرزند،ا پرورییسقدّ

 هر از اند، تا منِ انسان را،کسب کرده خدایان مخلوق ادیان،

 .باز دارد هاط با چرائیارتبا سئوالی در

و  هاماتّ همه، ،«خدا با حاربمُ» و« رتدمُ»کلماتی چون  !فرزندم    

های خود کتاب برای حفاطت از ،یان ادیانجرمی است که متولّ

به  ،هابااین کتاند. مانی نامرئی نازل شدهآس که ازاند؛ کردهابداع 

ل شدن با متوسّ م،مقابل منطق عل درخود  مراقبت از دلیل عدم توانِ

جامعه، قوام جمعی  خردِ رد را، خود یّتمشروع گان،به این واژ

اعتقادی که منطقش بیمار باشد،  هراین طبیعی است که  د.نبخشمی

 ت هرانیّحقّ ل خواهد شد.به چماق متوسّ ،برای تثبیت خود

داوری  یتوان، میکه ترا گفتماین سخن  در قیاس با، ای راعقیده

به عروس  جز کند،فهم می خویش را که نکاحِ بادی خر .نیک

 .نخواهد داد دیگری وصلتهیچ تن به  شعور،

 در ،«هوَهُیَ» و «وهلُاَ» ۀتوطئ به یهود، جانی هایخاخام و کاهنان    

 که اند،فروکرده جامعۀ بشری حلقِ در قدر دروغآن ،تاریخ طول

 آدمیان شعور از را عقالنی کالم هر سقم و تتشخیص صحّ
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 هارشعا یابد،می توسعه آدمی شعور که میزان هر به .اندگرفته

برای بَزکِ قامت دین، اختصاص  علمی که هر .شودمی ترکوتاه

 انسان را تشدید خواهد کرد.  تِذلّ یابد،می

های بکردن قال فرو که بارا مخور!  گوگران مغلطهتوجیه فریبِ    

خاک  در دارند، صغارت این صغیرمدام سعی  حلق دین، درعلمی 

به  ست که تراا افساری هند. کتابِ دین،ه جلوه دموجّ ،مانده را

فضیلت  آنان که سعادت و مۀه کشید. خواهد خندق جهل فرو

 کنند.، عَلَم نمیهاهبرای هدایت تود دین را کنند،طلب می انسان را

 انسان را شعورِ توسعۀ فضیلتِ ادیان ابراهیمی، همۀ طول تاریخ، در

با تعالیم  که ترا، از کسانی !اند. حذرکنقربانی بقای خود کرده

 خوانند.کتاب ادیان به رستگاری می

 ،هلوُدل اَ ریشه در که همه، مهمالت ادیان را، اگر ،که بدان     

ای صفحهای صد هزار مجموعه در را، دنوم یهود دارق و هوَهُیَ

مهمالت اینان بر جای  از ،خروارها ناگفته باز گردآوری کنند،

خرد  قطعی مرگ بهدین  یا که رسید روزی خواهد خواهد ماند.

 تجهیز دین  اسارت از خالصی به خرد، یا داد، خواهد فرمان

 شناسم،نمی تاریخ در را، عارفی هیچ من، گفتم، قبالً .شد خواهد

به  که بودند، فُقها اینباشد؛ همواره  کرده مصلوب را فقیهی که
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 آجینشم  خود، یاهاوفت در را عارفان مجعول، احکام حیلۀ

 .اندکرده

 در پهناور،به دریائی  جز حقیقی، شکار مرواریدعزیزم!  زندفر     

ای ! تا ترا به برکهمراقب باش ای امکان پذیر نیست.هیچ  برکه

 به یغما برند. تا گنجِ عظیمِ اقیانوس جانت را، مشغول نکنند،

خود در  تا سُکّانِ کشتی خویش را، باش،ناخدای جان خویش 

، مصلوب رذیلت ذنِ، بدون اُهیچ فضیلتیکه  هدایت کنی.

دفن  جواز را، هایانِ سیاست و دین، فضیلتولّشود. وقتی متنمی

 کفن در گانِپیشرَذیلت شان را،نناگورکَ به حتم، کنند،صادر می

حذرکن از این جماعت، که شّر  دارخواهند بود.عهده کف،

 تمامند!

 :گفتمی بزرگمپدر    

خزائن مهمالت خود  از ،اند مدامکه آموخته همۀ آن کسانی    

جائی مجبور خواهند شد، تاوانِ  در روزی و ،الخرهاگذارند، بمایه 

 . ه حقارت کشیدۀ خود را جبران کنندخردِ ب
 بله نیست.الیق اَ ،شایسته ، که سخنِکنمام و باز تکرار میگفته همیشه ترا     

 که منزلت انسانی خود کسانی فهم بایدکرد، درگفتار را  صالبت درستی و

 کنند،ق، تعیین میقالی محقّعُ هم، شعور را وسعتِ معیارِ و کنند؛هم میف را

 !غمُبلَّنه فقهای 
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ان این شو. اند، دورنهاده خود دینی بر کسانی که نام فقیهِ توانی ازتا می     

ای برای گلوگاه ادهزیر تشکچۀ خود، قلّ که همیشه در همان کسانی هستند،

 نیایشی که اینان به تو هر اند.انسانی تو، پنهان کرده شعور ِتو، و ردخِ

کرنش  به خدائی کند.می ترذلیل و تر،توکوچک در ای ترا،خد آموزند،می

 . لت انسانی تو، در او حضور نداردکه منزمکن 

ترین سخت در حماقت راشود میتو  من و روزگار ی دروقتندم! فرز     

باقی  جائی برای فریاد بلوغِ خِرد، دیگر اکی کرد،عناصر طبیعت حکّ

که  اکی نکنند.حماقت را حکّ تو،جان انسانی  مراقب باش در ماند. نخواهد

ۀ او بیض اگر،ا امّ ندارد. ، نهندمی ردۀ اوگُ پاالنی که بر برفهمی  هیچ االغی،

آدمیان نیز  بیشترِکند! اب میپرت قامت خود، دو لگدی به قدر را لمس کنی،

هیچ  کنی،می شعورشان سوار در سخنان سنجیده را، که،همین و چنینند

ای دۀ بیضهسخنی به قاع اگر اامّ کنند.ابراز نمی آن کالم، فهمی بر

ذوقی  وجهند! جای می از، قامت خود دو به قدر ی،شان خُرد کنگوشدر

 درکه هاست میفهبه خاطر همین کور کشند.می به نمایش خود، گران از

سواری   کثرتی کالن، ازگر، قلیلی سیّاس حیله همواره، ،کرۀ خاکیاین 

 .گیرندمی

فهام به اقیانوسی از اَ را، او ای از فهم،پیاله ک،مُدرِ ی انسانِبرا    

پیاده گسترۀ فهمی  ساحل ِچنین در اگر، و نادان را، کند.می هدایت

 رغبتی نخواهد بود. جهل،های ماسه بازی کودکانه در به جز کنی،

که کسب  چرا پایانی نیست. کثرت جاهالن را، که هیچ زمان،
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حوصلۀ  در که این سختی، است، به زحمتی کالن نیازمند شعور،

 گنجد.ابله نمی

که اگر بالغانه  ست،ا ایتنها مزرعه دوست داشتن، رزندم!بدان ف    

فراموش مکن!  روز محصول بهتری خواهد داد. هر سش کنی،هَرَ

هر  که از زند،خراشی در جان آدمی می عشق اگر بالغانه باشد،

 دره ، بجان از خاکِ ، سرهزاران تخمِ دوست داشتن ،شیارش

 دینی که داعیۀ حکومت برفهم کن؛  این مطلب را عمیقاً کند.می

ی بقای خود از تن جدا ، سرهای زیادی را براداشته باشد سر

 .خواهد کرد

ریشه دوانده است، جان آدمیان  جهالت از زمانی در !مفرزند     

به  شان راهایدست های خود،ان برای توجیه ندانستهیکه آدم

رهائی از  برای ،موجودی نامرئی تا ،کردند آسمان بلند

دینی که با احکام آسمانی  یاری دهد.آنان را  ،شانهاینادانی

ت زمینی ترا فهم ، هویّتخود تعریف کرده اس ترا در، از قبل خود،

در خود  اخی کردن دین راکسی که جسارت سلّ و ؛کرد نخواهد

 ،دین تواند سخنان کلیدی را فهم کند.نمی کند،فهم نمی

 . توست نسانیا ارتباط با بلوغِ در ،تو شعور اصالحِ ترین مان ِبزرگ

 که در؛ آرامش است ،ترین همسایه به دانائینزدیک! فرزندم      

خود را در امور از دست  اگر آرامشِ. وا داردأم تربیت شدۀ تو جانِ
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مبادا حرمت همسایۀ  پذیر خواهد شد.خلل ردتخِ ،به حتم بدهی،

 !شعوری خود کنیقربانی بی ،خویش راجان 

 ،ستاوت هویّ تازِهیکّ ،جان آدمی تا زمانی که دین درفرزند!      

 که همواره، ؛نشستنخواهد  به بار ،او شعور دری انسانی هیچ معنا

مکتبی که  هر دهد.عوری را تعلیم میشبی کسوتِ شعور، دین در

، دکشسخن از آسمانی نامرئی به میان می ،برای ترویج نیکی

تواند پیدائی را هدایت ، نمیهیچ ناپیدائی گوئی بیش نیست.مهمل

 تا فهمِ ی به شعور نیست،، غیرترا ایغیب نشسته هیچ درکند؛ 

؛ م استک شده مقدّزَدلی بَ بر دلی بزرگ داشتن، کند. ت توعینیّ

   !کی ترا فریب  ندهدزَتا هیچ بَ ش را بزرگ گردان،دل خوی

زیستی سالم هم و شعور بالغانه سعادت وه ای بجامعه که،بدان     

بیش از اماکن  کاغذ،و  ِقلم که جماعتش به حرمتِ ،شودمی نایل

خویش را به کرنش کردن  کسی که عمر .اندتعلیم دیده ،کهمتبرّ

 ش هنوزابت پرستیکند، مشغول می، نوعی چون خوددر برابر هم

یا کسانی  کسانی که ترا به زیارتِ کسی، حذرکن از. پا برجاست

 ند.نوعِ خود تواَکه جنسی از هم کشند،می

که کرامت  کسانی به ادب بنشین، محضر همیشه درفرزند!     

 موجوداتِ خردی که مشغولِ دهند.به تو، تعلیم می انسانی ترا،

هیچ موجودی  برد. یاد خواهد از انسانی خود را آسمانی شد، فهمِ
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را خویش  ارزش تکریم ندارد. خردِ شعورِ انسانی تو، به قدرِ

و چون  شود.ای سبز میخمیره هر شعوری درکه تخم بی !دریاب

 . ا در اسارتِ خویش، قفل خواهد کردهمۀ جانِ تر، سبز شد

ه ب .رات غرور ثروت، کند، واغنا می ترا برکِ قدرت، !فرزندم      

نه نَفسِ ، کندآرام می انی تراحساس انسا،که دنبال مقصودی باش

گرداب  از ترا ،نه ثروت و، نه قدرتکه  های درونت را.موش

منوط  ،تو خالصی کرد. خالص نخواهند ،نشسته جانِ تو در جهلِ

 ،تو شعورپُر تربیت شدۀ خرد ،را که فرمان آن ستا به شعوری

که  ،پذیرندمی را شعوریبی تنها کسانی حقارتِ .کندمیهدایت 

بگذاری مکتبی  را در پای خود مبادا بینند.تعلیم می ،جهالتمشق 

مراقب  .دهدتحویل می شعوریبی به جانور ،که جان انسانی ترا

 در وسواس، پُر شوریگیری که با  قرار کسانی مقابل تا مبادا،! باش

 نقش در ،یزکسب مجوّ با اینان رانند.می حکم ،اجرای قوانین

ل متوسّبا ، زدائی خود راات انساننویّمَ سعی دارند مجری قوانین،

ترین این مجریان خطرناک که؛ ه جلوه دهندموجّ ،قانونبه  شدن

کامِ در اح که مَالتی از خدا را، اند،شکل دادهیان دین متولّ ،را

ر قدر که تکبّنه آن! امّا متواض  باش کنند.، بَنّائی میصادرۀ خود

 تو با ،غرور و کبر که گاهیبدان آن نهان کنی. در پسِ ،خود را

کسب  ردچا اطرافیانت، با ای سالمهرابط در فهمِ که تو، کنندآن می



 67 فروهر

که تو  ست،ا ایهمان لحظه ،دقیقاً این، و؛ شویآنان می از تمجید

قربانی قضاوت دیگران  خود را،حقیقت انسانی  برای همیشه،

 کنی.می

 

 
 عکس، عشق، شرم

 
هر یک،  کنم،، ترا به فهم آنان هدایت میسه اصلی که در این نوشته     

عکس  فهمِ ،لاوّ خواهد بود؛ انسانی تو شعور توسعۀبرای  پایه،ترین قوی

کسی که  این سه معنا را  .شرم است و سوم فهمِفهم عشق است؛  ،؛ دوماست

درستی و  .دید مکندر درستی خرد انسانی او تر در خود فهم کرده باشد،

ترا این چند معانی که  گردد.به سالمتی این سه اصل بر می ،فهم مابقی امور

باید  خلق شده است. که تا امروز آن هزاران الفاظی است، جزو زنم،ل میثَمَ

، ای نوتوانی به شیوهتو نیز، می آن الفاظ را، خودِ وفهم کنی که آن معانی 

 خلق نمایی. خود، خرد و ذهن، در ،معنایی نو برای آنها، و تعریف کنی،

که  آوری شده، جم در این خصوص، عرفان، هایباکت در ،ها واژهصد

که مطابق با زمان و معانی نویی استخراج کنی؛  ها،دل آن از توانیمی تو

د را مقیّ خود تا هیچ لزومی ندارد، باشد. تو فرهنگ زمانۀ خود و دوران تو،

این چند  منطبق نمایی. را خود اند،ها به تو دادههایی که آنانبا مع کنی،

که در  هاست،ای از آن واژهنمونه، کنمکه ترا نقل می نمونه واژه،

 .  ها تعریف شده استاز آن، ای دیگرهای عرفانی، به شیوهابکت
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 و فهم عرفان خدا

  

به دلیل ضعف  که فهم حضور او در ما، ست؛توخالق  ذَرّات، داخ     

. دارد هستی حضور جانِ همۀ در ات،این ذرّ و مجهول است. فعالً ،علمی

 در ،هیبتی خاص با شمایل و تنها، ه وموجودی یکّ خدا،که ر کنی مبادا تصوّ

امور جهان نظارت دارد.  و بر همۀ ،تختی نشسته است جایی از کهکشان، بر

 موجوداتی به نام جن و پری و کند وحکم می هستیِ هست، همۀ بر و

 هستی و در مجریان احکام او او، تحت اوامر غیره نیز، جبرائیل و عزرائیل و

 و کنند؛رصد می هستی را ،مدامآن موجودات نامریی نیز،  و هستند.زمین 

 آن مدام به اطالع اهلل یا کیفِ ممکن،و کهکشان را، به هرکم  اخبار هستی و

ها، به فهم آن نایل خواهند ست که روزی انسانا اتیذرّ خدا، خدا برسانند.

  شد.

 هستی عارف، نظر به است؛ دیگری خدای عارف، خدای :کهپس بدان     

 و خیر، آن، که نیمی از است. آفریده شده واحد نیمۀ مجزای خالقی دو از

 او، آفرینش تمامی در صفت، این دو حضور کهشَرّ است؛  نیم دیگر،

 همدیگرند، ملزوم و الزم دو این .است محسوس نمایان و او، چون خودهم

 را، دیگرش نیم و بخشیده تعینیّ خیر، خالق را، هستی همۀ و را، تو از نیمی

 فقط، ترا، اگر .هستیم که باشیم، این عالم، همۀ و تو، و من تا .شّر خالق

 اگر و! ناتمام و ناقص گشتی؛می فهم از دور موجودی آفرید،می خیر خالق

 اساس بر تو، آفرینش اگر. گفتم که بودی چنان باز آفرید،می رات شرّ، خالق
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 غافل ،دیگر نیمۀ آن فهمِ از تو شد،می زده رقم دو این از یکی حکمِ

 به تواندکهنمی شرّی هیچ وکند؛  رّش تواند میلنمی خیری، هیچ شدی.می

 در یک، هر که؛ ایهواحدند در وحدت ذرّ پیکری اامّ .آید نائل خیر میل

 خیرِ خیر، .تمام کمال و در عیب و و نقص تمامند. بی و اکمل خود، نیمۀ

 .بالغی دو، هر فهم به آفرینشت در انسان، توی .مطلق رِّش ،رّش و؛ است مطلق

 نیمی و است رّش نیمی نیز، تو درون .است انسان تویِ آفرینشِ اتِمهمّ از این

 !برگزین است، آن در اخالق کتاب که را، خیر نیمۀ حُکماً، ،تو خیر؛ دیگر

 که بودش الزمۀ فهمِ خیر دارد حضور هم یرّش درونت که معنا، این فهم با

 خدائی نامه ب حکمی تخت، یک بر حتمی، هستِ دو این .در جان توست

 بی ،رّش نه .استوار خود خویشتنِ فهم بر یک، هر و ؛کالبدند یک بر و دارند

 بقاست. و دوام ،رّش وصلت بی را، خیر نه و زیستن؛ تواند، خیر حضور

یا دن، اند. تمام شینان در آفرینش هستی به یک قاعدهات هر دوی ارّذ

ات منوط به تمام شدن یکی از این وجوه ذرّ ،مرگِ موجودی زنده در هستی

 کند.که او را به تمام شدن هدایت می جان آن موجود است؛ شَرّ در خیر و

که دارند؛  کمال فهمی به هم، درکنار یکدیگر حضور فهمِ به نیمه، دو این

ه جهل ترا ب آن، فعالًکه عمیق شدن به فهم  ی سَر به مهر است.رّ،سِ این فعالً

را  که خیری و شرّپذیرد؛ را نمی آن خیری که شرّ خواهد کشاند.

به یاد داشته باش که  بقای خود را تمام شده خواهد دید. قطعاً، پذیردنمی

د تو، برای که خر شانی،به تنگنا بک ،، با آن مضامینود را، خِردِ خمبادا

. بدان که حوش تو ات حول وفهم عینیّ و !وت خودِ از دستِ نجات توست،

 تعریف او، و نوعِ شمایل او، در چگونگی خدایی بیرون از تو، و بود و نبودِ
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 معنوی، ی و، به هیچ ترفند مادّکه رد. چراثیری ندای تو، هیچ تأهستِ فعل

 گرفتارِ را هوده خودپس بی نائل نخواهیم شد. به فهمِ چنان خدایی، فعالً

 یک اثر بر تو آفرینش کند که،فایت میاین فهم ک ترامهمالت مکن! 

  همین! ؛توست مادر که ،به نمود نشست زنی مِحِرَ در ،احتمال

 !کن هتوجّ این به ؛است مهمّ ،گویممی که مطلب این     

 خدا با که کن سعی ! همیشهفرزندم گفت:می پدربزرگم     

 خودت. از خارج نه ،بگوئی خودت از یعنی .خدا از نه بگوئی،

 خدا از که آنان همۀ از گویند!می خدا از مدام که کسانی از بترس

 فهمِ خدائی که. مُزوّرند بسیار اینان کهحذرکن!  سخت ،گویندمی

 ،و نقلش وصفش یچ نیست،ه تو، خود جز در ش،اعینی حضورِ

 خدایی خارج از از کهآنان دورغی بیش نیست. ،شرایطی هر تحت

 آن ،کهبدان .ندارند هیچ ،رّش جزه ب ،خود کنند، ازمی نقل جان تو

 بگویند، تو با خدا، با تا دارند، سعی که کسانی آن و گروه و دسته

 تو، با که، آنان و ؛کنندمی آگاه جهان ِاین رّش و خیر به ترا حتم، به

 از وند؛ کن خودبی تو، خودِ از ترا، خواهندمی گویند،می خدا از

 کسانی با همیشه،نکنی!  خود فهم، هیچ تو که بسازند یرّ، شتو

 این نیز،  دو این فهمِ مالک .خدا از نه گویند،می خدا با کهباش

 است. عیان تزویرشانو  زُور و زَر گویند،می خدا از که آنان است:

 را، گفتن خدا از مگر بگوید، خدا با تواندنمی حاکمی متموّل هیچ
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 نه و زور نه و دارد زر نه بگوید، خدا با که کسی کند. خود پیشۀ

 سود که هستند عالمانی خداگویان، با. تزویر نه و حاکمیت

 را مداراندین را و دین و ؛است بوده بسیار ت،بشریّ به شانخَیّرات

 فریب !گفتم چه ترا که باش هوش به .اندکرده دفن همیشه برای

 نیمۀ بر اینان، شّرِ شِقّ کهمخور؛  را خداگویان از زبانی چرب

 است. غالب  خیرشان
 

 

 و رهرو سالک ابزار ، یا نشانه؛کسع

 
یا  ومعرفت خواهان  یا سالک، ارزانی، عارف که است ابزاری ،عکس     

 به درست .نماید غلبه خود سرگشتگی فهم شاید به تا ،کندمیطالب رهرو 

 عکسی ،هانوشته این همۀ .مگذارمی یادگار به ترا من که ،هانوشته این مانند

 را خود حقیقت مگر تا ؛کند توآشنا با ترا تا تو، برای تو، پدربزرگ از است

شعور  معرفت و یا طالب سالک .پیداکنی هانوشته این کمک به خود در

عکس،  دارندۀ آن دِرَتا به جنس خِ ،بردمی با خود قدرآن عکس راآن علم،

 اصل به اصل، در عکس، مالکِ جنسِ فهمِ با و ؛گردد میفه ،اردپیام آن یا

 ،است راهنمایی و گشایش کلیدِ سالک، برای عکس .شودمی نایل خود،

 آن دنبال به ،خود درکه او؛  خود درون رمزهای و راز به رسیدن برای

تا  .کند تربیت درونش حقیقت به رسیدن برای را خود شعور تا؛ گرددمی

 ،سالک ،گاهی کند. رابطۀ سالم برقرار ،خود و بیرون از خود بتواند با
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 فهم برای شروعی سالک، برای ،سرگردانی این .شودمی خود سرگردان

 هیچ ،را خود جز و .کند پیدا خود، در را، خود تااو؛  خود از اوست خود

 مرحلۀ در سالک .را خود غیر نه ،کند فهم را خود ،برود طرف هر و دنبین

 چونهم را خود ،شودمی نزدیک خود به ،زمان هر ،حیرانی و سرگشتگی

 مطلوب جانِ که برد گمان کند، نظر جانبی به باز چون و ؛بیند محو ،سراب

 به باز، رسدمی جاآن به چون و شود، روان سو آن به بازجاست؛  آن در او

 ،خویشتن برهوت در تهی، و تنها را خویش و بیند محو را خود ،سرابی سانِ

 نایل خود درون رذائلِ فنای به تا رود، و ودشَ آنقدر .دید خواهد درمانده

 به خویش، خلقتِ فهمِ سرابِ در ،او .هاجر اسطورۀ چونهم درست .آید

است؛  تالش و تالطم در خود، درون مروۀ و صفا در مدام، تش،هویّ دنبال

 در اوست خود حضور فهمِهمان  که ،را خویش درون آب زاللیِ که شاید

 فهم خود، تواقعیّ از را، خود حقیقت و .کند فهم جهان این در او، خود

 برای است، خود حیران ،عامی .است گذشته ،سعی این از ،عارف اما .نماید

، یامع سرگشتگی .خود جز همه، آوردن دست به برای وخاک؛  در ماندن

 ،عارف اما .در جم  خویش حضور ندیدن از ترس ست؛واجهل  از ناشی

 مانعی خودِ خویشتنش حضور بر را، جم  که آن ازاست؛  جم  به میلبی

 اما .کشد بیرون جم  از را خود تا ،رسدمی خود به عارف .بیندمی

 .کند باور را او جم  در تالش است تا مدام ،عامی
 همه از اجاامحت شااخوی عکس به ای

 هارَم   اجم  در  ،اسااابشن   را خویش

 همه  خویشت جز ، عکس  نبود   هیچ
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 رمه   ناان  ایاااود  میاانب  تو   خویش

 هاهم از  منفک واات  اناااج و  تن  ای

 رمه  جم  از  خویش هم ،رونااب  کن

 همه  این  نبینی  تا ، ودااخ  از  رو   رو

 هاارم    و  انااالغ  ، راااست  و   راااقاط

 ااااهگوساله  ردااچَ می  اناااگلست  در

 اااهالله  از  رنگ رنگ  یااااببین   هم

 هوش دارشهُ  ام!دیده بینی هاااچ واگ

 شهُ   آوای  دَم  به  دَم   رداگیب راااخ

 راپس ای ،اشاب خود انااج شناسِهُش

 رگَ   ویشااخ   اناامی  در نگردی  ااات

 خویش  صیادِ  ،دراپ  اناج   وابش واات

 ریش  انااج ایااهعیب یاناسااش ااات

 ام کرده  خو جان، انِاااج کُنه هااب من

 ام کرده  واب  واات  روی   لاگُ امتااق

 کنم  اریااج  هاهاانکت جانت هااب نزآ

 کنم    یاری  ،  راات   شیرین    انِااااج

 داازننمی  عکسی ویشااخ بر  سالکان

 داانکَنَ خود از ااهعکس هم اناااعارف

 امااااپی  گیرینمی  ،  روااره  نیی  ااات

 نیام  از  زنگار   تیغِ   زداانلغ   وشاااخ
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 وداش   زاناالغ د،اش اقبرّ ونااچ  غااتی

 شود  اناااج رزمِ  دانِااامی  کَشِخون

 نااک پاک  نااات از  زنگاره  گویمت

 نااک تاک با هم، اکااپ تیغت  زنگ

 است یااخام ی،ااجان  زنگار  گویمت

 تااپَس   کام، در  ودااُب  زنگاره  غاااتی

 هاانشناخت    را  رااصف  کو   ددااع  آن

 هاااباخت در  نُه،    بعدِ  ودااخ   یااامعن

 زناب   گالیاچن  شاخوی انااج  به  رو

 تن و اناج از  کَن هاکهن ایااهچرک

 وداوج   اعداد  انِااج  آن  ناسااش رو

 جوداس   تاکِ  تو  اناج  داانشین  اااات

 ام ردهااک یاامعن  و  تعریف  را تو من

 ام کرده یایعن  و  حرف از  تهی  مااه

 را   لاااص   قاطری   مابنمای  و   زااخی

 را   وصل   ایااهریشه   ماابگوی   ااات

 دااکن  یامعن   را لااص  اصلِ  هاک آن

 دااکن   یایعن  کِی  گفته  در  واااه بی

 را خویش، معنی وات کن نی ،واااه بی

 را   ریش   پر   دل   رنجی   دهاب   کم

 است سر در ااامعن حظِّ  را یاارکسااه
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 است  رااابَ و اغاب  لِاساح نِانشیخوش

 نتَخُ  ویاااآه مِاافه    وکردیااات گر

 تن  بوی  از را  راعط اسیااشن وشااخ

 رود آن و این  میل ، وااات از راااااادیگ

 ودااش هاااکهمانی ردیااااگَمی جمله

 و دوداچهم ، ااامعن مِافه  رد رااابی خ

 وداااام ملک باااا در حریاااهست معن

 ناااز کاارد را  باااااو خ رو درِ  حسّ

 ناارواز کااان  پااوانگهان در ملک ج

 تا که هستت جانِ گوش و جانِ هوش

 وشااار گاااران مسپاارِّ استااه عَاارو ب

 داد  ارااااز ی  راااا، خبکه یااامعان آن

 داد  ارااک دااص را، وااات بیکار  راافک

 نهان در خود رخ ساعک ناساااش ،رو

 انااکم در  ماااآخرین رااااتی وااات ای
ت همّبه  به کمک معشوق وکه  ،آنمعنای  و عکس مرحلۀ فهمِ از بعد     

که شامل  ،یابیفهم می ادراک و ،آن به و ،کنیکشف میخود،  ، درخود

ق عش شدنزمان جاری  ،یابدرشد می تو در که  ی استدرستهمه اکتسابات 

 شعور تو از این به بعد، .رسدمی فرا ، در تو،هاگرفته تصاویر و بر

اگرچه با  ،هااین عاشقانهمشق  .کردخواهی مشق  آنان، را با هایتعاشقانه

مهم این است که ؛ تو خودجنس  پیکری ازپری یا خاک باشد، رمی درکِ
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با  و ،شان بداریدوست محترم بشماری و خود، همۀ هستی را در حضورِ

خلقت  به کرامتِ تا مگر .وق تماس داشته باشیش ت و ذوق وان به مسرّآن

 .هم یابیف ،خود در هستی

 

 

 معنای آن عشق و فهمِ

 
 ،عشاق . نیست یحواس برآن را، عواماست؛  خواصّ فهاماَ از عشق، فرزند!     

 ه وتوجّا  اگار ی حتّا  گیارد. شاکل مای   که در توفهم عمیق موضوعاتی است 

 قالاب  در ،یمعاا   .تاو باشاد   انسانی از جنس خاود  سوی به ، و میل تو،نظرتو

 عارف، و .شود مشغولروزمرّه  حوائج رف  به ددار سعی خود اراطو با عشق،

رتباط ا ،عشق .دهد و معنا قوام را خویش انسانی دوام تا گزیند،برمی را عشق

 باه  اند،کرده نهان درتو چهآن به. سعی کن حقیقی با ذات یک موجود است

اگار   .گاردی  میفه خود، جانِ در بالغ دیرَخِ به که، باشد؛ یبنگر تردید دید

 باشای،  داشاته  هاراس  خاود،  درون باورهاای  علیه بر شوریدن از ،در این راه

   .داد خواهی دست از را خود روح بزرگی

شافاف شادن    خواهاد؛ تمیز شدن مای  ؛خواهد، غربال شدن میعشق فهمِ     

 ،و در نهایات  خواهد؛الل شدن میز ؛خواهدبدون غش شدن می خواهد؛می

 خواهد.سفید شدن می

 اماور،  فهامِ  عشاقِ  .است حقیقی ضرورتِ یک برای عارف، شدن، عاشق     

 اسات،  نیاموختاه  کاودکی  از را ایهمازّ  چشیدن کهآن .توست خود جان در
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مکان!   ناالیقاان  خارج  بیهاوده  را هایتعاشقانه شعورِ. طعم نخواهد کرد فهمِ

دارد، آن ی از عشاق در ذهان   امفی که عتعاری. زد خواهند طعنه بسیار ترا که

 فهام کناد.  را و ذات امور ، قادر نیست عمق نیست که باید باشد. برای همین

 خِرد تا کن، فهمی آغشتۀ را، جانت بستر گاهوآن کن، ادراک بدان، بخوان،

 نداشاته خاود   درون قیدِّصَمُ اگر برای فهمِ امور، .شوند پَروار  هایتعاشقانه

 کاه  نیسات  ممکن ،نباشد مطلبی قبول و پذیرش مستعدّ مزاج تو اگر و باشی،

 معشاوق،  و؛ معشاوق  بار  اسات  معرفات  عشاق،  مَصَدِّقِ .شوی گیرنده

 پساندیدۀ  جماالِ  معشاوق،  ایان  اگرچاه  خود تاو.  نهایت توست در

 کمال به  ذوقی و شوقی او، لقخَ به را خِلقت که باشد،نیز  مخلوقی

 .است بوده
 همۀ از ما همۀ فهم  برای ما، جان در معرفتاست؛  معرفت ثمرۀ عشق،     

 معرفت از که عشقی .است باطل او عشق ندارد، معرفتی که آن .ماست

 قات وو تعلِّو در مرحلۀ دوست داشتن  ؛یافت نخواهد راه کمال، به برنخیزد،

 حوائج و آدم، با و ؛با غریزه زنده است ،بشر .ماندمی ،همرّئج روزحوا

انسان است که به مرحلۀ عشق  فقط،قات و با کمی دوست داشتن. اما تعلّ

کسی که  .ر نخواهد بودبه ابزار عشق میسّ جز ،تکامل شعور انسان رسد.می

   . بیند، و خود را در عالَمعالم را در خود می ،به عشق تجهیز شده باشد

 شنو آن تو را،تااا  بسرودم چه هر

 شنو جان با آن تو ،گویممی چه هر

 چیست عشق نگویم ،بندم فرو لب

 کیست اوش کِی کنم، چون ،نبندم گر
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 مو  عشق دردِ به من گشودم  در

 سبو    نوع   کنم  نتوانم   شرح

 سبو در   اویم  اوی ،  من ، و من او

 رو و  زیر  نگردم  گر  باشم چه  خود

 تو  دستور  جان به ای  بسپار  گوش

 تو   شور   آخرینم  حرف  به  ای

 همه   در   پیدا  و است پنهان  عشق

 رمه   جم   در   ،عشق   نبود   لیک

 دار آیینه    را  عشق   نمایی   گر

 شمار بی   خویشِ   تو بر  نمایدمی

 است ایآیینهبی   درد آن  ، ما  درد

 ؟ ،کیست دیده خود آینه،بی آن کیست

 همه  از حیران تو   پوشِ  تن  به  ای

 همه از جان ،  پیرهن   تن از وادَر

 است خاکستر خوشِ  گرمای عشق

 است بستر اندر    آتش   حضور بی

 آتشی    آن   گرمی   حضور   تو

 شیخَ آن   نماد   خاکستر    ز  هم

 را  روی آن  ساز آیینه ،عشق  به  رو

 را  موی    آن   طلعت   ببینی   تا

 تو خیل در  توأم  شوق  همان من
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 تو ویل   در    همه  دردم  همان من

 ردبَمی برونت خود از ،عشق فهمِ

 ردبَمی  چونت که دانمنمی من

 شود روشن  ترا  ار عشق آن فهمِ

 رود جمله  آن  و این میل   تو از

 نظر شد روشن عشق فهم به چون

 بصر   را  معالَ  جمله  ببندی   در

 والست  کُونِ معرفت و عشق شور

 لقاست عین این که بستان،  وال این

 است   مطلق آن مجم   دُرد عشق

 است لَق  دندان  ،عشق  ،محبت  بی

 خود حال بر   معرفت   نیابی   چون

 خود قال     فهمی  باز   توانی کِی

 قال   دو  هر   ،فقهی  قال و ما قال

 کمال در آن و اسفل در یکی این

 هاستهوش   فهمِ قالِ  ، عارف قال

 هاستنوش دردِ   قالِ ، فقهی قالِ

 شنو ما   قالِ  ، گوش  جانِ به   هم

 شنو در  ،  دریا   به   قابل  شوی   تا
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کتاب  قویّاً ادراک کردی،را ها ون عاشق را و معشوق را و عاشقانهچ     

، اگر شرم را ؛هایت نگهبانی کندتا از داشته جان خود کن، سدرّمُ ،شرم را

کلید  ،شرم .ی گران در جانت دهان باز خواهد کردرّشَخود دور کنی،  از

راه  ،جانِ بی جانِ عوام بهکه تو، اما نه آن شرمی  رستگاری توست در خودِ

عاشق را  وست.حریم محکمۀ جان ت ،شرم انسانی تو،دان وج در .یافته است

هر چه  .ندکرا هدایت  او ،تا آن باورها ؛ناروایی نیست بندی و باورِقید و 

چه در خود تمیزی آن. پس برای غربال و حفظ و توست خودِ خودِ ،هست

و  ای در جان خویش محتاج خواهی بود؛ و آن محکمه، به محکمهداری

 خود داشتن، کنترل بر تو نخواهد بود. کتابی جز شرم درو  کلید قاضی،

پروا ، بیعجین نکنیاگر اعمال خود را با شرم  م است.محتاج فهم معنای شر

 ت حواله کند.اجان انسانیتواند زخمی گران، بر پروایی میخواهی شد. بی

ض قرار مبادا حریم مخلوقی را مورد تعرّگویی، کنی و میچه میآن از

جا که آن ش.کَبِای آنان را به چالش با خود توانی باورهتا می اما دهی.

 .جان آنان روانه نکرده باشی تا آزاری برکن؛  رهایشان، شوندمانده میدر

  

 

 شرم و فهم معنای آن

 
؛ هاجان انسانۀ معنوی در از حاالت خَفیّ حالتی استت کیفیّ ،حقیقی شرمِ   

 کند.جان وی نمود پیدا می آدمی در از به تکامل رسیدن شعورِ که بعد

 فرزند: شرم را دو حالت است     
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 همچون شرمِ  نخبگان و ات خیر در جان ماست؛ذرّ یا قائم به ذاتِ     

، که در به حقیقت واصل شدهصاحبانِ معرفت و عرفای  وارستگان و

 .که هر کس را به فهم آن ذرّه، راه نیست است، ذرّاتی ،شاننهان

ست که فهمش ا میشرآن  که، قائم به تربیت ظاهر است. وییا شرم و     

که دین و مذهب است؛  موازین باورهای  اجتماعی بر مسبوق به تربیت فرد

  .دهندرا شکل می آن ،قومی تربیتو 

محققی،  در رایتو د شعور انسانی،رسیدن تعالی به  صورت اولِ شرم را،    

 نور و ؛شود، مگر به مطالعۀ علوم مختلفهو این حاصل ن سازد؛ق میمُحَقَّ

و در تابیده شود.  ،خرد که بر روشن خواهد شد، ماجان  در که معرفتی

  گیرد.جای می مااعماق شعور انسانی 

 وهای قومی که باور است؛ ظاهر تربیت ، مکتسب بهشرم صورت دوم    

 دهد.آن را هیبتی  ،فرهنگی

 ود؛ نفهم کن مندان و وارستگان حقیقیردو خ ، عرفاشرمِ قائم به ذات را    

 .نمایداس تقویت میالنّعوام تشویقِ ،شرمِ ناشی از تربیت را

 ترس از وق به عوام است؛ ، متعلّاستفرهنگ قومی از  ناشی ی کهشرمآن    

که این شرم باطل است. )شرمی است؛ شرم العنان آن نگاه خالیق، صاحب

 .(فاقد اعتبار است ،به چشم اطرافیان باشدد و مقیّکه مسبوق 

 که از خویشتنِ .کس دیگرنه از شرمِ از خویشتن است، رمِ به ذات،اما ش    

د به رعایت اموری و خود را مقیّ؛ حسب عملی حذر کنیمخویش، بر

ظهور  ،نقالاافهامِ ع در ،نای فی نباشد؛را در آن دخل و تصرّ تا شرّکنیم می
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در  ،اعمالِ خودِ ما از ،تِ خودِ ماست، فهمِ حقیقاصل که این در یابد.می

 .شکل گرفته است ،که فقط در خود ماخود ما. 

این کیفیّت حالت را  بسیار نادر است. ،آدمیان در ،ت حالتیّاین کیف     

این  بر عوام را .. که بر خود معرفت دارندوان یافتتها میدر انسان ،فقط

اگر  اند،خود نایل نشده در ،اتیذ یآنان که به شرم اکمل فهمی نیست. حظِّ

ساخته آنان  بسیار خطرناکی از موجوداتِ مسند قدرتی سوار شوند، بر

با چنان  را عمال رذیالنۀ خوداَ گشته،گم این تودۀ در خود .شودمی

 توان دررا هیچ توضیحی که ، کنندعمال میپسندی اِتوجیهات محکمه

 چنگ چنین جماعتی، چشم و در عوام، عموماً .بودافتادن با آنان نخواهد 

ی مادۀ هر خطرآ یحتّ ،، خود راات آنانو برای نیّ شوند.اسیر می گوش بسته

  .کنندمی

، مَذِمّتی  دچار  نشود؛ و عارف ، تا به حذر کند از شرم ،یامع   

 .مبتال نشود ،تا به ذِلّت شَرّ حذر کند از شرم،
 موجود ضعیف و آدم، برای متعالی شدن باید مدام در تالش بود. !فرزندم    

فهم را به درد  و تا فهم .ستا کاستی ست که شعورش همواره درا نادانی

 از ماندگار، هایسبهترین تندی .رسدجانت به جانان نمی ،جان نخری

صبورانه استقامت  ،تیشه ل پتک وتحمّ که در د،نورخمیهایی تراش سنگ

 .غرق آب نخواهی شد غربال نشوی،زمانی که کنند. تا می

تا به فهم حقیقی شان گردان! اما پاکهیچ عضوی از تنت را پاک نکن،     

 .یخود در تنت، واصل شو



 83 فروهر

انعطاف الزم  که خواهدگریخت،دی از شکاف جهل رَخِ آن فهم کن!    

 .شکاف، مشق دیده  است این را، برای گذر از

، ارزش شماردرا محترم نمی خود خردی که حضور انسانی هر     

دت، جایگاهی رَات خِنویّی ابراز مَاگر بیاموزی که برا ابراز ندارد.

ت محترم اانسانی آن وقت شعورِ تدارک ببینی، شأن خور در

زمان  هر ست.ا ت واقعی آدمیسند هویّ کالم، شد.خواهد شمرده 

ت باطل خواهد اشعور انسانی ،سند هویّتت را، مخدوش کردیکه 

توان زد، اما وقتی زدی، به سخن نزده را، همیشه می که  بدان شد.

 کند،د انسانی نمیفهمِ تعهّ موجودی که .د باشمتعهّ ،آن کالم

آن  که در ،نهائی عشق مرحلۀ که، بدان فهم نکرده است. ،عشق را

که همان  ،به معشوق تود دائم هیچ نیست مگر تعهّ شوی،تمام می

کل داده ش و همه را تراکه آفرینشیحرمت توست به ذَرّات ذَات

، نهان شده است که دِ به معشوقتعهّ در راز خَفیّۀ فنا، همه، است.

 و کند.را هدایت می آن تو، تربیت شدۀ ورشع و کرامت انسانی تو،

 کرامت انسانی تو، هیچ نیست. تو، و خود معشوق، جز

 :گفتمی مبزرگ پدر     

 به برای وجودت، در گورستانی همواره که بیاموزی اگر     

 اند،مانده تو برای و تو، کنار در که کسانی اشتباهات سپاریخاک

 بالغانه و بامعنی دوامی همواره ت،اانسانی مقام کهبدان باشی، داشته
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 را، آدمیان خطاهای گاه،هیچ باش،که داشته یاد به و .خواهدیافت

 در شده آفریده معیارهای از ی!مگو پاسخ دینی معیارهای با

 قالبی در ترا که! حذرکن بسیار سین،مقدّ -اصطالح به - هایکتاب

 دست از انسان یک عنوان به را خود حقیقت که برند،می فرو

 طول در ادیان، یانمتولّ و دین وارثین که ام،دیده من داد. خواهی

 هایکتاب اوراقِ با را ماانسانی منزلت چگونه، تاریخ،

 .احی کردندجرّ شاننویسدست
تو  تکمیل شود، همۀ ،گفتم ترادر این سه معنا که  مراحل تعالی تو، اگر     

چه که با تو و چون به همۀ آن ؛به تعریفی انسانی شکل خواهد گرفت ،در تو

قابل  گیرد وشکل می در جان تو ،«شطح» و «طامات»کتاب  رسیدی،گفتم 

که ، ویشن آن مشغول میبه خواند ،نه تنها خود شد. یخواندن خواه

 . هند بردسود خوا در تو، ، از برکت این کتابِاطرافیانت تو نیز
 

 

 

 معنای طامات و شطح

 

 نقال  گاوئی، پراکناده  و ساخت  باالیِ  معنایِ به لغت،  درکتب ،«طامات»     

 یعنای . شاود مای  تار پیچیاده  بسایار  معناا،  این عرفا، مضامینِ در اما. است شده

 آن درساتیِ  بار  شاکّی  معناا،  بااطنِ  در ولای  بیهوده، و گزافه ظاهر به سخنانی

 در معاانی  عماقِ  فهمِ به اگر .نیست گزافه و انکار قابل وداشت؛  نباید  معانی

 هایچ  آن، معاانیِ  در کاه  دیاد  خاواهی  ،باشای  داشاته  نظر عنایتِ ،عرفا کالم
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 پاار حقیقتاای از مُنفَااک، تاایشاان، واقعیّ بیااان بلکااه معنااا در نیساات، ایگزافاه 

 است. کرده قنداق را انسانی شعور که معناست،

 هتوجّا  جملاه  ایان  معنای به .نیست فهمی شعور، این فهمِ به را شعورانبی      

 گویم:که ترا می باش داشته

 نشسته ناتمامِ اندوهِ این اش،یاری به که بود، شعورِ کالنی کاش     

 در را، ات هساتی ذرّ مگر تا کردممی هاکهکشان روانۀ را، جانم در

 ناام  بهرِکسابِ  از ناه  مان،  که؛ بنشانم ادب به هایمرنج فهمِ بستِبن

 یرنجا  تاا  -امگاویی آماده  -ام آماده  .کام سودِ بَهرِ از نه و ام؛مدهآ

 ایاان در تااا ؟شاادم آفریااده چنااین چاارا !بخشاام کمااال ،ناتمااام را

 .خویش شوم هایتنهائی شریکِ ،ذرّات کرانگیِبی

 بود، فهمی ،امور بر حالج، چونهم را همگان اگر که:این باز و     

 !کردمی لبریز را جهان فساد،
 این از کدام هر شعورِ در و پرمعنایند؛ و قوی بسیار جمالت، این     

 در عالَم، معانی همۀ  که بدان .است شده نهان معانی رازِ از دنیائی جمالت،

 ،اصل در طامات،» .آنیم از جزئی نیز تو و من که است؛ شده معنا ذرّاتی،

 شکل آدمی جانِ در معانی عمقِ درکِ فهمِ از ست کها ذوقی

  .«گیردمی
 گویاانِ  طاماات  یابناد، مای  حضاور  شَارَفِ  معاانی،  عمیاقِ  فهمِ به که آنان     

 قلم و کالم لحنِ یافته، در توسعه معانی و گزیده سخنان شد. خواهند بزرگی

 خاادمیِ  را، باه  واژگان تهویّ و را، واژگان که گوئی تو زند؛می  فریاد آنان
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 از کاه سرشاار   اسات  شاان نهفتاه   بیاان  در اند. صالبتیکرده استخدام معانی،

 صاالبتِ  از کاه  اسات  شده نهان شانبیان در سخاوتی و معناهاست. سخاوتِ

 ،شاده  غرباال  خِرَدی گویان، بهطامات کالمِ فهمِ .کندمی حکایت شعورشان

 کسی را به فهمِ این معنا، شعوری نیست.که هراست؛  محتاج

 شاعوری بای  جانورِ و باشد، نشده غربال اتآدمی تنِ شعورِ اگر     

معانیِ نهفته  عمقِ فهمِ فیضِ به باشی، نکرده بیرون خویش تنِ از ،را

 .داشت نخواهی فهمی ،یانگوطامات جمالتِ  در

 عرفاای  تعاریف با که اند،کرده مختلفی تعابیر لغت، کتب در ،را شَطح و     

 .  گفت خواهم که است؛ متفرّق و متفاوت بسیار حقیقی،

 را کسای  هار  که رازی است، و رمز بیان معنای  به لغت، کتب در شطح،     

 در انادیش، خوش دیدۀ تعلیم خواصِّ فقط نیست. فهمی ،معانی آن درک به

 استشامام  را، ازآن فرد خودپسندی بوی ،ظاهر در. دارند تَبحّر معانی آن فهم

رمزِ فهمِ شاطح، در ایان معاانی    . نیست گونه این اصل، در ولی ؛کرد خواهی

    توجّه کن!نهان شده است؛ 

 خاوب  گفاتم  کاه  کاالم  ایان  باه . نیسات  هایچ  مان،  غیرِ و است؛ مَن مَن،     

 گفتم. چه بیندیش

 فردی هستی. اگر در او خودِ هویّتِ است؛ از انسان بزرگِ رازِ من، کلمۀ     

 و کناد  خطااب  ماا،  را، خود نباشد حاضر و کند، خطاب را، من، خود مرتباً،

 منزلاتِ پایش،   از کاه  نباشد جمعی قبول به حاضر و بداند، جمعی از را خود

 عمیقااً  را خاویش  انساانی  تِبه حَاتم، هویّا   است، کرده تعریف  را او انسانی
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 خود جانِ گوشِ به انسان، منِ مَنیّتِ از را نو تعریفِ این ،تو .است کرده فهم

 کن. فهم

 مرا .کنند مُبَدَّل ما، به مرا، منِ دارندکه و مکاتبِ دینی، سعی دین یانمتولّ     

 ساعی  جمعای  اساالم! و  تامّا  ناه  خویشام،  امّت من،. دانندمی اسالم اُمّتِ از

هستند که منیّت  خاص نمایند؛ و گروهی نیز مکتبی زاییدۀ مرا، منِ که دارند

کنناد؛ کاه اینهاا،    مای  اجبار حزبی و گروه دسته، هر عقایدِ قبولِ انسان را، به

د نا تواننمای  اینان، اند؛ کههمۀ منِ خود را، و منیّتِ خود را، به اشتراک نهاده

 د.نمن و منیّتِ حقیقی ترا تعریف کن

تعلّاق   باا  تاا  ای؛دسته نه و گروهی نه و است حزبی نه را، عارف     

  .کشد تعریف به را خود انسانی هویّتِ گروه،جماعت و آن به یافتن

 سااخن خااود، بااودنِ «ماان» از و خااود، منیّااتِ از فقااط گااو،شااطح عااارفِ     

 هستی. در اوست خلقتِ ذاتِ فهمِ من و منیّت، اصلِاین  که گوید،می

 گیرد.را می شُدِ خویش  هستِ سراغِ هستِ بودِ خویش، عارف، از       

 .«شدن»اوست، برای  گفتنِ «من» عارف، همین بزرگِ شوقِ     

اسات؛ بارای فهامِ     خاویش  باه  خاویش  شاوقِ  بیاانِ  یعنی شطح،     

 خویشتن!

 منیّاتِ  از هماین  اسات،  نشاانده  غَضَب به را، احزاب و دین یانِمتولّ چهآن     

 خنجرِ به تاریخ، طول در را، عرفا از بسیاری جانِ است؛ که عارف گفتنِ من

 است. دریده هم از دین، یانِمتولّ

 حاالجِ  منصور چونهم و کردند؛ آجینششم  القُضّات،که عین چونهم     

  دیگر. بسیاری و نمودند؛ مصلوبش و مُثله که بیضاوی،
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 قرباانیِ  را، هاا ِانساان  مان ِ منیّات  اسات کاه   ایان  بر دین یانِمتولّ سعی همۀ     

 اند.کرده مشغول دل آنان، چوپانی به که مکتبِ خودکنند

 فهمای  خاود،  باودنِ  مان  فهامِ  به را کسی که اندکرده دین،کاری متولّیانِ     

 چریادن و  و اطاعات  در کاه  خواهناد، ای چهارپا می، گلّهاینان .است نمانده

ح و زشاتی مان   قادر از قاب  آن کنناد. ایان جماعات،   نمی  تردید شان،سکوت

اند، کاه اماروز، بااور    کتب و تعالیمِ خود سخن به میان کشیده ، درگفتن فرد

خاواهی. در  ن گفتن، عین تکبّر اسات و عاین خود  بسیاری بر این است که م

اشای، هایچ زماان    صورتی که اگر تاو، باه مان باودِن خاود فهمای نداشاتی ب       

، و جز این منِ تاو،  «منی»توانی به هویّتِ منِ حقیقی خود فهمی یابی. تو نمی

تواند تارا باا منیّتات آشانا کناد؛ اال منّیات تاو، کاه در جاانِ          هیچ جمعی نمی

 توست.

همگاان،   تاا  اناد؛ اجباارکرده  خاود،  آسمانی هایحیله به را همگان اینان،     

از طارفِ   حاتم،  باه  شود،می ما که و کسی بیندازند؛ «ما» واژۀ دامِ به را، خود

 اماان  در هازار رناگِ آناان،    هامااتِ اتّ از و شاد؛  نخواهد متولّیانِ دین، تکفیر

 «مان » کاه  زنناد مای  هاوار  مادام  دیان،  متولّیان که امدیده همواره و ؛ماندمی

 ماتّهم  خودخاواهی  باه  را، فارد  کثیاف،  حیلاۀ  ایان  با است. و یگفتن، شیطان

یاباد؛   فهمای  خلقات،  در خود بودن من هویّتِ فرد به گذارندنمی و کنندمی

 کاه  بااش  داشاته  توجّاه  را ایان  ریازد.  هام  در را آناان  مناف ِ آرامشِ مبادا، تا

 ما! ما، است و من من، بشود؛ ما دتواننمی ،من گاه،هیچ
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 منیّاتِ  از تارا  خواهاد مای  ،خواناد می فرا بودن  «ما» جم ِ به  ترا که کسی     

 تاو  کناد.  حال  خاود،  عقاید و خود، در ترا تا اندازد، به دور خویش، انسانی

 کنی. را، باور خود همۀ و را، خود تا باشی؛ من که باید

 تواندنمی است، نکرده فهم را خود بودنِ من انسان، که زمانی تا    

 .نماید ارائه خود، منیّتِ و ،واقعی خودِ از فهمی

 هویّتِ جمعی، تفکّرِ اساس بر تا دارد اجبار شود،می «ما» که کسی     

 مجزّا، و منفرد تواندنمی موجودی چنین یک .کند تعریف را انسانی خود

 خود، فردی منیّتِ اساس بر را خود عقاید و کرده کنکاش خود، هویّتِ در

 نماید. ابراز

 نیسات،  اساتوار  دین متولّیانِ شرعِ مبانی بر که گفتاری است ،«شَطَحیّات»     

 خشامِ  گونه گفتاار، است؛ این محض الزم آدمی، جانِ و فهمِ تعالی برای اما

تنهاا گروهای کاه متولّیاانِ دیان       چارا کاه،   اسات؛  را برانگیختاه  دین متولّیانِ

آنان را در کنترل خود داشته باشند، کسانی هستند که در فهمِ مانِ   توانندنمی

 اند.خود مُتبحّر شده

 فهمِ در حتم دارد، به خود، ترس به گفتنِ من از که کسی     

 مکن، که تردید خویش بر تو،. است کرده تردید خویشحقیقتِ 

 منِ حاضرِ ترا به هیبتِ ،خلقت؛ که توست بودِ همۀ هویّتِ تو، منِ

 که به اشتراک نهاده شده است. قالبِ مائی، آفریده است، نه در تو،

 به ما نه اوست؛ بودن «من» به خلقت، در انسان واقعی منزلتِ حرمتِ     

 برای کس نه نوشتم، تو را برای هااین -توأم بزرگ پدر که-من  او. شدن

 جانِ دارم؛ من، ذرّاتِ دوست بسیار را خویشم! من، خود عاشق من دیگر.
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 منم، این و. دیگر نه کس گویممی من، چنین و کنم.می ستایش را خویش

، خلقت و ،خلقت است همۀ مَن، ام. مَنِکردهباور  را، خویش بودنِ من که

 .است من منِ همۀ

گویم، خودپسندی نیست. فرزند! این مَنی که از آن سخن می     

 گویم، خوددوستی است، نه خودپسندی.که ترا می «مَن»این 
فرقِ معنا میان این دو، بسیار است. مَنی که به خودپسندی مبتال شد،      

یابد، خَیِّرات او، کشد؛ و مَنی که به خوددوستی فهم میمیشرارتِ او شعله 

 که خود حقیقتی است -منصور هم گفتنِ «لحقاانا»رازِ  شود.شکوفا می

 ناشی از خوددوستی او بوده نه خودپسندی او. )درستی معنای -درست

  ام.(جای داده هانوشته این در نیز را منصور گفتنِ لحقاانا

تواند ترا، طعمۀ جانورِ کس نمیودنِ خود را فهم کنی، هیچاگر تو، من ب     

به چوپانی و قصابیِ  ود کند؛ و از تو گوسفندی بسازد؛ و خودشعوریِ خبی

 تو، مشغول شود.

 غالب او بر خاص وجدی که شَطّاح، توسط شَطح، بیانِ هنگام در     

 زبان بر سخنانی گیرد، ومی خود را، در عارف کالن، جانِ شوقی و شود،می

 خلقتِ فهمِ عینِ باطن، غریب است، ولی در ظاهر در که کندمی جاری

فهمِ  است؛ خطرناک بسیار عوام، بر مضامین این تحویلِ که درست اوست.

 زمین به آسمان از ،رازی هیچ نه عوام. ،این مبانی، مختصِّ خواص است

 حاکم ذرّاتِ و است؛ تو پای زیرِ در هست، آنچه .آمد نخواهد آید ونمی

 خویش فهمِ به را، را، و من ما اند، و همۀهستی همۀ خالق هستی، که در

 متبلور ،هستی ذرۀ ذرّه در که از ذات اکملی است، است، همه، کرده اجبار
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 مگر شد، نخواهد میسّر این و .باشیم فهیم آن، فهمِ به باید است؛ که گشته

 تو به کسی اگر .باشیم رسیده خودمان در خودمان ذرّاتِ فهم به کهاین

 بیش شعور،بی گوئیمهمل که، بدان ام،آورده آسمان از من رازها که گفت

همیشه به یاد داشته  که به سواری گرفتن از تو، قد عَلَم کرده است. نیست؛

خود،  آسمان، ؛ کهشد نخواهدنشده است و  نازل آسمان از باش که هیچ،

از  که آسمان، همه، فضائی است که آسمان؛ عینِ زمین، است، و زمین

ما را  آن،رایی اند؛ و به چقرار صادر کرده حکمِ خلقتش ذرّاتی الیتجّزا، به

 وسعت به رازی است تو، تو در خودِ همۀ زمان فهمی نخواهد بود .هیچ

 غیر نه برسید، آن به کنید سعی. است شده نهان تو، خودِ در ها، کهکهکشان

 فهمِ به و اگر خود نباشی. اگر تو، منِ ،جود نداردهیچ وآن. در خارج از تو، 

 ادراک هست که گونهآن را جانت خدای توانینمی نیابی، فهم فهم، این

 و دین مشقِ تا خدای جانت را، به باش مراقب دهند.نمی تعلیم را خدا .کنی

 منیّتِ که ادانی استشیّ عقاید، تعلیمِ این که نکنند! فرو حَلقت  در مذهب،

 حِس خدا،. نیست دادنی تعلیم خدا، که کرد. دنخواه قوامبی و دوامبی ترا،

 شکل بدان عالَم، موجوداتِ همۀ و ما انسانی شعورِ همۀ که خِردی است، و

 جاری است؛ که عالَم مخلوقات همۀ ذرّاتِ ذاتِ در خدا، کهاست.  گرفته

 هستی!، «هست هستیِ» مخلوقات این از یکی نیز، خود تو

 ای،قَدّاره هیچ کن که جووجست جائی را فرزندم! حقیقت     

 .کندنمی  ترک مالکانش، نیّاتِ برای را، خویش غَالفِ

را،  هاانسان نویسِ آنان، جانِدست و احکامِ دین متولّیان وقتی     

 تا باش! هوش به، اندخود کرده شدۀ کُلفتِ پروار  هایِدروغ انبارِ
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 نشود، آسمانی توهّمات ای، قربانیورطه چنین در ت،اانسانی شعورِ

 متولّیانِ عمری است که .نیست در او هیچ و فضا، کُرات جز که

 خود، به فریبِ را، در موهوم، زمین بهشتی هایحیله دین، به

 شعور ِخِردِ حقیقتِ باش! که هوش به اند.کرده مُبدّل میجهنّ

 ها،کتاب بیشتر در امروز تا که نیست هائینوشته انسانی، در آن

هایی در ناگفته همواره کنی، تو باید فهم که حقیقتی .اندکرده ثبت

 به آن را جسارت بیان اعصار،و  قرون در کسی کمتر است که

 انحصارِ در بشر، تاریخ هایدروغ ترینبزرگ که است. داده خود

 به قدری ها،دروغ این افشای مصیبتِ است؛ که ادیان متولّیانِ

 طولِ در خِرد، صاحب بزرگان از بسیاری که است، خطرناک

. اندداده دست از ها،دروغ  این افشای سر بر را خود جان تاریخ،

 متولّیانِاست.  داده رنگ خونِ خِردمندان، سرخی را، تاریخ اوراقِ

سَرِ  بریدنِ برای که هستند پوشیخوش جانیانِ ترینبزرگ دین،

آنان مجوز خویش را از  .ندارند زمینی مجوز  هیچ به نیاز ها،انسان

بندان سخن اند؛ خدایی که تنها با این قدّارهخدایی نادیدنی گرفته

گوید و شعورِ انسانی ترا، یارای درک و رسیدن به چنین می

 !خدایی نیست!
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ای شفاف را وَزَغی که به گنداب خُو گرفته است، زُاللی بِرکه     

را، اگرچه زَر اندود کنند، به زینتِ  فهم نخواهد کرد. زِریّات

 زیوری، مُزیّن نخواهد شد.

 گویم! من، مَخلوقِ خدایم، نه بندۀ خدا؛تا چه می خوب فهم کن   

  شود!مخلوقی، بندۀ خالقِ خویش نمیکه هیچ 
 که تو، هیچ از ناکجاآباد، ، احکامی استان دینمالیان و متولیّقوانینِ      

 در را، خود اینان. داشت نخواهی سُراغ تاانسانی خِرد آن دیار، در از فهمی

 جائی قوانین، در که حاکم آن خوانند،می قوانینی مجری وقاحت، کمالِ

 هویّت به را، کس دیگر هیچ و مرا و ترا است؛ که شده مستقر هاازکهکشان

 حقیقتِ این فهمِ زمان به هیچ و تو، نیست؛ ادراکی جایگاه، آن حقیقی

 سِترِ پَردۀ در شمایلِ بی موجودِ این رسید؛ که خود، نخواهی در انسانی

 جبّار متولّیان دست به مرا، و چگونه ترا -اندداده اش ناماهلل که- نهفته هستی

 و من چون نیز، متولّیان آن همۀ کهکند؟ می حکم خود نیّاتِ قبول ، بهخود

مخلوقِ  ،چگونه نقصِ آفرینشِ این اهلل را جنس بشرند. از و، جماعتیت

ادیان،  متولّیان تواند سامان دهد؟می -که خود او خلق کرده است - ناقصی

 آدمیان اذهانِ در را پردازیدروغ کارخانۀ ترینبزرگزمان  طولِ در

 چنان شعور را،ساز بیدروغ جانورِ هزار هزاران و اند؛کرده احداث

 این چنگال ما از خالصی اند، کهکار گمارده به ما، انسانی خِرَد درکارخانۀ

 رسد.می به نظر مُحال امری مزدور، گماشتگانِ
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 نباشاد،  ای درکثارت جامعاه  احماقِ  تاودۀ  اگر که دارم یقینمن      

 بارآن  تواناد دینی، نمیو مذهبی خودکامگی، وَلو زمان اندیشۀهیچ

 یابد. تحاکمیّ
 نیسات!  باورکردنی است که زیاد قدری به تو، و من جامعۀ نادانان کثرت     

 چراغای  وقتای  چگوناه  کاه  ؛کان  را فهم نشسته جهل در کثرتِ این حِماقتِ

 کاه ایان  تار عجیاب  فرستند؛ ومی صلوات او آل و محمّد بر شود،می  روشن

 باه  کنید، مانمی فهم شما چهآن به بقبوالنند که نیز دیگران به تا دارند اصرار

 هر به دارند اصرار و ایم؛شده نائل زمین هاست، درآسمان در که اهلل آن ذناِ

ماناده،   خااک  در کَساانِ  کَاس و  ایان  کاه  بقوالنند همگان به ممکنی وسیلۀ

 بار  اهلل راساتین  وارثاان  ما هستند؛ و فقاط اینانناد کاه    رستگاری سِهمه، مُدرِّ

 متولّیاان  ایان  باه  دانند کهمی ملزم شرط، و قید بدون نیز، ما را همۀ زمینند؛ و

ایان   خصاوصِ  در نیاز،  را تَفَحُّصای  هار  خیاالِ  وریم؛ وآ فرود تعظیم سر اهلل،

 کنیم. به در ازسَر زمین، بر متولّیان اهلل

باه   چااهی  از تارا  تواناد نمی مکن که اعتماد ریسمانی به زمانفرزندم! هیچ    

 .جز باه ریسامانِ شاعور، نجااتی نیسات      شعوری افتاده را،کند. در چاهِ بی در

 صافات  باه  را خاود  حیوانی خِصالِ ترینابتدایی نتوانسته حتّی ،هنوز که ملّتی

 زمیناۀ  ،آزاداندیشاانه  خِاردی  پاذیرش  باه  شاان واداشتن کند، نزدیک انسانی

 بخشید. خواهد تسری  جهات، جمی  در را توده آن انقراضِ

 دروغ بدون آنیم، وارث تو و من که جهانی در شودمی مگر     

، تزویر ریا، ،دروغ حکومت، بر خمیرمایۀ کرد؟! حکومت گفتن
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 که، اینتر ایندردناک و. است شده استوار آدمیان و کشتارِ دعهخُ

 اند.کرده بَر به نیز دین لباس، هادروغ

 اسات،  دیده ساله و چندصد هزار مُقلّدانه، تعالیم دروس فهمِ در که ملّتی     

 خِاردِ  را، در شاعور  شفافِ اَنوارِ و کند تعریف را دموکراسی تواندمی چطور

 کشد؟ فهم  به خویش

 دینای،  رهبارانِ  و حُکّاام  توسّطِ انقالبی، شعارهای تزریقِ قدر فرزندم! هر     

 در. داشات  بایاد  بیشاتر  را آناان  بادبختی  توقّا ِ  باشد، ترکلیدی ،یک ملّت بر

 چاه  خمینی، توسط مردم این بردن بهشتبه  وعدۀ که خواند خواهی  تاریخ

 .نمود جهنّمی در این مملکت به پا

 الزم شاعورِ عُقَاال،   تحقیارِ  فکر وخودکاماه، تک نظامِ یک برای     

 مگار  .کناد  تضامین  ناوئی  اندیشاۀ  هر مقابلِ در را او بقای تا ؛است

 کناد، مجاال  حُکام مای   ای خودکاماه فرماان   جایی که در ودشمی

 مُحَقِق! نه ،خواهدمی مُبَلِّغ مستبد،؟ دادمُحقّق  به سخن،
ساخنوران،    تارین قاوی  میاان  از کاه  کنای مای  زنادگی  ایدر جامعه وقتی     

 شاوند  دیاواری  تاا  ،کنندمی انتخاب مفاهیم، حقیقیِ قلبِ برای را ترینآلوده

 خفاا  در زیساتن،  خفاا  ات؛ درجامعه حقیقی مُتعَقِّلِ دانشمندان و تو مقابل در

 الزم واقعای  خردمناد  یاک  بارای  مانادن،  خفاا  در و نگریستن خفا از گفتن،

 شخصایّتِ  تخریابِ  و خاود  شادن  قلاب  انتظار در که باید و اال است؛ حتمی

 کاه  هاایی انساان . باشی برگزیده و منتخب سخنورانِ همان به دست خویش،

 تقادّسِ  ،ایویاژه  شکالِاَ به مختلف، مذاهب و ادیان در قالبِ زمان، طول در

 و کنناد؛ مای  سالب  خود از را تحقیق و تفحّص هرگونه مجال یابند،می الهی
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 نیستند؛ تَفَحُّص ای، قابلمجموعه چنین هاییافتهتقدّس گفت که باید

 جوام ، فرهنگیِ اذهانِ در یرد،گمی خود به الهی رنگِ ،امری وقتی، که چرا

 انسانی وجوه تا ،ودشمی مطرح شانتمعصومیّ بیشتر، و ودشنقص می از مُبَرّا

 ها.آن خاکی و
 گرفتار را، بشری تفکّرِ اصالحِ واندتمی که است خطری ترینبزرگ این     

دادن،  شاعار  بارای  ودشا مای  یشاعورش، اَبازار   و خارد  که کسی .کند خود

 شعارها دهیماجازه می ما وقتی ببرد؟ پی خود، تعالی خِردِ  به واندتمی چطور

  بلاوغ  باه  را شاعور ماا   بتواناد  خِارد،  تاا  داریام  توقعی چه کنند، پُر را ما ذهن

 برساند؟

 دیان  دلِ دو، در هار  پَروران دو گروهند؛ کهعزیز پدر! حماقت     

 کانم. مای  نصایحت  آناان ساخت   از گریز به ترا اند؛ کهگرفته جای

جهال   چناگِ  در اوّلای  وابسته؛ خواصِّ یا و انددلبسته عوامِ اینان، یا

 دومای،  ایان  خطار  شاعوری گرفتاار!  بی بسترِ در دومی و است اسیر

 اوّلی است. خطرِ از بیشتر بسی
 ،شکل درستی یافت، شکوفۀ محبت و بالغ شد، چون عشق در تو !فرزندم     

ه ترا به شرح مختصاری از فهام محبات، هادایت     د کدر تو شکوفا خواهد ش

 کنم.می
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 تمحبّ ی برشرح

 
نظار،   ؛رصَا و محبات بَ محبات نظار،    :نقال اسات  قابل معنا  دو درت، محبّ     

 هار دو  آدمای اسات.   ماادّی  و ظااهر  بصر، چشمِ و آدمی است؛ درون چشمِ

 ها، الزمۀ تعالیِ جانِ توست.این

 جااری  بار او  فهامِ هساتی   کناد، می را ادراک نظر به قائم که، محبتِآن     

 و هام  ،ناد نکمای  فهم خود را هم است؛ که معالِ عرفای مختصِّ این و شود؛

 بخشند.معنا می عالَم، در را خود هم و ،دنبینمی خود در را عالَم

. کندگزیند، فقط خود را در خود سیر میبرمیرا  بصر محبت کهآناما      

و امور شخصی خود را  کند؛می فهم خودارتباط با  در را، خود فقط یعنی

 فهیم هستی، تمامِ فهمِ به در خود، عِلم ضعفِ دلیلِ به اما دهد .سامان می

 .فهم کندو هستی را نیز در خود  .گردد؛ تا خود را نیز در هستی ببیندنمی

محبتِ  اما است؛ محتاج مختلف علومِ تربیت و به ،نظر محبتِ قائم به     

 اینکه  .؛ که چندان محتاج علم نیستدارد نیاز انسانی تربیت به فقط ،بصری

  .است سالک مقامِ مقام،

 .هستند تمام به عارفانی اند،شده مُزیّن خوش، نظری به که آنان همۀ   

 نه تبرزین؛ نه و کشکول نه !بلند ریش نه و خواهدمی بلند موی نه عرفان،

 کرامت ها،آن به که ایشعبده اطوار نه و کشی؛عربدهخانگاه برای 

 در نه فرزند! توست انسانی یافتۀ توسعه شعورِ در کرامت،. گویندمی

 .است آن اجرای توان ،را بازیشعبده هر که ایبازانهشعبده  عملیّاتِ
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 از که است، جماعت این فریبِ و جهل از ناشی همه ،اطوار اینگونه     

 اقمار و صفویّه شاهانِ. است بوده مرسوم دیار، این در دور، هایگذشته

 .اندداشته نقش امور این اشاعۀ در نیز، آنان بعدِ و قبل جاهلِ

 حقیقتِ فهمِ توانستندنمی چون نشسته، قدرت مسندِ در خردانِبی این     

 جماعت تا کردند،می بَزَک را خود ظاهرِ جماعت، فریبِ برای کنند، مطلب

 .کنند خود دنیوی مَطام ِ قربانی خود، دینی فریبِ به را

 تا دهد؛ سوق خودت فهمِ به ترا، خواهدمی که است این عارف کار     

 به ترا خواهدمی عارف .کند خالص جهالت، و بندگی یوغ از ترا مگر

 هاقَفُ میان هاستقرن که است همین برای .گرداند واقف اتانسانی آزادگی

 که خواهدمی همواره فقیه که چرا است؛ جریان در ناتمام جدالی فا،رَعُ و

 از ترا، تا دارد تالش عارف ولی کند، محبوس خود مُقلّدانۀ بستبن در ترا،

 تو به را، اتانسانی آزادگی و بخشد رهائی فکری جُمودِ بستِبن این

نه گوآموزد، و فقیه ترا به اینعارف به تو چگونه اندیشدن می .بازگرداند

 کند . اندیشیدن هدایت می

 به که هستند، خود در پایدارِ و پُرشعور خِردِ پرورشِ به قادر کسانی تنها،     

 تا فرزند، کن تربیت را خویش شعورِ .باشند شده تجهیز ایشدهتربیت هوشِ

 .شود پَروارتر تو، یادگیری شجاعت

 باال را اتاندیشه هایچرائی توانیمی تا کهاین یعنی شده، تربیت هوشِ     

 جوابی توانیمی تا داری ذهن در که سؤالی هر برای و دهی؛ توسعه و برده

 مگر تا ؛عوامانه پسندانۀآدم توجیهات نه پیداکنی، انسانی پسندِمحکمه

 چنگِ از تو جان خالصی که کنی؛ درمان را خود انسانی شعورِ تشنگی



 99 فروهر

 درستِ معانیِ فهمِ به جز اند،گزیده مأواء تو، در که شعوریبی جانورانِ

 .شودمی پروار مجهوالت، کشف با فقط خرد، و شد؛ نخواهد حاصل خِرد،

 ذهنی مفاهیمِ تا دارند سعی مزوّرانه، ترفندهای به ،جهان ادیانِ عموم یانِمتولّ

 هدایت خود دلخواهِ قالبِ در را هاآن تا کنند، شرطی را خود مخاطبانِ

 شعورِ برای ،خود ذهن در سؤالی هیچ شده، شرطی که کسی .نمایند

 ترایکلیشه قدر هر هاآدم دین، متولّیانِ برای. داشت نخواهد اش،انسانی

 یک برای حتّی است شده هیچ آیا .است ترآسان آنها از کشیبهره باشند،

 توست، جان در که باورها این به چرا که کنی سؤال اتانسانی خودِ از بار

 سنگین بسیار بارِ که باورهائی چنین به چرا و هستی؟ بند پای  حد، این تا

 ،هاآدم این چرا واقعاً ای؟شده مقیّد ،است کرده نهان تو در نیز عاطفی

 را، خود -ندارند آن بر خردی هیچ که- شاندرون باورهای خاطر به قدراین

 مضامینِ و هاخرافه بند و قید در حد این تا چرا اند؟کرده خود آویزانِ

 خِردِ در باورها آن برای عقالنی تعریف هیچ که اند؟شده غرق بیعهمابعدالطّ

 در که شان،انسانی خودِ فهمِ از یحتّ که جایی تا ندارند؛ سُراغ خود انسانی

 اینک و اند؛گشته مبدّل مشروط، اَبزاری به شده؛ غافل نیز، است، خاک

 .نیستند بیش ایبازیچه دین، متولّیان برای

ها، آدم علیه خود است. ب برخرّۀ مُنوعی توطئ شرطی شدن، !فرزندم     

 ابزارهای یکی از نیزشرطی شدن  کنند.می گاهی بر علیه خود نیز توطئه

یان ادیان در جان توسط متولّ ها،بیشترین این توطئه ه برعلیه خود است.توطئ

 دین، متولّیانِ توسط را، مخاطب شدن شرطی معنی شود.ها تقویت میآدم

 خرد در مثال، عنوان به .شوی نزدیک مطلب فهمِ به بیشتر تا کنم،می بازگو
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 دورِ هایزمان از ایکلیشه تعریف یک ،نجابت از تو، فطری شعور و انسانی

 از تعریف در دین .استبوده  آنان نظرِ منظورِ که اندکرده تخلیه تاریخ،

 بسیار اخالق، مضامینِ با که است، کرده تلقین تو بر را معیاری نجیب،

 در اگر ؛ایشده مقیّد بسیار تلقین، آن به زمان مرورِ به تو که است؛ متفاوت

 گرفتی،جا ن اگر و گویندمی نجیب تو به ،گرفتی جا تعریف، آن قالب

 تاانسانی شعورِ در قبل، از نیز، را آن تعریفِ کهنانجیبی!  قالب در رویمی

 را امور این که برود، بهشت به واندتمی کسی که،این باز و اند؛کرده حکّ

 جهنم از و بهشت از !رفت خواهد جهنّم به وگرنه، باشد؛ رسانده انجام به

 بخشی. اندکرده حکّاکی ایویژه معنای ت،اانسانی شعورِ کتابِ در قبالً نیز،

 که مثبت؛ بار دیگر بخشی و دارد منفی بار تو، در شده کاشته الفاظِ این از

 بازی حیاتی ینقش تو، انسانی هویّت در منفی، چه و مثبت چه دو، هر

 آدمیان جان در که معیارهاست همین درون، موشان خوراک) .کنندمی

 اند،کرده نهادینه تو در که مثبت و منفی بار این از دین، متولّیانِ .(اندنشانده

 کهآن بی کنند؛می کشیبهره گوناگون، شرایطِ در و متفاوت هایزمان در

 جا قالب آن در دقیقاً کهاین از نیز، تو خودِ گاهی و شوی؛ متوجّه تو،

 را هاواژه این قبالً سوز،انسان شیّادانِ این. کنیمی مسرّت احساس ای،افتاده

 تو که اندکرده پروار و تخلیه خود، سلیقۀ طبقِ تو، در کودکی از قدرآن

 و انسانی تعریفی جانت، در خُفتهْ هایواژه آن برای توانست نخواهی

 .کنی استخراج ،اندداده تعلیم آنان که چهآن سوای پسند،محکمه

 متدیّن آن و است المذهب این !است نانجیب آن است؛ نجیب این     

 و غیرخودی؛ این و است خودی آن است؛ خوب این است، بد آن است؛



 111 فروهر

 و مثبت رهایوبا این از شودمی پر ذهنت که هزاران از این باورهای شرطی،

 همیشه برای ت،اانسانی خود و خودت، دیگر که شویمی طوری منفی؛

 برای شودمی ابزاری جانت، کنی؛می گم را خود منِ و شودمی فراموش

 آنان، چهآن جز تعریفی. است شده دیکته تو به که ،منفی و مثبت باورهای

 این است، سُنّی این گویندمی .کرد نخواهی فهم هرگز اند،ساخته تو در

 دارد، مسئله فرد این است؛ زرتشتی دیگری وآن مسیحی آن است؛ یهودی

 را، هاواژه این از هزار هزاران و است اسالم ضدّ این است؛ انقالب ضِدّ آن

 و ضد باورهای به رات و نشانند؛می بار به تو، انسانی شعورِ در ناخودآگاه،

 به معانی، و هاواژه آن از یکی شنیدن محضِ به که کنندمی مبتال نقیضی

 از که آن بی دهی؛می و داد خواهی نشان واکنش خود از خودکار، صورت

 از تو به. باشی ل مطّ  درخود هاواژه این واقعیِ فهمِ و واقعی تعریفِ و معانی

 خواهی رفت. اهلل بهشتِ به بکشی، را کافری اگر که اندداده تعلیم قبل

 اطمینان بیندیشی، دیگران مانند که ندادی اجازه خود به وقتی فرزند!     

 خواهی قموفّ نو خِرَدی و عواطف و افکار، مکاشفۀ و کشف در باش داشته

 فریب یافتی،فهم  آنفهم  به اگر که توست، بودن «مَنْ» همان این، .بود

 از کم ادیان، مدرّسینِ پروریبرده افکارِ فاجعۀ خطرِ .خورد نخواهی

 ترا انسانی و معنوی خِرَدِ اوّلی، که چرا! نیست ورّاج سیاسیّونِ خطر

 در ترا، انسانی ادراک دیگری، آن و است، کشیده خود اسارت به

 جانِ که کنم،می اکید سفارش ترا. کرد خواهد قربانی خود جهنّم

 بدان .دورکنی تاریخ شعورِبی اَبَر تیرۀ دو این ننگِ تفنگِ از را تاانسانی
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 خِرَدی  که بگیری سُراغتوانی نمی هستی در را، کلیدی قانونِ هیچکه 

 .باشد نکرده حکم آن قَفای در اکمل

 مِیلِ از ناشی بشر، گذاریقانون جوام  در فرمایشی قوانینِ همۀ اما     

 از آنان نجاتِ بر مُقدّم ،را هاتوده استعمار که است یان ادیانیسَیّاسان و متولّ

 اَشکالِ به را، هاآدم اندیشۀ کردنِ شرطی امروز، دنیای در .دانندمی جهالت

 محتاج کالن شعوری به اینان، باطلِ مشقِ فهمیدنِ. کنندمی تدریس متفاوت،

 هیچ باز و دهد؛ پرورش خردمند ،نیست قادر مشروطی، کتاب هیچ .است

 آدم موجودیّتِ .کند صعود انسانی، خِرَد اریکۀ بر تواندنمی مشروطی، شعورِ

 نموده مجبور را او و شده گرفتار آورخفقان جهلی محاصرۀ در جهان، در

 قالبی گویی .بداند باید که چنانآن نه خواهند،می که بیندیشد گونهآن است

 نوعی به تا شوند ملزم ناخودآگاه،که  اند،کرده تحمیل  آدمیان به را

 تو «منِ مَنیّتِ» فهمِ اندیشی،اشتراک .نمایند عادت عمومی، اندیشیاشتراک

 .کندنمی فهم را،

 را مطلوب تواندنمی ندارد، فهم خود، طلبِ مُصدّقِ به که،زمانی تا آدمی     

 .کند تعریف

 خواهی شدی، واصل که آنگاه شو؛ واصل خود طلبِ فهمِ به اوّل     

 .نمائی تفسیرکه این نه کنی، تعریفدر خود  را مطلوب توانست

 قادر شویم، تجهیز تعریف قابل و درست شعوری به نتوانیم ما اگر     

 ارائه ایپسندانهمحکمه دالئلِ خود، ذهنی مفاهیمِ تعاریفِ برای بود نخواهیم

 فهم را دیدن خوب که دهند، پرورش را خود خِرد قادرند کسانی. دهیم

  .را کردن تماشا نه اند،کرده
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 دسته آن از کنند،می مقیّد نو اِفهام قبولِ عدمِ به را خود که آنانی همۀ     

 را، نو مضامینِ فهمِ از ناشی کشیدنِ درد خواهندنمی که هستند هائیآدم

 .کنند تجربه

 :گفتمی مپدربزرگ     

 معانی به که شود،می اصالح زمانی بصرِآدمی، شعورِ مبانی     

 شعورِ و کند؛ ارزانی منزلت، خورِ در پاسخی خِرَد، در نشسته

 کردن تماشا که یابد،می شکل درست هیبتِ در زمانی بصری،

 .نماید تبدیل محقّقانه دیدنی به را، صِرف
 با .کنی عادت نیز شنیدندرست به تا !بیاموز دُرست را دیدنخوب     

 فهمِ برای که است، کسانی به متعلّق انسانی، رفی  جایگاهِ گویم،می اطمینان

 .اندداده دست از را خود داشتۀ هزاران معنا، یک

 شعر، اشی،نقّ. است اندیشیخوش ،هنرها زیباترین !فرزندم     

 اگر .توست تکامل برای همه ،هنری صنای ِ دیگر و موسیقی سازی،مجسّمه

 در چهآن هر و جهان فهمِ به ترا نتواند ،هنری صنای ِ این در موجودِ خِرَدِ

 شکنسنّت که باید هنرمند، .خورندنمی  دردی هیچ به دهد، سوق اوست

 اثر هر ارائۀ الّاِ و کند؛ قیام خود زمانِ بارِزیان باورهای جنگ به و باشد،

 از یکی. داشت نخواهد ماندگاری قوام و دوام -هنرمندی هر از - هنری

 از ناشی امروز، تا دیرباز از هنری، آثارِ از بعضی ماندگاری مِّمه دالئلِ

 ایاندیشه که است؛ شده نهان هنرها آن جان در که است معنویّتی حضور

 در واندتنمی باشد، معنویّت روحِ فاقدِ هنری اگر. دندار خود نهان در کالن

 فهم به برای .کند ثبت آیندگان حافظۀ در را خود اعصار، و قرون طولِ
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 جانِ از را مُهمالت تا کشید؛ چالش به را شانهویّت باید ها،سنّت کشیدن

 در خود، تعالیِ به یافته پرورش خِرَدی در نیز را مانده و بزدایی؛ هاآن

 .نمایی دعوت

 هنرِ !ستایش نه کند،می تشریح را فسیل که است این در خردمند هنرِ     

 شعور و خِرد پرورش و فهم برای توست، اندیشۀ به دادن، جهت نیز، عارف

 قبالً .حرکت از توست اندیشۀ کردن متوقّف برای فقیه، تالشِ و تو؛ در

 این تو، به فقیه و ؛دهدمی تو به ،اندیشیدن چگونه عارف، گفتم که

 عارف، هنر .نمایدمی خود از تتبعیّ به مقیّد ترا و اندیشیدن! طور

 .خود در آرزویی آرزومندِ نه خود؛ غیرِ برای آرزوست ساختن

 نه اذهان، به است الفاظ و مفاهیم حقیقیِ انتقالِ عارف، رسالتِ

 پنهان در سعی فقیه که را چهآن. مهمالت با اذهان کردن بَزَک

 .کندمی تالش کردنش عیان به عارف دارد، آن کردن
 شکمِ در جز ،حقیقی زندگی که بیاموزند تو به و یببین تعلیم وقتی     

 شکمِ به شتاب، به را خود تردیدی هیچ بی بود، نخواهد رسَّیَمُ هانهنگ

 مراقبِ    .برسی خود گرفتۀتعلیم  سعادتِ به تا کرد؛ خواهی پرتاب هانهنگ

 گدا، و فقیر بین که قدرهمان .شودمی داده و تحمیل تو به که باش تعالیمی

 فاحشی فرقِ خَلق، این و دانممی من که چهآن میان دارد، وجود معنا فرقِ

 را فقر طعم که گدایانی ،آنان و ایم،افتاده فقر به که دهندگانیم ،ما. است

 .اندنکرده فهم
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 باطلی هیچ و نباشد، باطلی او در که ندیدم حقّی هیچ! فرزندم     

 در را، حقّ که، بدان .است نشده رتِستَمُ او، در حقّ نَفَسِ که ندیدم،

 باطل و نیست، شوقی او، در را باطل که است، کیفیتی جهان، این

 مجالی آن تصرّفِ به را، حقّ که ،است حقیقتی آفرینش، در را

 .است نمانده
  گرفتۀ بغل در آلت حوریان ،یدین خورِاین جماعت آدم برای ،تمحبّ     

 و هاآن خود ،نیز را همه که است جهنمی هیزم ،خوف و .است بهشتی

 هزاران که دنیستن قوم همان ،هااین مگر .است کرده خلق شانهایکتاب

 قرین روحش که- حالج منصور .اندکرده ذبح حال،به  تا را، منصور

 و خود فضوالت کنار از خاص، احترامی و تکریم با -بادخَیّرات  رحمت

 خلق ،آفرینش در یان دینیکه متولّ را نجاستی هر و گذشتمی حیوانات

 .نگریستمی احترام به را نجاست منصور آن اند،کرده

 شد، اجباری ،افکار بندیجیره ،ایجامعه در وقتی! فرزند     

 کسی .نیست بیش بیهوده سخنی نو، اندیشۀ یک تبلورِ برای نگرانی

 سایۀ در فقط را، انگیزاعجاب و طراوت پر بوستانِ یک ارزشِ که

 ایستاده آن در که را جایگاهی واقعی ارزشِ بیند،می درختانش

 .کرد نخواهد درک زمان هیچ است،

 به را عمل آزادی که شوندمی محسوب قشری تنها ها،احمق کثیرِ تودۀ     

 خویش اَعمالِ عواقبِ برای تیولیّمسئ کهآن بی اند،داده اختصاص خود

 چنان شان،هایاندیشه بر اندیشیدنِ حتّی که !فاضالن بیچارهْ .کنند احساس
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 ،گزینیعزلت و خموشی جز که است کرده تنگ آنان بر را عمل عرصۀ

 اندیشیدن لذّتِ که جهانی در !بدان .بینندنمی خویش بیچارگی بر ایچاره

و . خواهد شد تمام گران اریسب رفتن، نو تفکّرِ دنبال به است، شده فراموش

 تا و کرد؛ نخواهد تغییر شَرّ، رضایت و تمایل بدون خباثتی هیچکه  بدان

 در تن تغییری چنین به مان،جان اَشرارِ که دانممی بعید است، باقی جهان

 تا یابی، بالغانه شعوری خود، جانِ اَشرارِ رَذیلتِ حریم به کن سعی .دهند

 گاهی ند.کن قربانی خویش شَرّیاتِ خندقِ دررا ت  ای،حیله هیچ به دنننتوا

 را خود .شوندمی متضرّر و بازنده انسان، هزاران نفر، یک شدنِ رندهبَ برای

 نه که نشوی؛ آن در باختِ و بُرد به مجبور تا مکن، ایبازی هیچ گودِ وارد

 ذلیلِ ترا دو، هر که تو؛ باخت نه و نمود خواهد رستگار ترا شدنت برنده

 کسانی نصیبِ فقط ها،بازی سودِ که !باش مراقب .کرد خواهد خویش

 .هستند بازی  میدانِ متولّی که شد، خواهد

 محتاجِ کرد، کفایت احساسِ خویش، درونِ که انسانی هر !پدر عزیز     

 اندیشدمی باخت و بُرد به کسی .بود نخواهد چیز هیچ و کسهیچ شکستِ

 اثبات سر بر کسهیچ با. است نرسیده معنوی بلوغی به درونش، نوزاد که

 خویش هویّتِ عقیمِ کند،نمی فهم را فهم که کسی! مکن جدال موضوعی

 ترا کرد و تباه خواهدکرامت انسانی ترا  موجودی، چنین با ارتباط. است

 توجه داشت که مبانی عرفان در شعوری خویش خواهد نمود. بایدقربانی بی

 عرفان ربطی به اسالم و ،و اصوالً ؛دگردمیهای دور بر، به گذشتهایران

که  یان ادیان ابراهیمی بودنداین متولّه داشت باید توجّ ندارد.ادیان ابراهیمی 

 به تشکیالت دینی خود ،عارفانه را خرد عرفان واند کردههمواره سعی 
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آئین  ،نمونۀ بارز آن .بدهندشان را به خورد پیروان آن و نمایندمنطبق 

  شود.می که شرح آن بیان ؛از ایران کهن است «میترائیسم»

پرورش  ترا خردتواند نمی تبلیغاتی، ونمایشی  فرهنگ !باش هوشیار     

 او شعورِ در که ،یافتی را کسی روزی اگر کنم،می سفارش تو به دهد.

 شانسی چونهم ، بالغ شعور یک کهکنی؛  رها را او کنی، مبادانمی تردید

 کردی، جوابش اگر .زد خواهد را وجودت خانۀ درِ بار،یک فقط که است

  .کرد خواهی ضرر که هستی تو این

 گفت:می مبزرگدرپ     

 دست به توانمی سختی به را، بالغ یافتۀتوسعه خردفرزندم!      

 هر جیراحَ در کهاست  فرمایشی و نمایشی مضامین اینآورد؛ 

 و دین هایکتاب .کنندمی اعطاء تو به پشیزی گذری، به بهای

عرضه  و بهای غبلَمَ به و کن فهم خوب کتاب، بازار در را، مذهب

 هاباکت این برای که بهائی داشته باش، هتوجّ هاشدۀ پشت جلد آن

 این .است آنان واقعی قیمت دهم یک قدر به، اندکرده نمعیّ

 در ترا انسانی شعور خواهند،می ،هاکتاب این عرضۀ با ،جماعت

 دو به را، بیست تومانی کتاب هیچ الّواِ .ببرند سرقت به زمان طول

 برده چا  هزینه تومان بیست که کتابی .فروخت تواننمی تومان

 ؟کرد عرضه کتاب بازار تومان، در دو به شودمیچگونه  است،
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 ۀ: کتابی ارزشمند است که بیست تومان هزینندفرمودمی و     

نتوانید آنرا  ،م، به دویست تومان هیچا  برده باشد، ولی شما حتّ

 به دست بیاورید.و کنید ابتیاع 
 ،کندجان آدمیان پاسداری می اندیشی که ازخوش انسان ! هرعزیز پدر     

 کماًحُ و حتماً ،مذهبی و دین و مرام و لباس هر در ،خاکی کرۀ این روی بر

 چیزی اندیشیخوش مالک و .است معرفت صاحب یعنی. است عارف

 همۀ حرمتنگاه داشتن  و؛ هاانسان انسانیِ حریمحفظ  مگر، نیست

 ،شودمی صحبت آن از ،ما گذشتۀ هایباکت در که عرفانی .موجودات

 بوده دین بندانارهقدّ ترس از ،نیز همه که ،کاریپنهان مگر نیست چیزی

 فهم  روشنی به سخنت تا بگو افشفّ .نیست کاریپنهان زمان ،امروز. است

 شود!

 

 

 ایران باستاندر فرهنگ خدایی،  زنو اسطورة کهن  ریشة عرفان

 
 باز کهن و هندِ سرزمین ایران در ،هرپرستیمِ مرام به عرفان، بنیادریشۀ      

 ادجلّ یانمتولّ ترس از همیشه تاریخ، خردورزان و اندیشمندان .گرددمی

 و رمزگوئی به لمتوسّ الجرم بگویند، افشفّ را مطالب توانستندنمی ادیان،

 خود پیشۀ را نوشتن پهلو دو و گفتن، سخن هفافِلَ در و .شدندمی ایماءنگاری

انسانی  جامعۀ زمان هیچ ادیان، .باشند امان در دین، شینتّفَمُ رشَّ از تا ،کردند

های خاخام دستیهم به ب،متقلّ جحود و تودۀ این ونگذاشته  راحت را،



 119 فروهر

 عرفان ریشۀاند. کرده روانه خاک بر تاریخ طول در را آدمیان خون ،جهود

 این بوم، و مرز این به  تازیان هجوم اما گردد؛می باز تازیان هجوماز  قبل به

 .ترکردپنهان بیشتر چه هر ما، اتادبیّ در را گفتار از شیوه

 تاریخ، طول در .هستند کلمه یک اصل در مسیحا، و میترا، میثرا ،مِهر     

 گوناگون هایظتلفّ به، ملل بین در فرهنگی سفرهای دلیل به هرمِ کلمه

 و آئین بوده. واژه  ترینرایج هخامنشیان، ، در دورۀواژه این و شده؛ تبدیل

 وارد  پیش سال هزار 1 حدود در هند، فرهنگ و زبان از ،مهرگرائی دین

 زرتشت، از قبل. گردید ایرانیان رسمی آئین و شد، هاآریائی فرهنگ و زبان

 در و( وآتش طال از پر سینی یا رجمَمِ یعنی زِراتشتا) زِریاتشتا یا زِرتَشتا یا

 جهان خدای - «بُکا»  نمایندۀ یگانه زنی است که  ،«میثرا» مهر، یا میترا آئین

 زرتشت، درآئین میترا ،پیش سال اندی و هزار سه. است -بر روی زمین

 پیمان، و عهد فرشتۀ میترا، .شده زمین روی بر مزداااهور فرشتگان از یکی

 نامه ب هندی درآئین ،«وِدا» در میترا، نام. ستا مهربانی و دوستی و نور

 ایتالیا، در امروز که ستا ایواژه همان وارونا این. است آمده «وارونا»

 حدود در که چرا گویند،می وِرُونا آن به و دارد؛ وجود نام همین به شهری

 ،ایرانی لشکریان و ایران طریق از ،میتراپرستی آئین و مراسم ،قبل سال 1588

 هم بعد و ن،یونا در رسمی دین یک عنوان به و دواند ریشه باستان یونان در

 رفت  انگلستان تا آنجا از و اروپا تمام در مدتی اندک در آنگاه و روم، در

 . شد  پذیرفته  اروپا در رسمی دین یک عنوان به و

 و شد روم و یونان وارد مریم؛ فرزند دین یعنی ناصری، دین که زمانی تا     

 واژۀ. بود اروپا رسمی دین ،میتراپرستی گرفت، نام تغییر ،مسیح اسم به
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 مسیحا اصل در نیز  مسیح وکلمه است. میثرا همان اروپائی زبان در ،«مسیح»

 ح. مسی نه باشد می

 درست «مسیحا» و ندارد معنائی هیچ باستان، یونان فرهنگ در ،مسیح     

 .است

کشورهای  در امروز مهرپرستی، آئین بازماندگان و دهندگانادامه     

 «فرماسونر» همین جماعت اصل، در دنیا، یکشورها دیگر و اروپایی،

، سُریانی هایزبان در میترا روز دنیا را در کنترل خود دارند.که ام ؛باشندمی

 گفته( رَا یِح مِ) میثرا باستان، ایران در هخامنشی پهلویِ و فینیقی ،کَلدانی

 ،اروپائیان زبان کلِّ در خود معانی حفظ با ،اروپا به ورود از بعد و شد؛می

 ،دسامبر15 با است برابر میترا، دتولّ ،بدانی نیست بد .شد( حا سِ مَ)مسیحا 

 عید امایّ و .دانندمی مسیح دتولّ روز را آن (مسیحیان یا) هاناصری که

 روز زاد ،این روز اصل، در .گیرندمی عید را روز این ،اروپا در و هاست.آن

 در میترا، زمینایران  پرمعنای اساطیر در که است، میثرا یا میترا یا مهر دِتولّ

 بهتر یا . است شده زاده غاری در سنگی دلِ از ،ایصاعقه ارادۀ به  ،روز آن

 نیز  «سنگوا» آن به که است،  سنگ  زادۀ و فرزند میترا، بگوئیم است

 در میترا،) است. شده زاده یا دهش  جدا سنگ از که کسی یعنی گویند.می

 چقدر نام این و .است. یعنی از سنگ جدا شده سنگوا نام به خانمی اصل،

و  نسوان جماعت از باستان ایران اساطیری خدایان اعظم .است زن برازندۀ

ار و قهّ و، که همه نرینه هستند؛ ادیان سامی زنان هستند. درست بر خالف

ق نداشتند. بعدها جزو ها هم به اعراب تعلّ، که آنبه جز چند خدا؛ کشآدم

 زن که زیباست چقدر ها،ایرانی ما اساطیر در تمثیل این .(بتان اعراب شدند
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 ،دهندمی هدیه او به سنگی، سختی از را ت اوهویّ و کنندمی خلق نور از را

 اساطیر در زن .گردد لمتحمّ تاریخ طول را، در هاسختی و شدائد تمامی تا

 و خشونت که تیموجودیّ یعنی الجم ،جم ) است؛ الجم جم  موجودی ما،

. جان او  برابر است و خیر و شرِّ .است کرده مجتم  خود در هم با را لطافت

 آن فهم به تنها نه را، مرد که است یموجود زن، .(چون خدایاندرست هم

 ایران اساطیر .است بهرهبی نیز زن فهمِ چون و چند از بلکه، نیست، ادراکی

 چهار از یکی ،ما گذشته فرهنگ در زن. است پرمعنا بسی زن، با ارتباط در

 یا میترا. خاک،آتش باد، آب، یعنی است؛ بوده هستی شدۀ آفریده صرعن

 چونهم نه ؛است آمده دنیاه ب آتش یعنی ،چهارم عنصر از زن، جنس

 شده زاده مرد چپ پهلوی از ابراهیمی، ادیان هایکتاب مذهبیِ هایروایت

  .باشد داده فریب را مرد هم بعد و

. او اغواکنندۀ نه است، مرد دهندۀ تکامل آریائی، فرهنگ متون در زن،     

 و ؛آن قابض نه است، و نگهبان عورت حافظ زن، ما، گذشتۀ فرهنگ در

 او! به متخاصم نه است، مرد محافظ

 ،شدائد لتحمّ در و گل، برگِ از ترنازک حریری بسان ،لطافت در زن،     

 .استنداشته کم هیچ زن فهم در نیز ما هایاسطوره خاراست؛ سنگی بسان

 یهودی مریم  فرزند عیسی، دِتولّ به ربطی اصالً اروپا، در مسیح دتولّ روز

. بیست و پنج است شده معروف  مسیح به و زاده اورشلیم در که ندارد،

 هیچ و است یهودی مبرپیا یک مسیح، .است آفتاب دتولّ روز یعنی دسامبر،

 از و. است  مریم بنام یهودی زن یک فرزند او ندارد، هااروپائی به ربطی

 و گون،گندم و درشت کامالً هیکلی و سیاه موهای با است، اورشلیم خاک
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، اروپائیان که تصویری .است اسرائیلبنی هاییهودی نژاد سیاه از چشمان با

 مسیح،. است دیگری چیز اند،شکل داده ،تو و من ذهن در مسیح، از امروز

 با که آبی چشمانی و نحیف اندامی و بور موهای با است آدمی اروپا، در

 فرزند شمایل به ربطی و ،است منطبق اروپائیان فرهنگی هایگزینه

 و آسیا نیز،الب اینجاست که مردم خاورمیانه ج .ندارد مریم زادۀیهودی

 برای تاریخ، طول در اروپائیان اند.همان شمایل اروپایی پذیرفته مسیح را با

 ناصری فرزند جز ایگزینه خود، دینی و مذهبی تماهیّ به بخشیدن تهویّ

 بر کنند؛ عرضه جهان در نوعی به را خود دینی تهویّ تا ندارند و نداشتند

 پیامبر به بارهیک به ،عیسی که است فرهنگ و فکر طرز همین اساس

 از و گرفته اروپائی شمایل یک کامالً و است داده تماهیّ تغییر اروپائی،

در کشورهای آسیایی مسیح، ی یک شمایل از حتّاست.  شده اروپائی نژاد

 که صورتی در که مسیح چهرۀ آسیایی داشته باشد.توانی پیدا کنی نیز نمی

 خالف دقیقاً و معناست. تمام به تاریخی جعل یک این و نیست اینطور اصالً

 دیموحّ ادیان تاریخ، طول در اروپائیان، دهند.نمایش می که است آن

 به ،قبل سال هزار 1 از که بودند ایرانیان فقط. نبودند دموحّ اصالً و نداشتند

 بشری تاریخ قوم لیناوّ ایرانیان .داشتند اعتقاد آفریدگار یگانگی و توحید

 مطلب این ضمن در ؛واردکردند خود فرهنگ در را یکتایی خدا که هستند

 یک خدا .ندارند هم به ربطی هیچ ،«اهلل» و «خدا» که نکنید فراموش  هم را

 و خرد با کارش و سر و است ایرانی اندیشۀ  زائیدۀ و ایرانی، آفریدگار

 و سر و است، عربی خدای یک، اهلل و؛ است بوستان و باغ و گل و اندیشه

 به عرب،  اهلل. است عقرب و سوسمار و غارت و تجاوز و کشتار با کارش
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سخنانش  به کهآنان به و ؛دهدمی پاداش و جایزه پرستند،می را او که آنان

 تا ،ایرانیان خدای. کندمی حواله آتش و شمشیر و ارهقدّ کنند،می توجهیبی

هیچ   خود آفریدۀ با لطف، و ارزانی مهربانیجز  ،امکرده فهم من که جاآن

 پی قومی هر خدای فهم و اراده به کهاین برای باش داشته هتوجّ .کندنمی

 هتوجّ خدا آن دتولّ محل اقلیمی و جغرافیائی شرایط به ،اول درجۀ در ،ببری

 و ،شده زاده سرزمینی چه در و یافته، دتولّ  کجا در خدا  آن که ببین کن!

 شرایطی و وض  چنین در. است بوده محیطی چه در او آفرینش شرایط

 پی هاانسان با ارتباط در خدائی، چنین ارادۀ و حرکت تماهیّ به توانیمی

 سرسبز یمحلّ و محیط در آیا ببین !است ممهّ خیلی خدا، دتولّ محلِّ .ببری

 کوهستان در یا و ؛است رنگارنگ پرندگان و گیاه و گل از پر که یافته دتولّ

 در عرب «اهلل» مانند یا و -بودا دتولّ محلّ مانند - ؟استوار و زیبا و سترگ

 تماهیّ ؟است مار و عقرب و سوسمار از پُر که برهوت و زارشن بیابانِ

 دشانتولّ محیط شرایط و اساس بر ،هاآن فرمان و خداها دستورات و احکام

 جا همه که یافت، پرورش سرزمینی در زرتشت .شودمی تدوین و تنظیم

 طبیعی. سرسبز و باطراوت هایگل و درختان از پر و است، بوده زارسبزه

 اهلل و. «نیک کردار» و «نیک گفتار» ،«نیک پندار» :بگوید که استبوده 

 که است طبیعی؛ است برکتبی و زارشن و برهوت بیابانی زادۀ نیز عرب

 استوار «نیک غارت» و  «نیک قتل» و «نیک کشتار: »سیاق ش برایهالاحکام 

 بتوانند تا خوردند،می را دیگریک عربستان، سرزمین در کهاین برایباشد! 

 «عرب اهلل» آن بیان در هم، گزیده سخن چند اگر. معنا بخشند خود بقای به

 «روزبه» نامش که بود ایران از فراری ۀچّبَغمُ آن مدیون باید شود،می پیدا
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 در د،کتاب محمّ نبودن خالی برای که خائن، «فارسی سلمان» همان یا ،هبود

 چونهم شنی  موجودی االّ و. است گذاشته قصار کلمات عرب، اهلل دهان

 دشمن، و گرما شرّ از خواهدمی او !چیست رُز گل داندمی چه سوسمار،

آن . نماید تناول را بیابان حشرات و کند نهان شن گودالی از در را خود

 قِرّعَتَ از ناشی تشنگی و دهدمی توسعه شمشیر جبر به را احکامش که هیاللّ

 ،هیاللّ چنین دهد؛می یتسلّ شتران خون و ادرار و آدمیان خون با را، تبلیغش

 برو !بقای انسان برای را خود نه خواهد،می دوام خود برای را انسان ،حتم به

 .کنی فهم را او ،مهمالت و تفسیر بدون بتوانی که ،بدار دوست را خدائی و

 ادش،شیّ  یانمتولّ تفسیر بدون را، پیامش و کتابش،، زبانش که آن اللهی

 و هزار طول در که هیاللّ !خوردنمی دردی هیچ به کرد، فهم تواننمی

 هیاللّ .بود نخواهد فهم قابل نیز  این از بعد نشده، فهم قابل سال، چهارصد

 از بعد نیافته، قتحقّ  سال، اندی و چهارصدو  هزار از بعد هنوز ،اهدافش که

 جز ،احکامش با زمان، طول در که هیاللّ .شد نخواهد ققَّحَمُ نیز این

 بارهیک به تواند،می چگونه است، نکرده هیچ ت،بشریّ برای مزاحمت

 به خدمتی چه امروز، تا تازیان، «اهلل» این ؟آید در کار از تبشریّ صلحمُ

 کردن ویران ها،کتاب و تبشریّ نتمدّ سوزاندن جز ،؟است کرده تبشریّ

 آیا حیوانات. و هاانسان پی، از در پی کشتارهای و هاسوزیآدم و شهرها

 ه،مکّ در زبان،بی حیوان میلیون  سه حداقل ساالنۀ بریدن سر و کشتار

 یانِمتولّ تو، در تو مهمل هزار با که نیست تازیان «اهلل» دِرَنوعِ خِ بر گواهی

 . دارند آن اثبات در سعی ش،دالل
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 در تازیان، «اهلل» ترس از که بدار دوست را خدائی آن و برو     

 همۀ تازیان، یافتۀتهویّ بتِ که! است شده نهان تاریخ پستوی

 آدمیان جانِ میدانِ تازِیکّه را، خود تا است، زده گردن را خدایان

 کند.

 

 

  عارف دِرَدر خِ حجابشرح 

 

 و شکیل کند. ،را در هستی تا او ست،ا برای زینتِ تن آدمی حجاب    

برای اسارتِ تن آدمی، ای نه وسیله بخشد.را زینت  قوارۀ تن اوبی عریانیِ

اند. حجاب پوششی است در الوان عَلَمش کرده که به حُکمی فرمایشی

را، به شمایلی دلنشین به  ختی تن اوکه برهنگی تن انسان را، و لُ ،ارنگرنگ

که اینان  ترا به قبول آن اجبار حجاب، آن پوششی نیست  کشد.می مایشن

ا به لّاِ توان زیبا کرد،ای نمیحیله ، به هیچآدمی راتن ناموزونی کنند.می

 . پوشش و لباس،شودزیبا عرضه میحیلۀ لباسی که در طرح و شمایلی 

به فهم  نیکه جامعۀ انساهاست قرن ی نیست که اسالم مبتکر آن باشد.حکم

 خوانی وباب حجاب اسالمی می تورات که دراین دس این نیاز رسیده است.

فواحشش که  ،هبود بارهزن شتی عربِو باری مُ بی بند زهمه ناشی ا دانی،می

 دام درمُ به اجبار، ،ت عربیطبق سنّ ر،شده درآن دیاکنیز های آزادۀانسان و

 و بودند. دتردّ به مجبور برهنه، و اماکن عمومی نیمه عریان وات محلّ

 این کرۀ ها درانساننبودند. همۀ  برخوردارپوششی انسانی  از شان نیزمردان
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 ربطی به اسالم ندارد.این  و دارند.؛ انسانی داشتندخور  پوششی در ،خاکی

همۀ این احکام  .حجاب نیست وپوشش  ،مانتو ه وعِقنَمَ و چادر وسری ور

اطاعتِ آن  یت وبه رعا ،برای اقتدارخود ت،ست که حاکمیّا حُکمی جعلی،

زیباترین شکل  پوششی است که آدمی را به ،حجاب فرمان داده است.

پوشش باید که در کند.  ترقوارهنه انسان را بی دهد،خود جای می ممکن در

 و که آدمی را در خود به اسارت کشدخلق کند، نه این انبساط خاطر آدمی،

 .دچار یأس از زیستن نماید را انروحیۀ معنوی جان انس

 

 

   وشیطان ابلیس حقیقت فهم

 
 چنین خلقت، حقیقتِ در. گویممی ترا که است تمثیلی این فرزندم!     

، زائیدۀ ذهن همه ،گویماین تقسیمات که ترا می .است اعتبار امری، فاقد

 است،جاری  تمثیل این در شعوری که اما .اردست و حقیقت ندا بشری

 .بود خواهد کارگر ادراک انسانی تو، و ردخِ برتحلیل

جمال همۀ ظواهر  و هستی، در و ما در خداست، آفرینش ظاهر جمال،    

   .خداست در هستی

های عذابها و ونت. خشخلقت در خداست کرانبی مِتَحّکُ جالل،     

 .خداست در هستی

 .هستی در همۀ و ما در خداست یاتشرّ و خیرات وجهۀ کمال، و    
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 و است شده نقل ادیان هایباکت در فرشتگان چون و چند از چهآن    

 تواننمی بهشت، قطعاً از او طرد و ،آدمی آفرینش چگونگی از طورهمین

 معنا این با رابطه در  قضاوت به اوهام، از پُر  هایکتاب این رفصِ به

 بر یا و نبوده، شرح اجازۀ امور این بسط بر یا عرفای واقعی را، کهنشست؛ 

 طوریآن .اندگذشته و زده ایکنایه ،همۀ آنان .صواب الحسِ ش،رَّسِ افشای

 هر سرشت آفرینشِ شود،می استنباط ادیان، عتیق عهد هایدیوان از که

 را فرشته هر که چرا .است مربوطمطلق  واحد یک از بخشی به ای،فرشته

 رقم هستی در واحد، یهویتّ و تیمسئولیّ و واحد، هیبتی و واحد، نامی

 دیگر فهم در ولی قائم، خویش جمی  بر فرشته، هر که صورتی به ؛اندزده

 واقفند، خویش تحلیل به نه ،فرشتگان است، ذات آفریدگار به کیمتّ امور،

 چنین در خالقند. مطلقِ مطی ِ آنان کامل، ِآفرینش امور فهم بر نه

 ذاتِ در فقط رسیدن، فعل به از قبل ،آفرینش او نحوۀ که انسان ای،مجموعه

 حکمتِ نهِبرکُ چگونه را، فرشتگان داشته، نقش خالق، کمال حکمت

خلقتی  نهِکُ به هم،آن و ؟است بوده آگاهی ،خالق ذات در انسان، آفرینشِ

 که اممانده بود. نیافته  دوام انسانِ حاضر، تعینیّ بر ،آفرینش آن هنوز که

 فهم کمالِ مطلق، یک ذاتِ نهفته در حکمتِ این بر فرشتگان چگونه

 و نام دادندش بدهند،« بشر»که  آفرینش این نادرستیِ بر ،کمحُ تا داشتند،

 همۀصورتی که  در .دهند هشدار آفرینش بشر، غلط بودن به خالق را،

. به است یافته قتحقّ فرشتگان آفرینشِ پایانِ از بعد هست، هستیِ هایپدیده

خصوص  در اهلل، با شانمخالفت از بعد اهلل، امریۀ طبق فرشتگان، راستی چرا

فقط  و نگفتند، و نکردند هیچ و دادند قوام بشر خلقتِ به ،خلقت بشر
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این  گفتندش، اشرفِ مخلوقات کهبشر  با بعدها، که شد چه؟ اطاعت کردند

 فرشتگان، را، بشر ثمری آفرینشِبطالن و بی .برخاستند جدال به چنین

ذات خالق  نهِکُ فقط در این شعور، آیا مگر؟ بودند کرده بینیپیش چگونه

؟ آیا واقف نبوده است بشر خسران در به این بطالن و «اهلل»مگر  ؟نبوده است

 نیز فرشتگان سرشت در بوده، نِمودِ بشر به ،اشاراده که خالق، حُکمِ مگر

ر خلقت، به اهلل هشدار آدم، د است؟ که به نادرستی آفرینش بوده منظور

تری لق برخَ بر قند،فرشتگان که خود مخلوق خال مگر شعور آیااند! داده

 کی برمنفرد،  طور بهیک  هرکه فرشتگان، در صورتی ؟داشته است

 نه ندارند؛ شعور فهمِ آفرینش، کل بر و اند،شده آفریدهواحد  حِکمت

 ،خالق غیر به شان،فهم نه است، و تصحّ حریمِ بر شان در امور،تحلیل

. محض خیر یا و مطلقند؛ شرِّ یا بُعدند، یک به قائمها، آن همۀ. رمصوّ

 خالق همان خودکه در واق ، - هستی الجم جم  جمی ِ بر که مخلوقی

 چونمخلوقی  خلقتِ خوبی و یبد در چگونه ندارد، فهم احاطۀ -است

نادرستی  ،به خالقه بتواند ک؟ باشد داشته هتوانستمی فهم و تحلیل آدم،

 بخش نیز خود ،به حکم خالق بعداً، کهاو  خلقت آدم را هشدار دهد.

 خیر و شرِّ بر توانستهمی چطور، است شده نام،آدم مخلوقِ آن ازعظیمی 

 کند؟ جاری قضاوت، فعل  -خلقت او از قبلهم آن- آدم
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 شناختِ آدم درفرشتگان،  شعور
 فهمِ از ترفزونا ،شناختِ آدم در آن خالق،مخلوقِ گانِ فرشت آیا شعور     

 ؟است بوده دم ق بر خلقت آخال

 این بر اراده ،یافت تعینیّ، «اهلل» به امر ،آدم آفرینشِکه  روزیاند، گفته     

 و براراَ و اَشرار از اعم آن اهلل هستند، مخلوقِ که فرشتگان، همۀ که بوده

: حال پرسش این است کهکنند.  سجده بشرِ مخلوق این بر همه، رات،خیّ

ی شکل در چه سنّ چند ساله خلق شده بود؟ و ن خلقت،زما در این آدم،

و  ، چه هیبتدر روز نخست ؟یر بودپ؟ جوان بود ؟کودک بود ؟گرفت

 در که آیا مگراین باز و باشد.بوده باید چنین ا نیز حوّ ؟ایلی داشته استشم

 دارد، به برون و نهان در چهآن کند،کسی که سجده می ما، فهم

 کُرنش این با فرشتگان دیگر، به معنای کند؟مینتقدیم  خود شوندۀسجده

 یعنی .عطاکردنداِ آدم به خالق، فرمان به داشتند چهآن هر آدم، به خود

م تجسّ و خود؛ از کنند پررا  نامیآدم تا، کردند خالی خویش از را، خویش

 و نطق فرشتۀ و را، خویش زیبایی کُرنشش، با زیبایی فرشتۀ بخشند. عینی

 خِردش و فهم تناسب، تناسب و ل وتعقّ فرشتۀ و را، وکالمش نطق کالم،

 از چهآن هر همۀ فرشتگان، و کردند چنین همه، نیز اشرار فرشتگان و را،

 همۀ ترتیب، همین به. کردند جاری آدمی، خلقتِ بر داشتند، شَر و خیر

 عطااِ آدمی بر را خویش تک،تک اهلل، قربِ کمالِ بانمقرّ و اهلل، فرشتگان

 اگر نبخشید. و آدمی را، به خود شیطنت خصال که ،شیطان االّ فرمودند،

 خلقت به ،«اهلل» عشق پاس به و داد،می در تن ننگی چنین به نیز شیطان

 عمل جامۀ ،«اهلل»به خواست  و داد.به آدم می ت،چه داشآن نامش،آدم
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 دیگرشد؛ می «اهلل» جالل و جمال و ازکمال نقشی آدمی، دیگر پوشاند،می

شد؛ می اهلل خودِ مثالِ از صورتی آدم، پس. هست امروزه که شدنمی  این

 اصل، در! واحد خالقیمقابل  در شد،می رقیبی آدم، و. کاست و بی کم

 ثمر به در را شیطان که خود. خالق مقابل در ،شدمی خدا خودِ انسان،

 و بوده. عشق اهلل خود از سرشار خود، شیطان،بوده؛  عظیم نقشی آن نرسیدن

 دل بر را، اهلل عشق شیطان، .تراهلل آمیخته عشق به دیگر، فرشتۀ هر از بیش

 مطرود خویش، عشقِ اضِفیّ وجودِ بر را، رقیبی هر قبول و پرورید.میهمی

 رمکدّ ملکوتی، خلوتِ این در را، خالق عشقِ یگانگی مبادا، تا ؛دانستمی

 مخلوقِ فرشتۀ تنها شیطان، بگوییم باید ،شویم نائل فهمی چنین به اگر .نماید

 را حکمتِ فهم این و است. بوده واقف نیز، خویش غیرِ فهم به کهاهلل است 

 به پس، اساس این فهم، بر .است آفریده شیطان،نهاد  در ،«اهلل» خود نیز،

 حکمتِ بر و او، بر و باشد بوده واقف باید خود، آفرینندۀ افعال به حتم،

و  باشد تواندنیز نمی این غیر به و است. داشته جمی ، فهمِ خود، خلقتِ

خدائی که بر  ایم.گواهی داده ،«اهلل»نقص  به باشد، این غیر به اگر .نیست

 کامل و قطعاً چنین خدایی تمام اعمال مخلوقِ خود فهیم نباشد، فعل و

جمی   از کامل،طور به را، خویش مخلوقِ ،یخالقشود می مگر .نیست

 -که خالق اوست- خویش معشوقِ امر از شیطان، گویند نکند؟ فهم جهات،

 یتجلّ حال در او، در تو، همۀ که موجود، این بر من: گفته است زد و باز سر

 شیطنت تمامی توانم، چگونه من، که گفته و کرد! نخواهم سجده است،

 یک مرا، که سازم، دیگر «هیاللّ» را او و کنم، عطااِ برآدم را، خویش

 به من، وامقَ که گفته و! توئی  همآن کهابد؛  برای کند کفایت معشوق،
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 خویش وجود بر را، عشق دو ،که نتوانم .بس و است یافته دوام تو، عشق

 ذوقی خود، هستِ هستیِ مخلوق آخرین بر که «اهلل» چون و ؛کنم لتحمّ

 او طرد و برنجید خشم به شیطان، سرپیچی از داشت، وافر شوقی و عظیم

 ،«اهلل» از فعل این آیابه مانند نَفس انسانی عمل کرده است( درست  )اهلل، اینجا، .کرد

 انسانی صفات نباید ما کران است؟هستی بی این است که خالق رصوّت قابل

 در ما، انسانی صفات تداخل این آیا .دهیم دخیل خدا ذات در را، خود

 آن سیاق بر که نیست، نَفسی را خدا نیست؟ آفرینش و خالق، کمال

 .نماید رمُکَدَّ را خود لیزَاَ احکام و دهد، لقخُ تغییر دام،مُ نَفس،

 داشته به کمال فهمی خلقت دواز بَ باید شیطان، افعال جمی  بر خدا

ن خصوص، ای او، در مرا که شیطان، ازدانسته و باید می باشد

او  مطلق کمال شعور بر دانسته،اگر نمی یچی خواهد کرد.پسر

 گمانم، به است، مخلوقات اشرف که اندگفته را آدمی .تردید باید کرد

 معنای به اشرف .مخلوقات اشرف تا است، آفرینش اشرف بیشتر، آدمی

 آدمی کمال به تا است، ترنزدیک معنا، راستیِ به باشد، اگر مخلوق آخرین

 توانددارد، می خود درکه خبیثه  خصال این با چگونه آدم .آفرینش در

 دیگر به او آفرینشِ که گفت بتوان شاید مخلوقات باشد؟ کمالِ اشرفِ

 پدیدۀ رینآخِ ،آدم .ممقدّ کرانبی هستی بر نه است، اشرف هاآفریده

 بر بود، تیاشرفیّ را آدم اگر هست. هستیِ در است خداوند حکمتِ مِسَّجَمُ

 دَدمنشی که ایمعمل، دیده در ما ولی .نهادمی ارج خود، آفرینشِ شرفِ

 از فهم عدم خاطر به شرّیّاتش، تو، و من به تا قابیل از تاریخ، طول در آدمی،

 آدمی .در امور اشرفیّتش تا داشته است، رجحان مخلوقات، همۀ به شیطنت،
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 حکّ ،هستی جریانِ در که هستی، انگیزِفهمِ شگفت از سرشار خلقتِ در

 مانده مشکوک خویش تهویّ در که ماند،می کوری نقطۀ به است، شده

 .است

 آدمی فهم فقدان خالء الهی، غیر بعضاً ابراهیمی و هایابکت جمی  در     

 از آدمی فهمِ فقدانِ لیناوّ اند.ترسیم کرده متفاوتی شکالاَ به خود، از را،

 میلی این، که ،یا سیب گندم تناول جرم به است، بهشت از او طرد خود،

 از را، آدم فریبِ چرا ا!حوّ زایشِ تناسلیِ آلت به آدم، گرایش جز نیست،

، در ذات ی هستیهاگویی شعور چرایی اند؟داده نسبت شیطان به ،خویش

       .یه او رقم زده استلاهلل را بر ع بشر، عصیانِ

 طرد و ،وا حیلۀ به آدم فریب و ا،حوّ عینی متجسّ از قبل آیا و     

 نبوده محرز خالق، آفرینشِ کُنهِ در قبل، از همه بهشت، از آدم

رینش منِ این از نقصِ اکملِ اهلل است، به نوع آف نباشد، اگر است؟

 .مخلوق ، که آفریدۀ اویم

 احوّاست  نقل کهنه این مگر شد؟ آدم فریب رینقَ ا،حوّ خلقتِ چرا     

 اصل، در ؟است آدم خودِ تن پارۀ و است، آمده وجود به آدم بطن از خود،

 را شیطان در این میان، آدم چرا .شد خویش عاشق آدم کهشود گفت  می

 ،های ادیان ابراهیمیطبق سروده کند؟می قلمداد خود خلقت نقص شریک

قیاس  بر چپ مرد خلق شده باشد، ا از دندۀاگر حوّ گذشته از همۀ این امور،

، باید عین همان مرد خلق ستخرجه از تن مردمُ م وکروموز، «دی ان ان»علم 

 !نه در هیبت یک زن ،باشدشده 
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 آیا شود، قائل شریکی داشت، چهآن در خواستنمی شیطان اگر     

 است؟ معشوق خشم مستوجب

 اند،دیگری،که آدم نامش داده به خود تفویض عدم این جرم به آیا     

 است؟ عقوبت مستوجب

 .است ساخته احاطه ،«اهلل» انشقاقِ قابل غیر الِسیّ عشقِ را، شیطان     

تواند می چگونه است، واحد طلقیمُ در مغروق که شیطان، چون موجودی

 کند؟ واگذار دیگر مخلوقی به را خویش عشق اختیار

 از انشقاقی هر از را او که ،کرده تجهیز عشقی چنین به را شیطان اهلل، چرا     

که آدم نام داده  خود، به خلقت دیگر «اهلل» مگر نموده است؟ کنفَمُ خود،

که خود  جرمی، به آدم را، و ن را،بار، هم شیطا دیگر تا ؟است، واقف نبود

 بشر، آفرینش در اصالً چرا ؟نماید طرد خویش، از قهر آن واقف بوده، بهبر

 هست، هستیِ صفحۀ بر چرا و یافت؟ دوام نر، آفرینش به ،«اهلل» حکمتِ

 شمایل در را احوّا چر وداده است؟  قوام نرینه، صورت به را،آدم  شمایل

 و ؟بشود ازاده،آدمحوّ و شود؟ خلق ا،حوّ بطن از آدم شد،نمی آیا مادینه؟

 !نرها نه اندزاینده گانمادّ ،عموماً گردد؟ خلق احوّ بطن از آدم
 و است، مادینه اصل، در ،آدم تِهویّ کهگفت  تواننمی آیا     

 !نرینه؟ احوّ تهویّ
 نبوده معطوف گی،مادّ بر ، بیشتر«اهلل» جالل و ،«اهلل» جمال گرایش آیا     

 است؟

 استوار زایندگی به خلقت، و است، زایندگی را، اهلل خودِ چون آیا و     

 احوّ این و باید باشد، مادینه که است، آدم این کرد یقین شودنمی است،
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 مانند به زایش برای آلتی گاه،آن و ؟بودباید می نرینه اصل در که است

آدمِ  .توست و من زایش گذرگاه که کرد، استوار او هیبت در گندم شمایل

 تواندنمی گندم، آیا و .شد بهشت ازمطرودِ  ،احوّ گندمِ تناول با ابوالبشر،

  باشد؟ او جفت تناسلی آلت نهمی

 خود در خود را مخلوقیِ طعم آفرینش، پگاه لیناوّ در که آدمی چرا   

 شد؟ واق  حقّ مطرود بود، چشیده

 و ادراک و فهم حَرَمِ جز که بهشت، آدم، از طرد با، 1،گادهوَهُ، یَاهلل     

 آفریدۀ خویش، از را، خود خاطر رنجش چرا، باشد تواندهیچ نمی ،تحلیل

 مگر ؟است ، بر سیاقِ نفسِ بشر«اهلل»های آن مگر داشته است؟ کرده ابراز

 اگر ؟زد خواهد باز سر شفرمان از او که دانستنمی ،با خلقت آدم ،اهلل

 باید چرا شد. مشکوک او خدائی بر و ،«اهلل»این  کمال به باید دانسته،نمی

 نَفس غضب به آدم، به نام غباری ردخُ به هستی، هستِ واحد وحدت آن

 ؟راند  حکم

 «اهلل» خود از آدم طرد ،اصل در که را، بهشت از آدم طرد گناه ،اهلل چرا     

 دهد؟می  نسبت شیطان یعنی خود، الیزال وجود عاشق به واالترین است را،

 چرا؟

، در زمین را ای از مخلوقات مطرودِ از بهشت خودهعدّچرا  ،دیگر بار و     

 عنایتکتابی  آنان را و ؟کندمی شبه نام ناجی و پیامبر، وکیل خوی

به  ،قادر به درمان آن نشده او خود ،تا نقصی که در بهشت دفرمایمی

 مور شوند؟مأآن مداوای 

                                                           
1 -God 
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 همۀ کهنیست  بیقرّمُ خورده، همان لعن مُهرِ شیطانِ این آیا     

 الّاِ نیست، هیچ شیطان در و است؟ «اهلل» عشق از سرشار وجودش

 هیچ خدا. جز نیست هیچ و ؛اوست همه که خالق، عشقِ حضور

 او رشک .است نبوده تجهیز «اهلل»عشق  به شیطان، قدر به ایپدیده

 از سرِ نه است، شده ناشی ،خالق به شوقش تشدّ آدم، از بر

 عصیان، برای ، نهرا پیچیدنش «اهلل» و سر از اطاعت. «اهلل» بر عنادش

 .منظورکرد باید «اهلل»به  فزونش فهم ادراک به که

 همان عدم فهم ما از شیطنت باشد. شیطان، باید از ما امروز تعبیر     

 را، خود درون ایحوّ آدم، ولی آفرید؛ خود را برای آدم ،«اهلل»     

 ؟شیطان تا نیست لعن ستحقّمُ بیشتر آدم، آیا .برگزید خود برای

 که معناست دانبِ این و .است آدم جسمانی وجود پارۀ ا،حوّ     

 !را «اهلل» نه،استبرگزیده  را خود آدم

 .است«  اهلل» بر ه او،توجّ از بیشتر خود، درون وّایبرح آدم فهمِ     
های ادیان ابراهیمی اخذ داده که از بود تحلیلیهمه،  گفتم، تراکه  هااین     

 که. بدانتحمیل شده است ما و تبار ما، ام؛ که همه، در طول تاریخ، برکرده

 هیچ جهل گودال جز جهنم، ونیست؛  فهم هیچ باغ جز بهشت،

 !نیست

 ،حتم به اقرارکند، آفرینش در خود، جهل و نقص به آدمی اگر     

 خود، به فهمِ از را، او بشر، جهلِ کهرا، خواهد چشید؛  فهم طعمِ
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 کند، از خود اقرار جهل به نتوانسته چون و .است کرده شکَّنفَمُ

 توجّه به روی، آن از را، حقیقی عرفای .است شده غافل فهم، انوار

 .دانندمی خیر نجات مایۀ را، شرّ ادراکِ که است، بیشتر ،شرّ

 فهم، بر ،شکّ بی بود، اقراری خویش جهل بر را، یآدم اگر     

 . شدمی مُیّسر خویشش، خودِ فهمِ گاه،آن و گرفتمی پیشی
بی هیچ  را، ای درون خودحوّآدم،  گزید، وآدم را بر« اهلل»این که گفتم،      

 آگاه توانستهنمی .باشد بوده آگاه نیز حکمت این بر ،«اهلل» باید تردیدی،

 «اهلل»بر آگاه نباشد، ،خالق اوست که خود، این نیّت آدم، بر اگر .نباشد

 بود. مشکوک بایدنش دبو

 شیطان و شیطنت، از درستِ ما، فهمِ خدا را در حقیقتِ ادراکِ     

 .کندمی نمعیّ
ارتباط با  در ،احوّ باور شیطان به آدم و تِ غیر قابلمحبّ این تشویق و     

قابل  ،متون ادیان در تاًحقیق که میوۀ دانائی نام داشته،سیب،  یاخوردن گندم 

، در متون تاریخ احوّ م وتوسط آد ،خوردن آن سیب یا گندم .ق استتعمّ

در  ،قیکی از تناقضات قابل تعمّ ا از بهشت،آدم و حوّ شیوۀ طرد ادیان و

خود  نامِانسان مخلوقِ ، به نوعِ«گاد»و  «هوَهُیَ»و  «اهلل»ل نگرش رابطه  با شک

 است.

 خالق، که از نظر ای تشویق کرد،ردن میوهبه خو آدم را، ا وحوّ شیطان،     

آفریدۀ  الوهه، اهلل و یهوه و چگونه و چرا، است. هدانائی بود درخت ممنوعۀ

را به دانائی هدایت  واکه  خود را از خوردن میوۀ درختی باز داشته است،
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 چرا موجودی را توسعه دهد، شعور تواندوقتی دانائی میکرده است؟ می

 ازوقتی خوردن  فرمان به ممنوعیت بدهد؟ ی،نین مهمّباید به توسعۀ چ

 شود، کارگر «آدم»به نام  پرورش خِردِ مخلوقی نوپا، در توانستهای میمیوه

ای پدیده چنان خوردن از طبیعتاًحکم به من  آن بوده است؟  چرا خالق را

 کودنی، رها شدن موجودی از مخلوق را از کودنی برهاند. توانسته،می

خالق خود  بر هرچه بیشتر، تا را به فهمی معقول هدایت کند؛ او تواندمی

خالق  چرا اما دهد. را بیشتر مورد ستایش خود قرار او و فهم کند

تالش  شیطان در فهمی داشته باشد؟ چرا،دانائی،  به مخلوق او، خواستهنمی

را  ، تا اوه کار بسته استاین همه حیله ب برای توسعۀ خرد آدم، انتقال دانایی،

 ؟محصول راضی کنداین به خوردن از 

تا  ه داشته است،ا، توجّحوّ به منزلت آفرینش آدم و شیطان بهتر، گوئی،     

ا حوّ وتعالی آدم  شد عقالنی واهلل، طالب ر گوئی شیطان بیشتر از«! اهلل»آن 

 را خلوق خودم که خالقی، شود،این چگونه می! بوده تا خالق این موجود

مخلوقی  نیز که خود به نام شیطان، غیری، اما، دارد، ترکودنی دوست در

را  کرامت شعور او و؟ دارد تردوست ،مخلوقِ همان خالق را یش نیست،ب

 ؟!خالق آن موجود تا داده است، نظر قرار مدّ بیشتر

 ه است که:قابل توجّنیز این نکته      

طرف خالق  گرفتن از مورد غضب قرار بعد از ،موجودی به نام شیطان     

که وجود موجودی  پرسید باید اصالً کرده است؟در بهشت چه می خود،

 تا دارد،چه معنائی  ،بهشت در -به نام شیطان -مطرود  غضب شده و

علیه  بر و فریب دهد، که مورد شوق خالق بوده، نام را، ای بشربرگزیده
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چه این  ؟!دانستههیچ نمی ،ه، از این توطئخالق و ه نماید؟خالق خود توطئ

 و !؟خبر مانده استبی این حد، تا رفتار مخلوق خود، که ازاست  خالقی

که جاست جالب این گذشته است. و کار از که کار شود،ل  میزمانی مطّ

دهنده را صاحب کرامت فریب و کند.می طرد تنبیه و ،خورده رافریب

 !نمایدمی

 ،که به این راحتی ،در خلقت چه بوده است نام،ود بشرنقص این موج     

 طرفی از و کند؟از خالق خود اطاعت نمی اما، خوردمی فریب شیطان را

 که بوده چه چیز در ،داشته ن مخلوقخَلقِ ایبرای خالق  ی کهنقصگفت  یدبا

فهم است که در  ؟ این چه خالقیآفریده استفریب خوردن  ستعدّرا مُ او

؟! هبردمی عجز به سر نادانی و ن حد درتا ای -شیطان –اعمال مخلوق خود 

 صالحان و گان ومأوای برگزید بهشت، طبق مضامین ادیان ابراهیمی،

برای فریب  چنین مکانی، حضور دائمی شیطان در گان است،وارست

 داشته باشد؟ تواندچه تعریفی می خالق، ترین مخلوقِبرگزیده

به  شیطان، سِ همان ادیان،اصطالح مقدّ که طبق متون بهدر صورتی     

 خالق، از محضر ،ترپیش نافرمانی از خالق، نکردن به آدم، وسجده  خاطر

ورود به اجازۀ ای طردشده شود،چگونه می شده بود. برای همیشه طرد

به راحتی به بهشت  چگونه ،شدهغضب این موجود و ؟بهشت داشته باشد

 ؟ا را فریب دهدتا آدم و حوّشده است می وارد

 لصان واخ مختصّ بهشت، گاد، اهلل و ه ووَهُیَ یان دینِبنا به گفتۀ متولّ     

وارد توانسته به بهشت شیطان چگونه می مخلصان به کمال رسیده است؛

 ،هالبتّ با وی کاری نباشد؟ کسی را وشود؟ مشغول  وگذاربه گشت شده، و
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با  ترا حَلقِ یان ادیان ابراهیمی مطرح کنی،با متولّرا  هااگر این سئوال

این بهشت، آن که  خواهند گفت، به تو مهمالت خود، جِر خواهند داد، و

این که، شویم! و یا اینبهشتی نبوده که پس از پایان جهان به آن وارد می

که ی مجالی نیست! این معان به فضولی در را از اسرار الهی است، و بشر ،معنا

 ل دیگرهمَهزاران مُ و واقف است. شده،کتمان این امرِ خالق، بر فقط خود

ت و قضا و شیَّمَ ها دستور،صد را باخرد ت وکنند؛ وانۀ جان انسانی تو میرا ر

 کتب مهمل خود، از و کشاند. ، به بیراهه خواهندمصلحتر و تقدیر و دَقَ

در  حبس کنند. و تو، را در تا تو تنید؛ خواهند جان تو عنکبوتی در تار

و یهوه  اهلل و دخالت در نظام هستی و ورزی و رم کفررا، به جُت نهایت نیز،

 را به امضاء خواهند کشید. تحکم ارتداد تکفیر، و ،گاد

، انست، و نه با خردمندا کاری درَنه با خِ یان ادیان را،متولّ     

 که در سایۀکنند چوپانی می ی رااینان سَفیهان .مجالی برای سخن

شیطان  ،اگر بهشت را .اندیافتهروایی ، مجالِ فرمانهاسُفَ وجود همان

 مورد از آن هم بعد ،نیز بعد از طرد خود از پیشگاه اهلل، فهم کرده است

یان تبلیغات متولّرغم علی طان نیزکه شیباید پذیرفت  غضب قرارگرفتن،

 باشد. وگاد می یهوه و آن اهلل و بین درگاهرّقَمُ چنان ازهم ادیان ابراهیمی،

مغایرت دارد.  بسیار ،کنندتحمیل میبا نوع تعلیماتی که ادیان به ما  این معنا،

ا حوّ با آدم و یا عربی، توانسته به زبان عبری،این شیطان چگونه می اصالً و

حقایق  که با-بین ق واق حقّیک مُ در جائی که برای خِرد ؟به سخن بنشیند

جائی  در جواب خواهد ماند.ال همواره بیاین سئو -وکار دارد هستی سر

 صد سال قبل بازچهار خود به هزار و حروف زبان عرب، گذاری برکه نقطه
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 هزارچهار به حدود سه تا سامی، و یعرب پیداش زبان عبری و و گردد،می

 از یافته،دی توسعهرَبرای خِ شود تا مهمالت راچگونه می رسد،سال قبل می

 و ترخیص کرد، ،به عنوان یک اصل عقالنی ها،اسطوره و هاافسانه آخور

 از حیرتم، در برد؟ پرشعور فرو حلقِ جماعتِ درفریب،  ی ازدر قنداق

 یان دین وکهنۀ حیضِ متولّ از مدام، انسان خواندن خویش، باکه  کسانی

 را هاتحلیل این من کنند!اطی میخیّ خوری برای خود،ادیان، لباس پلو

 باور این بر خود .کردم بیان ابراهیمی ادیان کتب روایات اساس بر

 هیبتِ این را در انسان هی،اللّ ،جائی و بهشتی و مکانی در کهنیستم 

ادیان  را به آن شیوه که در گاه اوآن و ؛کرده خلق حاضر،

 از انسان، خلقتد. وده باشخود طرد نم شود، ازابراهیمی بیان می

 را هستی همۀآن ذَرّات،  که ستا ذَرّاتیبَرکتِ وجودِ  به ازل،

 برسند. تکامل به نرمی به هاپدیده همۀ تا است، داده شکل

معبودِ  بهتا ؛ شوی واصل خویش شیطنت به کن سعی فرزند!     

خویش فهم کن؛ تا  شیطنت را در .یابی فهمو  خود، ادراک درون

 !خیر جانت را فهم و معنا نمایی

 یسّشیطان، تأ به ، باید کهاست را طالب حقفهمِ  اگر ،عارف     

 خدا، به خود عشق خاطر به را، عشق فهم مجال که شیطانی !جوید

نه  کند، دوستی شیطان با نتواند اگر عارف، ت.اس کرده سلب او از
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جان  که در اصل، خدا، کرانبی عشقبه  که خویش، ربِ باقُ به تنها

 . شد نخواهد نائل، نیز اوست خود

 و کرد؛ ادراک را شیطنت که باید؛ کرد فهم را شیطنت که باید     

 رسید. خواهیم کمال به شدند،  مَجتَمُ ما، در همه ،هااین که گاهآن

، فهم باغِ صحن به جهل، شاخۀ از ایمیوه چونهم، رسیدیم چون و

 ،ماست خودِ حقیقیِ ما حضورِ بهشتِ همان که .افتاد خواهیم فرو

ان که شیط این معنا نهفته است، ردی تربیت شده، درخِ خودِ ما. در

به  محترم بشماری. و ،های درون خویشو ابلیس را، چون داشته

 به عنوان عنصری زائد درخود، مدامخود اجازه ندهی که شیطان را 

 مورد لعن قراردهی. 

فهم  ، ازتو شکل گرفت که چون در، خطایی است شیطان لعنِ     

، بسیار غافل خود، که همان خدای خیر درون توست نیمۀ دیگر

 خواهی شد.

 گفت:می مپدربزرگ     

ده است، مجال فهم ما شکل دا ترسی که جهنم شیطان در     

 به تباهی کشانده است. بهشت را در ما

لعن  مانش،علّکه مُوجوکن زندم! حقیقت فهم را جایی جستفر     

 دهند. تعلیم نمی به شیطان را،
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 این. شوندمی منکر خود در را خدا حضور شیطان، لعن با عوام     

 جان در ،تمحبّ آن همۀ ، کهخدای در خلقت حُبّ بر هتان استبُ

 به خود؛ در است شیطان جستجوی در سالک. هست نیز شیطان

 بسته نقش شیطان، در نهان خدا از که عظیمی عشق قرب خاطر

 خدا کمال و خدا عشق فهم  توان را کسی هیچ که، چرا. است

 .نیست
 باشی، نداشته دوست ،اندگفتهش رّش مظهر که را، شیطان که زمانی تا     

و عکس آن نیز صادق کرد؛  نخواهی فهم است، خیّرات مظهر کهرا  خیر

فهیم نخواهی خدای جانت  مطلقِ فهم به ،اگر این دو را فهم نکنی است.

 .شد

 گفت:بزرگم میپدر    

 حقیقت خواهند، ترا ازمی اهریمن، و شیطان به کردناشیفحّ با     

 خویش درونِ شّرِ که زمانی تا .کنند دور آفرینشت، و آفرینش فهم

 را خیر تلذّ ای،در نداده تن او با دوستی به و ،اینکرده ادراک را

 خواهی نائل جانت خدای حقیقی فهمِ به زمانی کرد. نخواهی فهم

این رسم  که؛ کنی خود همیشۀ پیشۀ را، شیطان با دوستیِ که ،آمد

 هرین،النّبین هایکتاب در مندرج خدایان عرفای راستین است.

 تاحقیقی خدای حقیقت فهمِ از ترا که هستند مزاحمی خدایان

 به ترا قدرآن. تو از توست خودِ فهمِ اصل، در که ؛دنکنمی دور
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 خود،گم در را خویش خدای ،تو تا کنندمی تشویق شیطان تعقیبِ

  !کنی

 خدای درونت  تعقیب به و کن رها را شیطان تعقیب تو !فرزندم     

 شعار زمان هیچ شد، شعور صاحب که خردی .باشمشغول 

که  انی استدکّ دهند،می تعلیم ما به که شیطانی آن .دهدنمی

 اعمال شریک هستی، در را شیطان کند.ا میایان را مهیّلّحوائج مُ

 با .است شیطانآن  خالق آفرینده، آن خودِ که اندکرده خالقی

 مخلوقی کردن ادب توانِ را خدا گوئی که اندکرده کاری خدا،

 هشدار نامش، آدم هایآفریده به مدام و. نیست شیطان چون

 مخلوقِ کردن ادب در که خدائی .زنندمی را جار شیطان حضور

 انسان، نِمَ کثیرۀ حوائج رف  در قُوّتی چه ،باشد مانده عجز به خود،

 کردن ادب در که نفعلیمُ خدای چنین به مرا؟ دارد خود توانِ در

  .نیست نیازی هیچ است، درمانده مخلوق خود،

 شیطان پی در چماق، و چوب و سنگ و درفش با فرزندم!     

 کن، صدا مهربانی به را، شیطان. دهی فراری خود از را او تا ،مباش

 مهربانی به توست، در او از چهآن ،و به ادب بنشان، کنارت در و

 که بداند تا کن، راهی خویش سرمنزل به را او و بگذار، کَفَش در

 خویش، از ترسِ به ترا، تا. نیست او هایداده به نیازی، هیچ ترا
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 پوستِ فهمِ تا !کن دوستی شیطان، با و. کند کنفَ، مُجانت خَیّراتِ

 .توستجان انسانی  همۀ که در زیر آن پوست، ،کنی خود

 از گریز یکی کند،می نمعیّ معنا دو را، عرفان فهمِ حدود     

 همۀ به ورزیعشق دیگری و عنوانی، و نام هر تحت ریزیخون

 .رسندمی تعالی به هستی، این در تو با که موجوداتی
 تفکیک حکمی با اما مباش، مشکوک است، واحد خدا کهاین در     

 هم، را خیر؛ نیست جان خیر در دخول، اذن را، شّر که طورهمان ناشده.

 که کسی برای ،خدا توحدانیّ فهم. باشدنمی شّر تغییر بر، دالّ حُکمی

 طول در که است همین برای .است بسیارسخت نیست، او در شعوری

 ،شرّ. است کرده مخدوش را، حیات بشر اوراق ها،کژفهمی همه این تاریخ،

دیگر  نیمۀ گونه که خیر،همان !خود خداست نیمۀ بلکه نیست، خدا مخلوقِ

 که داندنمی کس هیچ معناست، همۀ گویممی که هااین )فرزند! خالق است.

 و ؟شیطان نامی کیست و است؟ شده خلق چگونه هستی این و ؟کیست خدا

 قبول قابل ،مراودات این در زبانِ ادیان، ازسخنی  هیچ هستی چیست؟ اصالً

 ک کشید.(وان به بَزَتبا مهمالت نمی توسعه یافته را، نیست. خرد

 قالب و غالب ،هست هرچه بر خدا که آموزندمی ما به  ادیان کتاب در     

 این که است چگونه .دارد ذاتی حضور ایپدیده هر تهویّ در یعنی است.

 شودمی مگرشود؟ می ، صوری و ظاهریادیان متون در گاه ،ذاتی حضور

 که بر فعلِ شیطان آگاه نباشد، بر و نداند، -خلقت – روز ازل خدا از که

 که از خدا، آننکند؟  حکم طردش به چنین،این تا کرد، نخواهد سجده آدم

 از هر که نیست، انسان مانند است، الجم  جم  و ضدادکثیراال گویند،او می
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 در را، خود احکام او. کند لغو یا و تنفیذ را حکمی مصلحتی، بر گاهی،

 ترفهیم خویش، فهم در امور، جمی  در خدا است؛ کرده تمام ابد، برای ازل،

 .ستا فهیمی هر از

 دو، این ندارد؛ وجود خیر خدای شّر، و خدای میان نزاعی هیچ     

 دوامی و قوام هستی جهان نبود چنین اگر .کالبد یک در واحدند،

 به باید را ادیان بیهوده هایپردازیافسانه .گرفتنمی دقیق چنیناین

 گذاشت. وا هاآن خود
مخلوق  که است، هیاللّ چگونه هرین،النّبین «اهلل»این  که فهممنمی من     

 شیطان، که دانستمی اهلل آن اگرزند؟ می باز او سر فرمانِ از شیطان نامش،

 موجود چنین به باید چرا کرد، خواهد پیچیسر ،ابدی وی ازلی و فرمانِ از

 شیطان روزی، که دانستنمی باز اگر و داد؟می آفرینش حکم لجوجی،

. بود مشکوک آفرینشش، و او فهم احاطۀ بر که باید کرد، خواهد نافرمانی

 چگونه خلقت، بَعدعمل مخلوقش،  و داند فعلنمی که است این چه خدائی

 پیچیدۀ نظام .باشد تواندنمی میان در مصلحتی هیچ کهبدان! ؟شد خواهد

 انسانی صفات ،خدا .کندنمی اداره مصلحتی  احکام را، آفرینش

 او نام به که- را خود آفریدۀ خود، فرزند غلط تربیت خاطر به که ندارد،

بر  نه که الیتناهی کهکشان این در کند. بیرون خود جوار از -اندداده ابلیس

 تیذهنیّ به خدا، کردن آلوده ،یشعور قوامش بر نه و ،هست فهمی خلقتش

 مگر تا دریاب، را خود و گذار!وا خود به را خدا. است نادرست انسانی،

 عمری .آیی نائل فهمِ انسانی خود به شاید، و کنی بارور را درونت خَیرّات

را،  قدر قضا و تقدیر و و تشیّمَ و مصلحت دینی، سردمداران که ستا
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 هرجا .کنند خودبی خودمان، از خودمان فهم در را ما ، تااندکرده چماقی

 نیست، امور از پسندمحکمه گوئیپاسخ به قادر  آنان، نشدۀ تربیت شعورِ که

 بر تا کنندمی چماقی قدر را و قضا و را، تقدیر و را تمشیّ و را مصلحت

 خدا نمایند. فلج را ما بالغ االتسؤ کنند، تا حواله ما، خِرد ما، و اندیشۀ فرق

 و تمشیّ و مصلحت با را هستی و شناخت تواننمی خود در بیرون از را،

 مبانی در غرق پیچیدۀ نظام این د.کر اداره تواننمی ،و قضا و قدر تقدیر

 کلّاش یانِملّا تا اند،نزده رقمیهود،  اوباش هایخاخام ،عِلمی را

 و پوست و گوشت نیست، رَگی را، خدا .کنند را تدریس آن مسلمان،

 هایشرگ در جانوران، انسان و خونچون هم خونی تا نیست، استخوانی

 اساس بر را، خدا ما .دهد رضایتی به تن مصلحتی به دم هر او، و .سیرکند

 را، خدا از فهمِ ما،ا .کنیممی تَصَوّر خود، فهمِ بارِ تذلّ حماقتِ و جهل

 دین، یانمتولّ. کنیم خودمان حقیر قوارۀ اندازۀ به تا ایمکشیده پائین قدرآن

 آدمیان .کنند اهیّمُ را خویش سُودِ تا اندکرده آدمیان تربیت جزو را این

 تا کنند،می کوچک و خالصهقدر کند، آننمی فهم که را هرآنچه جاهل،

 .برسانند خود ذلیلِ قامتِ به
 فهامِاِ .استآمده  بیرون ،آدمی جهلِ از ناشیمی جهنّ از شیطان،     

 کرده حیاتاز  پُر را اَشرار خیّرات، به جهلِ و ،تمَما از نادرست

 هست، هستیِ در را، شرّ میان خیر و فهمِ کههستیم  آدمیان ما این، است.

اوراق  در ما که معنا، بدان - را شیطانی هیچ نه دو، این الّاِ و. کنیمنمی فهم

 که، مخلوق هستیِ تدوین در ،مطلق یرّش نه و اند،کرده خلق -خوانیممی

  .ترسانندمی آن از  را، آدمیان ما مدام
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 اگر روزی خدا، از زبان نسنجیده هایروایت حذرکن از     

 شوند، خود و مشغول بردارند سر شیطان از دست بتوانند آدمیان،

 گرفتار که جهلی چنگال از شانرهائی برای امیدی روز، آن شاید

  .باشد اند،شده آن

 

 باید گفت که:

 

 است بس سستی گان،ماند تبه قلّ ای

 است خَس چون نهایت در ،خام کامی

 رو مزن، جهل گران در کار خویش

 خویش دیوار داد  بر    نتوان    شوخ

 منیَ ناسازت   سازِ من!     تن جَهل 

 ممَرغزارِ      گفتۀ      غازت      نیَ

 دکوفتی  جانم  طبل   بر  ها    سال

 دفتیرو      قرارم  و  آرام    تن از  

 را  خویش جهل دار،بر ز من  رو

 را  ریش  ، سینۀ جان از کَنم وا

 سوختم   جانان فهم    کُنهِ به  من  

 ش  دوختمشرّ و خیر فهم  به جان 
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 خوست فهم هستی، دار، خود حرمت

  پوست   زیرِ     خرافه    مشتی     بقی      ما

 او چون و چند در و ،خدا شوی پاپیچ  کهآن از پیش کن سعی    

 را، فهم تو نشستۀ خود در تویِ تا،بگیری؛  را خود گریبان گرفتار،

 نسنجیدۀ افکار صقُّرَتَ شریک را خدا که باش مراقب فرزند! کنی

 سر از دست هاست،سال او کهبردار!  خدا سر از دست .خود نکنی

 دست خود به تا کن سعی تو، است. مخلوقاتِ خود برداشته همۀ

 !بروی دست از که کهقبل از این یابی،

 

فرزندم! آیا با وجود صفاتی چون کینه و بغض و عداوت، نفرت     

ها صفت منفی دیگر که در هویّتِ اندیشه و خرد و انزجار، و ده

کنندۀ ها، خود زایلکه همۀ این خصیصه-اند انسانی ما روانه کرده

شود رستگار شد؟ تا چگونه می -خصایص نیکوی آدمی است

ما مأواء کرده است، ما را به فهم  که، چنین رذائلی در جانزمانی

خیرات راهی نیست. چرا برای طرد شیطان از خود، به ما تعلیم 

دهند که این صفات رذیالنه را با خود داشته باشیم؟ وقتی نفرتی می
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در درون ما ریشه دوانده باشد، ما چگونه قادر خواهیم بود رستگار 

 شویم؟

فرزندم! ذائقۀ محبّت، در جائی طعمِ دوست داشتنِ واقعی را      

کند کند که تلخی نفرت، در آن ذائقه، نباشد. چه فرقی میفهم می

که نفرت ما به کیست و به چیست؟ مهّم این است که در ما نفرتی 

اند؛ که خورندۀ خیّرات جان ماست. شرورانه را نهادینه کرده

شیطان رارت، متوجّه موجودی به نام هرچند اگر این نفرت و ش

کند که متوجّه چه کسی و فرزند! چه فرقی می ،، شرّ استشرّ باشد.

ها در ما نباشد. یا چه چیزی باشد؟ مهّم این است که این شرارت

وقتی هست، نباید انتظار داشته باشیم که خیری در جان ما ماواء 

آن شرارت، مان، شرارتی به عملی هست، گزیند. وقتی در جان

ها کنیم. نخواهد گذاشت که ما، در بستر عشق باشیم و فهمِ عاشقانه

دوست داشتن و عشق ورزیدن، جائی نهال خویش را به بار 

  نشاند، که خاکش به شَرّی آلوده نشده است.می

این صفات که چگونه  ام،! ماندهاندایم؛ ما را آلوده کردهما آلوده شده     

چرا  اگر این صفات پلید است،کنند؟ منتسب می رذیله را به شیطان

 ،این خصائص مذمومچون  وکنند؟ ها تقویت میانسان در شان راداشتن

مخترع  که خود، ،بر زمین اهلل قوانینِ همین واعظانِ کند،می بروز ما از جائی،

 ،دآموختههای خوهمین آموزه را به خاطر ما ما هستند، این صفات در
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آموزند که این به ما می خود، وقتی، دهند.می تنبیه قرارسخت در تابۀ 

حفظ کنیم و مدام به ما  ،شیطان برای طردِ ،خود در خصائص رذیله را

 حفظ کنیم. انزجار به شیطان را بغض و عداوت وکنند که کینه و توصیه می

 خود مسموم عقاید را، ت انسانی ماهویّکه بخش کثیری از نه این مگر

روانه  جانی که در او شرّ جزو صفات همان شیطان است. کنند کهمی

و کینه و امثال داشتن بغض و عداوت  شریک  شرارت خواهد شد. کنند،می

اشرار است که اینان تعلیم  ، همه خود، عین صفات دراین معانی و صفات

این همه انسان را فدای  هرین،النّیان بینطول تاریخ، اد چرا در دهند.می

که دو وجود در یک  ماکرده است؟  فریبانۀ خودهای عوامیگویتناقض

بخشی نیز قالب نیستیم که بخشی از ما پذیرای عمل آن صفات باشد و 

. تا زمانی که ما قادر نباشیم با شیطان نیز به لطف پذیرای عمل به این صفات

مان، به وجود ال عشقتوانیم به درک اتصّچگونه می ،کنیممحبت رفتار و

. وجودی ئیمنائل آ ،ات ناتمام که جان ما را احاطه کرده استآن ذرّ الیزال

همۀ آن ل شود؟ تواند به او متصّچگونه می که سرشار از نفرت است،

 ات خیر،از فهم حقیقی آن ذرّ را ما دهند،که به ما تعلیم می صفات رذیله،

چگونه  ای درکف گرفته است،ارهکسی که قدّ کند.دور می

ای به نام ارهما قدّ دوست داشتن سخن بگوید؟ صلح و تواند ازمی

چگونه پس  ،داریم خود ها را همواره درآن رذائل و آن زشتی

، اما بزنیم؟ فهم این صفات الزم است« صلح»دَم از  توانیممی

 . شان مردود استحفظ

 . تواند زیادی جهل را زایل کندکمی اندیشه میفرزندم!      
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خویش را به بازی با خود نخواهد  ،خویش نائل شودآن که به فهم جهل      

بغض، عداوت و کینه  ،ب کردنِ دروغسَنتَمُ :ه کنکشید. به این مطلب توجّ

کند. صفاتی که ذکرکردم، ، غافل میجانت ت حقِّرا از محبّبه شیطان، ت

ات و قاتلِ ذرّ حقیقتِ جان توست. و ترین صفات حائل میان تومذموم

 جانِ تو جریان دارد.  ست که درا خیری

راه فهم به  پر شده باشد، زشت، قتی درون آدمی با صفاتی ناپسند وو     

بودن  پرورش و تواند باچگونه انسان می خواهد شد.خدای جانت، مسدود 

نائل آید؟ خویش  جانِ به درک الیزال معشوقِ خود، در وجود آن صفات

ر وّنَمُ فهمی تو،خداوقت توان ؛ آنکندور خود از ل این صفات رااوّ ،پس

ستیز  درمانده را با ما سرِآن  ،ستیزیم شیطان در با قدرکه ماآن خواهد شد.

اصالً شیطان،  و .مدانینمی و خود، ؛م هستیمسّجَما خودمان شیطان مُنیست! 

شرارت کنیم. ما لبریز خود تقویت می خود ماییم که این همه رذایل را در

فرافکن  درون خویش را، به وجود دیگری، ما شّرِ .دانیمخود نمی ویم اشده

یم، تا وجدان اخویش نموده اعمال خبیحِ انِدما شیطان را، بالگر ایم.کرده

 .خود را، فریب دهیمآدمی 

 ارتباط با در را خواست عشق خودنمی و خواهدشیطان نمی در آفرینش،     

با حماقت  را، عمل او صداقتِ گناهِتقسیم کند!  با توی آدم، خدایش،

را به شیطان  ،رینهالنّادیان بین این چه مُهمَلی است که! پاسخ مگو خویش،

 .اندت همیشۀ تاریخ  قرار دادهرا مورد مَذمّ او اند ولعنتی ابدی مبتال کرده

خدا را  که بتواندتی نیست ، موجودیّای چون آدمالخِلقِهناقص     

جوار  درکه در همان بهشت  توانست،می اگر دوست داشته باشد.
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بالغانه  شعوری خدایش بود، به دوست داشتن خدای خود،

موجودی که به فهم  نشود. بهشتِ او از ردیافت، تا محکوم به طَمی

تواند به بهشت فهمی نداشته، چگونه می در خالق خود حضور

نایل به فهم او  ، آن هم در زمین،های موجوداتی چون خودحیله

 .روی خاکی که بِدان، مطرود شده است بر جا،آن هم این شود؟
در  خدا را ترا به خدایت نخواهند رساند. ،«اهلل»ی گویان متولّاین تناقض     

 که شقِّ . شیطان،اوست؛ و همۀ او، همۀ توستکه همۀ تو، همۀ  خود بجوی،

چرا که شیطان، ناقصی  بسیار از آدم پیشی دارد. در فهم خدا، است، شرّ

ت خود نکرده است، که همۀ ذَرّاتش هم اوست و ، شریک محبّچون آدم را

 .بس

مخلوق کمال  نیز که اوخلقت نیست؛  در شریک خدا ،شیطان که،بدان     

که  تواند باشد.عناد با خالق خویش نمی رِخداست. هیچ مخلوقی را، سَ

 . انددان متهم کردهشیطان را بِ

، خویش را درمان کن؛ تا به فهم خالق خویش جانِ شعوریِبی جانورِ تو،    

 ر شوی!نوّمُ

 کنند،به شیطان نشانه می ،سنگی را که در مراسم حج و در منی     

 آیات کالن خدا آیتی از خداست. هاینشانه یکی از آن سنگ نیز،

 عملِ ذلیل، این که ، نشانه مکن!شتمِ آیتی دیگر به ضرب و را،

یان، تاریخِ ابراهیم بزرگِ تانِپرستانی است که بتبازماندۀ پرستش بُ

 هایجهالت شریک را خدا مدام، که یممای این اند.رواج داده
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 است. خورده رقم تشابدیّ زل،اَ در که خالقی ؛کنیممی خود ناتمام

راز هستی که خدا  و پر رمز کملِچه به فهم آن اَ ،مرا و همه را

 ایم؟نامش داده

 .برویم کمالی به تا ایم،آمده جمالی به ما که دانممیرا  این فقط     

 اضداد فهم ما، اگر میان، این در .برویم تمام تا ایمنیامدهکامل  ما

تا  فهم اضداد درون خویش کن، .بود نخواهیم آسوده نکنیم، خود

  جانِ خویش را ریش ریش نکنی!
 که باشد نقصانی ،هم بیان و فهم این در شاید. است من شخصی نظر این     

 تا ام،کرده فهم گونهاین را خدایم من؛ نبوده و نیست قُوّتی آن فهم در مرا

 .باشند امان در ،من ۀآلود زبانِ شرِّ و  دست از عالم، هایپدیده دیگر شاید

 .ت، نه خدایی که در کتب ادیان ابراهیمی درج و تعریف شده اسآن هم

  موجودی و کسیبه  آزاری هیچ ام،کرده پیشه  من که را خداجوئی این     

ویج عقاید خود قد عَلَم کرده اره، به ترخدائی که به ضرب قدّ .رساندنمی

آن  اگر نیست. خدا . خِردِ مجنون را، هیچ فهمی ازاد خدایان استلّجَ ،است

و  نگارش کتاب نصایح، و به جای سرودن شعر برای این جهان، خدا،

اقدام به احداثِ بیمارستانی برای مداوای  ها،غیرخودی کشتارِ دستور

به  عالم، یمار روانی درهمه سَفیه و باین امروز، کرده بود، هاآدمشعوری بی

 .گفتندنمی بیراه، ل وهمَمُ ،فاق هماتّ

که نقصِ شود؛ درمان نمی ، به هیچ نصیحتیکه جان آدمیاننادبِ     

نقص را ناقضی باید تا  کنند.درمان نمی به نصیحت، مخلوق را،
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 هایحماقت نداریم حق ما که است این ،هست هرچه اما درمان درد کند.

 که است میلیاردها سال خدا، .کنیم ریدتِ خدا کرانِبی ظرف در را خود

 قلیلی و خُردی شعور، خاطر به که یممای ایناست؛  برداشته ما رِسَ از دست

شعوری کارخانۀ بی را در مدام او ویم؛ داربرنمی او سر از دست فهم،

 .کنیماجی میحلّ خویش،

 پیامبری هایش،آفریده تکِتک درونِ در حتماً خلقتش، ازلِ از خدا،     

 در را او تا کارگر باشد، او درَدر تکامل خِ زمان، طول در که است نهاده

 و مجال که یممای دهد. این یاری هم با دو این ترکیب و خیر و رّشَ فهم

کنیم. ادراک نمی خود، درون و دهیمنمی خود به را اسرار فهمِ زحمت

د، برای فهمِ رَو تقویتِ خِ اَسرار، چیزی جز غربال و اصالحِ شعور

تا  ،خویش را کشف کن مجهوالت شعورنیست.  ها،ندانسته

 تر فهم کنی!خدایت را عمیق

ه ب تا ،کندمی کور تو دراندیشیدن را،  الوتِحَدین،  !عزیز پدر     

 خدایان ابراهیمی، که، زمانی تا تو، برای تو، تصمیم بگیرد.جای 

در  در تنظیمِ امیالِ انسانی ما شریک هستند، سهم امیال انسانی ما

 بی پاسخ خواهد ماند. خلقت،

 اَسرار، و رّسِ که کنیم گمان تا اندآموخته و اندداده تعلیم ما به     

، ابد برای فهم آن اسرار تا ،آدمیان ما و ها،آسمان در است کتابی

نیز،  اسرار این و .داشته باشیم ادیان، و کتاب دین در که سَر باید

 حضور بدون ما و. یان ادیان استمتولّ ایان وملّ فهم ارادۀ در فقط
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 نخواهیم فهمی هستی، اسرار فهم ، بهکشیشان و هان، خاخامایاملّ

 .داشت

 روی زمین، طوری خدا خدایان برنارسِ فرزندم! این فرزندانِ      

بتوانند قصرهای  کنند کهعمومِ جامعه تحمیل می به و تدوین را

 کنند. بِنا آدمیان، اخالق یهاویرانهرا، در  خود زادگانِحرامطالئیِ 

اعمال غیر  کههنگامی  تا لمیده، دخو در و درمانده، این بشرِ

 باوربه  نخواهد بود قادر ،دهدنسبت می شیطانبه  را خود اخالقی

اج اخالق انسانی حَر با کهزمانی تا ها،آدم فهم یابد. انسانی خود

، نخواهند توانست خدای درون خود را گذرانند،روزگار می خود،

 .خود فهم کنند در

هان ، روبَدانندها میخوشبختی توده مِیّ، قَهایی که خود راآن     

های خود نهان پدر لُ های بزرگ را،کاری هستند که دروغفریب

احساس  ها را برای میل به فهمی،توده زمان که فشار اند. هرکرده

روی  ف کردن آن  برجویدن یک دروغ بزرگ، و تُ کنند، بامی

ون برای سیاسیّ ،گفتندروغ کنند.ها را مبهوت خود میتوده مردم،

گر ا س شده است،ون یک صفت مقدّبرای مذهبیّ و یک هنر،

، به تو دّبه جِ خود فهم کنی، خواهی طعم تلخ حماقت را درنمی

 توانیتا می دار،ارِ تاجکنم از این دو گروه مکّمینصیحت 
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یقین  ،ری فهم کردیایی را بر مِنبَملّ هرجا که نَفَسِ حذرکنی.

 هاست.انسان شعورِتناول  مشغولِشعوری، که جانور بیداشته باش 

ه ب داد، لقب ،زمین روی بر پیامبر آخرین را خود د،محمّ اگر     

 ظهور زمان بشر، نوع برای دنیا، در دیگر، که دانستمی یخوب

 که بود، برای آن نه طور،همین و است رسیده پایان به پیامبران،

 دانستمی خوب که بود، آن از بلکه کند، تثبیت ابد برای را خود

 محتاج ،پیامبرنامی وناجی  هیچ به بشری، جامعۀ ،دیگر او از بعد

 شده آغاز بشر، نوع خِردورزیِ او، دوران ازپس  که، چرا نیست؛

 حال در ،بشر تحلیلی خرد که دانستمی خوب را این دمحمّ و؛ بود

 شرایطی، هر تحت پیامبرنامی، انسانِ هیچ دیگر و؛ است شکوفائی

 حبس ادیان، رکرّمُ اوراق در را آدمیان شعور و خرد تواندنمی

 فهم به راه ت،آدمی اس خِرد که همان درون، پیامبر که چرا .کند

 تعداد هرچند، بود. کرده فهم درستی به را این دمحمّ و بود گشوده

 هنوز و؛ بودند تمام نابخردی در او، شعوربی اطرافیان از شماریبی

 !فهمندنمی باز و ؛دهندمی جان و هستند هم

 زمین به آسمان از یرّسِ هیچ ام،گفتهبه یاد بیاور که قبالً ترا      

 پهن هاانسان پای زیر در ،لزَاَ روز از اسرار، همۀ !رسید نخواهد

 منزلتی باشی، داشته را آن آوریجم  فهمِ تو، اگر. است شده
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 کرامت انسانی خود تو تا ،بود خواهد آرامشی ترا و ؛یافت خواهی

 را فهم کنی.

! آدمی فهم ،بهشت و تاس آدمی جهل ،مجهنّ !عزیزم فرزند     

 که هستی بهشتیانی جزو حتماً کهبدان ،رسیدی خود فهم به اگر

 مُهمَلی سخنان، مابقی همین! ؛ایگشته خود انسانی درگاهِ بِقرِّمُ

 همه، دهند،می دینی عرفان درس تو به که آنان همۀ .نیست بیش

 بگویندتو  به تا دارند سعی داممُ کههستند  شعوریبی بازانِعرفان

 کهکنند؛  رستگار ترا تا اندآورده هاآسمان را، از معانی این که

ها که در آسمان ست،ا یئنامر موجودی نیز،معانی  آنهمۀ  وارث

یان متولّ جز ؛نیست او فهم لیاقت راو کسی یافته است؛  استقرار

 معانی و هاواژه ابداع با که هستند گویانیدروغ اینان، !ادیان

 به ترا، همۀ تا .کنند سرگردان تو، در ترا خواهندمی آور،سرگیجه

 به معانی زینتِ .نمایند مصادره ،خود جان شعوریبی جانورِ نف ِ

 هستیِ در که،بدان .است اینان همیشۀ پیشۀ بزرگ، هایدروغ

 خدا، لبریز عشقِ از شیطان، قدر به موجودی هیچ آفرینش، هستِ

 خدا کمالِ بر هم، شیطان فرزند!توست  نیمۀ شیطان، .است نشده

ها که این جالل خدا. بر هم، و ،خدا جمال بر هم، و دارد، احاطه

یان که متولّاست  جهل برحسب   شده است.جتمَمُ خودِ تو در ،همه

وقتی  اند.هترساند بسیار شیطان، از را آدمیان تاریخ، طول دردین، 
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ناقص خواهد ماند، تو موجودی  از تو بگیرند، از توانستند نیمۀ ترا

 خیر و یمۀ ناقصِ تو، هرچه خواستند بکنند. شرّن آنِ بانند تواکه می

 کتاب فهم توست در تو. ،که این دو،فرزند محترم شمار خویش را

 با دوستی به  که ستا موجودی تنها هست، هستیِ در عارف،     

 او از چهآن میان عظیم فرقی کهبدان! است رسیده شیطان

 کن فهم خوب .، وجود دارداوست از ما ترس چهآن و ،ترسیممی

 است و جاهل او بر ،ترسدمی چهآن از آدمی! فرزندگفتم  چه که

 در ،دو این میان فرق. ایمیافته فهم او بر اوست، از ما ترس ،چهآن

 جهل از ناشی اینکه  ترسد،می هیوال از کودککه  معناست این

 از ناشی این که عقربی، زهرآگین نیش از بالغی، و هیوال، بر اوست

 متفاوت هم با بسیار ترس دو این معنای. عقرب نیش بر اوست، فهم

 فهمِ که ما به یزمان واقعیّت. در این و است خیال در یکی آن .است

 خویش نیز درون حقیقیِ مُصدِّقِ به رسیدیم، خدا به شیطان، تِمحبّ

 سهمفهمد، می که است، این بر نظر را عارف .ایمشده واقف

 .است خالق به ما، حقِّ از ترافزون ،خدا عشق به آفرینش، در شیطان

 خویش گردن بر را، خدا عشق طوق که کوشدمی جِدّ به عارف،

 محتاج عظیم شیطنتی به شیطان، عشق در شدن سهیم. کند استوار

 در خود، عشق سهم برای که دارد، اقرار ،رّو شَ شیطان .است

 و من. است داده دست از آفرینش تاج در را، خود منزلت خلقت،
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 تو، و من خلقت بدو در شیطان که بجوییم را منزلتی توانیمنمی تو

 مأوا برای که داندمی را این عارف .است شسته دست آن از

محتاج  شیطانی به جسارتی خود،خدای جان  جوار زیدن درگُ

 و شود،می حالج شود، نائل جسارت این فهم به اگر ،عارف است.

 را، شدن گرفتار (بمتقلّ کنندگانِدگرگون) جحودان جهلِ رِدا بر

 به مدام را، کسی خِردِ وقتی خرید. خواهد خود، خاکی جانِ به

 خالی به چگونه تو، که نخواهدکرد فهم او، ،کردی مشغول شیطان

 جز ،تاریخ شعورانِاَبَربی همۀ کههستی. بدان مشغول او جیب کردن

 عَلَم قد تو، من و انسانی تهویّ و ،تو جیبِ من و کردن خالی برای

 کنی، مشغول شیطان خطر به را کسی خِرد توانستی وقتی. اندنکرده

 غارتِ به چگونه فقیه، و املّ یک که کرد، نخواهد فهم هرگز او

 را، جهالت عصارۀ که! فرزندم کن فهم .است شده مشغولوی 

 مدام ،خدا کردن با رها که ،کنی جووجست کسانی در همواره

- را شیطان کهزمانی تا د.کننمی تشویق ،شیطان تعقیب به ،خود را

 مظهر که را، خیر باشی، نداشته دوست -اندش گفتهرّش مظهر که

 خدای جانت  طلقِمُ فهم به و کرد؛ نخواهی فهم است، خیّرات

 با مدام کهکسانی  آن همۀ گفتمیم بزرگپدر .رسید نخواهی

 در را، خود خونین هایقَدّاره دارند سعی خدا، از گفتن سخن

 بهتر چماقی که هستند، یاحرامی توزانِکینه کنند، پنهانو ا پشت
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 که کسانی از حذرکن .ندارند سراغ هاتوده کشتار برای خدا، از

 و .کنند تعبیه خود احکام همۀ مصدر را، در دارند خدا سعی مدام

 حیات جِفُرَ و لَلخُ در ای،نُخاله چونهم را خدا دارند اصرار

 حابا، ازمُبی مدام، که آنانی از بترس و. نمایند بنّایی ،شانننگین

 .کنندمی کشی()بتونهبَطانه را، شانخباثت عمیق خدا، دَرزهای

 معشوق را کرد، فهم خویش وجود در را، خدا عشقِ حِرصِ کهآن

این ! فقط خداست خدا،کردنی نیست؛ خدا هَرَس .کندنمی هَرَس

 تا حِرصِ فهمِ خویش را، کنی، ستویی که مُدام باید خود را هَرَ

که خدا،  داشت؛ دوست باید فقط را خدا خود، تقویت نمائی. در

 ما خدا در .نیست آدمیان با حسابتسویه ترس و برایهیوالیی 

 خودِ ماست. عینِ و، هستیم ما چون هست،

 :گفتمی مپدربزرگ     

 انسان نابودی به دنیا، در ایشدهتربیت وجدان هیچفرزندم!      

 ه،ربِفَ مکتبی به که شعورانیبی آن همۀ تاریخ، طول در .اندیشدنمی

 .است بوده حالمُ شاندوام ها،انسان خونِ بی حضورِ اند،شده نیّزَمُ

 گانِ ازیافتنجاتعان تو، مابقی نوهمبا کشتنِ که مکتبی  بترس از

 نشدۀتربیت وجدانِ قدرهر دهد.را، به رستگاری حواله می تیغ خود

 و گرفتن، کند، قربانیمی عمل ترقوی موضوعی بارۀ در آدمیان،

وجدانِ  اینان، .بود خواهد بیشتر موضوع، آن در دادن قربانی
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 اند،سوز، عادت دادهشَرّی انسانخود، به  اربه تعالیم مکّ آدمیان را،

 هیچ کهبدان و ، ممهورشده است.صفحۀ آنصفحه ،«اهلل» مُهربا که 

که ؛ شد نخواهد نائل خویش معبودِ فهمِ به محدودی، وجدانِ

مجالی نیست فرزند؛  شر، و به تحلیلِ فهمِ خیر را، وجدانِ محدود

ب را، فهم نخواهد زَاندیشۀ عَ ،شودب میضَوجدانی که آلودۀ غَ

 کرد.

 وجدانی داشتن به را خود بتوانند روزی هاآدم که دانممی بعید     

 فکر و تا تا نیاموزند اندآموخته که چرا دهند؛ عادت ،شدهتربیت

 خاصّ ایشاخه به هستی، در موجود موضوع هزارهزاران از را خود

 وجدانی اهداف برای ،بیشتر قربانیِ گرفتنِ همان این. کنند معطوف

 .است محدود

 وسعت تلذّ از گمانبی دارند، محدود وجدانی که آنانی همۀ     

 هوش هیچ هستند. است، محروم امور فهم الزمۀ که فکر،

 پسند،محکمه و منطقی سؤاالت به نیست قادر اینشدهتربیت

 .کند ابراز ،شأن خور در پاسخی

 فهم را خویش بالغِ شعور تا کن، تربیت و تقویت را خود هوش     

 .کنی

 داشتن به دندان تا بُنِ که فهم، برای تیملّ ساختن متقاعد     

 فقط که؛ کهلِمُ بس است هریزَ ،شده آلوده خرافی باورهای
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 که آنانی حال به بَدا .یدکش خواهد مرگ کام به را، متقاعدساز

، شوی خود مشغول کن، تا سعیتو است؛  آنان مشغول خدا، مُدام

 !کنند تو کارِ مشغولِ خدایی را، که نآ از قبل
 دارند سعی مردم، عموم اذهان کردنِشرطی با ادیان، یانمتولّ چرا دانیمی     

 حفظ ثابت صورت به تاریخ، طول در خود، خواهدل قالب در را، آنان

 کردنِمطی  در حماقت، قدرِ به ابزاری هیچ که،این برای کنند؟

 تو، از و گرفتند، تو، از را،ت بودنِ «من» وقتی، .ندارد نقش ها،توده

 تبدیل ایوسیله به وقت آن باشی، خودت توانینمی دیگر ساختند، ما،

 از دارند سعی که است همین برای. برد خواهند سودها تو از که شوی،می

 در ،غلظت و متَحَکُّ با چگونه که ایدیده حتماً .بسازند امّت تو،

 تو، از را،ت واحده، تامّ این؛ «اسالم واحدۀ امّت» گویندشان میهایطقنُ

 خاصّ نفر یک یترقّ پلکان تا زند،می پیوند جمعی به را،ت وکند؛ می خالی

 امّت این لتَشَکُّ در تا ،باش مراقب. داندمی مباح را خونت که بشوی

 .شد عِلم، خواهد و عَلَمِ بی خردت، وکه شعور  نروی، فرو واحده،

 برای ،تاریخ طول در آنان پردازاننظریه و مذهبی و دینی مکاتب وارثان     

 رسوخ جامعۀ بشری در، را خود پروریردهبَ اعتقادات هرزَ بتوانند کهاین

به  تا روند،می خودفروشی زدورمُ هایتئوریسین سراغ به همواره دهند،

 قلنَ احسن نحو به را، خود کنندۀ ختهاَ ذهنی  طامِمَ بتوانند آنان وسیلۀ

 و فرهنگی و یملّ ثروت چپاول به ،تئوریسین قفای در خود هم تا نمایند؛

 ساز،انسان و مفید ریتفکّ حیطۀ از را محیط هم شوند، مشغول ملل اعتقادی

 با خود، سازیواژه کارخانۀ در مهارت کمال در نیز، تئوریسین و دورکنند.
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 عشق خود مخاطبان ذهن نمودن مُکَدّر به نو، جمالتی و مفاهیم ابداع

 از بدتر مراتب به ،زوّرمُ گرانتوجیه این خطر که ام،گفته بارها. ورزدمی

 با گاهی زیرک، فروشانخود این. هاستتئوری آن ارگذبنیان بانیان

 آدمی که دهند،می تغییر را بشری اندیشۀ حیات حقایقِ چنان خود، غالطاتمُ

 گرانغلطهمَ این بیان و سیاق و سبک که امدیده .کنندمی حیرت دچار را

 طول در آنان خودِ ابداعی مضامین که رفته پیش قدرآن گاه تاریخ، بزرگ

 .او عقاید و شریعتیعلی  مثل درست. است شده بدل ازّجَمُ مکتبی به زمان،

 نزول زمین بر خدا الیتناهی پهنۀ از عد،بَمِن که نیست ایپدیده ،رّسِ     

 تکامل ریسمان در هستی، خلقتِ بدو از آفرینش، اسرار همۀ. یابد اجالل

 .است خورده تمام پیوندی ابدی، تکاملی به تداوم، برای خدا، هستِ هستیِ

 تا ندارد؛ آسمان وجود ی دررّسِ اصالً و شد. نخواهد نازل سِرّی دیگر

 ،آفرینش، منِ انسان هستم خدا در اسرار یکی از! کند اجالل نزول دگربار

 در ردیمَ سپرمِاِ مرا به. امیافته قتحقّ میلیاردی، بیست احتمالِ یک در که

 آفرینشِ جان به را فهمِ خود شعورِ اند. اگرداده شکل زنی بطنِ مبارک

 از مویی نفکَ در خدا اَسرارِ جمی  که دید خواهی کنی، معطوف خویش

 ا،لّواِ نداریم؛ فهم اَسرار آن به که ماییم این. است شده نهاده ودیعه به تو،

 اسرار آن از یکی تو، وجود از ذَرّه هر دارند، حضور ما، درکنار اسرار، همۀ

 هایواژه از یادگیری، دردِ به میلِ بدون و راحتی به ،ما است.

 به زمان، ترینکوتاه در تا سازیممی خود، پلکانی شدۀ آموخته

 طول در تا شود،می باعح امر همین. آییم نائل خود یمادّ مقاصد

 گاهی که بیاموز !یمنمای خیانت خود به مدام تا ،کنیم عادت زمان،
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 راه ترینگمراه ،مقصود به رسیدن راه، برای تریننزدیک انتخابِ

 یدرستبه  خِردمان و فکر از نتوانیم که اندداده عادت را ما .باشد تواندمی

 فهم را درستی که نیستیم ما ایناند قبوالنده ما به که،این برای. کنیم استفاده

 همۀ که هاستآن سمقدّ هایکتاب و یانمتولّ و پیامبران این بلکه ،نیمکمی

 به. اندکرده دفن خود در را حقایق همۀ و کنند؛می فهم را معالَ هایدرستی

 اصطالح به هایکتاب در که است، درست سخنی آن اندآموخته ما

 وجود م،عالَ در درستی، هیچ ها،کتاب آن غیر و است شده نوشته سینمقدّ

 درستتو  انسانیِ خودِ قدر به معالَ در درستی هیچ کهکن!  فهم قویاً ندارد.

 در آن، جویوجست به مرا ،اینان که نیست، جاآن من خدای .نیست

 ؛کنارم در درستجاست! این من خدای .دکننمی تشویق فضا، و هاآسمان

...  !باش باریک امور، فهم درمن!   خود پذیرفنا نِتَ در و خاک همین در

 خواهش توست، خودِ در که چیزی او؛ در تو خود و است تو خود در خدا

 .نداری فهمی او فهم به که تویی، این. است حماقت او از

 حسّ خود انسانی شعور در باید فقط را خدا کنند.نمی تعریف را خدا     

 تو و من از تا اندگشوده ایتیمچه کشند،به تعریف می را خدا که آنان .کنی

 هر! گرفتن از ما، دچار مشکل نشوندریتا در سوا؛ بسازند یاندرازگوش

 هیچ تحت را خدا .است باطلو  آدمی خودِ ذهن زائیده خدا، از تعریفی

 خود برای را، خود فقط تا کن سعی تو .کرد تعریف تواننمی صفتی و نامی

 تو به .اکملِ خلقت هستیاین کمالِ  ای ازکه خود تو، ذَرّه کنی. تعریف

 عاجز کالم این فهم در اگر !خدا از نه خدایند با که باش کسانی با، گفتم

 فهم که آنگاه و برسی، آن فهم به روزی مگر تا کن، سکوت هستی،



 155 فروهر

 خدا به بخواهد، چیزی خدا از نباید که انسان. خود را خواهی یافت کردی،

 خود مطلوب مطالبۀ ،معشوق از که عاشقی. بخشندمی خدا به دهند،می چیز

در توست؛  و ،آن توست از ،چرا که همۀ خدا .نیست بیش احمقی کند،می

 نه است دهنده ،عاشق .فهم کنیرا باید  آن ،توست آن معنائی که در

 تغییر را، امری تو، و من خواست به خدا، اگر که کن فهم را اینگیرنده. 

 هیچ امر، این و نماید. بازنویسی نو، از را، خود آفرینش کتاب باید، دهد،

مان از خدا، ناشی ردگاناستن رحمت برای مُخو .یافت نخواهد قتحقّ زمان

 ت حیات درست اوست. رحمت هر موجودی در همّ .ت ماستذلّ از

 هم، ایآفریده هیچ از و ؛دهدنمی چیز هیچ ایآفریده هیچ به ،خدا     

 لمیده خود کسبِ انِدکّ در که نیست البقّ و الرمّ ،خدا .گیردنمی چیزی

 گونهاین. کاالئی عرضه کند ش،امالی توان قدر به هرکس به تا ،باشد

 که جاهل است، شتیمُ قبلِ سال اندی و 1188 اندیشۀ به قمتعلّ خدافهمی،

 و بردند.ه جایی نمیو خنجر، راه ب شمشیر زبان به جز جهان، فهم خود و در

 .تابدیّ به تا ازل از. است همه شده شده،می باید که چهآن هر هستی، در اما

 من خواست به نه است؛ ثابت خلقت، کتاب در آفرینش قانون که،بدان     

 است همان هست، چهآن .رمتغیّ ،و تو من دِّرَ به نه، و شودمی لمتحوّ ،تو و

، ری هستی منصوب کرده استروَرا به سَخود  ،آدم ذلیلاین  ت.هس که

 را به این مقام نخوانده است . کسی یا چیزی او ،الّاِوَ

 مذهبِ و دین تبلیغاتی ادبیات و پیرساالری تعالیم حبسِ به ،ما ذهن     

 را خود هایسرگشتگی و تنهائی تا است، کرده بشر، عادت دستِ ساختۀ

 کند.توجیه 
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 را خود آفرینش چرائی است نتوانسته امروز، تا خردمندی انسان هیچ     

 و هستی، از را خود هایکاریندانم همۀ که آدم جاهل، مگر ؛دهد توضیح

 چون واژگانی ت وشیّمَ و تقدیر مصلحت، قدر، و قضا دامان به هستی، در

 بافی،مهمل خالص کند. دست خود، ، ازتا خود رااست؛  کرده وارهَ ،هااین

 خود، به و خود بر آویخته التتخیّ از اگر ما. است ادیان تعالیم در اصالً

 خواهیم احساس زمانی اندک در را خودمان انسانی فهم برداریم، دست

فهمِ  توانِ که دهند،می فریب مؤدبانه را ما ذهن چنان گاهی ،مهمالت. کرد

 زبان به هاآدم بیشتر گاهی که کن هتوجّ جمله این به د.نکنسلب می ما از را

 این «.کندنظر می فهمش اندازۀ به هرکس به خدا» کهاین ،آن و آورند،می

 نشانده باور به همالتِمُ و هملمُ جمالت و هاغلطهمَ همان از یکی نیز، جمله

 ما در یان ادیان،متولّتوسط  ،هاقرن طول در که است، هاآدم ما جان در

 .کند غافل هاچرائی فهمِ از را، ما تا ؛است شده داده پرورش

و به  !کند وزن را هاانسان حماقت که دارد، ترازو و الیبقّ خدا مگر     

 معامله ما با خدا که است قرار ؟ مگرکندهرکس به قاعدۀ شعورش عنایت 

 که هستیم ما این. کندنمی معامله خود، مخلوقات از یکهیچ با ،خدا ؟کند

چرا باید  اصالً ایم.نشستهکرسی معامله  بر خدا، با خودمان، کاذب خودِ با

، در که بعداً ای را پرشعور،شعور خلق کند، و عدهعده ای را کم خدا،

 جماعتی سخنانسی را به قدر شعورش مرحمت نماید؟ ، هرکغنایم تقسیم

. مکن زمان باور هیچ را، است شده قنداق ،بازیعرفان لعاب و رنگ در که

 ،ای دیگرشیوهبه  ،ایانلّکه مُکنند می اد، همان کار را با توبازان شیّاین دغل
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که در همان جاهالنی هستند  ،بازاناین عرفان .اندخود کرده پیشۀ همیشۀ

 اند.یان مشق دیدهالّمکتب مُ

کرامت انسانی مگر  تااند؛ ، اختراع کردهمسلک مرام و تب وهزاران مک     

 این را، هاحنفی ها ونبلیحَ کنند. مفلوج مهمالتِ خود ،راو ت من و

 اشاعره وه و ئِرجَمُ وون بریّو جَ زلهعتَگویند. مُرا میآن هاگویند؛ شافعیمی

 ..... و ه ه و زیدیّغالیان و شیعه و کیسانیّ و بهائیان ه وشیخیّ ه واحمدیّ

 در را انسان ،بازانکالم این عرفان . ....ووو .اندها نیز این را گفتهریدیتُما

 را هاآدم ذهن ،جماعت این. دکنمی خود گرفتار ،مهمالت دیواری چهار

 کاذبِ آرامشِ تا؛ دکن مطلوب به صادرهمُ ،ریام هر در تا اند،داده عادت

 کتاب و د،رخِ فهمِ از ،هاآدم گریزیمسئولیت. ندهند دست از را خود

 .شودمی تدریس شعورر بیبَمدرسۀ این جماعت اَ در که هاست،قرن اندیشه،

 تاریخی نداشته است. حماقتِ، آدمیانکشتار  ای جز، هیچ نتیجهنیز تا امروز

 از را، هاآدم که است، رفته پیش جاآن تا شعور،بی بازانعرفان این

 عادت دانهقلّمُ بردگی به  را، خِردشان و اندکرده تهی هستی هایچرائی

 اند.داده

 مداران،اخالق همۀ و. است مقدّمُ دین بر اخالق که بدان را این     

 نییِّدَتَمُ هر که کنمنمی رتصوّ ولی هستند؛ ایوارستهنین متدیّ

 .باشد اخالق صاحب
 به هانوشته این مبادا به. است عتبرمُ شاهدی گفته، این تحَّصِ در ،تاریخ     

 را، خودو  ؛یآی به خود تا بیندیش بسیار هاآن معنای دربنگری.  بعصّتَ دید

 است موجودی تنها هستی، در ،انسان و انسانیم تو و من. کنی خود فهم در
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 تحلیلی ردِخِ مبانی بر که ایاندیشه هر دارد. شعور نامه ب اتاقی که

 ردِّ یاقبول  درتا  ،نخواهد داشت ای نیازمعجزه هیچ به ،باشد استوار

 برای است؛ عوام فریب برای معجزه، بگیرد. کف به قلم آن،

 خِرد کتاب که تیملّ. هاتوده میان در باراسارت اندیشۀ یک تحمیل

 نیازمند ،معجزه هیچ به کند،می انتخاب شعورش ارتقاء برای را،

 نیست.

 اعصار و قرون ما، در های قبل ازانسان که را، اخالق کتابِ ،اگر آدمی     

 نیاز دینی هیچ به ،دهد قرار خود فهم امور مالک اند،نوشته متمادی،

 .نخواهد داشت

 جبر به که شناسمنمی تاریخ طول در را فضیلتی هیچ ،من     

 ظِّبرحَ را سفیهی هیچ که ؛باشد نشده جدا تنش، از سر ذیلت،رَ

 .نیست ذوقی فهم،

 دیگران، دِماغ کردن جیحَلّا جای به یان ادیان،متولّ است بهتر     

 استشمام شاید، تابسپارند!  جراحی دست به را شاندَماغ و بروند

 کهکنند؛  فهم بیشتر شانشاممَ گذرِ در را، هادرستی فهم عطر

 کنند.می فهم ،مزرعۀ خِرد کارانِکتاب فقط، را، کلیدی سخنان

 ابله الیقِ شایسته، سخنان که کنم،می تکرار باز و امگفته همیشه

 انسانی، منزلت که کند،می فهم کسی درک معانی را، تِوّقُ. نیست

 سیمقدّ حِمثلّ هیچ ،منتربیت کرده است.  را خود انسانی شعورِ و
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 کردار و گفتار پندار،» حِمثلّ قدر به که ندارم، سراغ هستی، در

 که اندوهی .باشد داده عبور رستگاری داالن از را، آدمی ،«نیک

 کلیدی فضائل مرگ است، کرده پوشکفن مرا جامعۀ امروز،

 این سرزمین جای خِردِ کتاب سطرسطرِ در روزگاری که ؛است

 لباس در را، خود هایرذیلت تیملّ وقتی است، طبیعی این داشت.

 و دروغ کند. فهم را خود کرامتِ انسانی تواندنمی ،بیندمی فضیلت

این  آلودۀ که تیملّاست؛  شرمانهبی و وقیح عملی ،تزویر و ریا

 فضیلتِ نوعی را، گوئیدروغ ناخودآگاه باشد، شده تبهکاری

 جامعه، در فضائل مرگِ شیوع. کرد خواهد قلمداد اخالقی

 غَرس ،آدمیانش جان در را دروغ نهال که شود،می آغاز هنگامی

 که جامعه، این در اخالق تعالیمِ سینِرِّدَمُ بیشترینِ ،امروز. کنندمی

 شکل شیواترین به را، ریا و دروغ کتاب اند،نشسته تبلیغ مسند در

 !اندگذاشته هقیّتَ ،را نامش و کنندمی تدریس ممکن،

 را، مهمالت که ست،ا ابزاری خاورمیانه، هرین والنّبین ادیانِ فقهِ     

 فهم به ،فرومایگان این حصارِ در را خود ،زمان هیچ .کندمی توجیه

 آدمیان، خونِ با که سوداگر، ستا ایالهدلّ اینان خدای که نکش!

 خود خدای از همیشه. کندمی کزَبَ را، خود به خون نشستۀ تیمچۀ

 َسمّی در هیچ کهکند!  حفظ «اهلل» طرفدارانِ شّرِ از رات تا ،بخواه

 .نیست ها خطرناکانسان برای شعور خدا، کتملّ قدرِ به هستی،
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 تنَتَ و ،یکن آشتی تخِرد با توانیمی تا کهباش!  خود مراقب پس

 همۀ که ی؛کن تأمین را تنت خیرِ تلذّ و ی؛باش داشته دوست را

 ،شدهتربیت که خردِ .است شده نهان یمادّ تنِ این در تو، خیرّاتِ

 شدنِ انسان تا کن، تربیت را دارد. خردت را هادرستی فهمِ توان

 خود دنیای برای را، دین که کسانی هستند .کنی فهم خویش را

 اند.برگزیده خود، دین برای را، دنیا که هستندکسانی و اندبرگزیده

 کههستند  شیادانی اند،برگزیده خود، دنیای برای را، دین که آنان

 ،را تو من و تا اند،کشیده حبس به خود، بستۀ تن کپک در را، خدا

 دین برای را، دنیا که آنان و کنند. ذلیل خود تاریخی فریبِ در

 در را، شانخدای فهم که هستند، گانیوارست اند،برگزیده خود،

 که خواهم،می خدائی من، .کرد توانی لمس ایکودکانه سادگی

انسانی  در شعور، که با تفسیردائی خ .نیست محتاج تفسیری هیچ به

قتِ جانِ ترا،  نشانه رفته که حقی ست،ا ادیشود، شیّمی تو تزریق

 است.

 . دوریامگرفته آغوش را، در شعورم باشم، همیشه جاهر من،     

  شانحماقت نِفِّعَتَمُ پستویِ در را، خود شعورِ که کسانی از کن

 باشد، نداشته همراه  به را، خود شعورِ که کسی .اندکرده زندانی

 همۀ خواهد گرفت. بغل در نشسته، خون به ایارهقدّ حتم، به

 به دست، در کتاب بیدارفهمانِ از تاریخ، کشخُرناسه هایبختک
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 نام با را، خود نکاح قبالۀ تواند،نمی بَختَکی هیچ .هراسند در تشدّ

 خویش گیخداگون در خود، فهمِ در که، کند ورمهُمَ خردمندی

 فطرت در را، اینان بهشت قطعی سندِ و غرق شده است؛

 جو بایدکرد.وجست شانشریف
 و کنی مطالعه ،دور هایگذشته از ،را عارفانه مطالب و عرفانمبانی  اگر     

یابی،  فهم گذشته عرفای و نویسندگان عقاید و فرهنگ اساس به و ،بخوانی

 نظر به درست چندان دهند،عرفانی ارائه می خردِ از امروز، ی کهمفاهیم

 که است این هم امر این دلیل .شویمی درگمی سر دچار و ؛رسدنمی

 ،ستا بوده دوران همان خود صِّختَمُ ،دوران برآن حاکم فرهنگِ مضامینِ

 به - ما روزگار تا را همان سفانهمتأ ،هم ما ادب بزرگان .ما روزگار برای نه

 تمام و؛ اندداده ادامه -دینی احکام و دین یانمتولّ از خوف و سیاسی دالئل

 نویسندمی و کنندمی نقل ،متفاوت هایشیوه به را مطالب آن عین کمال،و 

یا به خاطر  ،که این ؛کنند باز را مطلب خواهندنمی اصالً و؛ نندکمی تفسیر و

 زمان مطالب، برای آن و هاداستان آن .ض هستندغرِمُ هاست یاآن شعورفقر 

 بسیار دوران آن با دارد، قتعلّ تو من و به که دورانی. است نشده نوشته ما

 همان مخصوص فرهنگ، آن در اصطالحات، و هامعانی واژه. است متفاوت

 با دوره، این نسل. است دوران همان مخصوص هم تعابیرش و ؛بوده فرهنگ

 ،امگفته بارها که طوریهمان. دبینمی را مسائل ی،خاصّ بینیجهان و ادراک
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 خوب را خود که،این ترمهم و .نیست اندیشیجزخوش چیزی عرفان مبانی

 .آن تریناساسی از نه  است عرفان مبانی تریناصولی، تو وجود که کن فهم

         

 بازیفت و معرفتفهم معر        

 
 این گذشتۀ رد .است متفاوت بسیار بازی،معرفت با داریمعرفت     

 از ناشی برکات! کبوترباز نه دبودن دارکبوتر که داشتیم تیملّ ما ،سرزمین

 کبوترباز ،ما ادیبان ،امروز .کندنمی فهم کبوتربازی هیچ را، کبوترداری

 اکثراً امروز، سرزمین، این اتادبیّ و مُحصلّین استادان ر.کبوتردا نه اند،شده

 از که را مهمالتی همان ،اینان .سازیادیب تا کنند،می بازیادیب

 قلمِ به مختلف، اشکال در بوده، مرسوم ماات ادبیّ در قبل صدسالهشت

 دین یانمتولّ ،ششم قرن نیمۀ از .نویسندمی خود کتب در و کشندمی تحریر

 ،تاریخ و اتادبیّ در و مختلف علوم در اشعری عقاید پیروان و مذهب و

پس  را آن تاوان امروز، تا ما نویسندگان که اندکرده مرسوم را ایقاعده

 عرفان از را، خود اساس و پایه بی و موردبی و بیهوده  تفسیرهای و .دهندمی

 حَلق در خود، هملمُ  کتب در گوناگون شکالاَ در مدام ن،آ مبانی و 

 خلق خود در جسارتی کس هیچ .کنندمی فرو ادب و علم طالبان

و  ؛است کرده ذبح را عرفان دین، سَرِ که بگوید، صراحت به تا استنکرده

 که! نخوری را اینان فریب که باش مراقب کاله گذاشته است.عرفان  رِسَ

 ،را شما و .هستند خود زمانۀ سرآمد نیز، سخنوری در گاه اینان، از بسیاری

 کذّاب، نِفّعَتَمُ رّمانِوَمُتَ این .کشندمی خود مناف  تاریخی گاهِذبح به
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 تدوین خود، دینی های خانهاخلّسَ در هاستقرن که دارند، هائیکتاب

 ناشی طام مَ گاهقربان در را، تو و من کردند، اراده که زمان هر تااند؛ کرده

 کنند. اخیمشروع سلّ جوازی به خود، جهل از

 آن، کتابِ لیناوّ شوی، تجهیز تا به خِردی عرفانیخواستی  روزی اگر     

 قبل .است شده نهان تو، خودِ در که تو، خودِ در توست خود تِهویّ اوراقِ

 را خود هستِ کتابِ کنند، تشویق غیری، کتابِ هر خواندنِ به ترا که،آن از

 هیچ به ای،نبرده پی خود اندیشۀ هایچرائی فهم به که زمانی تا !مطالعه کن

 گم خود در و! کرد خواهی گم را خود که، کنن هتوجّ ایگفته و کتاب

 خوب رفت. به فنا خواهی خودساختۀ خود، فریب سخت در و .شد خواهی

 در شدن باریک و ،امور فهمی خوش یعنی عرفان، گویم،می چه تا کن فهم

 !همینگذشتگان؛  شیرین و تلخ اتتجربیّ ادراک و ،امور فهم

 هملی بیش نیست.مُ گفتند،تو  باعرفان  مبانی از ،این غیر به تعریفی هر     

 امور همۀ ندارد. تو کهکشان بیرون از و کرات و خدا کاری با چهی عرفان،

 زا سالم ادراک یعنی عرفان .توست در و برای توست توست و عرفانی، با

 تو درون و تو در و گذرد،می تو پیرامون در چهآن و خود محیط و خود

 هیچ این، جز عرفان، که .شوی اندیشخوش تا ،کن سعی پس .گذردمی

یابی به راه ها وآسمانطبقات  در گویند سیرآنان که ترا می .نیست

، ترا همالتخواهند با این مُمی، اصول فهم عرفان است، یهایی نامرئنآسما

 ها گرفتار کنند.در چنگ حماقت
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هیچ  ،عرفان؛ ویشَ ،شورخوش عارفی ات؛ کن تربیت را خویش شعور     

که با خلق هزاران واژه و معناهای جور یان ادیان ندارد؛ متولّ ربطی به ادیان و

 اند.ا کردهطه مهیّغلَان مَواجور، برای خود دکّ

به اصطالح  فکری انقالبوقت یک  ل است که هرجَّسَمُ این امر     

دل  از اگر با شکست مواجه شود، یابد،ای شیوع میجامعه طلبانه دراصالح

 ۀ کشتار. فاجعگیردب شکل میتعصّگوی مُهای هذیانها و دستهفرقهآن، 

ب تعصّهای مُهمین فرقهدل  از های انسانی،فضیلت ترور و ها،توده

همین  یکی از عمل، در دین،شود! میاستخراج  زده،انقالب

ه ب خواهندکه میجماعتی  از حذرکن طلب است.خوردگان اصالحشکست

 ست درا نویسندۀ کتابی و برای اصالحات آمده است.که خدائی بدهند  ،تو

ست تا ما، ا چه نیازی .هادر امور خلق وعده ،صی کارآمدتخصّها و مُآسمان

بیعت حاضر خود را به تعریف ط ،بیعهن به معانی ماوراءالطّل شدتوسّبا مُ

با کسب  حیات خود را، یم که همۀ مبانیااجبار کرده چرا ما خود را کشیم؟

فهیم نام، تآدمبه این  جانوران  شودمی چطوره جلوه دهیم؟ جّوَمُ اجازه از او

که شما را به ست ا از جهان عینی ،شما که این فقر ادراک و شعور کرد

به  ها،انسانندارم که روزی  شکّاست؟  ساخته کشاندهذهنی خود ماتِهُّوَتَ

اخِ لّسَهیچ  آن روز، گاه خواهند شد.آ آن هستند، حقایق حیاتی که در

میلیونی را های ، این تودههمل خودهای مُوعده با بود واهدقادر نخ تاجداری

 ،هدایت کند. اما آن روز خود، شعوربی به طویلۀ د،برای قربانی مطام  خو

ای عظیم هر که توده ،من است روزگار بار،تأسف زود نخواهد بود.

 .گیرندخود را جشن میتیرۀ گاه ، شامخرافیبا اوراد  ،گاهصبح
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 ، فقیه و عارفدرویش ،شرح صوفی

 

 گفت:می  بزرگمپدر     

 در ،هساتی  از را خاویش  ردیخِبی که سرا،یاوه است ولگردی صوفی،     

 در را خادا  ،صاوفی  .اسات  کارده  ریاد مرئی تِو ناا  آسامانی موجاودی   کاسۀ

 گرفتاار ی ناامرئ  و در احکاام آن موجاود   شاعوری خاود  یتنگنای با  بستبن

 دور و اسات  خویشاتن  به  شدن جاهل ،انسان  برای طریق این و ؛است نموده

 ل شدن باه کتاب شارع،   توسّبا مُصوفی،  .خدای جان توست  منزلت از شدن

 مگر هستی را شرح دهد. د تاخواهمی

 ،مالت، برای اثبات اکملی الیتنااهی : کسی که با مهفرمودندمی     

 اشی بیش نیست!لّتالش دارد، کَ

 خاود  حماقات  که چاره،بی و خودمانده در ستا موجودی درویش، و     

 بارای  و .دهاد سامان مای  ر،دَت و تقدیر و قضا و قَشیّمَ به با حواله کردن  را،

 را، در جان خاود،  هستی انسانی خود خود،گرانۀ یتکدّاعمال  نمودن هوجّمُ

 و ماات توهّ قرباانی  ،خاود را  انسانی کالن شعور و .است نموده تقدیر قربانیِ

 و باه تارک دنیاا    را، ماا  خاود،  لِذَبتَا مُ نصاایحِ  و با الاواحِ  کردهخویش  جهلِ

ر قضاا و قادر   ون را که مبتنی بتا مگر افکار جبریّکند؛ گریزی تشویق میدنیا

 کرامت انسانی انسان معاوضه نماید.با  ،تقدیراست ت وو مشیّ

 غلطااه وکااه بااا مَ گااو،دروغ و فحَاارّا و اشلّااکَ سااتا ریمفسّاا فقیااه، و     

 معاملاۀ  در ،راانساان   ،ت و حدیحن و سنّآاز مبانی قر یافتههای تعلیمفسطهسَ
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کرامات انساانی    -زار رناگ او دارد ه بار تفاسایر ها   یا کاه تک -موهوم  بهشتی

 تارین ارزان باه  و .کارده اسات   خود شعوریاَبَربی قربانی ،آزادگی انسان راو

 خود شعوراَبَربی رذیالنۀ اعمال تا؛ است نهاده حراج به را انسان ممکن، بهای

ات قتضایّ و بناا باه مُ   د.کنا  توجیاه  سااخته اوسات،  ت خودی به سنّکه متکّ را،

باه   تاا ساود خاویش    رساند،بفروش ه انِ مناف  خویش بدکّدر  خدا را، زمان،

 .دست آورد

  هماۀ  کاه  انادیش؛ ظریف و فهیم و خردورز است سنجینکته عارف، و     

 باه  خاود،  خِاردِ  ابازارِ  باه  را، تاریخ شعوراناَبَربی و را، شعوربی سُرایانمُهمَل

جای شعور عارف،  که رسالتِ خِردِ انسانی انسان، دربدان .است کشیده تنبیه

نه مکتبی و نه دینای   و نژادینه  نه رنگی و . عارف را نه مرزی وگرفته است

 انساانی  شاعور  و را خاویش  درون معرفت مگر، تا دارد،عارف تالش  است.

 .کند فهم و استخراج ،شآفرینش کتابِ از را، خویش

 الّا اِ کارد،  نخواهاد  هادایت  رساتگاری  باه  ،را ما مکتبی  هیچ بدان فرزند!     

ل آماده  ، نائا وری توسعه یافته، که به شعانسانی ما گرفتۀ تعلیم و تربیت دِرَخِ

 انسان نهان شده است. خودِ جان در ،نیزها که همۀ این است.

 :گفتمی مپدربزرگ     

 باه  بزنای،  کحَا مَ را، کسای شعورِ وساعت  خواستی که زمان هر     

 رمید،کاه  اگار  .بارو  نشانه را، او باورهای غزال ،خویش فهم تفنگ

 تیمار چنان خویش، جانِ بهشتِ در را او نرمید، اگر و است، رمیده

 اتااقِ  کاه نکند؛  فهم را، خویش نرمیدنِ غربت زمان، هیچ که ،کن
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 عریاان،  ،را وسعتِ بُلوغِ آنان است،که مکانی تنها ها،انسان ممنوعۀ

 کاه  ،یرو نشاانه  را آن کساان  تا باش هوشیارکرد!  خواهی ادراک

 امیاد  ایذَرّه  که شایداند؛ ذخیره کرده خود انسانی  چنتۀ در فهمی

 باشد. مانده شعوریبی چنگالِ از شاننجات به
که ناه بار    ،هستند گویانیهمه دروغ خود مانده، این جماعت درماندۀ در     

بغاض   کیناه و  جهل وشان ثمری! و نه در بصیرت ؛مادی استشان اعتتمحبّ

، باه  شاان شرار جاان اَ . ودهدت آنان را شکل میغیض و دروغ، اساس هویّ و

 .تعلیم دیده است زدن به منزلت  انسانی تو،زخم در ،شکالِ متفاوتاَ

در  و اناد. دیاده  هامشق ،هری و دروغمزن، در اِبراز بیدروغ جماعتِ این     

 م خود، شعوری بر اعمال خود ندارد.دات ناشی از بیان کالفهمِ تعهّ

کاارِ شارورانۀ خاود     دهناد، و داشاتن تارا سَار مای    همواره نادایِ دوسات       

 .کنندمی

: آنان که بیشتر، مدعی دوست داشاتن  کن این فهم را در جان خود حَکّ     

آستین خاود نهاان    ، بیشتر دری ترایدنِ  جان انسانکش، خطرِ به زخمهستند تو

رسیدن به مایحتاج برای  ها، تزویری کالن است،داشتن آدمدوست .اندکرده

 .و نیازهای خودشان

خاویش   ساینۀ  دانناد. گویند، و هیچ نمیجز به دروغ، هیچ نمی ،این مردم     

خاود کشااندند، در    هار چون ترا، به بااورِ مِ  کنند، وچاک می ت توبر محبّ را

که انگار تو، هایچ  گونه کنند.آنشعوری خود میربانی بیقترا  ،اموقاحتی تم

 جانِ آنان نداشتی. حضوری انسانی، در ،زمان
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 اساس مُهرشاان اسات.   ، برمِهرشانکه  ،تِ جماعتِ نسوانمحبّ ،بخصوص     

کاه منااف  آناان را     ،دهناد تِ خود قارار مای  محبّ مورد تکریم و ترا ،جاآنتا 

 تنهاا خاواهی   و تاو  رود.مای  نیاز  آنان تمحبّ مناف  که رفت، .کنیمرتف  می

باه حاراج   گران خود را، باه ارزانای    که عمرِ سعی کن تا نیک بیاموزیماند! 

نان، تِ به آحرمتِ به زنان را، با محبّ ،هیچ زماناما ها؛ با انسان مگر مگذاری،

حرمات باه   بسیار متفاوت است.  با هم، که معنای این  دو فهم،ز؛ هم میامی در

 گرفتاار  تارا  ت به آنان،اما محبّرامت انسانی ترا تقویت خواهد کرد؛ ک زنان،

 خواهد کرد. تو، خود

 :گفتمی مبزرگپدر     

 و زنادم؛ رانسانی توست ف ید رستگاری شعورِکل ،حرمتِ به زنان     

 خواهد بود. های توت به زنان، شروعِ شَرارتمحبّ

در جان  ردی کثیر،که خِ کسی پذیرا باش، از دوست داشتن را،     

ر شعور متعالی او تردیاد  د تو، و ذخیره کرده است. انسانی خویش،

باه چناین   ان، میاان جماعاتِ نساو    در روزی به یقین، اگر .کنینمی

عبادت او غافل مشو! که چناین   از، هیچ زمان ،یافتیموجودی فهم 

 تقویت خواهد کرد. تو، در منزلت ترا اللی،موجودِ ز

، هیچ زمان در ارتبااط باا   های عاطفی آدمیان رازنیفرزند! چانه     

کاه چاون باه مطاام       هایی هساتند، لهالّکه اینان، دَمکن؛  باور خود،

قربااانی پَسااتِ خااویش خااویش دساات یافتنااد، هسااتِ انسااانی تاارا، 

  اما به دولاتِ  فراموش مکن،  کالم آنان را، ولی حُرمت بر کنند.می
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کالمِ آن جما ِ در   اعتماد بر اش. مگرمشکوک ب ،شعورشان انسانیِ

 .کنینمیتردید  ،که در کسوت انسانی آنان قِلّت مانده را،

مبتال  ،به یائسگی خِرد ،همه میانِ آنانی، این جماعتی که تو، در     

کاه ناوزادِ   خِارد مشاغول کان؛     توجانِ خویش را، به باانوی  !هستند

 دهد.در بطن خویش پرورش می را، شعور

 فهم در را، کوچکی الِسؤ هیچ که باش، داشته یاد به !فرزندم     

 االتِسؤ همین را، خِرد قطورِ کتابِ که نشماری، حقیرکسی 

 شعور تا کن، فهم خوب .اندکشانده بالغانه بلوغی به خواره،شیر

 .کنی تقویت را خویش

 خدا، پرستش از ترس کنند،می پرستش را خدا که آنان همۀ     

 از خدا مترس! گاههیچ .است کرده پذیرخلل را، شاندوستیخدا

 .بنشانی او از ترس به را جانت که است آن از گواراتر خدا، فهم

 به کهکن  یقین باشی، داشته دوست را ی جان خودخدا اگر     

 چون و .شد نخواهی ،یاپلیدی هیچ آلودۀ خود، در، او فهمِ حرمتِ

 همه وجودت، و شد، خواهی خیرمنشأ  نشدی، هاپلیدی آلودۀ

 .شد خواهد خَیرّات از سرشار

 دوست باید فقط را خدافرزند! کنند نمی پرستش را خدا     

 در را خدا اند،کرده خود پیشۀ را خدا پرستش کهآنان همۀ داشت.

 .اندسپرده گور به خودساخته، معابد خاک و سنگ خروارها زیر
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 را، خود تو تا؛ نخواهدکرد و کندنمی تو برای کاری هیچ، خدا

 جاهناب را امری که؛ نیست خطا و آزمونعنصرِ  خدا .اوکنی قربانی

 اصالحِ برای گذشتِ سنواتی چند، از بعد که باشد، رسانده انجام به

 خوگرفته خِرد ایوان به که ایچلچله. کند تجدیدنظر ،خطای خود

 نخواهد جوجه به شعوری،بی هیچ زنبیل در را، خویش تخم است،

 بازار از گذر به را، خود تو اگر گریخت، خواهد تو از خِرد، .نشاند

 هر از شودمی خروار به را، حماقت که .دهی عادت شعورانبی

 به یحتّ را، شعور از مثقالی اما .کرد ابتیاع رایگان به ایخانهنجیب

 جان .کنی دره ب خرد، کیمیاگر چنگ از توان،نمی جان، بهای

 کیشی قربانی ترا، کهاین از قبل کن، خویش خِرد قربانی را خویش

 .کنند

 تیمچۀ در ندوده،کی زَراَزَبَ با شود،نمی ت رافرزندم! زِریّا     

  به اَفضالن، بازارِ در تا! باش فروش نهاد. زَر عَرضۀ بهخِردورزان، 

 محک تو، شایستگی ،امور در ترا لیاقت. شوند حیران تو، بهای فهمِ

 تو رشد شایستگی شوی، ترالیق مسائل فهم در قدرهر .زد خواهد

 .زترخواهد بودحرَدر امور، مُ

 فرمود:می مبزرگ پدر     

است!  آدمی عاطفی ولگردی از ناشی دوستان، فراوانی! فرزندم     

 تارا  جاانِ  خاالءِ  پُرکاردنِ  تاوانِ  کاه  گزیده، دوستانی شمارانگشت
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 بهاای گاران  وقتِ که کسانی کثیر، داشتن به ترند.بَهابسی پُر دارند،

 باه  دارند، کف در خردی که قلیلی جماعتِ فهم کنند.می تلف ترا

 .است ممُقدّ نادان کثرتی هیاهوی

 

 

 او  قِِّالحَانَاَو راز  نامه، زندگیمنصور

 

! خوشبختی چیست که پرسیدم: پدربزرگ بزرگمروزی از پدر     

 گویند؟آن سخن می از قدر، اینمردم

 فرزندم!فرمودند:  همیشگی خود مهرِ از لبخندِ پر با پدربزرگ     

 اندیشه و و که خردرساندن عضوی است خوشبختی به سالمتی 

! است« مغز»که نامش  گرفته است، واءآن مأ ها، درعقل آدم

 ق خواهدیافت که دانشمندانِآدمیان تحقّ زمانی در ،خوشبختی

به کشف  قادر های خود،آزمایشگاه در دردمند، دردکشیده و

که  تاریخ بشر، کِهلِمُ سِترین ویرویافتهجَهش تادند، دارویی گر

 برای همیشه ازرا،  اهلل نام دارندآیت ی دین ومتولّ و الّمُ و آخوند

ترین زمان کوتاه که درک است هلِقدری مُهب ویروس، بین ببرد! این

اند که مغز نامش داده -ترین عضو بدناسحسّاست  ممکن، قادر

 تلقینات و کند. گرفتار ماتِ العالج خودچنگ توهّ در -را
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های مغزِ سلول چنان دراین ویروس، کتاب  سخنان و مات وتوهّ

کند که گیرندگان این ویروس به محض آلوده قربانی رخنه می

 ی خودد تا تعادل عقالند بونتحت هیچ شرایطی قادر نخواهشدن، 

 از ت سرشاربا مسئولیّ اختیاری،نهایتِ بی در وند؛ را سامان ده

ها که جوهرۀ اصلی حیات این ویروس در جان آدم -بتعصّ

 وند نمود؛ به سختی حفاطت خواه را مهمان مهلک خود -است

 که گویی از، داد دنخود قُوّت نشان خواه این عمل از طوری در

این روست  بوده است. از وجود خود آنان ی ازعضو الینفکّازل، 

نیستند ادراک خوشبختی را  ها، قادرفرزند! که هیچ زمان این آدم

مدام به دنبال معنایی هستند که  وخویش فهم کنند؛ جان  در

 ناخودآگاه، آنان قربانی شده است. واتاق جان  درسالیانی دراز، 

 با شعوری خود را،بی از ب سرشارتعصّمدام تالش دارند، 

 عزیز تو اگر سرپوش بگذارند. ی خود،رهای تکراکاریندانم

سعی  را فهم کنی،خوشبختی  مگر تمایلی داری تا حقیقتاً دلبندم،

امکان  جا که درآن یت و فهم این ویروس، تابه محض رؤکن 

چنین عنصر پلیدی ترجیح  جوار به ماندن در را گریز توست،جان 

که برای  را فهم کن، متعالی منصور فرزندم! شعور دهی. زین پس،

 ، قربانی شعورِرا جان گرانِ خود این ویروس مهلک، گریز از
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که معنا هدایت کند  به فهم این را،ت« منِ»تا کالن خویش کرد؛ 

 .ردجو کوادیان جستتوان در کتب نمی کرامتِ انسان را

 «لحقّاانا» راز و ،را مُهر به سخنِ سَر این ،مپدربزرگ روزی     

برای  عیناً آن معانی را، من نیز و فرمود، یانع من بر را منصور گفتن

 را مطلب این نه ،کتابی هیچ در امروز تاکه بدان .گویم تو

 مگر؛ است بوده توفیقی آن خواندن به را کسی نه واند، نوشته

 بر یان ادیان،از ترس متولّ ،را هاناگفته این ،سینه به سینه که ییرفاعُ

 ،احترام به همیشه بزرگوار، منصور .کردندمی فاش خود محارم

 الشۀ بر حرمتی و ،خاستمی بر خویش تنِ فضوالت کنار ازی حتّ

 رمتحُ دید به ،هستی در ایپدیده هر بر و گذاشتمی مردگان

 جانبی را او تن امور، فهم در کالن منصور شعورِ .نگریستمی

 است ظریف نکتۀ همین فهم از ناشی منصور، گفتن قّلحَاانَاَ .کرد

 گویم.می ترا که، فرزند
از زرتشتیان معتقد  ،پدران او د شد.یضای فارس متولّدهکدۀ بَ در منصور     

 دین اسالم شدند.به قبول مجبور  ،هامیّلفای بنیفشار خ که به جبر و؛ بودند

 طوره نزد عارفان آن دیار، ب بیضای فارس، در ،عنفوان جوانی در منصور

ایی باستان که از دوران میتراگر ؛مشغول شد به آموزش مبانی عرفان مخفیانه

 ،همان جوانی در شد. رحِّبَتَمُ بسیار ،این امر در و به یادگار مانده بود.

 هند، در و کرد. هند ترکستان، و اهواز، خراسان، ری، سفرهایی به طالقان،

ایران  از ،اعراب ستم که از -ایران ازفراری  شدن با زرتشتیان آشنا با
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 در عرفان دست یافت. ارتباط با به مبانی بیشتری در -بودندرده مهاجرت ک

 ،به تربیت شاگردان ،ده سال طول کشید که حدود طن خودبازگشت به مو

 داران وفزایش طرفا کهن ایرانی پرداخت. مندان به عرفانِعالقه و

که  -را یداران دیندُکّان وعباسی حاکم خالفت  دستگاه ،او باالگرفتن کار

 داشت.وا ه علیه منصوربه توطئ -کردندد میصَرَ را مدام اعمال او

به خلیفۀ وقت  ،اعمال او ر ومنصو مِّذَ در ،مبسوط طوماری داران دین،دُکّان

 رذکّتَمُ برای اسالم عزیز را او خطرات افکار و تند،نوش «المقتدر» عباسی،

به نام  ،بِ خلیفهتعصّمُ و ردخِبی وزیر حضور در و دستگیر را منصور شدند.

ه محکوم اعمال شاقّ ه و به هشت سال زندان انفرادی با، محاکم«عیسیابن»

باز  گشت،منصور آزاد  و ،چون هشت سال زندانی وی سپری شد کردند. و

 کوشید.ه افشاء حقایق عارفانه میچنان بهم و افکار خویش دست نکشید، از

 از سرشار ،مدام کالمش و شد.افزوده می دارانشطرفتعداد  روز بر ره و

 ندکرامت بل منزلت انسان را و آفرینش بود. ووحدتِ  و یگانگی عشق و

 از هر روزرا  خویش لحقِّاکالم انا زد. وآفرینش را مدام فریاد می خلقت و

گوش  چنان در منصور، لحقِّاگفت. این کالم اناروز دیگر بلندتر می

توانستند که دیگر نمی فرسا شده بود،طاقت سنگین و ،دین نِدارااندکّ

را  منصور را صادر کردند. دستور دستگیری او دیگربار لش کنند. وحمّتَ

نگاه  سخت، هایبا شکنجه بدترین شرایط و زندان بغداد در هفت ماه در

ند، برنیامد استدالالت او چون از پسِ ه شکنجه دیدن،هفت ما داشتند. بعد از

برای  ضات بغداد،القُقاضی به امر را هجری او 311در نوروز سال  نهایتاً

را به  او و کشاندند؛ خود،دارالحکمۀ آدمخور  به ممکن، محاکمۀآخرین 
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 کردند. ثلهمُ همگان حضور در محوطۀ دادگاه در ،ممکن رین شکلِتشنی 

سرنوشت  درس عبرتی باشد. ،شیوۀ مرگ او برای دیگر عارفان مگر تا

در ست که اگویی درست زمان خود م و گویی همین امروز است. منصور،

حضور عدۀ  در را بر لب رودخانۀ دجله، او ،نخستشده است.  تاریخ تکرار

ایران  ت نادانِ امروزملّدرست مثل ) تازیانه نواختند هزار ری تماشاچی،کثی

نند تا ناظر اعدام رساها میمیادین شهربه ، هابرای نمایش اعدام را که خود

های مختلف جمهوری اسالمی به بهانه ت عواملکه به دس باشند ییهاانسان

 از تا همۀ نایش، اق زدندشلّ حکمهدر مَ قدرآن منصور را .(شونداعدام می

 پایش را با تبر،و دست  وزبانش را بریدند،  و بعد رفتبرون جانش  یِنِ

 و مردم نیز به تماشا ایستاده بودند، و کشیدند؛ ته، بردار و سر را او قط ، و

بعد چندی  . ویعنی زمان ماست !ستا گویی همین امروز زدند.می تکبیر

 و ،به آتش کشیده ،، که بر دار آویخته بودرا جسد پوسیدۀ او، نیز

ست که هشت ا ایهمان دجله این دجله، در دجلۀ ریختند. راسترش خاک

ت ملّن های تاریخ تمدّکتاب د. وبلعی عراق جنگ با در سال جوانان ایران را

 در بلعیده بود. خود در ،مداین حملۀ اعراب به تیسفون و زمان در ،ایران را

 - تشیّ جماعتِ ثین بزرگِالمحدّشیخ اج، فرمایشاتلّحَمنصور ارتباط با

که  ،«بحاراالنوار»کتاب  در را -لبنانید باقر مجلسی امه محمّجناب علّ

حسین بن » مردی فرموده است:ارتباط با چنین بزرگ صد سال بعد، درهفت

، منحرف راه حقّ زمرۀ آن کسانی است که از اهلل علیه، ازاجِ لعنتمنصورحلّ

ین ابن ابوالقاسم حسبه وسیلۀ شیخ  عصر،ناحیۀ مقدسۀ ولیّ از و شده است.

 ،تل او)حکم ق«. صادر گشت او ری ازدو در لعن وی، و در روح توقیعی،
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ه نمائید که توجّ .لقاسم حسین صادر شده استاین شیخ ابوط همتوسّ

 کند.را بیان می جملۀ خود ،ایطهغلَبا چه مَ ،تبارمجلسی لبنانی عرب

این  ارتباط با مهمالت کثیری در .باب بیست ودوم( .13بحاراالنوار، ج

زبان او  از و ؛شده استدر تواریخ مختلف نوشته  ،مرد تاریخ عرفانبزرگ

 شرحِ»کتاب  ی درها تردید باید کرد. حتّستی آندر که بر اند.کرده هانقل

 را آن «ربیننری کُهِ»که  «شیرازیفسایی شیخ روزبهان بقلی  اتِحیّطَشَ

 اتِحیّطَشَدر باب  ل،فصَّفصلی مُ ،ر کتابدر بخش آخِ ،تصحیح کرده است

هیچ ربطی به منصور  و .هملی بیش نیستمه مُدرج شده است که ه ،منصور

سعی  همواره عرفانی، ردخِ و گان مبانی عرفاننویسند همۀ شارحان و ندارد.

 قالب ، عقاید عرفا را درای که شدهحیله اند، تا به هرسعی کرده و داشتند

که عارف حقیقی را، صورتی در کنند. تبیین د، خالصه وت محمّسنّ اسالم و

شود با نمی کالم عارف رایان دین الفتی! لّمتو نه با ست وا دین کاری نه با

نه برای  فای وارسته،رَعُ یافته درخرد توسعه .به فهم کشید ،تعریف و رتفسی

 را، کالم عارف معنا. با ،فروشخود است، و نه برای خواصِّعوام قابل فهم 

ئسگی ردی که مبتال به یاخِآن  کند.یافته فهم میفقط خردی توسعه

 .سخنان کلیدی را هضم نخواهدکرد ،زمان هیچ باشد، ردخِ
 :به قول حافظ 

 جنگِ  هفتاد و دو ملّت، همه را عذر بِنِه

 زدنده ااره افسان ،یدند حقیقتون ندااچ

آن  در کوچک، بزرگ وانشعاب  فرقه وپانصد  یش ازکه بدین اسالمی      

 .، حقیقت خود را گم کرده استدهد، به حتمجوالن می
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 فرمودند:می مپدربزرگ     

 مشغول ترا کرامت انسانی همۀ تواندمیه کت سا ابزارین دی     

 به دنیا، خودکامۀ مِاکّحُمِ عمو که است همینی برا .کند خود

 علمی که در .دارند اصرار خود، کومتحُ حکاماَ در دین رِاستقرا

 .تش تردید کن، به عقالنیّشودتکامل خود مجذوب دین می سیر

آنان که سعی  عقالنی را ندارد. امور هیچ دینی حوصلۀ فهمِ

ی رورَدن سَاز دست دا آورند، را به خدمت دین در کنند عقلمی

 ،استدالل و عقلتواند با ا هیچ دینی نمیلّاِوَ؛ بخشندخود را نظم می

 .ضور خود را در هستی به تعریف کشدح

ر آخِ ،، مرگحقایق ذلیل است فهمِ ردی که در! برای خِفرزندم     

به ک هلِای مَحَربهاند با ساختن ، ادیان توانسته. برای همینراه نیست

 ر را در تعالیم خود گرفتار کنند.ت نوع بشیّعجم ،آخرت نام
کردند.  برای بار دوم گرفتار ،تازیان «اهللِ» قوّۀ و حول به منصور را،     

 اهلل، مکتب یافتۀپرورش اشانِلّکَ و آموزدست رانمُخبِ و ،دین قحبۀ رانِندَلَقَ

 چه که یان اهلل بر روی زمین رساندند،ایان و متولّلّمُ و فتیانمُ به خبر این

 به حرمت و است رسانده آخر به کار ،این بار منصور که؟! یداهنشست

و  ؛انداختند زندان به وکرده  دستگیر را او !کندهمی فضوالت خویش نیز

 ،رنج و ردردَماه اسارت پُهفت از بعد ،که این تا دادند. سختش هایشکنجه

با سواد و از  فرهیخته، مردی وارسته، کهمنصوری ؛ شد آغاز او محاکمۀ

 ایرانیان بود. بارخاندانی وارسته از تَ
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 شاورائی  و چیدناد  زییِّا مَمُ اتااق  و آراستند ایمحکمه و خاستبر قیامتی     

 دارالحَکَمااه، در، را برخاسااته  ماااعجِ بسااترِ از تااازه شاایوخِ و دادنااد تشااکیل

 کاه ، شاوند  دیگار  اخی کاردن انساانی  لّسَا  و ،مارگ  شاهد تا، کردند  مَجتَمُ

 است. کشتارها بوده آن گذارپایه در طول تاریخ، ابراهیم، تعالیم

 ،حکاومتی  هاای داروغاه  و شانتِّفَمُ. کردند حاضر جم  آن در را، منصور     

 مانادش  ناای  کاه  بودناد  شاکنجه نماوده   را و خردمند وارسته منصورِ قدرآن

دهاان   تانش  در چرکینای  هاای زخام  ؛بودناد  کارده  پااره  را تانش  تمام. نبود

 باه را  او کشاان  کشاان  باود.  شاده  ختاه لَ ،تانش  در ماسایده  خاونِ  و کردهباز

 و کنای مای  چناین  و چناان  و کاافر،  نادیق زَ و درتَا مُ تاو،  که آوردند مهحکَمَ

 کنی.ناروایی همی او تسنّ و رسول بر و  ورزیمی «اهلل» بر کفر و کردی

 شود. نوّرمُ کالمی به تا بود نمانده نایی را منصور     

 کثافات،  و گای کُهنِ نهایات  در فرسوده، نَمد از فَرشی محکمه، صحن در     

 منصور آلودۀ رکشِ به تنِ مبادا، تا. بودند نشانده آن بر را منصور و بود. پهن

 ،را مادائن  کااخ  از رفتاه سارقت  باه  مَرمَارین   هایسنگ ،شیوخ اسالم نظر از

 کند. نجس محکمه، درکف

 منصور لحقّاانا !گفتمی نباید که را چهآنگفت؛  منصور ،اما     

 بر که کن فهم خوب ،مُهر به سَر سخنِ این به .جاست همین از

 کنم.می توعیان

 کاه  گفات مای  داممُ منصور و ؛کردند الشسؤ بسیار و ؛گفتند بسیار را او     

 او. با من من، و با و است من در او و ؛نیست این جز و است واحد خدا
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 که است این درستی در چه و ؟این در ستا صواب چه گفتند: را منصور     

و  نهای مای  حرمات  خاود  جاسااتِ نِ بار  و ؟کنای مای  خاود گماراه   را خَلق تو

 ورزی؟می شرک «اهلل» بر و؟ کنینجاسات را باور نمی

 منصاور  و گذشات،  چناد  ایلحظاه . باود  کرده رپُ را فضا ،نگگُ سکوتی     

 بود. افتاده ناتوان و زخمی مه،حکَمَ صحن در چنانهم

 از را شامایان  اسات  ساود  چه: گفت و کرد نگاهی را پیشهجهالت ارحضّ     

 ی اکمل است!رّآلودۀ شَ ،شمایان که جانِ کردن؟ آگاه ،مُهر به سَر راز این

، ناه  پاساخ گاو   را الساؤ  !کشارِ مُ گویِیاوه زندیق ای که زدند فریادش     

 خواه. سؤال به پاسخ

 مگار : گفات  و کارد  ساکوتی . گاویم  کاه  خواساتید  خاود : گفت منصور     

 نیاز،  مان  پاس  ،«اسات  واحاد  خادا » کاه  گوئیدنمی و ایدنگفته مدام شمایان

 خدا ؛نیست او جز و ستا یکی خدا» که گویممی و کنممی اقرار بار هزاران

 فهام  او بار  ،هساتی  در شاریکی  و ؛مثاال بای  و همتاا بای  واحدی ؛است واحد

 منم این کنم،همی رمتحُ و نجاسات، فضوالت  به من، چرا اما. شد نخواهد

 دانیاد نمای  حرمت نهادن بر فضاوالت را   این چرا ،شمایان که بمعجُّتَ در که

 .گذشت سکوت به چندی !دانممی من که

 را و نجاساات  فضوالتآن رو،  از: گفت شمرده شمرده گاهآن     

او  جاز  اسات و  واحاد  یدگویمی شما که خدا، آن که کنم، حرمت

 فضوالتِ در من، و نجاساتِ در -گویممی چنین نیز من که-نیست

  !...دارد حضور نیز،  هست هستیِ همۀ
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 ایهمهماه  بااره یاک  باه  خن منصاور باه پایاان نرسایده باود کاه      هنوز سا      

 گردن هایرگ را، دین حبۀقَ لندرانقَ شنید.نمی را صدا صدا، که ،برخاست

 و فتاایمُ قاضاایِ الّاامُ .دویااد هاشااانچهااره بااه غاایظ خااون و شااد، رمتااوّمُ

 شانیدید  اهلل!رساول  تامّا  آهاای : که زد فریاد  برافروخته، رُخ ضاتالقُقاضی

 چناین  عاوام نبایاد   گفات؛ مای  راسات  قاضی) شنیدید.می دنبای که را چهآن

 معنای  ناه  باود،  منصاور  کالم بحقُ  انتقال ،قاضی منظور کنند. فهم را سخنانی

 .است نشانده فضوالت در را اهلل که آن

 نگفتیم؛ !اهللرسول تامّ آهای: گفت و برد پناه اهلل به برافروخته، گاهآن و     

 و اسات  رضاالفای  فسادِ مُ و کفرگوسات؛  و شرکمُ و زندیق او که شنیدید

 نباوی  تسانّ  و او رساول  و اهلل رضاایت  مایاۀ  قاتلش  که خداست؛ با حاربمُ

 .ستا

 در ندا پُردرد، فریادی به منصور که بود نخوابیده هاهمهمه هنوز     

 را، فضااوالت پااس، نیساات، فضااوالت در خاادا اگاار: گفاات و داد

 فضاوالت  خادای  ناامش  کاه  باشاد،  بایاد  هستی در دیگری خدای

 وحادانیّت  بار  مان  کاه  خدا، توحدانیّ بر است شرک این و است،

 شارک  این و .دهممی و امداده شهادت روز در بار هزاران تمامش،

 بار  ،که وحدت او؛ او هستی بر است شرک و او توحدانیّ بر است

 حکام  ،یانیخدا فهم به مرا ،شمایان چرا اکمل است. ،هستی جمی 

 ،هاا پدیاده  هماۀ  بار  و اسات  واحد ،خدا ؟کنید مشرکم تا یدنمایمی

 کاه  ،شامایان  جاان  در جاز ؛ مشغول هاپدیده همۀ جان در و ستورمَ
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 در مان  و ؛است من در و ممن خدا !یدرّشَ کمال مِسَّجَمُ و تمام ظهرمَ

 «!ملحقّااناا » ،پس مان  او عین من است؛ و من اویم و؛ من در او و او

 ،گزیاده  ساخنانِ  باه  کاه  شناسام، نمی را ایشده تربیت شعورهیچ )

 منصاور  اساتدالل  امشانیده  کاه  سخنی ترینگزیده .باشدنشده نمزیّ

 (وحدت خدا فهم است برای 

 و گیج همه .شد حاکم فضا در مرگبار، سکوتی باره،یکبه     

 ،حکمهم بر ناباورانه ،ایهمهمه پر سکوت و بودند مانده منگ

 کرده پاره را «اهلل» یانمتولّ حلقوم منصور استدالل .بود شده مستولی

 شیطان ردّ در آیات تالوت و القضاتقاضی جگرخراش فریادِ. بود

 ممجسّ روح که را درها ببندید: کشید فریاد قاضی .گرفت باال

 !اوست هم شیطان

 در باه  محکماه  از و ؛برهانیاد  شایطان  این رِّشَ از را اهللرسول و بندگانِ اهلل     

 نزدیاک  قیامات  که ؛نریزد فرو سرمان بر عذاب اهلل او، یگویکفر بر تا ؛کنید

 !گفت و گفت و گفت و است.

و ، رّشَا  و خیر شناخت  به نوطخدا، مَ وحدانیت فهم که قاضی نگفت ،اما     

 محارَ مَ زنازادگاان  و زدورمُا  جارچیاان . است هستی خدا در امور دبخوب و 

 محکماه  حیااط  صاحن  باه  ،شتاب به را خود ،یالگویاناوو و دَرانسینه دین،

 جاار  ،باود  شاده  دوختاه  ایناان هام  تانِ  وارۀقَا  در کاه  شایونی  در و ؛رساندند

 ایان  کاه  !اسات  نزدیاک  قیامات   کاه  باشاید  هاوش  به !مردم ای که دندزمی
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 فضااوالت و نجاسااات در  اهلل، کااه داد شاهادت  قاضاای محضاار در ،مشارک 

 !است

 فضاوالت  در را خادای  چارا،  و چگوناه  منصاور،  کاه  نگفتناد   ناان آ ،اما     

 محکماه  از را نامحرماان  و شاد.  بساته  درهاا . قیاامتی  و باود  غوغائی ؟بیندمی

 هاای کوچه دَم، به دَم و. منصور قلِنَ از شد پر ایلحظه به شهر. راندند بیرون

 ،دمتَا مُ هوارهاای  در را منصور قتلِ که جماعتی از شدمی پر محکمه اطراف

 صاورت  «اهلل»یاان  ایاان و متولّ لّمُ تحریاک  باه  ،کاه ایان نیاز    ؛گفتندمی تکبیر

 رممتاوّ  هاای رگ باا  قاضی که ،بود نمانده ظهر نماز به چند پاسی ؛گرفتمی

 کااس بااه سااخن جااالمَ کااه خااراش،دل فریادهااای و اشاایفحّ بااا گااردن، در

 از مرتادتر ! نجاس  رتد!مُ زندیقِ ای که گفتمی راهبی و زدمی نعره داد،نمی

 محضارِ  لیساانِ کاساه  رکااب، و  در مُفتیاانِ  و قاضی !نیست هیچ شیطان، یتو

 ؛رساید نمی کس به ،کس سخن که بودند، کرده آوررعب را فضا چنان ،اهلل

 مای  شهادت»: گفتمی مدام که منصور ردخِ و درد از پر سخنانِ به رسد چه

 ،هام  و  اویام   از جزئای  نیاز  مان  و نیسات  هیچ او جز و ستا یکی خدا دهم

 «یم.او ،من و ،است من او، و اویم خود و اویم

 در را او کاه  شاد،  قرائات  ادانجلّ بر حکم قاضی،  هاینعره در دم، همان     

 دیگار  تاا  ،کشاند  بیرون حلق از را زبانش لاوّ و کنند اخیسلّ محکمه صحن

کاه   -راحقیقت کالنِ  راز مبادا تا کردند، اشتبر، مُثلهبا بعد  و نگوید سخنی

 خان،سالّا  کناد.  افشاا  منصاور  -اسات  باه سارقت رفتاه   یان دین ط متولّبه توسّ

 در ،کشاان کشاان  را، اششده هتکّهتکّ تنِ و بریدند زبانش و کردند چونینش

 نگوید. حق به سخن دیگر تا آویختند، دار به ،هر و تَشهر، سَ میدان
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 ساخنان   فهام  در مطی ، خواصّ و عوام مبادا تا کردند اخیسلّ را، منصور     

 کساای دیگاار منصااور، سااخنان اساااس باار کااهکننااد؛  ایاندیشااه منصااور،

بزناد؛ کاه    گاردن  را آدمیاان  دیگر خدای خود، خدای حکم به توانستنمی

 خدا در آن پدیده نیز حضور دارد.

جاان دزد نیاز حضاور     در خدا که چرا. زد گردن را دزدی شدنمی دیگر     

 دارد!

 او نیز هست. در خدا که کرد ضرّعَتَ موجودی  هیچ به شدنمی دیگر     

بسات؛   اقباه شالّ   راآناان  دای خُر، و تن پُفروشی کردبرده  شدنمی دیگر     

 خوران نیز حضور دارد.اقشلّ گُردۀ و پوست زیر در خدا که

 در خادا،  کاه کرد؛  سنگسار را، قاضیان از نمادریغ تن زنانِ شدنمی دیگر     

 دارد. جای نیز آنان تن

 گشاته  نهاان  باا، رِ هاای هساکّ  در خادا،  که ؛کرد رباخواری شدنمی دیگر     

 است.

 است. شده نهان افتراخورده نِتَ در خدا که زد؛ افترا شدنمی دیگر     

 نهاان  ،دروغ نیز کلمات در خدا که گفت؛ سخنی دروغ به شدنمی دیگر     

 است. گشته

 و آناان  نِتَا  از و گرفات  غالمای  و کنیزی به را انسانی هیچ شدنمی دیگر     

ه شاده  جّوَکه به احکام شرع مُ ،کنیزی و غالمی رمجُ به  ،آنان انسانی منزلت

 خدایی نهان شده است. نیز تن آنان در که؛ برد سوداست، 

 در خادا  کاه  کارد؛  ضتعارّ  ای درآفارینش آفریاده  هیچ به شدنمی دیگر     

 است. شده نهان نیز هایششدهتعرّض  و هاشوندهضتعرّ
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 بود! حقیقت مرگِ ری،صدَمَ چنین مرگِفرزند!      
 خاود،  خادا،  که نیست قضاوت ابزار خدا، که بگوید خواستمی منصور     

 .قضاوت هستی است عین

 و؛ اسات  پدیاده  آن خاود  مخاتصّ   پدیاده،  هر خدای که گفت، منصور     

 زد. گردن را، درآفرینش نهفته خدایانِ دیگر خدا، یک شمشیر به شودنمی

 هاای کتاب همۀ کتاب، یک حکامِاَ کمِحُ به نداریم حقّ ما گفت: منصور     

 بکشیم. آتش به را معالَ

 هماۀ  کاالم،  یاک  تفسایر  و یاک معناا   کام حُ باه  ناداریم  حقّ : ماو گفت     

 هست. خدا نیز آنان همۀ در که بدانیم؛ مردود را معالَ هایکالم

 کاه ؛ کنایم  منساوخ  را معاالَ  سُنَنِ همۀ ت،سُنّ یک کمِحُ به نداریم حقّ ما     

 د.دار حضور نیز آنان در خدا

؛ کنیم خُرد را معالَ هایقلم همۀ قلم، یک به دادن بها برای نداریم حقّ ما     

 دارد. حضور قلمی هر در خدا که

 جبر، و زور به بدان معتقدیم، خود که می،جهنّ و بهشتبه نداریم  حقّ ما     

 کنیم. شریک را نیز، دیگران

 بداریم. مقدّمُ هادیگرپدیده برحقِّ را خویش حقِّ نداریم حقّ ما و گفت:       

 برخیازیم؛  ساخن  به کسی، خدای با خودمان، خدای جز به نداریم حقّ ما     

 کاه ؛ مُادرِک  ،ما حضور فهم به او، نه و قادریم، او زبان فهم به ما نه  که چرا

 اوست. آنِ از و او، خود ختصِّمُ ایدهآفری هر خدای

 هار  خدای فهم کهکنیم؛  تحمیل دیگران به را خود خدای نداریم حقّ ما     

 آن مخلوق است. درآفرینشِ او حضور قدربه م،عالَ در ایپدیده
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 هماۀ  کاه  بااره بگویاد،  نتَا  شیوخ و فتیانمُ و ایانملّ به خواستمی منصور     

 او، و من بینِ تمایزی هیچ و ،است یکی او، هستِ هستیِ با من، هستِ هستیِ

 چاه  و ،ناد نَمَ باا  کاه آنان چه نیز، معالَ مخلوقات همۀ و نیست. من بودِ همۀ با

 .در همه ادغام او، اویند، و از همه و چونینند. نیستند، من با کهآنان

 باه  جَعّالِتاان،  شاریعتِ  فهامِ  آخاورِ  در کاه هساتید   شامایان  این ،گفت او     

 ،العاین یرأ به خود، طام ِمَ هکفّ در را خدا و نیستید؛ نائل او الیزال توحدانیّ

 .ایدحراج نهاده و به تفسیر

 ت؛اسا  یکی ،هم  اجمنصورحلّ خدای و است یکی منصور گفت، منصور     

 .کرد نخواهد شریک خدا این فهم در را کسهیچ او؛ او، خود چون درست

کاه  باانویی فرهیختاه و باا      منصاور،  خاواهر  کاه  را ایلحظاه  اند،نوشته و     

 رسید. منصور قتلگاه به بود،فضیلت 

 در و احاوال،  پریشاان  و چااک  ساینه  ،هباود  برهناه تنش اند که نیمگفته و     

 .غضبناک و حال پریشان ،منصور سوگ

 نایمِ  و برهناه  تنات  از نیمی که زن، ای است حال چه این که پرسیدندش     

 ؟ایکرده حجاب در دیگرت را

 :وگفتزد  فریاد      

 کاه  ستا مردی آنِ از تنم، عریانِ نیمِ که این منصور، به سوگند    

 در نیماۀ  ایان  واسات؛   پاکاان  از و ،خفتاه  دار آن بلنادای  بر  اینک

 کاه نپوشاانم؛   بااز  او، از را خویش تا بینم، نمی حرمیمَ را، پوششم

 در کاه  ؛هاسات پلیادی  کاه از  ،هاستطهارت از نه ،من تنِ پوششَ

 از مان  پوشیدۀ :که نیمۀگفت و .است کرده ناپاکان رخنه جانِ شما
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 گرفتاار  جهال  عفریات  چنگاال  در تاان جاان  کاه  است، شمایان آن

 است.

 به که بایدای، رفته دار بر افضلِ چنان خواهرِ درستی که به     

 .باشد شده نیَّزَمُ ایسنجیده کالم چنین

 نشده نهان جانش، قفای در بالهتی کهرا ندیدم ناالیقی هیچ     

 .باشد

پیروانِ  است. کرده فربه ناالیقان، حماقت را، تاریخفرزندم!      

که  و قتل عام کردند، مار و تارچنان  ،اندک زمانی در را منصور

جسارت  و نماند. از منصور خبری کسی را تاریخ را و دیگر

ترس، به حبس کشیده  ه در زندانِبرای همیش منصور، صحبت از

آوری و مدتی، جم را در اندک های اوو تمامی آثار و نوشته .شد

هر شرایطی، از منصور  و هرکسی تحتِ طعمۀ حریق کردند.

 کردند.م او را، اعدام می، در دَگفتمی

 و هساتند  خداوناد  آیاات  از آیااتی  هستی، هایپدیده همۀ گفت: منصور     

 و ببارد  گروگان به خود تنِ حبسِ در را «اهللآیت» کلمۀ ندارد حقّ کسهیچ

 کند. عَلَم فتوا کتاب پلیدِ خود، امیال و خود برای نام، این پرتو در

 باشند، که منصبی و مقامی در هر م،عالَ مخلوقات همۀ که چرا     

 از پدیده این ولو- ایپدیده هر خدای و ؛خدایند تاآی از تیآی

 اوست. آیات از آیتی باز، -باشد فضوالت
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 عماوم  القاب ندارد حقّ کسی و اویند تحجّ م،عالَ هایپدیده همۀ نیز، و     

 به خود، طام مَ چهاردیواری در ست،ا هست، هستیِ همگانِ به قتعلّمُ که را،

 کامِ حُ خِاردورزان،  جاان  و اندیشاه  غاارت  باه  نام، آن کمین در تا د،رَبَ یغما

 کند. وکشتار عَلَم جهاد

 «اهلل»در  کاه  کنیاد  واگاذار  خادایم  باه  مرا، مِجهنّ و بهشت گفت: منصور     

 مجهانّ  که .دکن فهم خدایم، از مرا فهم قوۀ که نیست آن شمایان، صالحیت

 فهم خود، که است آن بلکه. گوییدمی شمایان که است آن نه من، بهشت و

 کنم.می

 تغییر شیطان رضایت و تمایل بدون ،خباثتی هیچ :گفت منصور     

 چنین به شیطان که دانممی بعید ست،ا باقی جهان تا و کند؛نمی

 بشرنام  مخلوقی اختیار در را، خود که همۀدهد؛  در تن رذالتی

 دهد. قرار

 هیچ و نباشد باطلی او در که ندیدم، یحقّ هیچ گفت: منصور     

 ه باشد.نگشت  رتِستَمُ او، در حقّ نَفَس که، ندیدم باطلی

 را باطل که است تیکیفیّ ،جهان این در را حقّ کهبدان !فرزندم     

 از را حقّ که ذوقی، ،آفرینش در را باطل و؛ نیست شوقی او در

 اند.کرده من  آن در دخول

، افکار بندیجیره ای،جامعه در وقتیعزیزم!  فرزند آری     

 بیش بیهوده سخنی ،نو اندیشۀ یک لورِبَتَ برای تالش شد، اجباری

 نیست!
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 باه  کاه،  بایاد  را، شایرازی  دمحمّ دینالّشمس -غزل حافظ این پس، زین     

 است: گفته که یکن فهم  جان عمقِ

 کارد مای  ماا   از  جام   جاامِ   طلابِ   دل، هاا سال

 کااردماای اتمنّاا بیگانااه ز   داشاات، خااود چااهآن

 باود   حیاران   مکاان  کُاون  صدف  در گوهری،

 کااردماای  دریااا  لاابِ    شاادگانِگاام  از  طلااب

 بااود او بااا  خاادا احااوال،  همااه  در!    بَااد دلاای

 کاارد             ماای«!   خاادایا»  دور از و دیاادشنماای او

                             ..... 

 بلناد   دار سارِ  گشات  کازو   ،« یاار  آن: »  گفت

 کارد مای  هویادا   اسارار  کاه  ، بود  این  جرمش

 نهفات  باه    حقیقات   راز ، دل  غنچاۀ  در کهآن

 کااردماای  مُحَشّااا ،  نکتااه   ایاان  خطبااۀ  ورقِ

 حکایم  داد کِای  تاو،  به بینجهان جام این گفتم

 کارد مای   میناا   گنباد  ایان   ،کاه  روز  گفت آن
 

حاافظ را،   بعضی از معانی غزلِ ،خسَنُاز بسیاری  در، یان ادیانمتولّ !فرزند     

 ت زماانِ حااصاطال ات و اند. باید به ادبیّا ط کاتبان خود تحریف کردهبه توسّ

رد. باه مانناد ایان    به مقصاود بُا   راه ،فهم معانی کلماتش حافظ آشنا بود تا در

 که کلمۀ صحیح آن این است: بیت،

 «او بود با خدا ،همه احوال ددلی دربَ»

   :اندکه بیشتر نوشته
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 «احوال خدا با او بوددلی در همه بی»

 آن دل، دلی را، فهم دل نیست. باید دلی داشت تاباید دانست که هیچ بی     

ن حافظ باه کسای گفتاه    دورا در کلمۀ بددل، یا خوبی گردد. ر بدی وگرفتا

 بارده اسات.  مای  سار ه جهل با  در قرین روشنایی نبوده و  ،که جانش شدهمی

 فاوق،  بیات  شاود. مای گفتاه   بیماار  وهاای بادبین   انساان این واژه، باه  امروز، 

 .دارد منصاور  خادافهمی  و وسای   بینای جهاان  و رتفکّا  ناوع  به اشاره مستیقماً

ایان   را و بینجهان جام این! که ای منصور پرسدمی منصور از حافظ گویی،

 زمانی چه، را وارستگی و را، فهم این و را، بینیروشن این و اکمل را، شعورِ

 کاه  ،اناد داده  مان  باه  هاا ایان  همۀ روز، آن :فرمایدمی منصور اند؟داده تو به

 شاعورِ  ایان  هماۀ  ریخات؛  مای  پای  را خاود  آفرینش مینا، گنبد این آفرینندۀ

مرا سعادتی به فهم آن  و ؛شده است نهاده ودیعه به من در روز همان انسانی،

 بوده. ووو... .

 کتااب  بار  منصور و ؛است هستی حقیقتِ بر نویسیحاشیه ا،شّحَمُ !فرزندم     

 کاه  .نوشات  س گاران بَ اینبود، حاشیه او خود که کسی جز هستی، حقیقتِ

 .نیست شعوری آن فهم به را هرکسی

 عاارفِ  ایان  کهکن!  فهم و بخوان جان عمق با را، حافظ هایداشته بیشترِ     

 جاوهر  در رازهاا  ،هاایش نوشته در بیشترِ شناس،زرتشت و مِهرپرست وارستۀ

 را هماه  اهلل، کتابِ سِدرّمُ مداراندین ترس از که .است نهان کرده خود قلم

 واژۀ زیرکای  با چنان. است نموده بیان مذهبی، دینی و اشارۀ و ایماء لفافۀ در

! نیسات  کردنای  باور که است کرده لبدّمُ سُلیمان به ،اتشغزلیّ در را سَلیمان
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 شایساتۀ  فقاط  کاه  کندمی استخراج اتشغزلیّ در کلمه این از معنائی چنان و

 است. حافظ خودِ خِرد نبوغِ

 ی بر جانماز!فهم الزم است فرزند، نه اطوار سواد و را،گان نشستعرفان      

، چمااق  جاز  فشنگ،یو تفنگِ بفشنگ است؛ تفنگِ بی، سوادبی عارفِ     

 هیچ نیست!

 .و فهم سرشار از شعور عارف، حقیقتی است جانِ      

ن کُا  رپُا   دهاان  بلق هر و« رهبر» و «کبیر» لقب به تاریخ در که آنان همۀ     

 انساان  هازاران  خاون  کاه  هساتند  و بودناد  ادانیلّا جَ اند،شده رخَفتَمُ دیگری،

 زناان  و کردناد.  یتایم  را کاودک  هازاران  و اناد. ریختاه  خااک  بر را گناهبی

 برسانند. ثبت به ،یساندر لباس قدّ، را اتِ پلیدِ خودنیّ تابیوه؛  را شماریبی

 گفت:می مبزرگپدر     

 فهمِ به ،را خودباخته خواصِّ و عوام وحواسِ شعور متأسفانه،     

 برای داممُ ها،آدم که است همین برای .اندنکرده تربیت ،تاریخ

 ،جهالت که چرا .داد خواهند و ؛دهندمی قربانی خود هایحماقت

 ستا باقی جهان تا و .است شده عجین ،جماعت اینخون  با

 ،خدا از فروش،اهلل قومِ این شد.نخواهد دگرگون ها،توده حماقتِ

 حسِّ کنند. بَنّائی را جهالت خود جِرزهای تا اند،ساخته خِشتی

 کتابی هیچ مشقِ به که انسان، نهاد در است فهمی خدا، ادراکِ

 نیست. محتاج
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 نه زند،می رقم آدمی، اخالقِ رشدِ اندازۀ و میزان را، خدا فهمِ عظمتِ  

 همان به باشد، واالتر و تروارسته تو، اخالق هرقدر .کالنِ تفاسیر حجمِ

 بود.  تر خواهددرست و ترالیتناهی و تربزرگ نیز  خدایت میزان،

 کاه  است انسانی خصائص تربیتِ و اخالق این کنند!نمی تدریس را خدا     

به قبول کتاب خادائی   ،ه تراکنه این .کند توآشنا با را،ت تا شود، تدریس باید

 یخادا  کتااب  کاه  آناان  .هدایت نماید ،هاستآسمان در گویند که نامرئی،

 خواهند تهی ،در زمین تاانسانی اخالق از رات ،کنندتدریس می را هاآسمان

 کرد.

 گفت:می مپدربزرگ     

 فهم اگر اما .رسید نخواهی اخالق به ،دین با کهبدان را این     

 و کرانبی خدائی به حتم، به کنی، خود دروس پیشۀ را اخالق

، در تو ،که همۀ ترارسید؛  خواهی جان  خود، در لطف، از سرشار

 به ثمری انسانی  خواهد نشاند.

 و قرون در آنانی کهبیندیش!  و ببین خوب !فرزندم نیز تو      

 را، آنان بافتۀ هم به همالتِمُ تا کنند،می ترا وادار ،تمادیمُ اعصارِ

 چطور که دانندمی خوب کنی، رتصوّ محض، حقیقتِ یک

 هدایت تحریک و ،انسانی ضدِّ اعمالِ ترینوحشیانه به ترا توانندمی

 از سر و؛ شوی تشنه او خون به بشناسی، کسی را کهآن بی تا؛ کنند

 یحتّکن؛  تماشا جنگ هایجبهه در را سربازان. کنی جدا او تن

 .دانندنمی هم را دیگریک نام و اندندیده را دیگرهم ،باریک برای
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 دیگریک شکم خود، اخالق درنبودِ  و فقر خاطر به چگونه ببین

 این به ایلحظه اصالً و ؛کنندپاره می ،زهرآگین هایسرنیزه با را،

 آنان خود چونمهه، بیچار شدگانکشته این که کنندنمی فکر

و  خواهری ،فرزندی ،پدری ،همسری دارند، مادریانسانند؛ 

 به و دین نام به و پرستیوطن نامه ب .«انسان» نام به نزلتیمَ و ؛برادری

؛ و از کنندمی پارههتکّ ،را دیگریک ،دیگر هملمُ هزار و اهلل، نام

فروشند اند، بر دیگران فخر میکه به تکلیف خویش عمل کردهاین

 در سربازان تا بدان! را این آورند!و سجدۀ شکر به جای می

 مدالشعور، ی بیهاژنرال نشوند، قطعهقطعه جنگ هایجبهه

 دارجِمَ و هابه مدال نشوند، کشته سربازان تا وگرفت؛ نخواهند 

 شد. نخواهد منصبان، افزودهصاحب رنگینِ

 گفت:می همیشه مپدربزرگ     

 تفکیک قابل ایرانیان از را هندوها که عنوانی ترینمهم! فرزندم     

 شانگاوان هندوستان، در» :که است نهفته معنا این در است، کرده

 گاو به عجیبی شباهت ،مانسینمقدّ ما، ایران در ولی سند،مقدّ

 «دارند!

یک  الّاِ کردند؛می ند،خواستمی که هرکاری ها،آدم کاش ای پدر! عزیز     

 جازو  ،تخصوصایّ  ایان  متأسافانه . اسات « گفاتن دروغ باه خاود   »آن  و کار؛

 مکتابِ سیاسای   خصاوص  باه . است ابراهیمی ادیان سقدّمُ تعلیمات الینفکّ
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 اگار  .نماوده  هجّوَمُ ،خود شرعی هایکتاب سایۀ در را گوئیدروغ که  ،تشیّ

 تماام   کاه  دیادی می وقتآن نگویند، دروغ به خود توانستندمی ها،آدم این

 ولای  .شاد مای   تماام   همیشاه  برای ،ایلحظه  به ،هاهمۀ بدبختی و هاناکامی

  تشایّ  اهال  باه  ساش، مقدّ کتاب در هلل،ا ؟نگفت  دروغ به خود  شودمی مگر

 گاان هم به ،خودخاطر مناف  شخصی  به و ؛کنند هقیّتَ که است کرده سفارش

 درس خود، مخلوقِ به که است، خدائی چه این دانمنمی من. بگویند  دروغ

 را گویاااندروغ خااود، کتاااب در دگربااار و دهاادماای تعلاایم را گااوئیدروغ

 الاوان  هازار  تفسایرهای  باا  هم، عقاید گونهاین شارعینِ ؟داندمی خود دشمن

 ایان  توجیاه  در شاده،  اساتخراج  سشانمقدّ کتابِ از نیز همه که خود، هملمُ

 کااه هماالمُ تفساایرهای چااه و اناادنگفتااه کااه هاااچااه سااخن هااا،گااوئیدروغ

 اند.ننوشته

 در را، خاود  دنیاوی  منااف   گفتن،دروغ و دروغ توجیه با خواهندمیاینان      

 و ساااخته اینااان کااه را خاادائی .کننااد تضاامین شااانعرباای اهلل و دیاان پرتااو

 تحاکمیّا  و اقتادار  و ؛اسات   ارینبّا الجَمِقاصا  خودشان،  قول به اند،پرداخته

 هام   بایاد  خواهاد، مای  حکومات  و اقتادار  کاه  خادائی  و ؛خواهدمی زمینی

ئی را کاه مان فهام    آن خادا  .شاود نمی اصالح شامور الّاِ و ؛باشد  گودروغ

 ماداری والیات  نصبِمَ اعطای با اینان،. ندارد کاری زمینیان با ، اصالًکنممی

 خادا . خواهندمیرا خود  حکومت سیاسی تومیّقیّ زمین، کرۀ روی بر اهلل به

ن کرده است؛ معیّ ،زمینای امور خود در ی برقَیِّم  نه و دارد حکومت یلِمِ نه

 بایاد  چاه  اینان دست از ،درمانده خدای این. باشد زمین بر او ی امورمتولّ که

 که عربی بهشتِ آن اگر؟ نباشند  زمین روی بر او امور متولّی اینان، تا ،بکند
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 در رفاتن  به انخودش چرا دارد، تابیّذّجَ قدراین د،دهنمی وعده و دگوینمی

    !!د؟گیرننمی پیشی دیگران از آن،

 باشد، شده غرق د،نگویمی اینان که هیاللّ در قدراین کسیاگر      

 دروغ هااین یا ؟شود مشغول نیز او غیر به تواندمی چطور

 نیست! بیش اشیلّکَ  انشاهلل یا د،گوینمی

 -شناسممی من اقلحدّ که- خدایی مشغول حقیقتاً که کسی     

 چطور آخر .شود مشغول نیز او غیر به بتواند است بشود، محال

 مشغولخدا  خالیق به هم و، باشد خدا مشغول هم یکی، شود،می

 گردد؟ ها، در زمینانسان شخصی امور شمفتّ و شود

 باا  حقیقتااً  اینان، اگر. گنجدنمی من خداشناسی ظرف در تضاد، این فهمِ     

 مشاغول  نیاز  او لاق خَ باه  تاا  شوند، او بی لحظه یک توانندمی چطور خدایند،

 خادا  باا  کاه  کسای . کرد تردید ها،آن خداجوئی در باید شدند، اگر. گردند

 اطارافِ  اماورِ  شِفاتّ مُ و فضاول  قادر این تواندمی چطور او،  با همیشه و باشد

 دیان  از اطاعات  باه  شمشایر،  زورِ  باه   را خاود  اطراف هایآدم و شود  خود

 کند. وادار خود «اهلل»

 تاا  دارد، تار دوسات  بنادگانش  گاردۀ  بار  را اقشلّ کههی این اللّ     

 های اللّ چناین  کتاابِ  ، تعلیماات و خود را مخلوق هایدرمان نادانی

 است. مشکوک بسیار

 از مخلوعِ را او خود، مخلوقِ نقصِ اصالحِ جای به که هیاللّ     

 .کرد باید تردید شایخدای بر کند،می خود
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 خود، راه در جهاد و شهادت نام تحت را بندگانش که یخدای     

 !خواهدنمی هیچ ،خود بقای جز کند،می مُردن به تشویق

 مخلوقرا  ما ؛کند خویش قربانی تا است نکرده خلق را ما ،خدا     

 قرباانی  را ماا  ناه  کناد،  ماا  قربانی را، خویش تا ،است کرده خود زا

 خود!

 تا برد،ایی لّمکتب مُ به مرا پدرم: گفت مرا روزی مپدربزرگ     

 قدر گوشِآن مکتب، ای نادانملّ؛ انسان بشوم درس بخوانم و

 تو. فرارکردم من از مکتب و شدم! درازگوش تا کشید راهوشم 

 مجال عمل تو، هوشِ گوشِ به کشیدن ائیملّ هیچ تا! باش مراقب

 کند! درازگوشت نیابد؛ تا مبادا

 پرورِحماقت ارِمکّ یانِمتولّ تا !گویممی چه تا کن فهم خوب      

باش!  مراقب! بزنند غوآر توانندنمی نخورند، را ، خردمندانادیان

 در، تا نکنند ریدتِ خود حماقت کاسۀ در ت را،اانسانی منزلتِ ،اینان

 غ بزنند.وآر خود، با خوردنِ تو، آسودگیِ خلوتِ

 محتاج باشند، یادگیری مشتاقِ کهاین از قبل پتیاره، جماعتِ این     

 با دهانِ کهکسی  .ندمَکَبِ را بیشتری خون تاهستند؛  یارگیری

، را خود انسانیِ نایِ هایِنَفَس حرمتِ کشد،می خمیازه شدَقعَمَ

 !کندنمی فهم
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 هم کلمات ،خدا و !نیست هم کتاب خدا، و! نیست کالم ،خدا     

، هیچ نیست؛ که فقط خدا ونیست!  هم صفت خدا، و! نیست

 کنند.می هدایت  آن فهم به هائی،به حیله ،ترا کهخداست! 

 احاطاه  خاود  از بخشای  فهام  باه  فقط که است طوری آدمی، شعورِ طرحِ     

 باه   توانسات  نخواهاد  بخواناد،  هام  پیامبر را خود ولو ،موجودی چنین. دارد

 خادا  فهمِ  به ترا  که مخور!  را اشیکلّ هیچ فریب .آید نائل ،کلی فهمِ فیضِ

 نماید.می، برای تو قلمداد خدا فهمِ سِدرّمُ ،خود را و ،کندمی دعوت

 !«اکمل فهمِ قابلِ نه و ،است تعریف قابل نه ،خدا»

 !همین .کنی حس خود انسانی شعور در توانیمی فقط را، خدا
.  نیسات  بایش  گاوئی دروغ کاه  بادان  گفات، تاو   باا  ایناز  غیر به هرکس     

 زمینند! هایگوتریندروغ از زمین، روی بر «اهلل» غمُبَلِّ یانمتولّ

 ترینبزرگ، خود اند،نوشته هاکتاب خدا برای کهآنان     

. مکن باور  هیچ را آنان کتاب و سخنان بشرند؛ تاریخِ گویانِدروغ

 باش آنان با و ؛گویندمی خدا از تو، با کهآنانی  از بترس توگفتم به

 سخنی ،نظری مبانی به عرفانردِ خِ تفکیکِ. گویندمی خدا با که

 که ستا ایبیعهمابعدالطّ مهمالت ،نظری عرفانِ؛ است هملمُ

 .کنند گرفتار ،تو در ،ترا تا اندکرده ابداع، دین یانمتولّ و وارثان

 .کنممی هدایت ،معنا این فهم به رات مناست؛  عمل عرفان، اما     

 پذیرخلل شانظری شعورِ ،باشد عمل نداشته تکه قابلیّ خردی
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، اشبیان نظری، ، هویدا نباشدتواعمال  عرفانی که درآن  است.

 هملی بیش نیست.مُ

 شای کُانساان  گاوی دروغ جماعات  همان زمین، روی بر «اهلل» یانمتولّ این     

 در ،«اهلل»ری نظا  تماهیّا  تفسیرکشایدن  و تعریف به با خواهند،می که هستند

  ، ناتماام ، در تاو تارا  انساانی  معنای خود، دینی هایکتاب و سازشاناهلل کتاب

 گذارند.

 کااری . اناد آموختاه شقمَ و زیرک بسیار خود، کارانۀفریب امور در اینان     

 را! باورآنان کرد، خواهی باور که کنندمی تو با

 بارای  کاه ؛ هستند ادیان یانمتولّ ه،طِغلَمَ ساندرّمُ ترینبزرگ که کن یقین     

 نیستند. گردانروی عملی، هیچ از ما، ردخِ و جان در شانهمالتمُ تحمیلِ

 کند.، هدف اینان را توجیه میر کنیهر ابزاری که تو تصوّ

 

 
 !خواهدمی خیر خمیرة یّرات،خَ فهمِ    
 

 مشاکلی،  امار  چناین  قتحقّا  بارای  و ؛کنی ریِّخَ را جانت خمیرۀ کن سعی     

 از آن، چگوناۀ  و چرائای  فهام  بادون  را، ساخنی  هایچ  کاه  بیاموزی، که باید

 درون باه  هاا، چگاونگی  ادراکِ بادون  را، هاا چرائای  مبادا؛ نکنی باور کسی

 اعماال  نماودن  موّجاه  بارای   تااریخ،  گویاندروغ همۀ. کنی هدایت خِردت

را،  آناان  فریاب  تاو  که قدرآنکنند؛ می نمایان، خیر تِیبَهِ در شمایلی خود،

 دید. خواهی به یقین
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 در یّرِخَ انسان ،...و  کتاب ،لقب ،نام هر تحت که !کن فهم     

 ترید خود خون پُر کاسۀ در ،را دیگر آدمیانِ جان ،نشسته اتریِّخَ

 استشمام ،خون بوی در را، خود خدای و ،را خود نیّات تا کندنمی

 نماید.

 فرمود:می مپدربزرگ     

 خود بقای دفتر ،آدمیان خون با خود، ماندگاری برای که هیاللّ     

 .زندمی نگلَ جایش یک ،دهدنظم می را

 شیطان و اهلل قربانیِ را، آدمیان ای،نشسته راتخَیِّ در انسانِ هیچ     

 خیسی در نیز، را خدا منزلتِ و کند؛نمی دیگری پدیدۀ هر یا و

 .دهدنمی غسل آدمیان، خون

هستند؛  خطرناکی بسیار موجوداتِ دینی، شعورانبیفرزندم!      

را  خود مخالفان تا اندساخته ابزاری ،«شیطان و اهلل» عنصرِ دو از که

 نمایند. حفاظت شانیرورَسَ مناف ِ از بیشتر، هرچه تا؛ کنند ترور

 از جُستن بیزاری و خدا، کتملّ با تاریخ، شعورِبیربَاَ جماعتِ این

 انسانی غیرِ و ومشُ نیّاتِ به رسیدن برای ک،مُهلِ ایوسیله شیطان،

 دنیویِ مناف ِ کشتارگاهِ در را، هاانسان تا اند،دیدهتدارک  خود

 کنند. اخیلّخود، سَ

 امروز، تا کهغریب؛  است جانوری فریب، و شعوریبی کهدانب     

 هم از ،ممکن شکلِ ترینفجی  به را، انسان هامیلیون دودمانِ و جان
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 ادیانِ یانِمگر متولّهیچ نیستند؛  شعوری،سین بیدرّمُ و است. دریده

 جهان! ابراهیمی در

کاه  ؛ نیست پذیرامکان ت،ذیلَرَ جانورِ حیلۀ به جز فضلیت، فنِدَ     

وفاور   ابراهیمای، باه   ادیاانِ یاانِ  جاانِ متولّ  از عصارۀ این رذیلت را،

 کنی.استخراج  توانیمی
 از را، دروغ و ،فریاب ، شعوریبی تماهیّ تا نخواسته زمانهیچ کس،هیچ     

 حقاایقِ  این قِمحقّ که آنانی و کند. استخراج ،تاریخِ جان آدمیان تاریکِ دل

 جاانورِ  کِزَبَا  پُار   مِحاکِمَ  طِتوسّ ممکن، وجه شدیدترین به بودند،  تاریخی

 ،آناان  ردِخِا بی آموزاندست طِتوسّ یا، و .اندشده ، دریدهفریب و شعوریبی

 اند.گشته ترور شهر عمومی معابر در

 تیاغِ  باه  هماواره  کاه  ،نبوده و نیست این جز ،کارانفریب این دیرینِ رسمِ     

 کنند. جاری خاک بر را، آدمیان خون دین، تیزِ

 دگرگاون  را نابالغ مردم توده حماقتِ تا توانست نخواهی زمان هیچتو،        

 و خادا  فهام  .پیاروان خیرناد   از تار فاراوان  بسای  ،رّشا  پیاروان  که، چرا؛ کنی

 زحمات  و شافاعت  باه  جاز  کاه اسات؛   محتاج  کالن رنجی به او، با دوستی

 نیست. و بود نخواهد فهم قابل جان،

 کاه بادان  .کنای  فهام  را درونات  هاای دورتارین  تاا  !کن شفاف را جانت     

 فهامِ  اامّا . است تافیّشفّ گی،فرهیخت و ورزیدن مهر و داشتن دوست کِحرّمُ

 و حماقات  باه  کاه  هماین  زیارا  ؛شاود  حاصل زحمتبی ،شرّ با دوستی و رّش

 فدائیان جرگۀ در دادی، جوالن جالمَ خود، هایخودخواهی و خود جهالت

 .شویمی ثبت شرار،اَ
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 هام  کاالن  وینیَا دُ سود به ، تراشراراَ ای ازهعدّ بالهتی، چنین گردونۀ در     

 عهده ترا به مقتدائی خودِ و کنند؛می پیشوایت و امام یحتّ گاه و رسانند؛می

 از خیار،  و خادا  ناورِ  کاه  ،کارد  خواهی باور خود، تو که قدر،آنگیرند؛ می

 نهااان  باازرگ دروغاای تااو، در اصاال، در اامّاا! اساات کاارده طلااوع تااو بطاان

 بینای می تاریخ در کهچنان. است کرده چرخ خود، در ترا همۀ که ،اندکرده

 فهام  که ،اندرسانده جایگاهی به  را، ریزانخون این از بعضی که ای،دیده و

 محساوب   نابخشاودنی  و بازرگ  جرمای  آناان،  انساانی  غیار  اعماال  حقیقتِ

 کارده  تان  بار  هام،  دیان  لبااس  گان،یافتستقدّ این اگر خصوص به. شودمی

  را آناان تِ حقیقاتِ هویّا   تاوانی، نمای  و تاوان نمی عنوان هیچ به دیگر باشند،

 از یکای  در ساات، مقدّ باه  اهانت جرم به را،ت که چرا. کنی تحلیل خود برای

 باه نسابت   شاکن  عهد) ناکثین ؛دهندمی جای فنا، به محکومینِ گروه سه این

 ؛(اهلل به ستمکار) قاسطین یا و( اهلل فرمان از شونده خارج) مارقین ،(اهلل فرمان

 ایان  حکام  اساتناد  باه  و هستند واژگان این خالق ،ادیان یانِمتولّ خودِ هالبتّ که

 کرد. خواهند مباح خاکی، هر رب ریختن برای را، خونت ،گانواژ

 کشتار نامی، هیچ تحت و گروهی هیچ به خداوند،فرزندم!      

های آفریده او .است نکرده و کندنمی تفویض را خود بندگان

؛ دارد دوست شمایلی و اعتقاد و لباس و تسوَهر کِ در را، خود

 مشرک و رتدمُ و کافر .اویند خود ذرۀ ذرّاتِ از اینان همۀ که چرا

 دارانِاندکّ همین توسط هستندکه الفاظی دیگر، واژۀ هاده و

 کشتار تا است، شده جعلخدا،  زبان از گر،سلطه دینِ مُتقلّبِ
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 خدای قدرآن مُزوّران، این .دهند جلوه مُوجّه را، آدمیان

 جی، حَلّامعابد آسیاب در را، خود ذهن پرداختۀ خودساخته و

 نیست، خدائی آن خدا، این که کرد، نخواهی باور ،تو که اندکرده

اجی شدۀ آنان، حلّ خدای به که یتوی این کهبل ؛هست تو با که

 به که ،تویی این باورکنی کنند، تامی تو با کاری .هستیمحتاج 

 .باشی محتاج ، بایدخدائی چنان

 اتیرّذَ خدا، .گیرند بازی به را، انتخدافهمی راستینِ شعورِ مبادا     

؛ است کشیده یلّجَتَ به ،خود در را، هستی و را، ما همۀ که ستا

 اتذرّ یمأوا که جانی به مبادا .اوست اتذرّ وای، مأتو و من جان

مثالِ بی محضرِ ،هستی همۀ که! کنی حواله زِریّات، ایذرّه اوست،

 .زنندنمی لثَمَ مثال،بی محضری در خداست،

ذوقی  به را، معشوقشوق به  که شود،می حَرم مِداخ کسی     

که خدا،  ،مات توحیات توست، نه جوهرۀ مَ باورِ خدا،. کند جبران

محتاج  صلحی،اَکمال که هیچدا! برای خ تو توست؛ نهبرای 

هیچ مخلوقی، بندۀ  که،بدان خدایی؛ مخلوق، تو صلحی نیست.مُ

 شود.خالق خود نمی

 عذاب. مستوجب ،کافر بودن نه و است، تیزیّمَ بودند حّوَمُنه      

 مردم عموم اذهان در ،زمان طول در گانیواژ گر،حیله رانمزوّ این

 همان ۀسطاو به امروز، تا که اند،نشانده باور به و اند،داده پرورش
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 مگر تا ،کنند جدا تن از را انسان هامیلیون سر اند،ها، توانستهواژه

کرامت  و؛ پُرکنند را خود ونیّرواحَ و ،را خود حوائجِ کیسۀ

 ندارد کشتارگاه خدا، .نمایند مصادره خویش، نف  به را  هاانسان

 .دهد پرورش اخلّسَ که !فرزند

سعی کن خواهی به بهشت بروی، می حقیقتاً پدر! اگر عزیز     

ما شکل  م درترسی که جهنّم را فراموش کنی! برای همیشه جهنّ

 است.کشانده به تباهیما،  در مجال فهم بهشت را است،داده

مانش، لعن به شیطان علّکه م کن، جووجایی جستفهم را  حقیقتِ

 .دهندرا تعلیم نمی

 با که هستند، شانیانمتولّ و هرینالنّبین خدایان معابد این     

 ذبح خود، معابدمحرابِ  در را آدمیان آشام،خون ابانِقصّ پرورش

 من که ایآفریننده آن ذناِبه  که هستی،موجودات  همۀ کنند.می

 در گزینشی هیچ اند،شده فرَّشَمُ آفرینشِ شرفِ به ،شناسممی

 موجودات و را هستی کهآنان همۀ. است نشده منظور شانخلقت

 خدا کنند،می گزینش ،خویش سود برای ترا، و مرا، و را، هستی

 د.انکشیده اسارت به ،خویش  ِمَطَ دام در را، خدا ذرّات و ،را

 نکرده و کند،نمی گزینش، موجودی را هیچ و کسهیچ ،خدا

 آیات به لبا توسّ و عنوانی کتملّ با ندارد حقّ کسهیچ .است
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 ، درراموجودی آفرینشِ ای، منزلتِخودساخته  متون و کتابی

 .کند گزینش هستی،

 ریختن از کهاست  ایاندیشه آن، هااندیشه بهترینِ هوشیارباش!     

 شدّت هر شرایطی، به آزار موجودی، تحت وموجودی،  خون

 است. حذرکرده

 خااونِ اینااان شااو؛ دور خداساااز، پااردازانواژه از تااوانیماای تااا     

 سااطورِ  باا  تارا،  نیاک  ردِخِا  و تارا،  انسانی اندیشۀ و ترا، بهایگران

 .زد خواهند گردن خود، اختراعی هایواژه

 و آدمیاان  خاون  آشاامیدن  از ایناان،  اهللِ کاه ش! باا  خاود  مراقب     

  .شد نخواهد و شودسیر نمی زمانهیچ م،عالَ موجودات

 هستی همۀ که ست،ا یایالیتجزّ و رالیتغیّ تِارّذ ،خدافرزندم!      

 در او، کثرت و اوست کثرت در او، وحدت ؛است کرده احاطه را

 نخواهی که ،دانمَ هیچ خدا از این، جز !همین و همین .او وحدت

 زنند،می زخم ترا انسانی روح او، حیلۀ به که خدائی آن .دانست

 کمال در تاریخ، طولِ در که ست،ا ادانیشیّ علیلِ ردِخِ زائیدۀ

 عَلَم قد تو،انسانی تهویّ و یمادّ جیب کردنخالی به ،شعوریبی

 بخشیده متجسّ را حیات جان که است، ذرّات اکمل ،خدا د.انکرده

 .دشَکَ دَر خود، اقِلّشَ به را، مخلوق جان که اکبر، ادلّجَ نه است؛

 تمام و کمال وقوف ت،لقَخِ بلِقَ از آفرینشش، نیّت به خدا،که 
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 ،کردنمی اراده و خواستنمی خدا، اگر و. دارد و است داشته

چنین، این تا کرد،نمی خلق راواق  شده  ظلم مورد تودۀ آن ،اصالً

در زمین حکمی  دروغینش یانمتولّ دست به ،ن آنانکشت به امروز

 .دهد

 خاود، مفتخرکنناد،   «اهللِ باا  حارباه مُ» واژۀ به ترا ستا کافی فقط     

 خواهاد  مبااح  خیاباانی،  هار  فرشسنگ رب خونت، ریختنِ وقتآن

 .بود

 ستا قانونی همادّ خدا، با محاربه دین، یانمتولّ محکمۀ در     

 شاکی، شکایتِ بدون انسانی، که هر ایان،خود ملّنویسِ دست

 .شودمی سلبوی  از ،حیات حقِّ و مجرم،
 در را گنااه بای  حیاوان  هاا میلیاون  سااله  هماه  ها،قرن طول در چگونه ببین     

 و تهویّ بی سرزمینِ آن برکتبی زارِشن در و رندبُمی سر عربستان سرزمین

 ،خاون  رناگ  و خاون  طعام  بادون  ی،گاوی  ایناان  اهللِ. کنندمی رها ،تاریخبی

بارای اعماالِ    نیاز، غلطاه  فسطه و مَصدها سخن سَ و .شودنمی اصالح شامور

 اند.خود ابداع کرده

 تااریخ،  طاول  در خاود،  کثیاف  عمل این برای زمین، روی بر اهلل یانمتولّ     

 بارای . اناد انبارکرده خود فریبِ گنجۀ در فریبانهعوام مدرکِ و دلیل هزاران

 خاون  اساالم  درخات  که گفتمی شانسخن در خمینی بارها که است همین

 فهام  اًقویّا  او کاه  چارا . بودند جاهل ،خمینی کالم فهم در مردم،! خواهدمی

 عارب  اهللِ تا اندشده خلق م،عالَ هایآفریده همه و آدمیان تمام که بود کرده
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 نیتضام  را او وامقَا  تا ستا ایوسیله عرب اهللِ برای انسان. دارند نگه زنده را

 که دوامِ انسانی خود را متعالی نماید.ایننه  کند؛

 تو با نیز خدایت مُردی، تو چون و ؛توست با و؛ توست در خدا     

 !مُرد خواهد

 فهم به را کسهیچ و ترا و مرا که است، هستی ماند،می کهآن     

 تا کن، فهم را خود .بود تواند فهمی نه و بود خواهد فهمی نه آن،

در  این فهم، یعنی توسعۀ شعور .کنی ادراک خود در را او ذرّات

 !فرزندتو 

 و کماال  باه  را، اخاالقِ جانات   کتااب  تاا  داری اجاازه  فقاط  تو     

 آن باا  کاه  را، خادایی  آن! فرزناد  ایان  غیار  ناه  کنای،  فهام  جماال، 

مبااش؛   پاذیرا  کسهیچ از دهند،می رسوخ تو، اندیشۀ در تعاریف،

 تاو . وصاف  قابال  ناه  و فهام  قابل نه است، تعریف قابل نه ،خدا که

 شاعور  منزلات  باه  ،ی در ساایۀ تعاالیم اخاالق   حادّ  تا توانیمی فقط

 فهام  باه   هساتی،  در را، خاود  هستِ وجودِ و آیی نائل خود انسانی

 .بکشی

 تو، از بیرون خدای کهفرزند؛  کن فهم را خود درون خدای     

 وخَیّراتی است اتشَرّیّ همان نیز، تو درون خدای و نیست فهم قابل

 .گفت خواهم ،باز و ام،بسیارگفته تو، با آن، از که
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 تیلذّ آن از ترا، خودِ لاوّ که ستا اموری خیر،، بِدان! مفرزند     

 عمل، آن وجود ها را ازدیگر پدیده عد،شود، و بمی حاصل کالن

 بعد و افکند، رنج رد ترا لاوّ که ست،ا اموری ،شَرّ و .آرامش

 حاصل تو در آمیزشی دو این میان اگر کهباش!  مراقب .را اطرافیان

چیز.  خیر تو در چه و چیست شرّت که دانست شود، دیگر نخواهی

 در که تلذّ آن را، از دیگران داد، که خواهد تو به تیتو، لذّشرِّ 

 .بود خواهد حاصل گران ، عذابیوستت

 تلاخ،  دیگاران  بار  و اسات،  شیرین تو بر که طعامی کردی، فهم وقتی که     

 در ساخت،  تاو  و ؛اسات  آمیختاه  هام  در تو، خیر و شرّ امر، این در که، بدان

 فهام  دوبااره  را خود و بازگرد خود بهای. رفته خطا به خود، عمل و فهم این

 کن. فهم  دوباره را، تاانسانی شعور و را، خود و را، درونت خدای کن؛ و

 ت،اانساانی  کرامتِ در توانی و ؛هست تو در قُوّتی که جاآن تا کن سعی     

 .اسات  همین در تو، انسانی منزلت و آرامش که ؛یبرگزین را تخَیّرا همواره

 باه  جاانِ  کاه،  روزی تاا  برد. خواهد سرقت به تو، از ترا آرامش همۀ ،شرّ

 باا  ساپارند، مای  خااک  باه  ی،ماادّ  کالبد این در را، اتگرفته امانت

 نماناده  مجاالی  آن، در ورود باه  را، شارّ  که باش، داشته تیلفَاُ خیر،

 .باشد

 کالم یک همین سر بر فقها، و عرفا میان جدال ها،قرنفرزندم!      

 در را، خدا اما عارف، کند،می را تعریف فقیه، خدا» است که
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« .داندنمی جایز آن تعریفی بر ماید، ونمی فهم خویش حسِّ شعورِ

 به قمتعلّ فقیه، خدای و اوست، خود آنِ از عارف، فقط، خدای که

 نه است،کرده فهم گونهاین را خدا عارف، که؛ است همگان

 متاعی فقیه، خدای و .استشده تفسیر فقها در تعاریف که گونهآن

 در ترا، فقیه، است. شده عرضه فروش برای او ندر دُکّا که است

 و کندمی خود محبوسِ ،است کرده خلق که هملیمُ جمالتِ با تو،

 شکند.می جهل، از تو فرار را، برایت درون زندان درهای ،عارف

 تو تا کند،می گرفتار خود غلطۀمَ از پُر تعاریفِ حبس ترا، در فقیه،

 او، فهم الفاظ و معانی و او، نویسدست کتاب را، بدون بودنت

 در تاانسانی منزلت فهمِ رسیدنِ به برای ترا، اما عارف نکنی.

 فُقها بودند، این» نیز، تاریخ همیشۀ در و .کندمی کمک ،آفرینش

محکم  جایگاهی که- خود حکومتی طویل و عریض دستگاه با که

 جابرانۀ احکام قربانی را عرفا مختلف، اَشکال به -دارد عوام دل در

 «.اندکرده خودو جائرانۀ 

 ،عارفی دست به  فقیهی که ندارد، یاد به تاریخ امروز، تا     

 در که هستند، و اندبوده فُقها این ازبسیار  اامّ؛ باشد شده اخیلّسَ

 .اندخود کردهجهلِ کتابِ  عقایدِ را، مصلوبِ تاریخ، عرفا تمامی

 تفسیرکردنی نیست، نوشتنی نیست، خواندنی خدا، فرزندم!     

 اد نیست،لّجَ خدا نیست، پذیرنیست، صفت دادنیصفت نیست،
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 و جهل کورۀ سوزی،آدم کورۀ این .ندارد سوزیکورۀ آدم خدا،

 همه کهدهد؛ نمی پاداش کسی به خدا، .ستما درکه  نادانی ماست

 پَهن تو، و من تنِ خاکِ بر خلقت، نخستین روز از خدا، هایپاداش

 جووجست را،آن خود، انسانی شعور با، تو اگر است. شده حکّ و

 باش؛ خود پی در پس .توست خودِ ها، درپاداش آن همۀکه کنی؛ 

 !جست خواهیآن را  باش، مطمئن و

 تاو،  و مان  کاه  ی،شمس عظیمِ منظومۀ این در هستی، در بینیِهرۀ ذرّاین کُ     

 غباری قدر به هستی، حجم آن در که کلّ، ایمرسیده عینی حیات به آن، در

 زمینای  کُارۀ  باا  مقایساه  در انساان  منِ قوارۀ مقیاسِ ،باز و شود،نمی محسوب

 تماام  باا  قیااس  در ،هماه  و نسبت به این کاره زماین،   ،امشده خلق آن در که

 ایان  ؛شاود به هایچ هام محساوب نمای     هستیم، سرگردان آن، در که هستی،

 نااامش آدم، و بشاار کااه هسااتی، در ناااچیزپیِ میکروسااکو ناپیاادای موجااود

 در را، زماین  کارۀ  اگار  کند؟می رتصوّ آفرینش محور را، خود چرا اند،داده

 فضاای  انادازه  کنای،  تشابیه  پُنگای  پیناگ  کوچک تو ِ یک به خود، ذهن

 میلیاارد  میلیاون  یاک  قادر  باه  زمین، شاید با مقایسه فقط در ی،شمس منظومۀ

 فهمای  ارقاام  این فهم به که مرا .بیشتر بسیار هم شاید و است؛ زمین برابرکرۀ

 کنی؟ فهم توانیمی خود، ذهن در را، پرعظمت این به نیست. حجم

 چاه  کنای،  مقایساه  زمین کرۀ قوارۀعظمت  با را انسان یک نتَ اگر ،حال     

قاوارۀ   مقایساۀ  باه  رساد  چاه  تاا  گاویم؟ می چه که بفهمی توانیبینی؟ میمی

 شمسی؛ با کهکشان راه شیری و کلِّ نظام هستی! منظومۀ با انسان
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، در ایان  چیزی باه ناام آدم   اصالً بینی؟هم می چیزی در این قیاس، اصالً     

 ؟کنیبا این وسعت ناپیدا، فهم می راین کهکشان غیر قابل تصوّ و در هستی،

 از سرشاار  خاامِ  شاعورِ  ایان  باا  مانده، خود در ناقصِ ناقابلِ آدمِ این ،آخر     

 و پندارد؟ می و داندمی آفرینش محور را، خود چگونه و چطور شعوری،بی

 بارای  و خواناد؟ مای  خود آنِ از را،  هستی تمام هم،آن را، هستی و آفرینش

 طارف  از گوید،می که دارد، اعتقاد هائی کتاب و کتابی به ،خود خلقتراز 

 هساتی  در آسامانی  آسامان؟  کادام . است شده نازل او بر هاآسمان از و اهلل،

زول ایان  جایگاه نا  .باشد شده نازل تو و من بر آن از کتابی که ندارد، وجود

 نادارد؛  وجاود  آسمانی ،کرانبی هستی این درکُتب نیز دروغی بیش نیست! 

کاه مان    ؛فضاست همه هست چه آن. است بشر ذلیلِ ذهنِ زائیدۀ آسمان این

 !در آن سرگردانیم ،رۀ  درماندهو تو، و این کُ

های  اللّ نوشاتۀ  و خاط  هماه،  هاا، کتاب این که کرد یقین شودمی چگونه      

 تاا ، نیسات  یخطّا  را اهللکه ، فهم دارد؛ هستی هایِنتَمُاست که به الیتناهی بی

 باه  تااریخ،  طاول  در که است بشر سازکارخانۀ مغلطه این !باشد داشته کتابی

 است. گرفته انس گوئیمهمل

 و اتخیّر در باید، فقط را، خود و را، خدا .هستی تو خودِ خدا،     

 .کنی فهم، تنت جان و معنوی تِشَرّیّا

 سِدرّرا مُ خود خاک، این در اگر نامی، هر تحت هرکسی،     

 منزلتِ که ،گودروغ بس است ادیشیّ خواند، و خواندمی خدا

 هستی، در خدائی هیچ .است رفته ترا نشانه انسانی اخالقِ و انسانی

  خارجی وجود اند،اختراع کرده دین یانمتولّ که عنوانی تحت
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 ارتقاء را خود شعور که میزان هر .توست با و توست در خدا .ندارد

 عاتتوقّ شد، و خواهد تربزرگ نیز خدایت ،میزان همان به دهی،

 کتاب .یافت خواهد ها کاهشآسمان خدائی نامرئی در از تو

 در تاریخ طول در کها؛ م در ماست همۀ فطرت کتابِ تنها اخالق،

 رنج حاصل ،کتاب این و است شده نهادینه ما، همۀ و تو، تبار و تو

 خیر فهم به را ما همۀ تا .توست و من تاریخ همۀ و مادران و پدران

 کند. هدایت آموخته هایرّش و

 فهاماَ و اتتجربیّ  ۀرّذهرّذ  از که است کتابی ،اخالق کتابِ     

 بسیار را این کتاب. است مانده یادگار به ما برای امروز به تا مان،گذشتگان

 .کنی حرمت باید

 موجاودِ  ایان . اسات  نوشاته  تاو  خادای  کاه  اسات  کتابی تریندرست این     

 باه  خااک،  بار  اهلل گاوی دروغ یاان متولّ ایان  ساوزِ آدم تلقیناتِ اثر بر نام،آدم

 داده ساوق  غلاط  باوری به را خود خِردِ تهویّ همۀ که است آمده در شکلی

 .است کرده فراموش خود، در را خود فهم و. است

 تاو،  و مان  !مغارور  باودن  زناده  از ناه  و بااش  داشاته  هراسای  مرگ از نه     

  نهاان  خاود  در هراسای  هایچ  مارگ،  کاه . کنایم  تجرباه  را مرگ تا ایمآمده

 هراسای  هایچ  را، مارگ  اسات،  هراساناک  ،حیاات  که قدرآن .است نکرده

؛ همین! اگر قارار باود   باشد مرگ خوراکِ تا است، آمده ایزنده هر ندارد.

مدن برای نماندن است. خاود را  آمد. آبه دنیا نمی ، اصالًکه موجودی نمیرد
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 مارگ  باه  را هساتی  بقای تریندوام پُر آمدۀ رفتن کن، که باید بروی! کامالً

 است. ترزنده ایزنده هر از مرگ،. اندکرده ارزانی

 هر در را، حقیقت یابندگانِ و را، حقیقت کِلِّمَتَمُ عیانِمدّ فریبِ     

 باه  سَار  معنایِ  ایان  فهم به ترا، که هرکسیباشند، مخور!  لباسی که

 در تارا،  خواهاد کاه مای   اد،شیّ است گوییدروغ ،دهدمی نوید مُهر

 دارد، وجاود هست  هستیِ در که حقیقتی تنها کند. خود قربانی تو،

 تو. خودِ در توست خود حضورِ

 هاای چرائای  دنباال  باه  و شاوی  متمرکاز  خود، از بیرون به کهآن از پیش     

 آرامشای  باه  خاویش  تمعنویّ و تن کشاندن به شوی، رهسپار خود، از بیرون

 ؛کان  بااور  ایپدیاده  هر از بیش را، خود است. معنا این در تنجات که باش،

 از نیاز،  همیشاه  بارای  و ،ایشاده  خلاق  هساتی  در باار  یک فقط، ،تو که چرا

 هساتی،  آن در که جهانی به بازگشت راه و. شد خواهی محو هستی، صفحۀ

 .ندارد وجود

 همۀ خورندۀ که چرا !است ایزنده تر از هرزنده مرگ که بدان     

 مرگ، تا ذرۀ که تا زمانینامیم؛ می زنده، را آن ما که است هستی

 ،مرگ. شد نخواهد جاودانه د،نَبَلعَ خود کام را در هستی رِآخِ

 کام در گانکه زنداین نه خورد،می را مردگان کهاست  ایزنده

 را، مرگ که آنان .نیست هیچ مرگ، جز جاوید، .روندمی مرگ

 جز مرگ، در که؛ اندرفته خطا به بسیار اند،کرده تعبیر نیستی به

 نیست. هیچ هستی، حقیقتِ
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 ظاهر به توجیهاتِ و همالتقدر مُآن ان،تباردین این     

آوری گرد و نوشته و ابداع هایشانکتاب در پسند،محکمه

 در خردمندی طتوسّ نو اندیشۀ یک صدور محض به که اند،کرده

 گاه جامعه، جاهل و بدبخت هایتوده میان در آن اشاعۀ و جامعه

 دینی متون در جرَندَمُ هارِ توجیهی سگانِ آن از چندی گاه و یکی

 قلم این تا ؛اندازندمی دخِرَ نویسندۀ آن و گوینده جان به را، خود

 ترینوقیح به را، نو تحلیل و ،نو دراکا نو، خِرد نو، اندیشۀ نو،

 خواصِّ و عوام عموم اذهان با اینان .دنکن پارهتکّه ممکن، شکل

 جزو خردمندان،جوار  از ِ که گریز اند،کردهکاری  دیدۀ خودتعلیم

 از گریز واست؛  شده شعوربی جماعتِ این الینفکِّ دروس

 قانونی به، زده دین هایتوده فرهنگ در شیکُفاضل و فاضالن

 اذهانِ فریب با ،شعوربی این جماعتِ .است شده تبدیل نوَّدَمُ

 تدارک خود، برای پایگاهی خدائی تاریخ، طول در عمومی

 هر. کنند خودماتِ آسمانی توهّ قربانی، همۀ ما را و ،رات تا اند،دیده

 .ارزدنمی پشیزی به باشد، شعوریبی توسعۀ خدمت در که هنری

 .استشعوری بی  برای توسعۀهمه اینان،  هنر

پروری جایگاه جهل ،همه رطمطراق،کلیساهای پ و این مساجد     

خشتی  لی وهای گِپروری است. خدا را در چهار دیواریهفلِسِ و

 کنند!عبادت نمی
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کعبۀ جانِ  در خدا، که،بدان ،اگر روزی خدایت را فهم کردی     

 برهوت تازیان. زارشن نه در؛ ستخود تو

نه  ،تی به کمال داشته باشیهمّ ،انتج نظافتِ اتاقِ در ،سعی کن     

که تعالیم اینان طلب بخشش!  ،پروررواق آن اماکن جهل در

ای، گناهان ناکرده برای مدام را،ی کثیرکه جماعت ست،ا طوری

سین مدرّ کالن خود را ابتیاع کنند. تا سودند، نشانمیبه اشک چشم 

س، هیچ ابزاری حیلۀ تقدّهمل، جز به مُ سازندگان این اماکنِ و

تزویر خویش نهان  تینِآس تو، در کردن جیب من والیبرای خ

ه خود که نامی به تَقّدُس، ب اماکنی، حذرکن از بسیار اند.نکرده

این اماکن  از واالتر کرامتِ انسانی تو، بسیکه اند! اختصاص داده

 خود، ،سمقدّبه اصطالح  اماکنِن این یامتولّاست.  یندروغ

 پردازانِ تاریخِ بشرند.دروغ ترینبزرگ

نادیاده   ای در ناذورات، هخدائی که، خطای ترا، با ساتادن ساکّ       

 اش مشکوک باش!یدر فهم منزلت خدای گیرد،می

ها و کنیسه های معابد وچهاردیواری خود را در آن خدائی که،     

ز فهام کاالنِ خِااردِ   ا کلیسااها، باه حابس کشایده اسات،      مسااجد و 

 در هراس است. مَخلوقِ خویش،
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شاعورانِ همیشاۀ   بای ربَکِ اَترین قُلَّا ساز، بزرگاین اماکنِ دست     

کاانم بااه گریااز از ایاان اماااکن    نصاایحت ماای  راتاا تاااریخ اساات. 

 را، پایانی نیست!پرور شعورپرور؛ که نادانی این جماعتِ جاهلبی

روختنِ فا باه  ، ای پوسایده مقباره  به نیّت زیارت ،جماعتی کهآن      

 ،کتاب شاعور معانی  کند،وقفه میتالش بی تنها بزغالۀ معاش خود،

 را فهم نخواهد کرد.
 اند، تا نیاموزند!اینان آموخته     

 .م نشوندلِّاند، تا مُتَعَاینان، تعلیم دیده      

 ای ندارد!عتِ نادان، به فهم بیداری، حوصلهشِ این جماکِجهلِ خُرناسه     

 ،رید مکان تِبزرگت، در کاسۀ جهلِ اینان چون پدرخویش را، همبیهوده      

. کنندمی رتصوّ خود احشام ۀگلّ را انسان ،اینان .کشیدخواهی  دردکه بسیار 

 را، هاا انساان  کاه  ،دمحمّا  و ؛دانسات می هگلّ چوپان را خود که عیسی، مانند

 کرد.قلمداد می خود شتر ۀگلّ یعنی گفت،می خود تامّ

 هادایت  مقصودشان مقصدِ به تا است توجیهی اینان، دست در ابزاری هر     

 شاان را اهاداف  ای،وسایله  هار باا  . باشاد  اهلل خادا و  ،ابزار این اگر یحتّ. کند

 و. را آناان کالم  کنیم یقین ، تو و من تا کنند،می کاری هر .دنماینمی توجیه

 رهاسَا  چاه  .آن لیناوّ نه و رینمآخِ نه  من، که ،تاریخ طول در اندکرده چنین

 ،ایناان  شاقاوت  باه  که ،هاجان چه و ،است نشده جدا تن از اینان جور از که

 است. هگشتن هتکّهتکّ



 215 فروهر

 و زبان الحسِ به که شناسمنمی هستی در را جانوری هیچ ،من      

دین؛  یانمتولّ بیان و زبانا لّاِ؛ باشد کرده مصلوب را بیان، موجودی

 .است خردمندان وسی  گورستانِ شان،کالم فریتِعِ که

به  سرزمین این در دین، یانمتولّ مُهرِ بدون خردی، هیچ گوئی     

 را، از خود حیاتِ تِهویّ که تعریفِ خردی هر یند.نشنمی اعتبار

 است.ه کرد دفن را خود  منزلت کتابِ کند،می اخذ دین احکامِ

 از که بداند، کسانی مدیون که خود را باید انسان، نتمدّ و تعالی

 .اندمانده بدور ،مداراندینهای کتاب و کتاب حیلۀ

 را، هاانسان انسانی جان و جسم تاریخ، طول در یان ادیان،متولّ     

 است، این بر باور را همگان که اند،کرده تقسیم و تقطی  ایگونه به

 همۀ که صورتی در. است کّنفَمُ هم از آدمی نِتَ اجزاء حرمت که

 ذهنِ و. ندارند تی بر هم مزیّ هیچ هم، به نسبت انسان، انسانی اجزاء

 از عضوی هر که کنی باور تو که دهند،می پرورش ایگونه به ترا

 ترا، نِتَ از بخشی. دارند شرّ به معنائی یا خیر، و به معنائی یا تو، تنِ

 ترا از بخشی و نداکرده قفل خودساختۀ خود، اتِیّرّش صندوق در

 آن همۀ د.اننشانده فرو خود، خودساختۀ تمجید ایوان در ترا، تن و

 صندوق در خورآدم جماعت این تو، توسط تن در که اعضائی

خودساختۀ  اتِشرّیّ اوراق در را،شاننام و شده، نشانده ات،یّرّش

 ترا جهانی اتلذّ که ندسته اعضائیآن  اند،کشیده حبس در خود،
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 در ترا، آرامش و ،ترا همۀ و، ترا بود و ترا، هستِ و، ترا حیات و

 مورد نشاندگانِ به تائیدآن  همۀ و .دنکنتیمار می حریم خویش

 پذیرش برای تو، در ترا که هستند، اعضائی ظاهری، حرمت

 .ندنکمی ترآماده، آنان تحمیلی هایحماقت

 

 
 آدمی از نگاه عرفا  نِتَ رمتِحُ     

 

 کنم.پر معنا، که ترا به فهم آن دعوت می دارم بس آموزنده و ای خاطره     

 اصالی  عمال  چهاار  گاردابِ  در هاا آدمجان! پسار : فرماود مای  بزرگمپدر     

 ،آن و دارند! مشکلِ بسیار ،نیز عمل چهار این فهم در گاه که؛ هستند گرفتار

 جنسای  یاات منّتَ ، بساتر روناد مای  دستشاوئی  ، باه خورناد مای  :کاه  اسات  این

 .خوابندمی آنگاه و طلبندمی

 آن و دارد، هام  دیگر بُعد یک اصلی، عمل چهار ایناز  غیر به ،انسان اامّ     

 کان  سعی .است شده داده پرورش کسی کمتر در که؛ ستوا خرد و اندیشه

 عمال  چهاار  آن باه  بَعد و کنی؛ روارپَ را اندیشه و خرد ،لاوّ مرحلۀ در تو، تا

 مطلاب  این فهم .ستا بشری حیات همِّمُ از نیز هاآن که شوی، مشغول اصلی

 .ستا شدنی ولی؛ آیدمی نظر به سخت کمی

 کاه  را، انگشت که نهادمی حرمت قدرهمان ،را تناسلیآلتِ  پدربزرگم،     

 مان  سالگی یازده به مربوط ،خاطره این .را اعضا دیگر و را دهان که را، لب

 مان  همسار  اماروز  -نداشت  بیشتر چهارسال که من دختردائی ،روزی .است
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 ایشان به رشَتَ م، باایدایزندوید و  اقات به شوئیدست از ،شلوار بدون -است

پیداسات؟!   کجایات  بباین  .بپوش را شلوارت بیا، !کشی؟نمی خجالت :گفت

 بلنادکرد  ریسَ، خواندمی روزنامه و بود نشسته اقات گوشۀ در که پدربزرگم

 ،هاا و زشاتی  خجالات ( گفتمی عروس همیشه یدایزن به) !عروس گفت و

 بار  ناامی  هناوز  و ،اسات  پااک  کاودکی  او !توسات عروسام  و  مان  ردخِ در

 تانش،  اعضاای  باا  ارتبااط  در ،را بچاه  این .است نداده خود  فهم های داشته

 عضو ترینشریف ،شده آفریده او تن در که ،عضو این کهمکن!  گناه آلودۀ

 کنای؟ مای  رفِّا نَتَمُ وجاودش  عضاو  تارین شریف از را او چرا .اوست آفرینش

 باه  بایاد،  ماا  کاه  سات، ا ایواژه ،خجالات ! نادارد  خجالات  ،عورت برهنگیِ

 کاه پاولِ   شاند، کَآن کساان بِ  خجالت را، .بدهیم خود نابالغ ردِخِ هایناپاکی

 عروسم! توستو بهای کسانی چون من نخو شان،اسب آالتِراقیَ

 و پاااک گااوهرِ ایاان تااو، آیااا عزیاازم! عااروس مکثاای کاارد و ادامااه داد:     

آیا آن عضاو   ای؟ آورده جهان به خود، ناپاک جرایمَ از را، داشتنیدوست

 تی،مّذَایان چناین باه مَا     ،راکاودک   توست؟ کاه کدۀ تن و جان خجالت تو،

دایای  نگااهی باه دختر   مکثای کارد،  دوباره  کنی؟میشریفش  عضو شرمندۀ

با دسات باه او   ، به لبخندی -مضطرب در میان اتاق ایستاده بود که-انداخت 

باه   و نشااند،  خاود  پاای  بروی و کرد، صدا را دختردائی و اشاره آمدن نمود

 !عزیز بابا :گفت و زد، او گونۀ به ایبوسه پوشاند. او پای به را شلوار ،آرامی

 ،تاو و گفات:   .؛ بهتار اسات شالوارت را بپوشاانم    ممکن است ساردت شاود  

 آغاوشِ  از کاردن، باازی  را بارای  او و .هساتی  پادربزرگ  بارای  ،هازیباترین

 .کرد جدا خود،
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 آلاات دوزخ، و اقلّشَاا سااتحقِّمُ ممنوعاااتِ آن از یکاای اینااان، کتاااب در     

 هایحیله به ،ترا تناسلی الۀ،آلتجّدَ جماعت این !است زنان و مردان تناسلیِ

 حابس  باه  خاود  اتشارّیّ  صاندوقچۀ  در خاود،  آسامانی  اصاطالح  باه  کتابِ

اتِ ها توجیاه  باا  - است کرده عبیهتَ تو در آفرینش که-ترا  تلذّ و اندکشیده

، کنناد می گرفتار تیرَآخِ وحشتِ در چنان ،خود رنگ در رنگ هزار هملِمُ

 ایان  باه  راتا  و مانی.می غفلت به ،عضو آن از  درست استفادۀ فهم ، ازتو که

 از ،بایاد  که ست؛تو تن در گران گناهی ات،که آلت تناسلی کشانندمی باور

 خاود  هاای ارزش واساطۀ  باه  را،تا  از عضاوی  هار  و. باشای  گریزان بسیار آن

 در باه مقاامی    را،تا  ی ازعضاو  هار  و ؛اندداده ویژه نامی و لقبی خود، ساختۀ

نتاوانی حقیقات انساانی     تاو تاا   اند،کرده گذارینام خود، برای استفادۀ خور

 منزلاات بااا را،تاا چشاامان حرماات. کشاایبباارای خااود، بااه تعریااف  را، خااود

 پاای  هار  مقاام  و هایات، لاب  منزلتِ با را، هایتدست حرمت و ،هایتدست

 بسایار  ،ابروانات  با را، زبانت و زبانت، با ترا،آلت تناسلی  و ،رات پاهای و را،ت

 در راتا  هاا، گذارینام این تفکیک در بتوانند، مگر تا اند،کرده کّنفَمُ هم از

تاو   جاان  در گاران  گنااهی  ها،حیله این با و ؛کنند زندانی ،خود فریبِ قفسِ

 ایواساطه  و ،نمایناد  میاانی  در پاا  اهلل، و برای روزی که، میانِ تاو  کنند؛ فرو

صواب  به راه ،گناهان از سوی اهلل این بخشش  بی که  کنی باور تو تا شوند،

 که جادوی این بخشش نیز، فقط در دست خاود آناان  برد؛  نخواهی  و ثواب

 .است

 بااا زباناات و ،زباناات باااتااو  تناساالی آلاات میااان تفاااوتی هاایچ کااه !باادان     

 هار میاان   و ،انگشاتانت  باا  چشامانت  و چشامانت،  باا  هایات لب و ،هایتلب
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 حرمات  !کن فهم خوب و بدان. ندارد وجود ،ستتو در کهدیگری  عضوی

 خاود،  تن اعضای میان مبادا !تاتناسلی آلت که ستبها پر قدرهمان ،زبانت

 مهندسی حرمت. شوی قائل تفکیک خور،آدم جماعت این قرائت اساس بر

 تو، تناسلی آلت که است مهمّ و ارزشمند قدرهمان آفرینش، در تو انگشتان

 چگاونگی  و را، هاا آن از است. استفادۀ خویش واالی منزلت در ،خلقت در

 هاا آن از اساتفاده  چرائی و را، هاآن از استفاده درستی و را، هاآن از استفاده

 هماۀ  از ،باشاد  تاو  فهام  اسااس  ایان . بیااموزی  انساانی  و درست که، باید را،

 است. داده معنا هستی این در را،ت که تنی جوارح

 دیگار  بر زدنزخم برای ، را هایتدست و را انگشتانت آفرینش، در اگر     

 بارای  ،نیاز  را اتآلات تناسالی   کاه  بادان  ،اناد کارده  خلق هستی، هایپدیده

 گوناه ایان  کاه  دانای مای  قطعااً  و. اناد آفریاده  دیگران انسانی حریم به تجاوز

 نیست.

 منزلات  تکامال  بارای  ،تارا   تان  عضو هر که کردی، فهم و دانستی چون     

هماۀ   و ؛ماناد  نخواهاد  تاو  در آناان  از یرّشا  هایچ  اناد، کرده خلق اتانسانی

 .کرد خواهند هدایت رات جانت،یِّخَ به رات که شد، خواهند خیری اعضایت،

 اسات،  شاده ن آفریاده ت جان در ،تو تن اعضای از یکهیچ با، یرّش هیچ     

جاان تاو و    خیار و شارّ  . نیکی به را بخشی و کنی یاد زشتی به را بخشی تو تا

 اسات،  محتارم  تاو،  هماۀ  باا  تاو  هماۀ  اناد. اعضاء تو به یک اندازه خلق شاده 

 فهام  هساتی  در اعضاایت  تماام  با را خویش انسانی حرمت که برآن مشروط

 را، خاود  تاا  خود داشته باشای.  در خِردِیک ی انسانی برای هر تعریف و کنی.

 آغاوشِ  از گااه هایچ  را اخاالق  کتاابِ . کنای  ادب انساانی،  طَبَق اخالقای  در
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 هار  که ،است معنا این بر خلقت در ،تنِ تو اساسِ و اصول نکن! جدا خویش

 دیگار  جاوارحِ  ای،دهدرنّا  حیاوان  مانند نگردد، تربیت ،تو تن در که عضوی

 کرد. خواهد پارهپاره ،اتر تن اعضای

 خود، جان در و خود، در که است تربیتی در ،تو  رستگاری کلید     

 که گیرد،شکل میتو  در زمانی ،تو تن اعضای کرامتِ .نشاند خواهی

 حرمت کنی. فهم عمیقاً را، خود تن اعضای از یک هر وظائف و حرمت

 است مُهمّات از این !کن فهم بسیار نیز را خود تنِ فضوالتِ جرایمَ

 دوام روزی به ،تو عمر گوارشی، دستگاه پیچیدۀ نظام بیکه  !گویممی که

 یاد او از زشتی به کسی و ؛ستتو تن در که عضوی هر بر .یافت نخواهد

 جان در حبَعَ به عضوی هیچ که! کن لتعقّ عضو آن بر خردمندانه کند،می

کتاب  عضو، آن حبس با بخواهیم، تو و تا من است، نشده تعبیه تو و من

راضی کن!  را خویش فقط تو .داریم نگاه راضی را دین یانمتولّ آسمانی

 خدای هیچ ،منکند.  حمایت آن، از کمالبه  ،تودل و خِرد  که رضایتی

 کرده چوپانی را خود مخلوق آتشین، ایقدّاره به که ندارم سراغ را راستینی

 مهربانی خیال نامهربانی، ارۀقدّ و اقلّشَ به که امندیده مهربانی هیچ من. باشد

 بالهت یا .نماید قلمداد مهربان و بخشنده را خود نیز رآخِ در و ؛باشد داشته

 تن اعضاء حرمت مبادا !ناتمام حماقت تعلیمات اینان یا و است گسترده من

 از کتابی هیچ که .کنی اینان آسمانی اصطالح به هایکتاب قربانی را خود

 .شد نخواهد و است نشده فرستاده توو  من بر آسمان

یاان دیان و   متولّ کشتارگاه در راتو  و من تا است مُهملی سخنان، این همۀ     

 .کنند اخیلّمداران سَدین
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 منزلات  و را خاویش  فهام  جاال مَ ،تاو  تا اند،کرده تقطی  رات اعضاء اینان،     

باه   ،تاو باا   ،راتا  ، تاا هماۀ  نکنی فهم را خود و ؛نداشته باشی را خویش انسانی

 و تماام  باه  تای همّ آفارینش،  در خاویش  تکامل و درستی به تو .غارت ببرند

 و زنادگی  فهم  باشیم، داشته خِردی اگر اهلل، بی ،تو و من باش. داشته  کمال

 .کرد خواهیم تعریف قابل خود، در را، خود بودن زنده

 کهفرارکن!  هاآن آسمانی کتاب ودین  یانمتولّ از توانیمی تا     

 در ترا، شدن و بودن یک،هیچ ها،کتاباین نه و خدایان آن نه

 .کرد نخواهد و است نکرده فهم تعریف و قابل ،هستی

 و مان  تباار  هایسختی و تنگی و مرارت هاقرن تجربۀ زاییدۀ ،گفتم آنچه     

 انادی  و هازار  سه .اندخفته سرزمین و خاک این در همه امروز که توست

 باه  را ماا  انساانی  منزلات  و مقاام  یهودی، هایخاخام که است سال

 ماا، و  خواهناد باا  می چه هر تا اند،داده کرایه ابراهیم تبار و ابراهیم

 .نندبکُ ما انسانی تهویّ

 :گفتمی مپدربزرگ    

 در نادارد،  آشاتی  سارِ  خاود  تناسالی  آلات  باا  که انسانی فرزند!     

میال انساانی    از کاه  مَهبِلای : گفات می و !تردیدکن خونش گردش

 نیست. بیش فاضالبی شود،نمی مرطوب

 خاوراک  اگار  ،اناد گماشته جانت پادشاهی به ،تو سرِ کاسۀ در که مغزی     

 .کرد خواهد عادت خواری،الشه بهکه  دانبِ نکنی، ریدتِ آن در سالمی
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 اعضاای  تاک تاک  و را خود تن اعضای تمام بهای و منزلت روزی مبادا     

 شده آفریده تلذّ !بزنی محک ابراهیمی دین یانمتولّ کتاب معیار با را، خود

 خوراک تناول از تلذّ که بگذار حرمت میزان همان به را، تناسلیت آلت از

 .کنیفهم می خویش زبان با را

 یاک،  هار  تفکیاک  باه  تو تا ،است نشده تعبیه تو تن در ،گیقواربی هیچ     

 ساان یک و برابر ،تو جوارح و تو، تنِ همه .کنی ابتیاع آنان برای ویژه مقامی

 اعضاای  از یاک  هار  از .هساتند  محتارم  و وگرامای  عزیز و داشتنیدوست و

 انساانی  و درسات  نحوی به ،نمعیّ زمانی و مکان در خود، تن داشتنیدوست

 پای  در دیگار،  اگار چناین کنای،    .شاوی  انساانی  تیلاذّ  قرین تا ؛کن استفاده

 خوردن به را، گرسنگی که قدرهمان کرد، نخواهی  تباه را خود تن، شهوت

 خاواهی  چناان  نیز جان خود نَفسانی نَفَس با کنی،می آرام تنت در خوراکی

 به خطا بروی. امر این در کهآن بی. کرد

 چاه  و دور آسیای در چه و آمریکا بزرگ قارۀ در چه عالم، جایهیچ در     

 ،اسات  نشده فرستاده خاکی کرۀ این به خدا طرف از پیامبری هیچ اروپا، در

 باا  یهاود،  هاای خاخام کههرین! النّبین در الّاِ .کند درمان را آدمیان حماقت تا

 اماروز،  تاا  اباراهیم  ناام  باه  پایش  سال چهار هزار  از خود، دینی متون تدوین

 کبود کند،می آبادی نامرئی سیرناکجا در که خدایی اقلّشَ به را آدمیان جان

 .اندکرده

 مزرعااۀ خِاارد، فهاام  کااارانِکتاااب فقااط،  را، کلیاادی سااخنان     

 شایساته،  ساخنان  کاه  کانم، می تکرار باز و امگفته همیشه کنند.می

 کاه  کناد، مای  فهام  کسای  ت درک معاانی را، قاوّ . نیست ابله الیق
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 حِمثلّا  هیچ من .ده است، تربیت شاو انسانی شعور و انسانی، منزلت

 و گفتاار  پنادار، » حمثلّا  قادر  باه  که ندارم، سراغ هستی در سیمقدّ

 باشااد. داده عبااور رسااتگاری داالن از را، آدماای ،«نیااک کااردار

 فضاائل  مرگ است، کرده پوشکفن مرا جامعۀ امروز، که اندوهی

این سارزمین   خِردِ کتاب سطرسطرِ در روزگاری که؛ است کلیدی

 در را، خاود  هایرذیلت ،تیملّ وقتی است، طبیعی داشت. این جای

 کناد.  فهام  را خاود  کرامتِ انسانیِ تواندبیند، نمیمی فضیلت لباس

 آلاودۀ  کاه  تیملّ است؛ شرمانهبی و وقیح عملی ،و تزویر ریا ،دروغ

 فضایلتِ  نوعی را، گوئیدروغ ناخودآگاه باشد، شده کاریاین تبه

 جامعااه، در فضااائل، ماارگِ شاایوع. کاارد خواهااد قلمااداد اخالقاای

 غَارس  آدمیاانش  جاان  در را دروغ نهالِ که شود،می آغاز هنگامی

 کاه  جامعه، این در اخالق تعالیمِ سینِمدرّ بیشترینِ ،امروز .کنندمی

 شاکل  شایواترین  به را، ریا و دروغ کتاب اند،نشسته تبلیغ سندِمَ در

 کنند.می تدریس ممکن،

 را، مهمالت کهاست  ابزاری خاورمیانه، هرین والنّبین ادیانِ فقهِ     

 فهام  به فرومایگان، این حصارِ در را خود زمانهیچ .کندتوجیه می

 آدمیاان،  خاونِ  با که سوداگر، ستا ایالهلّاینان دَ خدای کهنکش! 

 خود خدای از همیشه. کندمی کزَبَ را، خود به خون نشستۀ تیمچۀ

 مّی درسَا  هایچ  کهکند!  حفظ «اهلل» دارانِطرف  شرِّ از رات تا ،بخواه
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 .نیسات  خطرنااک  ،هاانسان برای شعور خدا، کملّتَ قدرِ به هستی،

 و ؛کنای  آشاتی  خِردتات  باا  تاوانی می تا که باش! خود مراقب پس

 کاه  ؛کنای  تاأمین  را تنات  خیرِ تلذّ و ؛باشی داشته دوست را تنت

 تربیات  که خاردِ است؛  شده نهان یمادّ تنِ این در تو، اتِریِّخَ همۀ

 انساان  تاا  کان،  تربیت را خردت دارد. را هادرستی فهمِ توان ،شده

 .کنی فهم شدن خویش را

 . دوریامگرفتاه  آغاوش  را، در شعورم باشم، همیشه جاهر من،     

 شاان حماقات  نِفِّعَتَمُا  پساتویِ  در را، خاود  شعورِ که کسانی از نک

 باه  باشاد،  نداشاته  هماراه  را، خود شعورِ که کسی .اندکرده زندانی

 خواهد گرفت. بغل در نشسته، خون به ایارهقدّ حتم،
 

 

 و زن رفاع

 

 دید به ،زنان در تناسلی عضو به مگر، تاکن  فهم نیز، معنا ظرافت این به     

 در ریشه که مهندسی دقیق نظام یک در چگونه کهبنگری؛  حُرمت و خِرد

 .کرده استا مهیّ خود در را، توو  من آفرینش جایگاه دارد، اتریاضیّ قاعدۀ

های ما به تجربه است کهارتباط با اموری  ما، همواره در شعور     

دارۀ جهان را به دست که، اتا زمانی من ایمان دارم، مربوط است.

)البته زنانی که  .خوش نخواهد دید اند، جهان رویزنان نسپرده
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هایی عاری از هویّتِ انسانی و ستیز، از آنان، آدمجامعۀ مردانۀ زن

 جنسیتیِ زنانه نساخته باشد!(  

کنی که ای زندگی میجامعه در که تو،داشته باش  هتوجّ اامّ     

 ،زنان و دخترانبه  اگر ،تربیتی آنفرهنگ  و طبق تعلیمات دینی

 شوند.گریزان می تو و تردید از کّشَ با دی،انسانی کر لطفِ اظهارِ

بیهوده  نین جائی،چ خود را در تا مبادا ادبِ مِهرِ باش،مراقب  تو،

 ا درامّحرمت کن،  بسیار زنان را .نام خواهی شدکه بد ،دهی هَدر

فطرتِ این مخلوق ظریف، بسیار محتاط باش!  ،شاندوست داشتن

امان نامۀ ماندن دائم  که اگر در کنارشان باشی، به تو،است  طوری

طلعتِ طالعت  ا اگر طالب آنان شوی،امّ کنند؛عطاء میبا خود را، اِ

 .را تباه خواهند کرد

 تاشق کن؛ خود م دربه آنان را،  مِ با احترامِتوأ تِدام محبّا، مُامّ     

 ،داشته باش به یاد .تقویت کنی خود، در جال فهم خود رامگر مَ

که ارزش خرج کردن  ،یجائی عرضه کن ،را منزلت انسانی خود

را فهم که بهای آن نما،رائه جائی ا ت را،اانسانی سرمایۀ و دارد،

 کنند.می
تا  بیشتر فهیم هستند، به سالمت کرامت انسانی خود، ،زنان به یقین     

 کمی ازحُ ک موردفقط ی تواند،نمی جا،در هیچ کس،که هیچ چرا مردان.

، کهآناناند. ه تباهی کشیدهب آن حکم، با ای راکه جامعه نقل کند، زنان،
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خود، ناقضان بزرگ کرامت انسانند.  کنند،هم میزنان را به نقص عقل متّ

را به که ت ست،ا تنها بستری که لطافت حریرین جان زنان، !باش هوشیار

شوی؛  اجزفهمِ کرامت زنان ع در مبادا ت هدایت خواهدکرد.امنزلت انسانی

 ،زنان در ماهانه عادت خون خواهی ماند.ناقص  سیر تعالی خویش، که در

 ،ییروزها چنین در .شودمی دف  آنان تن از که است خونی ترینشریف

 این انسانی منزلت ،زمان این در که ،شمار محترم را زنان پیش، از بیش

 را مبارک خونی ،ماهه هر که عضوی .شودمی تنها بسیار همتا،بی موجودات

 روزگاری که است خونی دهد،می پرورش همتابی آفریدۀ این جان در

 شریف جماعت که دانبِ .آفرینش برای است بوده تو و من خوراکِ سفرۀ

 هستند. خلقت تمعنویّ بارگاه فرشتگانِ وزمین،  بویخوش گُالن نسوان،

 .کن جهد حرمت نهادن به آنان، در اامّ طالب آنان مباش؛

 ،انددادهنامش  زن که- همتا بی پرعظمت آفریدۀ این به مبادا     

 پلیدی هیچ کهبنگری؛  حقارت دیدِ به -و زندگی بودن زنده یعنی

 در است خلقت شریک زن که .ندارد راه آنان آفرینش در زشتی و

 زن، ،هستی همتایبی گردش این نظام در که !بفهم و بدان. هستی

 از زن که را معنا این جزاست.  آفرینش موجود انگیزتریناعجاب

 ،خواهممیتو  از اًقویّ .دهمَ جای خود، خردِ فهمِ در هیچ گفتم،

 تو و من که- هاستآن در که طنیبَ حضورِ خاطرِ به را، زن حرمت

 به ،خویش انسانی خِرد در چنان -است کرده بارور خود در را،
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 نمانده  جان به توانی او، عبادت جز را،ت تهویّ که نشانیب یقین

 .باشد

 در همتابی عضوِ این گوییزشت به ترا، کسی، روزی، اگر     

 !کن تردید او انسانی شعور در لی،عقّتَ هیچ بی کرد، ترغیب ،زنان

است،  کشیده تباهی به را زنان جماعتِاخالقِ  چهآن فرزند!     

 نیز بیشتر کهاست؛  نشده تربیت مردانِ در ناتمام جوییکام به میل

 در ای،ربهحَ هیچ .اندیافته پرورش ابراهیمیان دین تعالیم سایۀ در

 اقشاردیگر  و ،دینی وهاما و خرافات بندِ در دختران و زنان میان

 برای ،یسکس و جنسی تعالیم و آگاهی قدر به جامعه، مختلف

 قدر به اقیلّشَ هیچ و .نیست ثرمؤ دینی مهمالت و دین با مقابلۀ

 کبود را، زدهدین جامعۀ نابالغ تن جنسی، درست هایآموزش

 .کرد نخواهد

 میان در جنسی روابطِ درستِ اطالعاتِ نشر ندارد بدون امکان     

 از نجات راه تنها .شود تضمین ،انسان تیّرّحُ و آزادی جوام ،

 و دین هملمُ تعلیمات از نیز ناشی همه که- نادانی و جهل بستبن

 -کندمی حمایت را آن اًقویّ اهلل، از ترس و؛ است دینی دارانکتاب

 .است جنسی امور در ،اخالق با متوأ انسانی تعالیم فهمِ

 جامعه جان در ایریشه طوره ب را سکس و جنسی تعالیم باید     

 .نشاند بار به انسانی شعور در و ،تزریق
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 حریصِ چنگالِ از زنان، انسانی حُرمَت و یّتحُرّ که،زمانی تا     

 یانمتولّ گاههیچ نشود، خالص ،ادیان مکتبِ در شده تربیت مردانِ

 زنان تا، داد نخواهند اجازه شانتعلیمات نوع با مداران،دین و دین

 در .شوند تربیت سالم هاییداشته به خود، انسانی حریمِ فهمِ در

 این تعالیم خاطر به زنان، ی ازبسیار که بگویم باید سفتأ کمالِ

 کمال به خود، فهمی آفرینش اکملِ شعورِ بر ،نیز خود ،جماعت

 نمایشی هایِبَزَک  اجِحَر را، خود واالی ِ انسانی مَنیّت و ندارند؛

 فهمِ به ترا، باز گفتم، ترا که اینان همۀ رغمعلی ولی .اندکرده

ها، آن ترینِنادان به ی،حتّکنم؛ می سفارش آنان حضور حرمتِ

 نیز، شریف جماعتِ این جهلِ که؛ باش داشته کمال به حرمتی

 روانه شانجان در تاریخ، طول در که است تربیتی از ناشی

 حرمتیبی بر مبنیحکمی  ترا، تا نیست گناهی را آنان .اندکرده

 نیز اینان و باشند،  چنین اینان خواستند،که .باشد آنان به کردن

 !شدند

 کن، فهم خود پدربزرگ کالمِ پایانِ در نیز را سخن این ظرافت     

 دقِصِ عمقِ به تا کردی، اراده که زمان هر ؛گویممی چه ترا تا

 در را، آنان عاطفۀ اللیِزُ که، باید یابی، فهم خود، به زنان عالقۀ

 درخواست ایداشته زنان، از .فروکنی خود امتحان کحَمَ کاسۀ

 زنان اعتمادِ و عالقه وسعتِ .دارد آنان زنانۀ باورِ درریشه  که کن،
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 دعوتِ .است آنان ممنوعۀ اتاقِ به تو، ورود قبولِ اجابت در تو، به

 آنان عالقۀ و اعتماد کمالِ معنای به آنان، ممنوعۀ اتاقِ به تو، ورود

 ،از زنان تو درخواست که قدر، و میزان هر ا،لّاِ و؛ توست به

 که .بود خواهد ناپایدارتر تو، به آنان باور عمق ترباشد،ممنوع

 ست،ا ایقاعده به زنان، آفرینشِ جانِ در نشستۀ عادت به خِصلتِ

 را خود عاشقانۀ نَفس عاطفی، ماتِغَنَ با ، بیشتر،این مخلوق که

ترین بزرگ ان،آلت تناسلی آن و ،میان پای زنان .دکنمی سیراب

ترین کلیدِ ورود به اتاقِ ممنوعۀ قوی .فهم آنان است ، برایکتاب

زنی که آلت تناسلی  شان به توست.آلت تناسلی جانِ زنان، اهداء

 به تو را، جانِ خودهمۀ  گذارد، کلیدِاختیار تو می در را، خود

 رفتارکن. بسیار انسانی حفظ این کلید، در کرده است. اهداء

 جانِ برای قدرهمان زنان، عاطفی هایدروغ که، ا ناگفته نماندامّ     

 این، ؛به آنان تو خردانۀبی عواطفِ اِبرازِ که است، مهلک تو انسانی

 نشئۀ که؛ کشدمی به آتش که جان زنان را ،ی استمُخرِّب اَبزار

  نشئۀ خماری و ؛کشدمی خماری به ،بستری گرمی را، مَرد عشقِ

 زنان که .بخشدمی دوام آغوشی،هم از گریز را، زنان در عشقِ

، که تومشروط به این ؛خلقتند موجودات ترینداشتنیدوست

 .دوست داشتن را فهم کرده باشی
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 کردنِ گرفتار بانباشد،  آنان اعمال فهمِبه  ترا ظرافتی اگر، اامّ     

 تو، که کنند،می تو، حیران در چنان ترا، همۀ خود، در تو عاطفی

 .ماند بازخواهی زمانی اندک خود، در فهمِ از غریبانه

 آنان پوست در باش، تا مراقب اامّ بدار، حرمت بسیار رازنان       

 ناممکن آنان، مِهرِ از پُر عواطفِ چنگ از رهایی کهنروی!  فرو

 دفن ،تو در ترا که ست،ا خرواری آنان، مِهرِ ۀذرّ هر .خواهدبود

 .خواهد کرد

 با زنان، به را خویش مِهر که، این به کنممی نصیحت ترا     

 پایدار تو، با خویش دتعهّآنان، به  همواره کنی، تا جینعَ ت،رمَحُ

 گاههیچ که کن، فهم خود در چنان را، زنان حرمتِ حریمِ .باشند

 حقیقی مالکین زنان، که؛ نشوی آنان با تندخوئی به مجبور

 !کنی بدخُلقی خود، خالق کارگاه با مبادا. آفرینشند

 

 
    کالم عارففهم 

 

 ،گاه که زدیآن تو مالکی، ،سخنان نزده را! دلبندم عزیز     

تا  ،باش . پس مراقب کالم خودگفتۀ خود خواهی شد جرأمست

سخنانت را به کسانی  .نکنی تهایرا قربانی گفته ت خودمالکیّ
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فهم قوارۀ  .کرد نخواهند روا تو برجاهالنه  که تحمیلی عرضه کن،

 شدهنهان  او که در کاسۀ سرِست ا شعوریگوشی، به قاعدۀ  هر

 د.رَرد بَگوشی نیست تا راه به خِ ،نشده راتربیت شعورکه ؛ است

ترا مشغول  که عقیم، و ناپایدار ستا سیحِ ،یخوش! پدر عزیز     

خورده و ی است زخمحسّ ،یگونه که بدهمان ؛کرد خود خواهد

؛ کن خود انسانی کار تو، کند.می ماندۀ خودکه ترا در ناخوشایند،

 در ،اانسانی تر کرامت بدبختی، نه حسِّ خوشبختی و که نه حسِّ

 ، کهکشدتعریف می آرامشی به ،ترا .کنندنمی تعریف ،تو

 هنگامۀ پیری فهم خواهی کرد. در را،ماندگاری آن
به  کنم،که ترا به فهم آن هدایت می م،به این نکتۀ مهّفرزند دلبندم!      

 از نفکِّمُ ای است،ژهفان، زبانِ ویکه زبانِ عار کن،دی بالغ نظررَخِ

که عشق را  کسی دارد.را گی خود ویژ ،عارفانزبانِ  .همه و های توداشته

 . تواند فهم کالم عارف کندباشد و معشوق را، نمی کردهنفهم 

معنای  و سخنش، خود او. ختصّو مُد است؛ نفرِاو مُ ردِعارف و خِ     

در فهمِ آن  ،مَحارمش واو فقط خود که  صل است،به جائی متّ کالمش،

برای اهلش  ،ف، فقطسخنِ عار نه کس دیگر. د،نحضور دار ،مأوا

 هیبتِ معنای کالمِ عارف کند. فهمِ تی نیست تااهلیّ اهل را، غیر معناست.با

به فهم کس را که هیچ خود او، ، مختصّخدای ویژه است خدای عارف،

 .اوست که با عارف است که با اوست، و خود او، جزآن فهمی نیست؛ 
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د به قیّترا مُ شود،ه میخدائی که در جمعی به اشتراک گذاشت     

 فهمِ از تحلیلی ترا ردِخِ و کرد،خواهد  خود از تعریفی واحد

گونه آن را خدای خویش تو، به کاستی خواهد نشاند. خویش،

دهند. گونه که ترا تعلیم می، نه آنکنیتعریف کن که فهم می

 خودِ من. خدای من، مُختصِّ وِتوست؛  خود ختصِّمُ خدای تو،

، به کتابی شود، به حتمخدائی که به ضربِ تعلیمات، فهم می

به  ،در خود ، همۀ منزلت انسانی ترالکه از قب اج خواهد بود،محت

تکرار  تعاریف مکتبی، دام درخدائی که مُ تعریف کشیده است.

 خود را، از دست داده است. دیِحّوَمُ تِماهیّ شود،می

 ، تَحمیلیکه دین! کند فرزندنابی خِرد را، دین تکمیل نمی     

خَرج خویش خواهد  انسانی ترا، که خِرد است بر شعور انسانی تو،

 کرد.

 جووجست کالم غیر، در را، ای جان خودمنزلتِ خد کهکسی      

 اش تردید کن.فهمیخدا در کند،می

 حسِّ و ،خِرد آن، که در ،ات فهم کنی، با جانِ مادّخدا را      

ر عصارۀ خَیّ نرسی،اگر به چنین فهمی  ؛اندانسانی ترا، نهان کرده

 جانت، بدونِ تقویتِ شعورِ و ؛شکوفا نخواهد شد ،اتجان انسانی

عُرفا به که نائل نخواهی شد؛  ت،اانسانی حریمِ به فهم شعاعِ وسی ِ

کلیدِ گشایشِ نه به تقویتِ آن مأمور!  شعوری مشغولند،شکارِ بی
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که  ست،ا خِرد گرو در ی تو،مادّ های معنوی وندانستههمۀ دروازۀ 

 اصالح و بی حضورِ .اند، بَناّئی کردهیمادّمصالح  از را،آنبِنای 

 در ر نخواهد شد. بسیار،لوِبَتَتو، مُ چ درهی ی،تربیت این خِردِ مادّ

 گوش این خِرد ، هشیار باش! نظافتِ چشم و
های تراشیو واژه ها،کالم عارفانه در پیچ، پیچ در این همه مبانیِ     

گیج خویش خواهد  اند، ترانوشته به اصطالح عرفا، بِتُکُ که در واجورجور

کمال  در ،همالت مکن! برای فهم خداآن مُ، وقف را بیهوده خود کرد.

 ،داران دیناندکّنه پیچ در پیچ!  ،رفت باید تقیممس ت وشفافیّ سادگی و

 اهلل در تو، برای هضمِ شان،هاینوشته در گم، در سر هزاران واژۀ کالفِ

 دقیقاً ،خدا کند.فهم خدایت  هدایت نمیبه یک ترا، که هیچ اندابداع کرده

سته خوبی شُه را، بگوشِ خِردت  چشم و تو، اگر جان توست فرزند، در

 فهم او، تا در ،ویشُبه خوبی بِهای جانت را گوش و ها، چشمپس باشی.

ر نوَّادراکِ امورِ هستی در تو، مُ این نظافت، در پرتو مگر ات ؛شوی روَّنَمُ

 .شود

که  ست،ا ایآئینه و،جان ت ذَرّاتِ حاکم در همۀ که،بدان     

او،  در ترا، و کرد، تو، نمایان خواهد در دایت را،شمایل خ

 .منعکس
 ی خودکه به جان انسانقبل از این ،بازشعورِ عرفانبیربَاَ ادانِین شیّا     

همالت بی قربانی متا تمامی منزلت انسانی ترا،  اند،رمتی نهند، نهنگی شدهحُ

خواندن مطالب  گاه باهیچ ا،ر بهای خودوقت گران کنند. اساس خود پایه و
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قربانی کردنِ  گانی هستند که در پیِدِشُردَهَ خود، اینان، مده. هدر اینان،

 دیگرانند.

عقاید عرفانِ  اصول و کتبی که مربوط به مبانی و رتحری! پدر دلبند     

که فضای  اواخر قرن دوم از همه، علوم، دیگر طورهمین و ،اسالمی است

، کردندسی تازه میفَکم نَکم اعراب، فشار سیاسیِ کشورهای تحت ظلم و

، بخصوص در مملکت ترجمۀ کتب یونانی صورت پذیرفته است.

 گویم:، همه ناشی از این امر است که ترا میای چون ایرانزدهعرب

که  در این بوده است، عمدتاً ،نیتب یوناکت استفاده و ترجمه از علّ     

فرهنگ ایران باستان داشته و دارد؛ چه  به نوعی ریشۀ در کتب علوم یونانی،

 فانی و چه در زمینۀ دیگر علوم.مطالب عر در زمینۀ

به خاطر جور و کشتار اعراب، که  معرفت، علم و بانِطال توسعۀ شعورِ     

 با ترجمۀ کتب دیگر بودند، دور ماندهاز فهم امور،  به چهار نسل، نزدیک

 بر باد نرفته بود،به دست اعراب،  ،شاندودمان فرهنگیملل که هنوز، 

زمان نتوانستند فرهنگ یونان را به مانند ایران و تازیان، هیچ آغازگردید.

شان را در همۀ امور نمیان بردارند، تا قرآ و از خاور میانه، به آتش بکشند

 از نابودی کتب و بعد ،میانهکه ملل خاور،شدههمین امر باعح  حاکم کنند.

ل یونانیان متوسّ کتبِ به ،برای بقای علمی خودتازیان، شان به دست فرهنگ

 شوند.

ت عمدۀ ترجمۀ این علّگویم: چه می این مطلب را خوب فهم کن تا     

تحت  در ممالکِ کش،آدم که اعراب مهاجم وه است در این بود ،کتب

منبعی  وتا مرجعی  جای نگذاشتند کتابی بر ایران، جمله از ف خودتصرّ
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تمامی  شان،د حشرات سرزمینبه مانن دقیقاً؛ برای مطالعۀ اهل علم شود

بود تا کتابی نمانده  دیگر وبه آتش کشیدند؛  هم دریدند و از را هاکتاب

آرام شدن  که با از قرن دوم بود ند.به مطالعۀ آن هدایت کن کسی را

جامعۀ تحت  هائی ازبخش دوباره در آموزش، یادگیری و شورِ کشتارها،

سطوح مختلف  در علم و معرفت،  جوانۀ و نفوذ اعراب شکل گرفت؛

 جامعه شکوفا شد.

 از به غیر -که بیشتر ملل  زمانی روی داده بود در این شکوفائی،     

قربانی اعراب کرده بودند.  را، فرهنگی خود تمامی مظاهر -رانیانای

شان مناب  فرهنگی کتب و نه از و شان نشانی مانده بود،زبان از نه

ادبیاتِ و ، به زبان شکست خورده ابعاد فرهنگی مللِهمۀ  .اثری

همۀ آن مللِ  امروز، و خورده است. و رقم خورده بود عرب،

تا که  ا ایرانیان؛لّ، اِگویندف شده، به زبان عربی سخن میتصرّ

)اگرچه به خود پایداری کردند. ، در حفظ فرهنگحدود زیادی

 -پارسۀ میانه، از یرانیانخطِّ اسطۀ استیالی جابرانۀ تازیان، وا

ها به ترین نگارشحرف، از کامل 11و اوستایی که با  -ویهلَپَ

ر عامّه، ا برخالف تصوّرفت، با تغییراتی مواجه شد، امّشمار می

نوع تکامل الفبای فارسی پس از تسلّط اعراب، عربی نبود، بلکه، 

که نتیجۀ آن نیز، همین مختصر  (یافته از خط پَهلوَی و اوستایی بود.

 مانده است. ادبی و علمی است که برای ما به یادگار شعور
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میان ملل  در کتب را، ها وه بیشتر نوشتهاست ک امربر اساس همین      

عرفانی  چه آن کتبی که فلسفی و بینی.ی می به زبان عرب ،ایران واسالمی 

 در مربوط است. دیگر علوم ها که  به علم پزشکی وه آن کتابچ و ،هستند

جبر به  ادبیات، فرهنگی و اری وروابط اد ایرانِ آن دوران، تمامی مظاهر و

کوچه  در میان تودۀ مردمِ اشد. امّکه به زبان عربی نوشته می باید ،حکومت

م رغعلی ،مردم آن روزگار .کل دیگری داشتاوضاع، ش شرایط و ،و بازار

، از فرهنگ و زبان مادری خوددست  سوز،این فشارهای خانمان تمام

 ،ایران ساز درعرب یانِمتولّ  مِتحکّ و خالف فشار بر همواره، و داشتندبرنمی

تی به همّ ،زبان مادری خود، به حفظ ترین شرایط ممکنسخت در ،مردم

 کمال داشتند.

 باعح پیدایشِ شاهنامۀ ها،نیش فرهنگی مردم به سمت حکومتهمین      

اسالم و مذاهب وابسته به  یان دینِمتولّ ،هنوز که هنوز است و فردوسی شد.

 نگرند.آن در ایران، با غیظ به شاهنامه می

ت فارسی در کلما استفاده از لغات و نویسی وفارسی تا اواخر قرن سوم،     

، دوران بگویمت توانم به جرأمی شد.عمال میدزدانه اِ به سختی و ،ایران

، در نگارش خط، زبان و ت ایرانن دوران ملّیکی از بهتری ،حکومت پهلوی

متون و زبان فارسی تا های عربی از حذف واژه پارسی بود. واتِ ادبیّ

 بزرگ توکه پدر ،ی منحتّ ی،ه کناگر توجّ گرفته بود.حدودی رونق 

این  الص کنم.نوشتن خَ های عربی دراژهو ام خود را از بندِنتوانسته هستم،

کاری کرده  ایرانی، ت ایران وسنّ با طول تاریخ، در کشان فرهنگ،به آتش

 رهائی بخشیم. عرب،توانیم خود را از زنجیر اسارت ِ فرهنگ نمی که است،
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 های عربیواژه از وِّملُمَ کشور ایران،قضائی  امور کلِّ در انی،همۀ مب     

 هرچه بیشتر سوز،این فاجعۀ فرهنگ ،یبا حضور جمهوری اسالم ست.ا

کمتر کتابی  تو فرهنگی، این شگرد و ،تازیان جبرِ سِبر اسا .ت یافته استقوّ

که نه  ،بیشتر کتب .توانی فهم کنیبه زبان پارسی می ،های دورگذشته از را

به زبان عربی  بلکه همۀ علوم ما به نوعی، عرفان، ات وبیّاد تنها تاریخ و

 نگاشته شده است.

به  اگر فهمی به اصل تاریخ بود،، به ظاهر ادیب را این جماعتِ     

جان  ، که غم نان،شد. ولی افسوسشعورشان تربیت می ،حتم

 شان کرده است.شان را، قربانی حماقتانسانی
که -ه ویّدَزمان رابعۀ عَ از توان،می ها را،عارفانهمبانی به اصطالح لین اوّ     

آن  از بعد یعنی اواخر قرن دوم.باز یافت؛  -ستا هجری 155تش به سال وفا

غیر  نی عرفانی بر اساس متون یونانی ونگارش مبا ،کمکه کم بود روزگار

ایران شکل گرفت؛ تا قرن هفتم که زمانِ  در هندی، و ممالک یونانی

ترین دوران سانسور عقیدتی در ایران سیاه یکی از ست. این قرن،ا عربیابن

 نوشتم.  قبالً که از آن برایت ون بودعقاید جبریّ زمان شومِ نشرِ و بود.

دانند، اهلل میرا از اولیا که او عربی قرن هفتمی،ابن اند،که نوشته طورآن     

 و کتاب در خصوص عرفان نوشته است، جلد مقاله 588تا  588نزدیک به 

 ،کثرت وجود و وحدت وجود، عرفان و اثبات حاالت عرفا که همه در

گریخته  وسته چه من جَچنان است. هزاران مُهمل دیگر لی وزَاَ دی وبَذات اَ

برای  را تمام هَمّ خود این آدم،ام، خوانده چون او، و دیگرانی مطالب او از

 عرفان نظری معطوف کرده است. ونظری خدا فهم و اثبات 
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که بدان نه عرفان عَملی. ، نه عرفان نظری هست، ورا ما فرزندم!     

 تمیز، برای فهم امور ربال شده وخِردی غَ عِلمی است که از عرفان،

 یا و ت باشد،به فهم معنویّ ، مُختصِّن فهمخواه ایشود؛ حاصل می

که  مهمالتی بیش نیستند، آن تقسیمات، این جهان. یِمادّ امور

کتاب قابل  جلد 588خدایی که با  اند.تداول کردهبازان مُعرفان

 ارزد!نمی پشیزیفهم نباشد، به 

این های مابقی کتابعربی را )های ابنکتاب از یک جلداگر فقط      

ی رمعانی تکرا ن ومضامی آورسرگیجه از تکرار بخوانی، جماعت بماند(

خواهی  مُنزَجِر و رمتنفّ دکرامت انسانی خو منزلت و از، فهم خدا درها آن

 اندآمیختههم  در اهلل، الوان را برای فهمِ اجور ووقدر کلمات جورآن شد.

برای  برای توست نه تو، خدا،که  فراموش خواهی کرد، اصالً که تو

، فهم ذِلّت در مخلوقِ خویش را دانمش،خدائی که من می! خدا

 کرانِ خودتِ بیدر علّ تِ مخلوقِ خویش را،که عزّبل کند؛نمی

، اصطالح عارف نام پرچانۀ به رِفسّمُگوی این مهمل کند.جو میوجست

ها عقاید آن ازی به بخش زیاد داند ونمی مقبول نظر خود را فای پیش ازرَعُ

برای  و اندای هم آمدههعدّ .کندمطلب می ها را ردِّآن گیرد وایراد نیز می

شرح و تفسیر  اساس او، و بی پایهو نظرات  گومهمل عربیِبناین اِ سخنان

در اقیانوس مهمالت او غرق  ،تظاهر رامُ و خواصِّ عوام خام، نگارند، تامی

 کنند.
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 اسالم، که جهان قبل از ند،کنهیچ فهم نمی ،اتموجوداین      

این  دانشی گسترده داشته است. ارسته وعلومی و نی شگرف،تمدّ

نش که گوئی آفری کنندطوری وانمود می باخته،جماعت خود

پس از  سال 1188به این ، منوط ن انسان، همهتمدّ هستی و و ،جهان

 .ارۀ تازیان، عَلَم شده استکه با قدّاسالم است  ظهور

 صدچهار و رغم تبلیغات هزارعلی این جماعت،بدان فرزند!      

ر به اگ تی به غیر نداشتند.همّ ملل،ن تمدّ جز به ویرانیِ سالۀ خود،

گرداب مهمالت اینان،  ، جانت درفهم این حقیقت تاریخی نرسی

 در قبل ترا گفتم که ساختن چند پل و مسجد و .م خواهد شدمُتوَرِّ

، به خردی توسعه یافته ن. تمدّن نیستکتاب تمدّ ،مَنارِه و تکیه

 نصیبی نیست. تِ ما را از آن،که ملّ ،محتاج است

میانِ  ، تا ازاین جماعتِ درمانده، بر این است همۀ  قُوّتِ     

هملی برای عرفانِ اسالمی نی مُمبا خود، خونِ تاریخِ تبارِ تاریکی پُر

شعور خود را، مطرح  تِ بیهویّ استخراج کنند، تا ،ساختهخود

 نمایند.
تعالیم نی، جز به عربی را مطالعه کهای ابنکتاب بار، کتابی از صد اگر     

 اصطالحات عربی و جمالت، کلمات،نخواهی رسید!  ،شعوری به هیچبی

 فرو درَحلق خِ در و، هاعریف کشیدن آن واژهبه ت و ،تفسیر آن کلمات

گور کرامت  ست کها طوری ها،آن نوشته درپرستی هم اهللف و کردنِ مبانی
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 تعابیر و مختلف،شکال اَ را در جورصدها واژۀ جوروا .ندکَانسانی ترا خواهد

دار قبول مهمالت خویش واکند تا ترا به رد انسانی تو میروانۀ خِ ن،گوناگو

ترا قربانی  انسانی تو، شعورو کردن فهمِ تهبا خس ،در نهایت و نماید.

 ،ریخِ به اصطالح عرفانتا شعورِبیربَاَ این فوقِ .کندشعوری خود میبی

 و ؛آوردمیسخنی به میان ن هستِ تو،تِ ، و هویّزلت انسانی توجا از منهیچ

ت سنّ و کتاب ود گوئی جز محمّ .ت انسانی تو، بسیار هراسناک استاز مَنیّ

خارجی ندارد. تمامی  م وجوداین عالَ در ،نیّت انسانیمَ هیچ و وارثان او، او

 که نهایت فهمِ در ،معطوفِ اثباتِ فهمِ عرفانی کرده است تالش خود را،

 و ده آسمانی بودنِ محمّب تا ترا،و قرآن اوست؛  دبه محمّ ن تو،رساند ،آن

 هدایت کند. او تبار

کسانی چون گالیله و انیشتن  !گویمترا چه می شته باش فرزندم تات دادقّ     

 ند؛رگون کردهستی دگ فهمِ انسان را در ردخِ ،به یک صفحه نوشته ،و غیره

 در بینش انسان را صفحه،یک  در ن،وتُین و .کتاب جلد مقاله و 588نه با 

 588با  ،آدمی رِتصوّ فوقِ شعورِبیربَاین اَاما،  ارتباط با مبانی علمی تغییر داد.

 هیچ در کردن آدمیان،لطَّعَ، رسالتی جز مُاهقرن جلد کتاب و مقاله، بعد از

 نوآموز جماعتی نوفهم و این مالک حماقت، کند.، فهم نمیذلیل خود خِردِ

تا ش کرده است؛ هایدرماندۀ نوشته شعوری خود،طویل بیصفِ  در را،

 سَرِ دست از کسی مبادا تا جسارتی برای تحلیل امور بماند؛ را کسی مبادا

، فهمی نخواهند انزمان، به فهم انساینان، هیچ گو بردارد.ۀ یَهودِ مهملوَیَهُ

شعور  دردر بافتنِ مهمالت  ،چون خود آنان داشت. وارثانِ چنین کسان نیز،

گردابِ  در، افی رای بدین شفّخدای ، فهمِاینان اند.ر رسیدهحُّبَبه تَ ،آدمیان
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این درماندۀ دریوزۀ  اند.کرده اندودگِل درپیچ خود،یچپ آلودۀ مفاهیمِگِل

جان  در ها سال قبل،یلیونکه م ،دهدمی اثبات امری جِر خود را در بدبخت،

، برای اثبات کنعرضهخود جانورانِاین  اثبات رسیده است.به  آفرینش،

 هخواصِّ خواهند و ،عوام درمانده د. ونکنحض میمَ سقاطِحقایق را اِ د،خو

 ی جز اینان،که گوئ اند،نموده گرفتار مَغلطۀ خوداباطیل پُر چنان در را،

 فهمی نخواهد بود. س را به فهم خدا،کهیچ

ها و چند و چون ،هاتاقیّخلّ مشهودات، ! همه شُهودات وفرزندم     

اگر  برند. برای فهم خدا نیز،ی نمیراه به جای جز به توسعۀ خرد، ،هایچرای

همۀ  شدیم.نمی ش درماندۀ اوایگونه در فهمِ چرایخِردی در ما نبود، این

 توسعۀ شعوری و بر اساس تربیت همۀ ما، و های ما،یل ما، و چرایاستدال

دمان از خودمان به فهم خو را، و ماد؛ گیرچشمه میسر که از خردِ ما، ست،ا

چه به  ن را،ا،  موجودِ مجنولّاِ وَد؛ شَکَخودمان می و جهانِ بیرون از

 ردخِ منکر حضورِ اصالً باز،این جماعت عرفان ؟!معقوالت علمی و مباحح

 هستند.

 تربیت در و نداده، توسعه را خود یمادّ ردخِ انسان، که زمانی تا     

 فهمی درون خود، تبه معنویّ است، نرسیده فهم به خود، شعور

هم اند، فهم ترا، به وَی که اینان خلق کردهخدای یافت. نخواهد

 شد.کَمی
 هار  باه  !اسات  شده زاده او با که آدمی است، اخالق و آدمی، خرد خدا،     

 میازان  هماان  باه  ،نیاز  خادایش  یاباد، مای  وساعت  آدمای  ردِخِ پهنۀ که میزان

 یخادای  هایچ  باه  مان . نیسات  عرب اهللِ ،من خدای شود.می وسی  و گسترده
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 ،«ناامرئی  کجاآباادی  دانمنمی» به شدن لمتوسّ .ندارم نیازی جانم، خارج از

 از عااوام، ایاان چااه .کناادنماای دوا ماان از دردی ،اساات عااوام بااه قتعلّاامُ کااه

 نآ! نشسااته بنصَاامَ در دوزِپاااالن قاطرسااوارانِ از چااه د،نباشاا دارانکمَاادرَ

 من خدای ؛باشد من خدای تواندنمی نند،کُمی شقمَ جماعت این که یخدای

 باه  هساتی،   کارانِ بای  الیتنااهی  ایان  در مارا،  کاه  ردی است،خِ با متوأ حِسِّ

 در ام،کارده  فهام  مان  کاه  را یخادای  آن .اسات  کشیده تمهویّ  فهم با جدال

 ایپرناده  ماننادِ  مَثَال،  در مان،  خادای  .شاود نمی زندانی ،بستهکپک معابدی

 شکُارنِ  اطاعات، و  باه  ، نهندکُمی هدایت من، از فهمی اوجِ به  مرا که ستا

 !مجبور خود

 در کاه  سات ا ییخادا  خواناد، مای  خاود  از اطاعت فهم به مرا که یخدای     

انساانی وارساته    آن .است مشغول خود خودفروشی ، بهخود تِپرذلّ حقارتِ

 آن خادایی کاه   اسات. در جاان خاویش فهام کارده      ،که خدایش را ،است

 معاملاۀ  به که ستا داریاندکّ باشد، محتاج کتاب و تفسیر هزاران به فهمش

 را خادا  .ناه شاارحانه    بیندیشام  عارفاناه  کنممی سعی من .است نشسته من با

 کاه  هساتند،  اشاانی لّکَ کنناد، می تدریس را خدا که آنان کنند.نمی تدریس

 خادای  تاالش  تماامی  .اناد کارده  کوتاه شآفرینش برای فهمِ را، انسان شعورِ

باه   ،؛ ناه خاود را در مان   دشَا کَ اوج باه  مان،  در را، فهم تا است، این در من،

 بندگی خودش!به  مرا نه؛ اندبرس مخود باور به ،را منِ انسان مگر، تا تثبیت.

 بارای  مجالی کنند،می یرسِ او، ، درهستی اتِذرّ ،خدایی کهآن      

 داشت.  نخواهد ،خود مخلوقِ از بندگی طلب

 :گفتمی مپدربزرگ     
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 خاود  انساانی  شاعور  رسد،می بلوغ به مکتبی قنداق در که، تنی     

 بارای  را آدمیان مَکاتب، همۀ که چرا نخواهدکرد. باور و بارور را،

 مقاصاد  برای به هنگام نیاز، را، آنان تا کنند،می روارپَ ،خود طام مَ

 پادربزرگ  بااور  باه  - دارم بااور  ساخت  من، و .کنند قربانی ،خود

 کشایده  آغاوش  در خاود،  خِارد  هالۀ در مرا، جان همۀ که -معزیز

 .است
 کاه  سات، ا دردی از تراغماض قابل مراتب، به مالی، دستیِتنگ! فرزندم     

 خاود،  جهالِ  تناورِ  در را آدمیاان  دام،مُ جهان، در خدافروش اسِیّسَ ایتوده

 بارای  مباادا . اسات  هیچ دراصل، که بیاموزند چیزی آنانبه  تا دهند،می تَف

تا به خاک  ،کنی یخطای آلودۀ را خود هایدست مالی، دستیِتنگ از گریز

 .ش فرود آیدرنِکُ

 :گفتمی مپدربزرگ     

 ،اقلّشَ از خود، ذهنی مفاهیم انتقال برای که، آنانی همۀ! فرزندم     

 تثبیات  تو نسل و تو در را، شانمهمالت خواهندمی جویند،می مَدَد

 منزلاتِ  شاعور و  آناان،  باا  تقابال  زمان، درهیچ کهدار! هوش .کنند

ت اانساانی  کاه منزلاتِ   ،اختیار آنان قرار نادهی  در را، خود انسانی

 مفااهیم  کاه  ،ریفکّا تَ هار کاه   کان  فهام  و بادان  عقیم خواهد شد.

 اقیلّشَا   هایچ  باه  ،باشاد  کارده  خود ذخیاره  انسانی در پسندِحکمهمَ

ور جانِ خود، بار در صُلح، جزه هر عقیدۀ صالحی، ب .نیست محتاج
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تحمیال   چمااق، باه تاو    ای که به ضرب قَدّاره وعقیده هر کند.نمی

 شده باشد، خون آغشتۀ کهدینی  هر و .، قُلدُری بیش نیستشودمی

 تیمچاۀ  از اند،کرده فهم را اتریِّخَ کهآنان .کن تردید صداقتش در

 استشامام   آن از خاون  باوی  کاه  مکتبی، هر .کنندنمی گذر اشرار،

 .باش داشته تش یقینانیّحقّ به کنی،نمی

 درتقُا  کرسای  آدمیاان، بار   جاانِ  کاردنِ  بهاا بای  بدونفرزندم!      

 باه  جز که ست،ا جانوری تنها قدرت، و! نیست پذیرامکان نشستن،

 کند.نمی فهم ،خود بقای بر قوامیخون،  نشئۀ
 تادارک  خاود  دنیاوی  طام ِمَ ترازوی اوزانی برای خدا، از تا باش مراقب     

 تاو  نااظر  تاا  داشاتن،  دوسات  بارای  باش داشته کنارت در فقط را خدا !نبینی

 معاملۀ برای را، خدا نام گاههیچ که نکن فراموش. امور در تو وکیل نه باشد،

 خارج  در اگار : فرماود مای  پادربزرگ  کاه ؛ نکنی جاری زبان به خود دنیای

 در را، تاانساانی  خاودِ  بودنِ خود همۀ شدی،  پروابی درونت خدای کردن

 بانیاان  و یاان متولّ این داندکهمی خدا فقط داد. خواهی دست از زمانی اندک

 گاروه  ،موهاوم خاود   بهشاتِ  بهاناۀ  باه  را انساان  چقدر تاریخ، طول در دینی

 تاا ! باش خود مراقب سخت من از بعد! کنندمی و اندکرده مجهنّ روانۀ گروه

 تارا  دودمان انسانی ازآخرت ترس که کنندمی تو با کاری زنی، هم به چشم

 تاو  که، پیچندمی آخرت از ترسِ کالفِ در ایبه گونه ترا و. دنشانَ تباهی به

دینی  یانمتولّ دامانِ خودِ به ها،ترس این چنگال از فرار برای شویمی مجبور

 شود.میری که از آسمانی نامرئی اداره پناه بب
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 از. کنای  حفاظ  جانات،  صاندوقچۀ  در را اخاالق  کتاب کن سعی همیشه     

! فارارکن  توانیمی تا اینان، سمقدّ اصطالح به کتاب و ادیان کتاب رینمفسّ

 نکبتی در ترا، و کرد خواهند لبدّمُ حقیر موجودی به ترا نکنی، فرار اگر که

 بهشتی وجاود نادارد!   م وآخرت و جهنّ خواهند. هیچمی خود که اندازندمی

؛ یکه پای در این خاک دار را، تخود الّاِ مکن، باور سخنی را از اینانهیچ 

 و؛ خاودِ توسات   در تاو،  حضاور خاودِ   ،هسات  هستیِ این باور بزرگترین که

 زنادگی  از سرشار وجودی که توست خود زمین، روی بر باورها، بزرگترین

 برای تو. کنند محروم فهم حقایق از رات مبادا تا باش خود مراقب بسیار ست.ا

 هرظاا  فریابِ  شاوی!  آلاوده  کسای  هرِگَندِزَ به امباد شو؛ دهاخویشتن آم فهم

 باه  خطرشاان  کاه  اند شده روارپَ یپردازاننظریّه اینان، میان در! مخور را اینان

 تفسایرهای  فریب است. دین ۀلیّاوّ انگذاربنی بانیان از بیشتر بار هزاران مراتب،

 کاه  مهمالت هساتند این همیشه، کن!  فهم راخوب سخن اینمخور؛  را اینان

 دیادی  هرجاا  .نیسات  محتاج تفسیر بهافی شفّ مطلب هیچ .محتاجند تفسیر به

 کاه  دارد، نهاان  در مهملای  کاه بااش داشاته   یقاین  کنناد، می تفسیر را مطلبی

 رشاد  و شاعور  میزانِ اگر .دهند جای تو، در جان ،کردن تفسیر با خواهندمی

 خاواهی  باشای،  گاو جواب خودت به که برسانی ایدرجه به را، تافرهنگی

 برای فهم اماور،  ردت را،خِ تا مبادامراقب باش  .گویممی چه من که دانست

 س و مخلوقِ آن تفسیرها هستند!درّکه خود، مُ یری هدایت کنند،به تفاس

 خود درون هایدرستی فهمِ به روزی، اگر :گفتمی مپدربزرگ     

 .ماناد  نخواهد مجالی تو، قلب تسخیرِ به را یزیبای هیچ گشتی، نائل
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 صادور  باه  میلای  هاا، درساتی  فهمِ به جز را، خِرد هدَرگَ  داورانِ که

 نیست.  حُکم
 

 پایان سخن

 

 به پدربزرگی شده است، که جز هاست که لبریزجانم سال! مفرزند عزیز     

 و دیاار  و شاهر  هر به من، که چرا. کنمنمی باور را، عادتی هیچ او، تنگیدل

؛ کنممی فهم خود، در را او داشتنیدوست شمایل و مهربان، حضور ای،خانه

 عفریات  و .امنشاانده  یقاین  باه  خویش، باورِ در را، او بودِ همۀ و ،را او فهمِ و

خود، و با خاود باه خااک خاواهم      او در ه مِیمَنتِ حضورِ پُر مِهرِ، برا یتنهای

   .سپرد

 دو، در مادت  که، همۀ این کتاب را، باا دو انگشات  بدان !نوردیدۀ عزیزم     

نیاز بخشای را   خاود   .کس اعتماد کنمتوانستم به هیچنمی ام!سال تایپ کرده

باه دسات    و .ود نیز بارای تاو عزیازم نظام دادم    ، و خویرایش و تدوین کردم

یادگاار بارای تاو عزیازم     تا به افی نمودم، این کتاب را شخصاً صحّ خود نیز،

 محتاوای کتااب،   بادون اطاالع از مباانی و    ،قادری  نیاز  بماند. دوست گاران 

 ، تاا ایان لحظاه،   مود. بقیاۀ اهالِ منازل   را برای من تدارک نزحمت تکثیر آن

 از یک از خاانواده نیاز  هیچ و ها خبر ندارند؛کدام، از محتوای این نوشتههیچ

 ل  نیستند!طّها مُمحتوای این نوشته

 عیان تو بر -بود الزم تو در فهم کِشتِ برای که-داشتم  هرچهپدر!  دلبند     

 ایان . نهاادم  ودیعاه  باه  تو، تویِ در ،بودم گرفته مپدربزرگ از هرچه و کردم،
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 خاویش  همیشاۀ  جهلِ در یا و رسید، خواهی خود خویشِ فهم به یا که یتوی

- را پادربزرگم  نتوانستم عمرم، طول تمامِ در من که طورهمان !ماند خواهی

 دو تِمعنویّ همیشه تا کن چنین نیز تو کنم، فراموش -توست بزرگجدِّ  که

 ای،نگااره  تارین حقیقای  عزیازم،  تو   . کنی فهم خود جانِ در را، پدربزرگ

 .است گرفته نگین در را، ما نگار که

  کجااوۀ  در کاه  ای،دوشایزه  گیساوان  زیبائی قدر به ، مُسَکِّنی هیچفرزند!      

 مِرهَمَا  باه  سَافَر،  سُافرۀ  در را، دردمنادی  دل کند،می ای سفرانهش شِوَکولی

 مباارک  تو، به درمان ِدردِ من خلق شادی؛  که ؛است نکرده دوا خود، اعجاز

 از را، همتای خاود بی الحتِپُرمَ ظرافت گوئی، که !اتزیبنده خلقت این باد

-مان   پدربزرگ و ،متوأ بزرگ که پدر من است. برده ارث خدایان به معبدِ

 تاا ؛ ایام داشاتن داده دوسات  و عشاق  مشاقِ  تاو،  باه  دو هار  -توسات  جَادِّ  که

 واف؛ شافّ  جانات  و باد بار پُر عمرت .بخشیم تداوم جان تو، در را رزیمهروَ

 باود  و هست همۀ من، جانِ خدای! باد فرزند خَیرّات از سرشار وجودت همۀ

! بااد  نگهادار  ،خَیارّات  تکاملِ برای خود، الیزالِرحمتِ  فِنَکَ در ترا، شدِ و

هاای لبریاز از   بوساه  .رساندیم انجام به تو، با ما که کن، چنان مااز  بعد نیز تو

چهرۀ مهربان خود، هماواره باه یادگاار داشاته      در اشک نشستۀ مرا، عشقِ در

 .باش
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