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 مانتره

 ))سخن اندیشه بر انگیز ((

 )جلد اول(

 

 

 (   میثرا اَشوان)  

 

 

 

 

 

 

 

 





4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نویسنده :   میثرا اشوان 

 ستار : صفا مینوی اویر

 سرَسوَتی راحی جلد : سوفیط



5 

 

 گوید: اشوان

ه گذشتگانِ درماند  ممان من  جز به اصوا  ََریگوشِ مردمانِ 

 َند. فهم  نمییاوه سرا  نوایی  را 

  ند  َه شعورِگوش خود را؛قَفّوَفرمندم به هوش باش ! آنانی مُ

 اند . تربیت َرده ؛ به فهم آوایِ آینده گان

ربیت تست َه دیوارِ شعور را فرو می ریزد. ا شعار  تنها حربه ای

 تعالی خرد  متخصص می خواهد  نه مُستَحدَث .

>< 
 

 َارخانة در   َه خواهی خواند ؛را گُرگرفته  های تراشه این  حجاریِ  قلمِ         

لبی َنم   قمی حجاری برآن َه و سنگی  ام. داده صیقل بزرگم   پدر سامِ انسان

 ترا  فهمی است اگر .اندَرده هوارآن   را در تاریخ های عاشقانه همة ست  َه

 سبزِ یبیکرانگ به  را و ت شو  تا رفس هممن   با سام   انسان نقوش این  حجاری بر

                                 . َنم خِرد   هدایت

>< 
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 SARASVATIسوَتی و سَرَ      MANRTAدر تعریف واژ  مانتره                 

روایا  اسطوره های هندی   سخن دارای  نیروری سحر آمیزی  در               

تواند دانایی را ام اندیشه به عمل در آورد. این نیروی است َه می 

در  وداها ؛ و  .نامیده می شود    MANRTAمَانتِر(» ) مَنتِره»جادویی َه  

و قدر  آن در  به   در ادبیا   هندی ؛ نمایان گر  َالم مقدس است ؛ 

انجام رساندن  اعمال  جادویی ام طریق گفتار است . مانتره َالم مقدس 

و قدر  آن در به انجام رساندن اعمال جادویی ام طریق گفتار است .

فای بیماران و موجودا ِ میان آور  ام نیروهای خاص مانتره ش است.

 به بهترین صور  خوانده شود ) نه این «منتره » مانتره  اگر اورادِاست. 

نیشدها په او   درایزد راما .می آورداثرسحر آمیزی پدیدَه نوشته شود ( 

تی   ایزد بانوی آفرینش َالم و بالغت و شعر وَمانتره نامیده شده. و سَرَس

ار ان  َه شخص پارسا و درستکبه اشو  است َه در تنگاتنک با مانتره

رساند . )َتاب مبان و یاری می انتقال بالغت و ادب به انسانها است  در

 سرَار خانم ژاله آمومگار (   173فرهنگ و اسطور   ص 

فرهنگ َهن ایرانی؛ خط پدیده ای ام دیوهاست  و هنری است َه در            

منثره است تهمورث ام اهریمن و دیوان می آمومد. و مانتره  هندی  در  ایران   

َه صفت سپنته ؛ به معنی مقدس و فزونی بخش را به عنوان 
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پایانه می پذیرد و تبدیل به یکی ام بزرگ ترین خدایان ایرانی 

ند می گردد؛ َه هم َالم مقدس و برَت بخش پَمانسره سِ  به نامِ

سفید و وان ومنثره  ریشت ها   وهم موَل برآن. در  است

و به مبان آوردن   درخشان و پرفروغ اهورمزدا ) اسورا ( است

.  ناگفته نماند در یشت ها و ندیداد اوستا ؛  آن آسودگی و شفا می بخشد

بیماران محسوب می شود. َه   درمان ای ه یکی ام مهم ترین   گفتار درمانی

قابل توجه است َه  . راحی و انواع دارو ها دانسته اندج تیغقدر  آنرا فراتر ام 

یکی ام مهم ترین جلوه های تمدن در فرهنگ دیرین ایران ممین در مقابل دیوان 

ورد آ شت با بزرگترین همچنان َه مرت  سالح َالم وگفتگو بوده است  دانو بَ

باخواندن و بر شمردن َالم     DORAS RAVAوَ  رَ ورَسیعنی دُ   ممینی خود

ة ایران  گذشت  در اسطوره های تمدنتاریخ حقیقتا  مخصوص  به پیرومی رسید . 

استی این به رآیا .بوده است   گهر بار واال و  با توجه به چنین آئینی  چقدر   ممین

 ؛ براهیمیادیان ا  با قداره بندان  تفکر اصالدر چنین آئینی   شیوه ام شعورانسانی

 در خور  مقایسه می تواند باشد  . 

: شفای بیماران و راندن دِیوان و موجودا  میان آور  رسالت مانتره و دیگر        

 . َه با َالم  قدرتمند خود بر آنان پیروم می شود . اوست ام  نیروهای خاص

؛  در این واژه« MAN «مانتره  نامیده می شود  دها  نیشپه در  او« راما »ایزد         

 به نشان حمایت است .  « TRA « و    لقب نیروی متمرَز
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فرینش َالم  و  بالغت  و شعر ایزد  بانوی آ  SARASVATI« سَرَسوَ تی » و       

ست. ماد  او   پاسا و درستکار استفضلیت  َه فرد   ASAVANَه  اشوان  است 

   بر انسان آشکار َرده است .و سپس نگارش را    مبان را ایزد بانو ؛ نخست  این

 یهاها  عیناً ام نوشتهتمامی توضیخا  فوق الذَردر خصوص اسطوره)        

 .( به عاریه گرفته ام محقق ارجمند سرَار خانم  ژاله آمومگار 

................................ 
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ه در َیا منثره  یا مَنتِره  « مانتره » آنچه در این دومجلد َه تحت عنوان 

  ز معنا شده گرد آوری گردیده استبه معنی سخن اندیشه برانگی مبان اوستایی

 انتخابِ سخنان َلیدی؛ همه؛ به دست خود اشوان صور  پذیرفته. وجمع آوری و

 سهلامری چندان  ؛همت این اشوان است خود ها ومکاتبا  اشوان َاراممتنِ نامه

کری فمحارم  اشوان عاد  داشت درمقابلِ سئواال  اطرافیانِ میثرا .نبوده وآسانی

خصوصی برای آنها مکتوب نموده وتحویل  فکری خود  امور را بطورِ  نزدیکانِ  و

مادگی آتا برای سئوال  آتی  نماید. ونسخه ای ام نوشته را نیز برای خود نگاه دارد.

ت عنوان تحچینی اممیان سخنان َلیدی آن مکاتبا   گلَه امروم   اشدداشته ب

ه مفاد َ گردد. با توجه به اینره  تقدیمِ طالبان فکرِ اشوان میدومجلد به نام  مانت

این امکان وجود و  برخوردار است   مجزایی برای خود ام مفاهیم  هر مجلد

  اما چون وصیت خود جداگانه ارائه نمودبطور هر مجلد را  بشود  َه داشت 

ه دو مجلد ب او را با تقسیم  افکار امخاصی  های دورانبوده َه نوشته اشوان بر این

بر خود   بنده به عنوان نو  ایشان لهذا     مو عالقمندان تحویل نمائیبه خوانندگان 

 . م واجب دیده  تا وصیت او را عینا به جای آور

بدون هر مقدمه ای؛ عینا    ه مجلد دوم  َتاب مانترهَر است َالمم به ذ

م   تقدیدرج شده خود اشوانای َه توسط  دیف وشماره های مندرجهراستناد  با

 .گرددمیمحترم خوانندگان 

  «اشوان میثرا نو    -انتان؛ همواره سرشار ام شادَامی باد معنویت ج»             



11 

 

                                                   ><       

 اشوان گوید :                                                 

 خالقِ  ذِهنِ تو مَخلوقی  َخس است

 فهمِ این معنی بَسی تَلخ وَگس است

 در شعورِ هَستِ  خویش خلوتی َن 

 تا  رَهانی  ذهن   را  ام  بَند  َیش 

 چون رهیدآن ذهن امهرَِیش وََش 

 ََس َجا  بر تو مند  تیغی  به  خَش  

 اَلّهِ  جانِ  تو   جز تو ؛ هیچ    نیست 

 ؛ غیری نه میست  ش جزتودرجانِ تُوَ

 خویش را    مشغولِ  معنا   َن پِسر 

 تا  نیفتی  سَر در آخور    همچو َخر 

 آن خدای طبَل وصُو  و بُوق و هو  

  رسمی به خو نی یش؛ ی ها به تُند جز 



11 

 

فرمندم ! گنج را به رنج می یابند  نه به غَنج  . )اطوار و َرشمه و نام ( . اگر 

طالبِ گنجی  باید َه جانِ نادانِ خویش را به مَالطِ شعوری َالن ؛ مَرِمّت َنی. 

دگانی ای ست  در اطوار نشسته َه منواال تعالیمی َه به غَنج آمیخته باشد  بَدَاره

و  ن یک بار مصرف ترا  در نادانی اَسف باری؛  برای ابد  به گور خواهد برد .

عزیزم ! نورچشم پدر! آنچه دراین دفترگرد آمده و نوشته شده است   همه برای 

نم نوشته شده   همه برای توست. وهمینطور؛ آن نوشته هایی َه برای نزدیکا

ق باش  تا می توانی به معنا مآن تو. در خواندن این وآن نوشته ها دقیتوست وا

بیندیش َه معنا  تنها دروامه ایست َه ترا  به مقصدِ مقصود هدایت خواهد َرد. 

من این نوشته ها را به ردیف وشماره؛ ام شمار  یک آغام َردم . و تا پایان دفتر 

 نیز  تا ممانی َه عمری مرا باقی است  به همین مِنوال پیش خواهم برد . 

فرمندم! یکی ام مهمترین امور؛ برای تربیت و تعالیِ شعورِ آدمیان؛  بدان         

دراین امراست؛ َه فرد  با شهامت بیامومد؛ تا اقدام به َارهایی نمایدَه قبال حتی 

اندیشیدن در خصوص آن اعمال ؛ او را به سختی نگران و مضطرب می نموده 

. نندفهم َنها می آید است.گاهی آدمها نمی توانند شرایط مطلوبی َه به سوی آ

لهذا؛ مجبورمی شوند تا خود را به نوعی ما  َنند. چنین افرادی تحت هیچ 

شرایطی حاضرنیستند ام داشته ها؛ وتربیت والدی خودَه به آنها تحمیل شده است 

فرد را یک عمر در همان جایی َه قرار  دست بردارند. این فاجعه ؛ بی تردید 

 آغام شده است َه عدهممانی ی بی پایان بشری امَند. رنجهاگرفته مُنجمد می

با محق دانستن عقایدخود  حریم مندگی انسانها را درجمیع  گرای شیاد و حیله

د انبهانه نموده جها  به نام خدایان  جوالنگاه مطامع خویش َردند. وخدایان را

یلة وس بدین  به خدایی اتصال دهند تادر قالب تَقَدّس  های خویش راتا نکرده
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آنچه ؛ درچنتة خویش اسیر نمایند . وانسانی ما را  ام فهم حقایق هستیبتوانند شعور 

 بشر تمام َنند .  می خواهند را با جان  انسانی نوع 

فرمند عزیزم! بیاد بسپار  َثافت امآن روَثافت است؛ تا ترا       

را امآغشته  وچون خود َند. و پاَی امآن رو پاک است  تا ت

 م .تا چه گفتبه معنا بیندیش !  شدن به َثافت بام دارد . 

عزیز پدر  فقط خواستم بدانی َه شروع این نوشته ها به تابستان سال        

گردد.َه آغامی برای بدبختی هزار بار  ملت هزاروسیصدوپنجاه و هفت باممی

ونخواهدگرفت. شعورِ  هایران. ملتی َه هیچ گاه امتاریخ درس عبر  نگرفت

مذهب آلوده شده است   َوتولة این ملت درمانده َه به طاعون و سرطان دین و

هیچگاه او را مجالی نخواهد داد ؛ تا این هویت گم َردگان با هویت  به حقایق 

 هستِ خود دست یابد.

اند؛ نوشته شده ودرپی شماره خورده  همانطوری َه به ردیف  معانیی تمام     

شمار  آنها صور  وهیچ دخل وتصرفی درپس وپیش َردنِ مده است. هم آ

 چنین َنید. در حفظ آن شما نیز  نگرفته است.

برای  و را فقط برای تو نوشته ام.رمندم! َه بسیاری ام این معانی به یاد بسپار ف     

 غرق در منجالب را فهم َنند. نوه هایی َه شاید رومی  این خاکِ

َه تاآن روم؛ نوه ای جز تو نخواهم داشت. تاآنان را نیزدرآغوش دانم اما می     

 خود را در بهانه های ایی هستی َه ترا درآغوش گرفتم  وتنها نوه بکشم. تو 
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شدم و  گینَودَانه ا  غرق َردم. و با لبخندهایت خندیم و باگریه هایت اندوه

ا   درشعفی وصف ناپذیر فرورفتم. الجرم حضور تو در جانِ با صدای َودَانه

 من؛ بر من؛ مقدم است . 

گردد. هرچقدر فرمندم! حماقت؛ به محدویتِ شعور بام می       

تِ او وسیع ترخواهدشد. حماق شعورِآدمی محدودتر باشد  دامنة

عزیز پدر تاریخ هیچ ممان به نفع فردی تمام نمی شود  مگر این 

 هَردَه  هزاران انسان بیگناه را قربانی اهداف آن یک نفر

 باشند.

َنیم  فرو می امَودَی  درذهن پاک و سپید اطفال خود  عزیزپدر ! وقتی

مذهب  اممدارکِ مستدلِ علمی قوی تر است  دیگر نباید انتظار داشته  َه دین و

باشیم َه َودَانمان در سنِ بزرگ سالی  ام ذهنی پرورش یافته وتحلیل گری  

چرا به َودَانمان ام طفولیت هیچ ممان نیندیشیدیم َه برخوردار باشند. 

لیس واهریمن  ایم؛ و می آمومیم َه مدام موجودی به نام شیطان  یا ابآموخته

درتعقیب آنهاست  تاآنها را ام خدایی به دورَند َه هیچ ممان اورا نه دیده اند  

 و نه خواهند دید. 
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هست.  َار   و قَیّم همة امور آنها نیزنه تنها همه جالب اینجاست؛َه آن خدا      

ت. نیز نیس دخالت در دستورا  صاد  او توان   بلکه موجودی است َه َسی را

همگان موظف هستند؛ تا همة گفته ها و دستورا  این موجود نادیده را َه اما 

 متولیانش اعالم می َنند بی چون چرا  باور دارند .

فرمندم! رفاقت هیچ گوسفندی باقصاب  عاقبت خوشی     

 نخواهد داشت . 

نامی دیگری َه به او می دهند  موجودی است به غایت نادان  آن خدا  یا هر      

وََلّه شَق  َه سعی داردگاهی با مهربانی های  رخوانه توم بی رحم و خووَین

خود  فرمندان آدم خود را متقاعد نماید  َه سرنوشت آنها برایش بسیار  فریبند 

مهم است. و با تکبر و نخو   مدام؛ با به رخ َشیدن بزرگی ودانایی خود  

مخلوقاتش را حقیر می شمارد. ومدام؛ نصایحی را به آنان حواله می دهدَه در 

می ؛  با طعمه اش نصور ِ عدم اجرای آن نصایح نیز  آنان را به َیفری َه گرگ

 مرا َه خودش  نادان بیاید و منِ آدم  ام او خواسته ام تا؛ انگار می دهد. َند  نوید

 ل  ودرعم خلق َرده است با نصایح  بی پایه اساسش عالج و چوپانی نماید. اما

ه هیچ نیست  بلک امور َاره وااَلّفی بیش در عمال می بینیم َه خدا  نه تنها هیچ

ندارد. اما با میرَی و شیادی  نگهداریِ جانِ مخلوقا ِ خود مهارتی هم در

متولیانش  می خواهد  نقص خلقت خود را به عهد  من انسان بیندامدَه فریب 
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شیطان است. می خواهد با این  همانشیطان نامی را نخورم.َه خود او نیز  خالق 

درمانده هوار حیلة مَزوّرانه  خطای َثیفِ خلقت  خود را به نوعی  به گردن من 

مرا مقصر جلوه دهد. این خدا  موجودِ هولناَی است؛َه گویا  علی رغم  نماید. و

ا را ندارد. و انتظاردارد ت مخلوق خود همة آن قو  و تعالیم  توان مقابله باشیطانِ

َنم  منِ ناقص الخلقه  به هر بدبختی ممکن  در مقابل این موجود نامریی قد عَلَم 

ان َنم  هم نمایم. تصور می  روسفید ؛دار نکبت بار گیرواین را در تا آن خدا

بهتر  َه شیطانِ بی َتاب و بی پیامبر و بی تعلیم  به عَرصة حاَمیت هستی تسلط 

َه نه جهنمی بر من تراشیده است و نه فاحشه خانه ای به وسعت بهشتی َه  یابد.

نسان  بدون هر وعده ای با منِ ا شیطان؛  متولیان شیادِ آن خدا وصف َرده اند. 

َه باید بکند و یا  نکند. به هوش باش فرمندم ! َه  َند؛ و یا نمی َند آن می

ه ب این است َه قبل ام فهم خدا و شیطان و ایادی آنان؛  نخستین وصیت من به تو

ن فرمندم! به طَبَقِ ای  .خودِ انسانیت َه پای در این خاک دارد  توجه َنی

 ای  نه به طبقا  آسماندرآن نهادهخاک بیندیش َه پای 

َه َلیدِ فهم همه تو؛ درخود توست. وقتی َه ترا به آن نوید می دهند.

در تو بِنا نهاده است نمی باشد. چگونه قادر  ؛خدایی  قادر به رفع نقصی َه خود

 بانی آن است  به حیلة َتابها وپیامبران وتعالیم   است  نقص خلقت ترا  َه خود

را  بلکه شیطان را نیز؛ به حال خویش    مرتفع نماید. نه تنها خداهولناک  خود
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خویش را  درخلقتِ این َُر  بی مقصد و مقصود رهاَن  تا مگر حقیقت انسانی

بام یابی. فرمندم محمد  پیامبرعور  نمایان و برهنه گان سرممین عربهاست.  

 ن تا اواخر قرن دومجماعتی َه به شواهد  قطعی تاریخ  چه منانشان و چه مردانشا

هجری  حتی در پوشاندن عورتین  خود در جهل و نادانی به سر می بردند. و منان 

 آمد بودند. این دوران؛ه گی و عریانی در معابر در رفت وو مردانشان درَمال برهن

همان دورانی است َه به گواه تاریخ عینی حجاریهای موجود و اَتشافا  

یران ممین  نه تنها ام پوشش َامل برخوردار بودند  باستانشناسی  ملت ومردمان ا

 در پوششی تمام غرق بلکه خدایانشان نیز  همچون آناهیتا ومهر و ورونا و غیره  

 بودند.  

فرمندم ! خودآگاهی و داشتن سواد  می تواند به شد         

َه ما مدام  تجربة ما را امحیا ِ پیرامونمان افزایش دهد. این

رامان های نو ده باید افکارمان را امنفوذ اندیشهاحساس َنیم َ

نگاه داریم  سامانة عصبیِ حسی ما را مختل خواهدَرد  وحافظة 

یادگیری ما را برای فهم امور؛ به نوعی؛ مبتال به انگیز  تدافعی 

خواهد نمود. تعصب  یکی ام ابزارهای مهلک ذهنی ماست  َه 

 خشد  تا به داشته هایرا در مقابل هر پدیده ای مصونیت می ب ما
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موجود ذهنی ما تعرضی اعمال نشود. با چنین شرایطی   خود 

ماهم   درطول ممان به نوعی به متعرضی خطرناک مبدل می 

 .  شویم

فرمندم! وقتی ما توانستیم ؛ اوالدِ پاداش پذیرِ مغز را  َه حوصلة ما را برای      

ی َه مجبور به نخستین هیوالی شنیدن و یاد گرفتن تقویت می َنند؛ تربیت َنیم 

ترکِ ذهن ما خواهد بود؛ تعصب است. عز  نفس؛ با درست فهمی  برای فلج 

َردن تعصب  نقش مهمی دارد. درست فهمی به این معناست َه ما بتوانیم 

استقالل؛ و پرورش وتربیت ذهنی خودمان را با موامین علمی ممان انطباق دهیم؛ 

ل ادیان؛ َه هیچ پایه و اساس علمی ندارند. وقتی نه با مهمال  َتابداران مجعو

ذهنی به باور پاداش ستانی؛ ام نوعِ جنسِ فهم؛ عاد  َرد  همواره در تعقیبِ 

دالیل مدغنی برای آموخته های خود خواهد بود  تا پاداش خود را؛ َه همان فهم 

 یام امور است   به دست آورد. هر ذهن وتفکر سالم واصالح شده ومستدل  برا

مدودن خرافا  وتعصب  ام همین گذر  به تکاملِ خود خواهد رسید. سعی َن 

هستی اخذ  تا ذهن خود را عاد  دهی؛ َه ترا در مقابل هر ادراکِ عقالنی َه ام

 می َنی آماده دریافت پاداشتی به نامِ  فهم َند .
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آدم همان قدر می تواند احمق باشد  َه یک شب        

قطب نمایش خود را در شعله های  دنِبا خراب شه ؛ َه رِپَ

  با ؛شمعی قربانی می َند. وقتی باور داشتی َه مریم داغِ 

ه می تواند فرمندی به دنیا بیاورد َ  دخترانه ای گیه باَر

شعور    گورِباشد سدُپدر  و هم پسر  و هم روح القُ هم

 نده ای.انسانیت را با همین یک باور برای همیشه ََ

فرمندم! اعتقاد به مبانی َتب ادیانِ به اصطالح مقدس  هیچ ممان نخواهند        

ری های دینی  امگذاشت تا تو به لذ  فهمی درشعورِ انسانی خود نایل آیی. داده

 ؛ شعور ِترا تربیت نخواهدَرد. خدایی َه باقطعی والیتغیر است. هیچ قطعیتی

ساخته ای را  را  و احکامِ خود ودمتوسل شدن به مور  سعی دارد نقصِ خلقت خ

 برای رفع آن نقایص به نوع بشرتحمیل نماید. بطورقطع یک جایش لَنگد می مند.

در غایت منجمد هستند  َه تردید  دین مداران  جماعتی بهبی

  گیرم َه خدایی باشد فرمندحرار  عِلم مصونیت یافته اند.مقابل 

دچار نقص  لقت  مخلوق خویش رابایدگفت : وقتی خالقی ام روم نخستِ خ

شود میتنبیه ن َند  دیگرتحت هیچ شرایطی به جبر وشعور برای فهم امور می



19 

 

نقایص چنین مخلوقی را درمان َرد. خدا  خَر  پا  و داربستی است َه عده ای 

الش  به نام متولی دین  قرنهاست َه خود را ام شیاد و فریبکار و دغل بام وََ

اند تا بتوانند  با ایجاد ترس و رعب در جان قلمدادَرده برگزیدگانِ آن خدا

فت خوری تاریخی خود را تقویت َنند. واال تا امروم هیچ آدمیان  سَروَری و مُ

مال وَشش و خاخامی  موفق به َشف واختراعی مختصر وحقیر نشده اند  تا 

خّص تِشَابزاری و دارویی بشود برای نجا  بشریت. این جماعت؛ با وراجی های  مُ

اند  جز تخریبِ اذهان عموم؛ هدفی ندارند. و با مابانة خود َه بدان تعلیم دیده

فاسدَردن شعورِ مردم به چُماقِ خرافا  و تزویر  منافع تاریخی خود را هر روم 

ه فرد منحصر ب َنند. مراقب باش در دام این شیادان  بیشتر ام پیش تقویت می

 انسانیت به ساعتی  تباه خواهد شد.تاریخ گرفتار نشوی َه رومگارِ 

چسبیدن به نابخردی  توانِ امنیت آدمی را؛ در این دنیای هولناک باال می         

برد. اگر توان مقابله با تیغة تیزِ خِرد را نداری  قدم امچهار چوب نابخردی ها بیرون 

 و فهمنگذار  چرا َه دانستن  در نهایت ترا  به جهنمِ فهم هدایت خواهد َرد  

 قادر است همه ترا  ام باورهایی َه ترا به اجار  خود گرفته است تهی نماید. 

مانند حشرا  تکثیر می  نیز باور  اگر متولیانِ خدا      

 به پیری نمی رسید.مانند امروم  هیچ ممان به  خداشدند  

 نسلی َه پیش روی من و توست؛ گوری  یقین َن فرمند! 
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تا برای   ای برای خدا مهیا َرده اندپوست پسته  قاعد   به 

امل به سوی تکابد  خدا را دراین گور حقیر دفن َنند. و 

 اخالق انسانی خود گام بردارند.

 میثرا اشوان تو  پدربزرگ                                                                      
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 ...  3سخن   

 : فرمودند توست  بزرگ دَّه جَ  رومی پدر بزرگم         

 ندتوایممان نم چیه  شودیم دهیچیپ شعار  درقنداقِ َهی شعورفرمندم !          

  بلندِ َرامتِ بالغانه  به شعوری راحرمت َن َه یخِرد َند.فهم را شیخوی تعال

 ه حبسب مکتبی  منزلتِ ترا هر انسان  توسط َند. هرتعریفی امرا  معنا می انسان

را قربانی خود خواهد َرد. مراقب باش! تا فریبِ  خواهد َشید  ومَنیّت توی انسان

 بدان فرمند!َه هیچشود را؛ نخوری. دربُغچه هایی مَریّن عرضه می َلماتی َه

 د. بَزَکَننمعنای درستی را  برای انتقال به شنونده  مشمولِ َبزک نمی

  .مندمکان  موج می بی محتوایی درآنَنند َه می خرج جایی ؛را

 االو محتاج دروغهای بزرگ است. آدمها َه نه انسانها نشستة به ترس  شعورِ         

 قانه محق این انسانها هستند َه جزحقیقتِ. دوام بخشد را بقای خود نمی تواند

یال مُردن َه خ   موجودییز پدربسپار عز به یاد خویش فهم نمی َنند. درباورهیچ 

تو خود را آماد  مُردن َن  تا آفرینشِ  شد. هیچ ممان آفریده نخواهد ندارد 

 دارند؛دوست  خویشفهمِ  به گورسپردنِبرای  آدمها خویش را فهم َنی. 

تا  .جهل فروببرند به خوابِ ؛ی َالنیدروغها درقنداقِ را  خود بلوغ حالِ دررشعو

عزیزپدر! نخبه ترین معانی را درشعوری  مندگی َردن را فهم نکنند فرمندِ

جستجوَن َه به هیچ باور باطلی آلوده نشده است  مگر باوری َه به حقیقتِ 

 علم و تحلیل و تحقیق   مزین شده باشد. 

>< 
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 ...  2سخن

 چگونه مردم این َه بینممی چه خوب.اسففت 2212 سففال اسفففند 22امروم      

 امیب به قبل در تاریخ  های دورغ ترام بزرگ دروغی درتکرار دوبار  تاریخ  با

اند. جماعت تحصیل َرده ای َه با َُلفتی مدارکِ تحصیلیشان حَلق  شده گرفته

  َنند.آدمی را مسدود می

 برای همواره اسففت َه آدمیان جاوید همیشففه دروغ تنها شففادی نظرمن  به     

 ردیخ آن چرائی به آنکه اند  بی سففپرده پایان بی  های رنج به  تن آن  َسففب

مه شهر  مو خیابانهای در برسد َه  مردم این داد به من باشفند. مگرخدای داشفته

 تپش در شومی عواقب چه دانند َهنمی ها بیچاره هایشفان تنین اندام اسفت. این

 دراخواه گریبانشان عنقریب است َه شفده جمعیشفان  نهان دسفته هوارهای این

 و د.هستن آنان درجمع هم  دانشگاهیان جامعة است َه تأسف بسی جای .گرفت

 من .ندَشمی هوار ها درخیابان آنان درمیان هم علم ؛  نخبگان اینکه بارتر تأسف

 ها  خونِبدبخت گویی این.باشففند  مملکت این علمِِ نخبگان تردید دارم َه اینان

  به را  اصالً است شده ریخته برخاک قوم همین توسط سفت قرنها راَه تبارشفان

و نمی دانند خون آشفامی چون شاه اسماعیل صفوی با تبار او به نام  .خاطرندارند

 خفه ارتباط این در نیز فهیمان واقعی  اجداد آنان نکرده اند. و  تشففیع چه ها َه با

پیش تا امروم   قرن چهارده قوم  ام همین اند َه َرده فراموش اینان .اند شففده

 ردمم همین وبرادران خواهر و پدران و مادران َه تبارِ اینان اسففیرَردن با چگونه
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 ردهب عریان و برهنه دربامار ممکن شفکل ترین فجیع به را آنان گروه بودند گروه

د ح این تا   مردم چرا این. اند َرده بغداد و بصره و مدینه و وو.... حراج فروشان

مده بودند  همین جماعت دین و جن  َه دانندنمی دارند  چرا تاریخی فراموشففی

 غالم عنوان تحت منانشففان و دختران و پسففران به وخواهرانشففان  و مادران به َه

 دربند مقو همین. است بیشعوری  ملت ملت یقین دارم این .اند تجاومَرده وَنیز

ساسانی  خاندان وشفایستگانِ بزرگان به باتجاوم بود  َه خود مانده تناسفلی آلت

 نهمی گان وفرهیخته گان وشففاهزاده منصففبان صففاحب ام سففرممین  بسففیاری این

 .َردند خودَشی به ساسانیان  وادار را در دوران مملکت

دو قرن تمام  بعد ام حملة تامیان دراین مملکت  جزَشتار وتجاوم وغار           

ودو اصففال َتابی و قلمی نب.یه مبان پارسففی نبود نوشففتن راحق هیچ نبوده.َسففی

سی بی قرن  ب بنویسد. تاریخ ایران ممین  امآن دو بودتا نمانده نمانده بود. وَسی

شوخی نیست  دو قرن سکو  ِمطلق فرهنگی. آن هم در سرممینی َه  .خبراست

مانده  تاریک چقدر سففال دویسففت آن در جهان مدیون فرهنگ اوسففت. تاریخ

حتی یک َتاب ام آن دوران در دست نداریم. همه در آتش جهل اعراب   .است

 د  درخو َش تبارآدم نیز  چون اینان مود  هم خیلی َه بینممیخاَسففتر شففد. 

 منان شان  بامفتشین بسفتة در اتاقهای در َرده  تن بر  دین لباسِ اراذلِ پرتو مشفتی

 یمحر به چنان. َردندمی با اجداد این ملت تبارشففان َنند ه ودخترانشففان  همان

 دانممی .نخواهدگنجید باورشان در َه شفد  تجاوم خواهند انسفانیشفان مال جان
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 مسففخره   وباورهای عقاید ام دسففت  توانسففت نخواهد  نادان  قوم این  بام  َه

رومی َه عربها به سرممین من؛  .بردارد اندلمیده درآن َه دینی خود مسفخره تر

حمله َردند  دردسفت ملت من ابزار تمدن بود  و درسفت عربها شفمشیر رومیان 

سففارش داده شفده توسفط سفلمان فارسی ؛ حاال در دست ملت من  َاسة جهل 

   َه بینممی را روم آن اسففت  و در دسففت عربها  ثرو  و رفاه سففرممین من. من

 نه .ردَ خواهند چه ها خودتان و منانتان  تنان و انتانبادختر  شففیونهایتان  میان در

 رپ سفففر  اماین هم  را فارس خلیج نشففینهای شففیخ بلکه ایران    درداخل تنها

 بی اد ووبیسو نادان مردم این َنمنمی گمان.گذاشت نخواهند  نصیب بی برَت 

 یا حوصله امتاریخ َه یهودی های هامیدیسم  بر سرشان می آورند اصالً  اطالع

 حمیلت و یهودیان   با تامیان همین بفهمند َه بخواهند باشند  و داشفته فهم برای

 در شانتبار را َه آنان پارسفی فرهنگ و تمدن َتابهای همه آنها  به َتاب یک

  گونهچ ببینید .سومانیدند خود حقار  های درَوره بود  َردهذخیره تاریخ طول

 له دال فروشان  این خدا قربانگاهِ  به دوباره   جمعی   دسفته خود را در فریادهای

 مروما خیابانها  َه درهمین  نخواهدپائید  َه چند ممانی دانممی .َنندمی هدایت

 دخواه چرَین ناتمام دریده شد  آنها درشیوَنی  های َشند  شکممی هوار درآن

 .    بمانم ومنده را  روم آن ببینم تا .شد

>< 
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 ...   1سخن

 َه.است آدمیان حیا  ذخائر عاطفی ام هزاران یکی دخترعزیزم  محبت     

 ایبق تواندمی .َندانسانی تراوش و تربیت اخالق خود  ام خزائن اگردر ممان

 َنیم. معامله  تا با عالئقمان اندَه ما را آموخته .َندرا قرین معنی آدمی

 هخواهند  نمی  تاختن رابرای محبت هایند َه آدماین     

بَنّایی تعالی  ت را  درتا مُحَبّتَ  باش ساختن. توانسان  برای

 خویش بکارگیری.

یا تکلیف محبت مارا در خصوص روابط  .َند خراب محبت  ما را قرار نیست     

 لو طرف و .شوی ساخته َن؛ با محبت عاطفیمان  شعور دینی ما هدایت َند. سعی

ری ش تجهیز شد هیچ خردی چنین به َه انسانی .باشد معنا  عاجز  این فهم ام تو 

همواره سعی شما بر این باشد  َه میان آنچه  .بود نخواهد وی را توان تسخیر

َنید  دیواری به بلندای تاریخ  بنا َنید. درماندگی آدمها  دانید وآنچه فهم میمی

ده ا تمام شبیشتر در این معنا نهان شده است َه  دانسته ها  وداشته های خود ر

دانند. و رسیدن به فهم را قربانی دانسته های خودَرده اند. واصال رنجی ام خِردِ می

 َنند . ناقص خود فهم نمی
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بدان فرمند! صحت و سقم هرعملی  دربارِ مثبت ومنفی آن عمل متجلی              

 است .

است برای نه خَیّرا  را مرمی است معین و مشخص  و نه شَر را حدودی        

 تعریف .

 خدائی َه مختص خوداوست. َن فرمند!َه خدای هرانسانی فهم      

شود  شعور انسانی انسان را  برد  خود به اشتراک گذاشته می

 خواهدَرد. 

گذارد  در صحت آن تردید نکن. َه درتو  نشاطی پایدار بر جای میهرعملی     

خسارتی وارد نکند. هیچ ممان سخنانِ َه  به اخالق انسانی تو  مشروط به این

تواند شعور آدمی را بار ور َند. وشعورِ سالم  به اخالق  وتربیتِ شعاری نمی

همواره درخویش؛ نمانی  بلکه  محتاج است فرمندم. تالش َن  تا تجربه شده

 دارند اد شده  ع گرفته تعالیم دینی ایرانی  براساس باخویش؛ بمانی.َه جماعت

مور وتعصب را مالک ا نیز  جبهه گیری خودشان شعور انسانی مقابل در حتی َه

 ای  فاجعةدرمانده جماعت چنین فهمِ اموری به نام شعور  برای مشقِ  .قرار دهند

 امااین نکته را نیز ناگفته نگذارم َه اَثر منانی َه به پاک .است فرمند هولناَی

آن دسته منانی هستندَه دامنی وعفتِ خود وسواس به یقین نشان می دهند؛جزو

بیشتردر معرض آلوده شدن قراردارند. چراَه؛ این منان  نسبت به بقیة همنوعان 
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خود  با توجه به حسِ برترطلبی َه درخود  نسبت به منان دیگر احساس می َنند  

به راحتی گرفتارِ عواطفِ افراطی وحس مرض آلوده ای در رابطه باعشق ورمی 

 این رابطه  بشد  نیز قربانی می شوند . هستند. و ای بساَه  در 

و اما سخن دیگر دختر عزیزم! َنترل َردن دیگران به این معناست َه ما منافع      

خود را در خطر می بینیم. وقتی ما َسی را َنترل می َنیم  مخصوصا َسی را 

 دَه دوستش داریم  این َنترل به این معناست  َه ما بیشتر ام آنکه نگران فرد مور

نظر باشیم  نگران امدست دادنِ منافع خودمان در ارتباط با فرد مقابل هستیم. عموما 

گر  ام اعتماد به نفس ضعیفی بر خوردار هستند  همین امرآنها را آدمهای َنترل

وا می دارد تا امآنچه َه در اختیار آنهاست  به سختی وتحت هرشرایطی محافظت 

 ؛ هولناک ترین عمل ممکن می تواند باشد . گرَنند. نوشدن  برای افراد َنترل

گاهی َسانی در مندگی خود رنج های فراوان توام با درد وسختی را تجربه      

می َنند.  دسته ای ام این افراد؛ به دلیل همین سابقة منحصر به فردی َه در خود 

ود خسراغ دارند؛ خود را به عنوان یک برتر  نسبت به دیگران ارمیابی می َنند  و

را هویتی برتر ام همنوعان خود می بیند. این نگرش غلط  می تواند فرد را درطول 

  َه گرمبدل نمایدممان  به یک آدمِ خودخواه وخود برتر بین  و تک رو و َنترل

جز خود  هیچ َس را نه تنها قبول نخواهدَرد  بلکه  باور  و قبول هر امر محکمه 

ناک خواهد بود. ای او امری ناممکن و دردبرتامه و نویی  در مندگی    و پسند

َسی را دوست بدارید  َه به شما احترام می گذارد. منشاء و پایة احترام به فهم 
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انسانی و شعور تربیت شده بام می گردد. اما منشاء دوست داشتن  به احساس 

بستگی دارد َه سعی داریم با حفظ ظاهر؛ ثبا  یک احترام مصنوعی را پایه ریزی 

یم. وقتی َه ما آدمها آموختیم َه می توانیم  بدون تکیه َردن به َسی  همة َن

نیامهای شخصی وامیال فردی را اغناء َنیم  دیگرمبتال به طرم تفکری نخواهیم 

شد َه حتما باید َسی را برای حوائج شخصی   وفردی خود استخدام نمائیم. 

ت است ی با دیگران  در این حرَاحمقانه ترین رابطه  و بی ادبانه تری ارتباط انسان

 َه ما افراد مورد خطاب خود را با اعطاء امتیاماتی ویژه  وادار َنیم تا درَنار ما 

 بمانند. تا موظف شوند اَعمالی را به انجام برسانند َه ما به آنان تحمیل َرده ایم . 

هایمان فرمندم! وقتی ما سعی داریم تا خودمان خودمان را در ارتباط با درد     

درمان َنیم  ام یک نکتة مهم به سختی غفلت ورمیده ایم ؛ و آن غفلت این است 

َه   ما خودمان را   با اختالط با همان رنجها َه در ما هستند شریک می َنیم.این 

مدامِ همان رنجها و دردها  َه سعی داریم ام شرشان خالص شویم.  ریعنی تکرا

نهان  شده اند  صداقت ارتباط خودمان با تا وقتی َه رامهای پر رنجی در ما 

خودمان  دچار مشکل خواهد بود. واین امر درمان ما را نه تنها در پی نخواهد 

داشت ؛ بلکه با یاد آوری آن رنجها و سختی ها َه مدام در رمز آلوگی خود نهان 

شده اند  در ما تقویت خواهد شد. راه حل در این است َه ما بتوانیم با شهامت 

ام  ام سرپوش گذاشتن بر رامها ی دست نیافتنی درونمان  با َسی َه تم

سو گردیم. و او را شریک درون خویش  درشناخت ما می تواند متبحر باشد هم
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َنیم  تا حس خمودگی و قفل این صندوق سر به مهر را به َمک فرد مورد اعتماد 

 ویم . اقف شخود بشکنیم. تا هر دو بتوانیم به حقیقت محتوای این صندوق و

دختر عزیزم!وقتی دوست داشتن مایة رنج وآمار شد  یقیناً پای عقالنیت درآن      

 .می َند ما را برد  حوائج خود جایی ندارد. حس به دوست داشتن به تنهایی 

  تنها امری است َه آدمها را ام درون و همانطورَه حس به مادیا  بی هدف

 برون متالشی می َند . 

>< 

 ... 4سخن

 روام د نتوانند ها  دانسته اگر خورند  دردی نمی هیچ تنهائی  به ها  به دانسته     

 .دش خواهند اعتبار و خطرناک آور و فاقد بامَنند َسالت آدمی روی به را فهم

 برای را دانش آن پذیرش و ظرفیت بیامومیم  اول َسی به را چیزی اگرقرار باشد

 شخص به داریم آن در آموختن و تصمیم اراده راَه آنگاه  آنچه .َن مهیا او

 داشته ومخود نوآم راَه آنچه تنها صور ؛ نه این درغیر َنممنتقل َنیم. تصورمی

ز َه در نو نی های با آموخته ایم  بلکه است  ام اوگرفته بوده  نیز آن به ومعتقد

و  ن اَتسابا  .وگاه  همان خواهد نگریست تردید دیدِ َنیم بهجان او روانه می

نابود  خود او را قدم اول در شد  َه او خواهند در دست خربمُ خود  سالحی

را چ بودید؛ َه شد. ام من پرسیده خواهد دیگران متوجه و بعد دامنة آن َند می
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ای هیچ راه مودبانه برای این َه یقین دارم  .نکردم تعجب مطلب آن ام شنیدن

 اد داشتهی به همیشهوجود ندارد؛ تا بشود شعور را؛ به این مردمِ بیشعور؛ انتقال داد. 

 وحةسر ل َه َنیمی مندگی ایدر جامعه باشم؛ یا نباشم  وقتی من باشید  چه

 است  نباید ام چیزی داده شکل ابر بیشعور دین مداران را  تعالیم امورآن

 یایدر جامعه .است شدنی ای جامعه ای  در چنینو حادثه اتفاقهر  .َنیدتعجب

ا  ر حکومتشان احکامِ هستند  مشروعیت   مدعیقانون گذار آن متولیان َه

حاَمیتش نیز   َرسیاند  وَه در آسمانهاست  اخذ نمودهنامرئی امموجودی

 رایب جالیجائی  م ماند  درچنین نمی تعجب برای استواراست  جائی درآسمانها

 .  تو نخواهدماند انسانی شعور توسعة

 ملت پاچه خوار. نیست شعور مدرس مُلّایی  هیچ بدانیدَه     

رین جزو ناب تباید  این ملت را    تربیت شد  این جماعتندایران

َه می توانند جلو دوربین چراملت های دنیا به حساب آورد؛ 

د؛ آنان سئوال می شوَه ام مطلبی بیانهای فیلمبرداری؛ برای 

دون بایی استادانهبه شیو  علی رغم حقیقتی َه می دانند  

شرم  دروغ هایی را با اعتماد به  نفس  بیان َنند  َه   احساس

 هت و حیر  فرو ببرد. ترا در بُ
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 َنی؛ دیگر ام شما تعجب ها بار  ده رومانه باشد  شما اگر قرار دخترجان       

ام  تهآموخ ام انسانهائی باشم َه دسته جزو آن ماند  شاید من نخواهد باقی چیزی

 اژ  بیو ذهنم  ام این لغاتی خزائن بدلیل ضعف هرچند  گاهی .َنم َمتر تعجب

لق در خَ  مردمانش َنیم َهمی مندگی وتو  درخاَی من طلبم  اما می معنا  یاری

ت در جان این توسعة حماق .هستند  رومگاران برانگیز  ام سرآمد امور  عجب

هیم َرد  َه شما است؛ َه امکان ندارد به آنان تف جماعت بقدری ریشه دار

انسانید  و بایدَه ام خمیر  خردتان  برای امور روممره خود  َمک بگیرید  نه ام 

 خواهند .فتوای مالیانی َه همة مَنیّت شما را برای خود می

ممانی َه قوم یهود  باآن تاریخ دور  ام  امرومگاران خاک اینجا !دراین        

 خودی وغیرخودی  تقسیم امورمیانِ َردند  همه رخنه خاک مجعول خود  براین

 َه ما را تکه تکه َرده است  َاهنان و تنها اسالم و متولیان آن نیست.استشده 

قرن هاست  با روانه َردن دروغهایی و هامیدیسم ها خاخامهای دروغ پردام یهود  

اخته ساند. بخشی ام تاریخ اریخِ ما َارخود را با این مردم تمام َردهَُلفت در ت

حکومت هخامنشیان یکی امهمین دروغ هاست. تخریب تعالیم مرتشت نیز شد 

یکی دیگر امحیله های َثیف این قوم است.َه تقریبا ام یکصدوپنجاه سال 

دروغ  ین اند. اصال َار دگذشته  به این طرف درحلق تاریخ این ملت فروَرده

 شیبا در تعجب مدام َه َنی عاد  سرممین پردامی وفریب است. اگر در این

 پس .شد خواهد سیاه اند  َرده ر سَ به َه سیاهی همچون  چهارقد رومگار 
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نی. نک اعالم را؛ بودنت  غیرخودی پیغام َردن تعجب با َه باش خود  مراقب

 و پرورش آمومشرومگار  درآن بدانند  آنروم  ترا غیر خودی َه رومی  آن

و ت نِت َه بود  خواهد ام چادری سیاه تر خمینی  َه درآن شاغل هستی  فرمایشی

و دستة او؛ چون نخواهند توانست ملت  خمینی و دار .اند َرده پوش َفن را بدان

بیست وچند میلیونی ایران را به حوم  علمیه بکشند  عنقریب  حومه را به مدارس 

 ا ذَربگویمت  ب من  مطلبی تا َن گوش پس خواهندَشید. خانه ها وودانشگاها

با دیدن تاریخِ این نوشته   همیشه برای تا تو گویممی تاریخ این مطلب راَه 

 سفارشِ امروم مرا به یاد بیاوری و مراقب خود  باشی.

 به مرا ام همکاران شود یکیمی3121آذر  دوامدهم تاریخ سه روم  قبل َه          

یار خوشرو بس بانوئی و با مطالعه  و و ادیب بسیار موقر خانمی بهرامی  َه  خانم  نام

  توسطاداره دردادگاه درشت عسلی میباوچشمهای ابروهای داشتن دلیلهستند  به 

به ماندنِ تنها  در  محکوم میبائی همین  جرم اسالمی اداره  به انجمن متولیان

 ردانم  چهر  این بانو ) شورای اسالمی اداره(طبق نظرآقایان  َردند. چراَه:اتاقی

ا ت َند  و بایدمی جنسی را تحریک رجوع اربابهمینطور  را و وَارمندان اداره

 کباید ام عین َهتر اینباشد و جالب مندانی َارش اداری  دراتاق ساعت پایان

 .َندَند نیز؛ استفادهمی   اورا پنهففان ابروها و چشمهای بزرگی َه دودی

) یق عت عهد در ممان نه است  افتاده اتفاق این بیستم درقرن دخترجان آری       

َس به یاد َرد  هیچمی َاربا ما اداره درهمین هم انقالب ام قبل سال 2 بانو این
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ه بر او را داشت سوارشدن شود  و هوس بانو تحریک این دیدن با ندارد َه مردی

 اسالم الیموتع تاریخ بزرگ ابر بیشعوران این حضور و ظهورِ دوبار  محض بهباشد. 

 نید اینیافت. ببی مایش مملکت  تناسلی  در مردان این هایآلت عزیز  تحریکا 

 انسانهای دیگر  تسلی آمار با را  خود ناَرده های سکس جماعت بیمار  چگونه

 یمارانب و جنسی منحرفین جزو  تبار عرب  اهلل مزدور تباهکارانِ این همة .دهندمی

های  خود  و سکس جنسی ناتمام های عقده برای اینان .هستند جنسی روانی

 هب ممان جماعت  درطول شناسند. این نمی بجز اهلل  عرب  خود  ابزاری ناَرد 

درسکس  ام بتی به نام اهلل َه در اصل؛ در گذشته های دور    َفایت عدم دلیل

 "ال لح "داشت  و قوم هاشمی آن را بت خود نموده بودند واین نام  "ال لح "

دوران خشایار  راهزنی بوده در عربستان َه سالها َعبه را یا همان آتشگاه مرتشت

خود  هایها ونداشته اند  تا نکردهشا را  پایگاه دمدی خود َرده بود ابزاری ساخته

 ار سختیبسی درشرایط بیچاره بانوی این .َنند تالفی خود همنوعانِ  جانِ را  با آمارِ

 َاربه اندبتو دشواری این با دانمبعید می .است و روانی قرار گرفته ام نظرعاطفی

 ینا هستند برجنایا  ایآئینهموجود در تاریخ  اسناد .دهد ادامه اداره خود  دراین

د ان با این مردم چه ها َه نکرده ممان. به خصوص دردوران صفویه؛  طول در قوم

دوران صفویه بزنید و      تاریخ به سَری َافی استَرد. نخواهند ها َه و چه

را  ادیآب دولت یحیی خاطرا  َتاب قاجار  یا ری به َتابهای دورانسَ رهمینطو

 هچ َه در چهارمجلدَه مربوط به دوران قجر است را بخوانید  خواهید دانست

اشید. فعال ب َنید تا داشته تهیه اندنکرده جمع را َتاب تا َنممی سفارش گویممی
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ه امور گونمالیان در خلسة قبضة حکومت  غرق شده اند  ومجال اندیشیدن به این

را ندارند. چند وقت دیگرَه میاد هم دور نیست  خودشان را پیدا خواهندَرد.آن 

وقت خواهی دیدَه چه بر سر َتابهای این سرممین خواهند آورند. اگرسعد ابی 

اص وشُرَایش َتابهای گنجینة مداین وتیسفون ومعابد مرتشتیان را به آتش وق

در قدر  نشستة فعلی  نه تنها  همة َتابهای ایران را َشیدند. این جماعت مالیانِ 

به آتش خواهند َشید. بلکه بالیی به سرآثار تاریخی قبل اماسالم ایران بیاورندَه 

 ناممکن ایتانبر باورَردنش َه است یشدر پ در بُهت بمانید. صبرَنید  فجایعی

 بتعج َه است مود فعال دارید  نگاه روم آن را برای هایتان بود. تعجب خواهد

 و خود  در حقار  های گندید حجره در پستوی را َنید. اینها  عمری

همة  تپوس َه رومی چنین برای اند رومگارگذرانیده  مالی و جنسی محرومیتهای

درست همچون تبار عرب خود  دودمان ایران را به باد خواهندداد. بکنند.  را مردم

 در و ق ثرو  بیسواد و ابله ونادان؛ برَرسی ملت این جهل باحمایت امرومَه

 و محرومیتهای تاریخی ها ها وحقار  ناَرده همة آن جبرانِ به اند  تکیه َرده

 عمل  واماین َرد. خودخواهند مطامع قربانی را   قطعا ما تک  تک اند  َشیده َه

 یلهح به ممان طول در َه این برای ؟ چرا دانیمی .شد نخواند پشیمان ای نیز؛ ذره

اماللّهی  را احکامشان تمام اند َه رسانده باور این را به جامعه همة دینی  های

 ماحت بکنند َه هرَاری و .نامریی اخذ َرده اند َه درآسمانها سیرمی َند

 اعمال این ود خ مکتبی وتعلیما  تربیت و طبق .است در آن نابکار آن اهلل رضایت

دانند   درست همچون حاَمان می  ممین بر روی اهلل مسلم حق مباح  َه تنها نه را
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اهلل   سروده های را  جزو الینفک خود وقیح صدر اسالم درایران. و همة اعمال

اور .َه اینان بَه ام آسمانی نامرئی نامل شده است.دانندمی مقدسشان درَتاب

 دخواهن اندوعده دادهبهشتی َه  اهلل آنها  به درجامعه  قوانین اِعمال آن با دارند 

و تجاوم به  َشتار و تعدی با دارد و باور دارد  َه حتم قومی رفت. وقتی

 یمنطق استدالل چه ایشمادرچنین معرَه .خواهند شد بهشت ها  روانةغیرخودی

خواهید ارائه نمائید. شعارها را خوب خود می انسانی هویت برای پسندی ومحکمه

ا گویند : خمینی عزیزم   بگو تتوجه َنید َه مردم در خیابانها؛ هوار می منند. می

خون بریزم . می فهمید خانم  این جماعت می خواهند خون چه َسی وَسانی را 

شهیدان منده   منندتوجه داشته باشید َه چگونه با غیظ فریاد می بر ممین بریزند.

به خون غلطیده اند؛ اهلل واَبر. این جماعت درمانده اصال نمی دانند  اهلل واَبر؛ اند

گویند. اگراین شهیدان به خون غلطیده اند  منده بودنشان ونمی فهمند َه چه می

چه معنی می دهد. به آنها تعلیم داده اند َه مشتی جمال  وَلما  مهمل را 

وری ط  تاریخ و مارقین نشرافت من است. این ناَثی حجاب؛مثل  ردیف َنند.

و  به خاطر سر برهنه گی دنیا؛این معانی را جا می اندامند َه انگار منان ملل دیگر

به  لچک  فاقد شرافت هستند. فقط همین پ و دامن های َوتاهپوشیدن منی ژو

عاجز  ششاین پو َه در فهمسران ایرانی هستند َه دارای شرافت انسانی شده اند. 

هستند. جرثومه های فسادی نیز؛ همچون بامرگان و سحابی  وشرَای هم دَانشان 

  حاضرند؛ ماتحت خود را در اختیار خمینی قرار دهند تا فقط شاه ؛ و حکومتِ 

جا افتاده این آب و خاک را به با همدستی شورویها وانگلیس ها وَارتل های 
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ام تر؛  به چاپیدن این مرم و بوم مشغول نفتی بیرون َنند  تا با قُوّ   هر چه تم

  .شوند

ود را خ وارستة منانة هویت تابتوانی را بجوی عزیزم  َُنجی بروید دختر        

 مندگی درآن َهشهری های وَوچه درخیابانها عنقریب َنی َه پنهان درآن

 قدسم شرع را  مورد معامله توهستند چون َه آنها همة تو  بلکه تنها َنی   نهمی

 . خواهندداد قرار  اهلل 

 گان سهنوَی نکنید  این فهم خود را ام مراقب اگر باشید  َه خودتان مراقب        

 دیگر؛ و دختران منان و تو تناسلی آلت تصاحب برای مخوفی های دسیسه بیمار 

روغ د سخنان اینان را باور مکن َه اینان  ام بزرگ ترین .اند َرده پنهان درآستین

دانی  می خاخامها هستند. پروردگانِاین ها دست  .گویان وَالشان تاریخ هستند

ند  َه گویمعنی ماُل یعنی چه؟ می گویمت  در فرهنگ یهودیان   به َسی مال می

 .این معنای مال  است  عزیزم گوید.یهودی ماده ای است َه به مبان عربی سخن می

خمینی  3143مهرسال  37این نامة را َه دربه متن این نامه توجه داشته باشید.          

مال  در ارتباط با حق رای منان در جامعه به محمدرضا شاه نوشته است  این نامه 

را  عزیزی ام صاحبان قلم وَتاب  چند وقت قبل   به بنده مرحمت نمودند  َه 

را و وخواهند منزلت تَنم    ببین چه َسانی میمن عین متن آنرا برای تو نقل می

حرمتِ منانگی ترا به تو بامگردانند. مراقب باش تا مبادا فریب دروغهای َلفت 
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بزرگترین خاخامِ دروغ گوی تاریخ است.   خمینی مال ؛ این آدم َالش را بخوری.

مبادا فریب حرف های او را بخوری َه این آدم  یک حرف معین و مشخص و 

  در َّلة  فسیل وحیله گرخود ندارد. تا تو  بتوانی برآن صحة عقالنی و روشن

الن چگونه ا درآن ممان چه گفته است و انسانی استوارَنی.  بخوان تا بفهمی َه او

به مانند بوقلمون رنگ عوض َرده است. این دروغگو  درنوفل  برای  فریب منان  

گاران و سیاسیون دنیا فروَرده  لوشاتوی فرانسه  آنقدر دروغ درحلق رومنامه ن

َه تحلیل آنها غیر ممکن است. وسعت فریبِ سیاسی بقدری وسیع است َه 

ارتر خود فروشی دیگر به نامِ ژان پل س و باخته   َسانی چون فوَو؛ فیلسوف خود

احمق  برای خوش رقصی بیشتر در مقابل اربابان استالین ماد  خود. در جراید 

خمینی برخاسته اند. خاک برسر به اصطالح این روشن فکران فرانسه و به دفاع ام 

ان ن درماندگَنم َه خود را قربانی مهمال  چنین روباهی حیله گرَرده اند. ای

با این همة مطالعه وعلم نمی خواهند بدانند؛ َه هیچ   بی هویتِ احمق  گویا

خوان ب سِنخیّتی میان مفاهیم دمکراتیکی ودین نمی تواند وجود داشته باشد.

َه دانستی هم برای فهمیدن وجود دارد.خمینی مال درآن روم  دخترجان تا بفهمی

 به محمدرضاشاه چنین نوشته است  :

 الرحیم الرحمن اهلل بسم       

 همایونی  اعلیحضر  مبارک حضور      
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 دولت است  منتشر ها رومنامه در َه طوری به ودعا  تحیت اهداء ام پس       

 به وه نکرد شرط ومنتخبین دهندگانرادررای اسالم  ووالیتیایالتی هایدرانجمن

 طبقا  مسلمین وسایر علماءاعالم نگرانی امر موجبواین   است دادهرای حق منها

 یند احکام درحفظ  مملکت صالح َه است مکشوف همایونی خاطر بر .است

 خالفم َه را مطالبی امر فرمائید است مستدعی .است قلوب وآرامش اسالم مبین

 حذف وحزبی دولتی هایبرنامه ام است مملکت رسمی ومذهب مقدسه دیانت

 .شود مسلمان ملت دعاگوئی موجب تا نمایند

 الموسوی اهلل روح الداعی

 توجه فرمودید نامنین خوبم  ...

و سایر طبقا  خود  َه در "عُلمای اَعالم  "می نویسد موجب نگرانی        

 ایرداند. آن سَپک بسته اند را  علمای اعالم می تاریکی حجره های حوم  علمیة

نده َالً ام َه ب دانم امَدام طبقة َثافتی هستند طبقا  را  َه می فرماید   نمی

این همه مخترع عالی رتبه وَاشف و محقق   بی اطالع می باشم.  این طبقه لجن 

اند  علمای اعالم نمی د نخبه درعلوم مختلفة پزشکی و نظامی و مهندسی وغیره را  

ها هستندَه خود را  علمای اعالمِ علوم َنفقط این فسیالن آدمخور و انسان اخته

ش اَنند. ببینید چگونه برای خودشان القاب های پر طَمطُراق ترهستی تصور می

دهند. تا مردم را قربانی َتابهای فقه و مذهب انسان خور خودَنند. باید اماین می



39 

 

دیوانه پرسیدَه اینان چه علمای اعالمی هستند  َه حقوق بخش َثیری ام 

ی بیانش َنند وَرده اند. بی ربطانسانهای جامعه را قربانی َتابِ فقهِ فسیلِ خود می

 مبین دین احکام حفظ در  مملکت صالحد: گویرا در این جمله فهم َنید َه می

داندَه حفظ احکام اسالم  هیچ . این یاوه سرا  نمیقلوب است وآرامش اسالم

داند  َه حافظ احکام اسالم  ربطی به آرامش قلوب ومملکت ندارد.گویی اونمی

َرده را نیز  تاریخ تجربهجزخودآنان هیچکس نیست. و همة احکام اسالم اینان 

َند؛ درطول قرون  با اسالم عزیزی راَه او سفارشش را به شاه می است. این

َشتارجمعی انسانها و نسل َشی انسانها  و قتل عام ملت ایران آرامشِ قلوب 

انسانهای َثیری را  در طول تاریخ؛ در هم َوبیده است. و ممالک و تمدنهای 

یوه  سیاری را بَشد. و منان بفراوانی را به نابودی َشیده است و هنوم نیزمی

ه اند. ویا برای َنیزی و غالمی  بشماری را یتیم و بی خانمان نموده وَودَان بی

خمینی و دارو دستة او  َم َه مد  این سرممین عربستان روانه َرده اند. در

وفهم  ببین وخوب َن نگاه او اطرافیان به دقت رسیده اند  با قدر  درایران  به

 قشری چه هب ومتعلق اند گرفته دست به اسلحه مملکت َن  َه چه َسانی دراین

 یمیوخ عواقب خمینی  ولگرد درگرداگرد اوباشان و النذارا این اجتماع .هستند

گویی  .پی خواهدداشت در نزدیک بسیار بسیار درآیند  ایران ملت و ایران برای

درست دوران شاه اسماعیل صفویه است َه هر َجا را َه فتح می َرد و خون 

قبر جامی  شاعر بزرگ  شاه اسماعیل؛  شماری را به خاک می ریخت انسانی بی

ر هرا به جرم شافعی بودن شکافت و استخوانهایش را در َوچه ها پرَنده َرد. 
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ی م رد سپاه قزلباشها خونخوارل و اوباش ودمد و آدمکش ونابکار بود   واذچه ارا

   چماق های خود را به سمت مردم نشانه َنند.َرد. َه برای حفظ اسالم عزیز

گان  هحرمت مردگان قرنها قبل؛ بسی بیشتر ام مند برای این قوم حاَم در ایران ؛

امروم است. این همه مِرّیاتی َه در اوراد مکتب عزیز اسالم درج شده است  همه 

و امثال من   خود را آماد   مرگ َنیم     است َه هر چه مودتر  منناشی ام این 

تا هرچه سریع ترخود را  به بهشتی برسانیم  تا مبادا جن و انسی دیگر  نجیب خانة 

 َالن اسالم عزیز را درآن جهان نامریی  به اشغال خود درآورد. 

ده است  در میانِ هزاران خدائی َه  ذهن بشری  درطول تاریخ خلق َر     

خطرناک ترینشان را  تبار ابراهیمان عرضه َرده اند. یهوه  واهلل  وگاد این هرسه  

 خدائی واحدی هستند َه خاخام ها وتبارآنان  درخردتربیت نشد  جماعتِ 

 فخر رد وغرور  خاورمیانه ودنیا  تخلیه َرده اند.َه این  هر سه خدایان  در تکبر

ع بشر  در فریب وعده های دروغ  و در به درسالخی َردن و َشتار نو فروشی 

برای خَلق خِلقت  درجان َشاندنِ مخلوق خویش  و در مِنّت نهادن  حقار 

به نام آدمها  ام سر آمد خدایان هستند. و متولیان َالش این خدایان نیز   موجودی

َنند  َه انگاری همین دیشب  درخوان گسترد  در ممین  طوری وانمود می

مِ خدایان نیز  بعد امصرف شا   به تناول بریانی دعو  شده بودند. وآنخدایانشان

در ممین  احکامِ جدیدی  را در َف آنان برای ابالغ دوستان  با متولیان احکامش 

سخن  به نوع بشر  مرحمت می فرمایند. این جماعت دَجّاله  طوری امخدا 
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 در ئی مستقرگویندَه گوئی هیچ َس جزآنان درفهم این موجود نامرمی

 َهکشانها  شعوری به فهم ندارند.

آن خالقی َه برای تفهیمِ نیا  خود به شعور انسانی تو  واسطه ای تراش 

 ای است مند  درَمالِ هویتش تردیدَن. َه چنین خدایی  داللهمی

 َه به معامله با منزلت انسانی تو  قد عَلَم َرده است. 

 ما شده رانده بیمار روانی ممان َم   هرچه مد  در این .می بینیددخترجان        

 معج ارتش شاه َنارخمینی ام پادگانهای شده غار  های اسلحه بودند  با اجتماع

 بگذارند. وخمینی  این را  سرپوش و خمینی را خود ناتمام تا حقارتهای اندشده

 تتقوی را وآنان َرده جمع دور خود به را اینان همة تاریخ  بیشعور بزرگ ابر

 این ایةس شعورتر ام خود را  در بی حکومت های بتواند پایه تا َندمی وتشویق

شیو  خباثت خمینی درست مانند شاه اسماعیل صفوی  .بخشد ابلهانِ نادان  تحکیم

بود  َه با ملت درماند  ایران ؛َه ام فِرَق مختلف بودند به   وتبار و اوالد نابکار او

سواد احمق  اگر چهار تا َتاب درست وحسابی دوران انجام رساند. این ملت بی 

صفویه را خوانده بودند این طور گول این آدم نابکار و ایادی او را نمی خوردند. 

ای  َه امروم به دورخمینی جمع شده اند  فکرهای ابله با این به اصطالح روشن

 یخمین َه دانست خواهند شد  وخواهند خود  آگاه خوردگی فریب به مودی به

د  شونمی خمینی مزاحم صور  درآن .اند داده را فریب خمینی  آنان ودار و دسته
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 خواهد در ممانیدر جامعه  می ابله اراذالن این اعمال گذاشتن باآماد خمینی

 دقیقا )دینی خود ببندد.  حکومت رابه فکر واقعی روشن تود  بسیارَوتاه  راه

  رومگار  ام خلیفه گری  ابوبکر به بعد آن ایران به تامیان درصدرحملة َه َاری

 این َردن مسلح خمینی  با (.شد اعمال ودوران صفویه بر این مردم درمانده 

ار َه چه َندَهمی را َاری ها  همان وروستا در شهرها ها َمیته وایجاد اوباشان

و  روه تبرا هاگباخلیفة اول اسالم َردند و خلفای بنی امیه وبنی عباس  و صفویه )

مردم  اب بلشویکها و واستالین .روا داشتند ایران ملت درحق دوران  آن توال ها (در

وَاسترو و  َرد  چین مردم با مائو حکومت و .وملل شوروی و ایران َردند

 ....  ووو .َردند ها َوبائی چگوارا  با

 خواهد فهم بعداً تاریخ َند می مملکت این به توده امرومحزب راَه خیانتی       

 چترحکومت میر نیز همه شده  َه اللهی حزب هایاییتوده حزب این .نمود

د خواهن ممرد بر سر این مصیبتی منند  بدمی سینه شوروی جماهیر اتحاد َثیف

خواهی دید َه شورویها  به خاطر قدردانی ام خمینی  وحرَت او در ایران  .آورد

َه آنها را ام دست تجهیزا  جاسوسی امریکائی ها در مرمهای شمالی ایران 

قربانی منافع خودخواهد   خالص َرد  همة این جماعتِ حزب توده ای ها را 

خمینی تجلیلی همه رابه دست خمینی سالخی خواهدنمود. تا ام خدما   َرد. و

مشق  استالین تعالیم ام بیشعور  َه ابزارهای این با َرده باشد. فعال خمینی

 کتدار هایش خود و حیله ول  برایدرمقابل دیگر دُ اند  دیوار محکمیگرفته
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 گویند. ولیمی شوروی بر مرگ در ظفففاهر خمینی هر چند ایادی .است دید

ارِ َ َهنهایها  واین  تودهیتودهَمک به  خودرا پلید خواهند  نیا می درنهان

بسیار  جماعت این اما .بنشانند َرسی به َیانوری  و امثال او؛ آیت اهلل ماده  جناب

ری خو آدم مکتب اصل َه دانندنادان   و بی بهره ام شعور سیاسی دینی  نمی

 ماعتج این .است گرفته الهام دین متولیان اممکتب نوعی به  استالین هم  چون

در  مااست  ا استالین مکتب خود مدرس خمینی دانندَهنمی را ای  اینابله توده

ایران   لَام َامل وتصرف ام استقرار بعد  خمینی  باشید مطمئن دین. شما قوار 

را  به امر مستقیم حکومت شوروی  نابود  هار شده  هفففایایتوده این همة

 خواهد ایران برای همیشه اخراج سیاسی های بامی ام گففففردونه و خواهدَرد

دانی چرا؟ برای این َه  تاریخِ مصرف حزب توده  با آمدن خمینی  می .نمود

برای شوروی ها تمام شده است.وماموریتشان با ایجاد جمهوری اسالمی درایران  

 به پایان رسیده است. فعال  این حزبِ خود فروشِ  بدبخت درمانده    بودنشان  

 .  خورندشورویها می درد به سیاسی بامیهای این آمریکا  در َردن خفه برای

ا  ر خوابیده ها آهلل آیت بستر در های االسالم حجت خانم  شما این نامنین       

. اگر شناسید را  نمی خوابیده ها وشوروی ها بسترانگلیس در های اهلل آیت واین

 ردانستید چه عرض می َنم .پدمی  تاریخ صفویه و را به درستی خوانده بودید؛ 

 به بزودی  بشناسم. ها را خوب من  مارمولک است  تا آموخته من به بزرگم 

 احمقو بیسوادان  این جایگزین َشان ام آدم جدیدی قشر شوروی   حُکّام دستور
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ود  ت َنند آنمی ولگردی درخیابانها شد َه خواهند امرومی بر دست تفنگ های

 تر و خطرناَتر ام جماعتبیشعورتر و خود فروش بسیشد  بَعدی   جایگزین

دژِ  حاضر  ایجادیک توده این چرا؟چون  وظیفة دانیمی .امرومی خواهندبود

 تمام ام ماموریت آنها مرحله این تا است. جامعه ومردم در جانِ جامعه ترسِ بادوام

ه َاری َ.آمد نخواهد در اجرا به سناریوی سیاسی شورویها  بَعدی نشود  مرحلة

 در دوران صفویه قزلباش ها با مردم ایران َردند.

 ارهاَ مردم  خیلی باآن ممان  شد آن نهادینه مردم  بین در ورعب  ترس وقتی      

 اَمح ورعب ترس َه درجائی َاری َه استالین درشوروی َرد..َرد توانمی

 یا شود. درهرجامعهمی بهاء بی انسان خواهد مُرد؛ و منزلت قطعاً انسانیت شود می

َنند  یم پیدا نمود َه جانورانی اولین شود می انگاشته هیچ به انسان منزلت َه

 و اختالص و دمدی و نا امنی است. َشی و آدمچپاول  و و دروغ بیشعوری  ریا

 پاسخی  هرگونه را  بدون ای  سرهای میادی شده حاَم شرایط چنان در آنوقت

 ینیخم همین سرانسان  توسط تعداد چه دیدَه خواهید .دجدا َر توانمی  تن  ام

 نآ.است نشده دیر هنوم صبرَنید  فعال شد. خواهد جدا او امتن دار و دستة و

 ودهت خواهندآمد  بسیار خطرناَتر ام این امخمینی بعد َه جدید حاَم تود 

شورویها َه امهمین تخود خواهند داش با هم تری قوی ادوا  آنان .خواهند بود

 رحَلقد ممکن شیوه درجدیدترین را  وفریب تزویر و نیرنگ و  خواهند گرفت

حکومت   دوام واصلی َلیدی های فعالً  مهره ولی .فروخواهندَرد مردم این
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 مینیخ حاَمیت پردوام استقرار الممة است َه اختیار بی روانی بیماران همین

 هستند.

 یدگومی خمینی چه هر وار طوطی َه هستند  ونادان ابله تودهها  آنقدر این        

 حسین های شعار با چگونه ببینید برسند  خود های ناَرده به َنند  تامی تکرار

 نند.َمی پاره را خود درخیابانها  هرروم ماست  افتخار شهاد  شعارماست حسین

ود خمُردن را برای خود افتخار می دانند. ملتی َه خونریزی و مرگ را افتخار  و

ملتی َه منزلت انسانی خود را  را فهم نخواهدَرد. و منزلت انسانی خود داند می

 فهم نمی َند قطعا  ابزاری خواهد بودَه نیا  جانیان تاریخ را رقم بزند. این

 اه سخن این است. شده ریزی برنامه همه شنویمی خیابانها در امروم َه سخنان

 این بیشعور  ابر مزدور این  َنممن تصورمی .اند شده دیده تدارک قبل ها امسال

 شتپ دانمنمی واقعاً من .َنندمی بزرگ انسانی فاجعة یک آماد  روم را تیره ملت

 مودی به باش داشته اطمینان است  ولی خوابیده تهی  چه بیشعور شعارهای این

 این قلتع بدون و خام احساسا  َردن تحریک چگونه  با ببین .فهمید خواهیم

 َه نندَمی تشویق را نیست  آنان آن پشت مطالعاتی وفهمی  در هیچ ملت َه

شم ی َُشم می ََُنند. ببین در خیابانها مدام فریاد می منند   م شعار خود را مُردن

.َلمة برادر هم در این میان  برای داغ َردن حلوای مُردن آنکه برادرم َُشت

 ندی دهند ومی جلوه ارمش بی و بهاء چقدرَم را آدمیان جان ببین  َه و است.

 حَلق رد را ممکن اهلل شکل ترین داند. و به َلفتمی مقدم ها آدم جان بر را اسالم
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 نای پشت  َه دارم ایمان من. فهمند نادان نمی مردم واین. َندمی فرو مردم این

زرگ  ب مصیبت یک َه دارم ایمان من است  خوابیده بزرگ فاجعة قضیه  یک

 باره من بهشتی اهلل آیت این است  خوابیده شعارها این پشت در مملکت این برای

 دنبوَشی به شورویها  برلین دیوار درپشت   درآلمان عمری َه َن توجه را

 این یبدرفر پلیدترامخود  چگونه یاران اتفاق به بوده  مشغول استالین مدفوع

 فلک شگو اسالم شدن نابود امبرای گفتنشان راند. وامصیبتامی سخن مردم  داد

اند َه خدما  َالن رضا شاه  درنظراین مردم اینان َاری َرده .است راََرَرده

خارشده است.َاری َرده اند َه این مردم فراموش نموده اندَه در همین پنجاه 

سال گذشته دراین مملکت چه سرنوشتی داشتند.َه حتی نمی توانستند شپش های 

؛ همین  هریره ابو ؛ با همدستی رفسنجانیَثافت ن بهشتیای تن خود را دفع َنند.

و یک نفر را هم در موم  تهران  مومه های َشور را غار  َردند.   چند وقت قبل

های اشیاءملی و عتیقه مومه های این مملکت را   به آلمان و و صندوق  َشتند.

  دیگر َشور های جهان انتقال دادند. 

 همان گویند  درها می آن اسالمی َه این جان؟ دختر اسالم َدام      

ه و محمد ام مکه ب تبعید شد  مدینه به ام مکه پیدایش خود. َه اوائل

َرد با دینی َه درمکه  سعی می  .ومُرد نابود شده  مدینه فراری گردید

ثرو  خدیجه تعالیم انسانی بدهد و جای خود را بامَند  با رفتن به 

با ادغام شدن درتعالیم واحکام یهودیان  با چشم طمع به ثرو  ومدینه  
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ها  به ترفند های والقائا   سلیمان یا ی و منان و دختران و پسران یهود

و رومیان شکست   یهودی ماده ای ام ایران گریخته سلمان فارسی 

خورده ام ایران  تبدیل شد به دینی آدمخور َه جزحکم َشتار انسانها  

 مش وجود ندارد. هیچ دراحکا

چگونه می شود ملتی َه تا بن دندان   جز به شراب و من و قتل و غار  عاد       

اشهد  و فرهنگی دیگری نداشتند   یک شب  با گفتن َلمة ال اله االاهلل و اهلل واَبر

اگر َمک های نظامی رومیان برای اخالل در امور مملکت  متحول شوند. گفتن 

  مان فارسی اعمال می شد.  َه همه نیز به دست سلنمی گرفت ایران صور  

ن ایران  ومتمدن چو ملتی بزرگمشتی متوحشِ بَدَوی  هیچ ممان نمی توانستند بر

سوره ای راَه درمکه نوشته شده است را  باسوره هایی   12چیره شودند. بروید  و

َه درمدینه نوشته شده است  ام نظرمعنا وشکل  باهم مقایسه َنید  فهم خواهید 

گویم. به خصوص با تحریف هایی َه در دوران حاَمیت َرد؛ َه بنده چه می

امویه به یقین توانسته اند قرآن را  یا  آن به عمل آمد.سالة امویه ام قرآن و آ 312

یطی تحت هیچ شرا سال حاَمیتشان  به نفع خویش تحریف َنند. 312در طول 

هلل  او و اهداف با هم قابل مقایسه نیستند. مضامین آیا  مکی با مدینه ای ام نظر معنا

ه ؛ همه را در ه گفتدرمدینه قویاً  به تناقض گویی مبتال گشته است.آنچه را در مک

 تفاو مدینه نقض َرده است.مگر های اهلل درآیا  مدینه  َوالک می َند.

ممین تا آسمان است. دخترجان   معنا و تعالیم درآیا ِ میان این دو محل  ام فاحشِ
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ار  َ را  به خوص ام دوران قجرهای ملعون تبه وثروتش خواستند اینها ایران رامی

 پس رضا شاه؛ و دور  خاندان پهلوی؛ چون نتوانستند امَردند. و در  توطعه ها

ای اقداما  فرهنگی رضا شاه برآیند  این بار  فرمندانشان را با لباس های غیرحومه

نسانی و  اجتماعی  برای تدریس در دانشگاه های اوبه اسم اساتید ادبیا  و علوم 

ده ها چون آنان را  ایران روانه َردند.َسانی چون فرومانفر ها و همایی هارا  و

فرو َردند. همان طوری َه  درَرسی استادی؛ درحلق دانشگاه های ایران 

تبارشان نیز در طول تاریخ همواره برای این مرم و بوم توطعه های این چنینی َرده 

ایران را غار  َنندو فرهنگ ایران رابه غار  ونابودی بکشانند. شمادر  تا اند 

محمدرضا شاه ؛حتی یک َتاب راجع به فجایع مذهبی دوران؛ نه رضا شاه  و نه 

ام دوران شاه اسماعیل آدمکش صفویه به بعد  و مالیان جبلی صفویهشاهان 

 یشما را به ماهیت حقیق نخواهید یافت َه در دانشگاه ها تدریس شده باشد؛ تا

 اعظم مدرسین واستادان دانشگاه ها آخوند ماده :متولیان تشیع هدایت َند. چرا َه

های شیعه مذهب در لباس استاد علوم اجتماعی وادبیا  وتاریخ بودند. واگر َسی 

نیز چون شادروان َسروی و دشتی در این میان قد علَم َردند تا سخنی به حق 

های اورا در نطفه خفه د  با ترور معنوی و جسمی  تفکرهمة هم صنفنبگوی

 .اندشده اختیاردار ایراننمودند. امرومهم این جماعت با همان شیوه های َهن  

مودند  ن خود  حاصل به امرِ اربابانِ یهودی خواستند َهمی  را مملکت این نابودی

خمینی َارآن دولت هایی راَه  ام  .دادند سوق عقب به هزارسال وَشور را

پیک و خاورمیانه  َینه به جان محمد رضا شاه به خاطر افزایش قیمت نفت در اُ
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جان  خوف ام ژاندارم بودن محمد رضا شاه درمنطقه  داشتندرا راحت َرد.

شکست شوروی  در ظفارِ یمن   ام سربامان محمدرضا  داد.می آمار شورویها را

شاه  گور این مملکت را َند. قلدوری  وسخنرانیهای قلدورانة محمد رضاشاه 

 د.َرد گوراین مملکت را َنپهلوی َه در ایپک  ومیان سران نفت جهان ایراد می

و سخنرانی هایش در اروپا  با خبرنگاران اروپایی َه مدام خود را تعیین َنند  

به بعد محمدرضا شاه  3121قیمت نفت جهان اعالم می نمود. دول غربی   ام سال 

با تحریک گروهک ها   ممانرا آدم خیره سری یافتند  برای همین  در طول

ه فنا حزب توده  محکوم ب َه فعالیت سیاسی درداخل داشتند  بخصوصواحزابی

نمودند. و َنارشان جماعت مذهبی ها؛ َه برای قیام بر علیه شاه مستعدتر ام 

هرگروه دیگری بودند. فاجعة سیاهکل َمونیستها در شمال ایران یکی ام آن 

 فجایع بودَه در دوران شاه به وقوع پیوست .

 لیم ثرو  و تو و نم فرهنگ و جان استعمارگر  خورندگان دول دخترجان         

 در َه است قرن یک مملکت این پیشرفت َردن متوقف برای تو هستند. من و

 اشنیچ بقیه این جماعت عرب تبار هم و وحسین حسن غائله دراین .تکاپو هستند

شدند َه همه میر سر یهودی هاست وریشه در باورهای منحط این  ها خباثت این

 سیَ  نماید. تا نیز مرحمت الهی قداستی  شرورانه های  فاجعه این به ملت دارد.تا

مگر شعار عکس امام به ماه استِ همین مردم نادان یادتان  .ماند باقی سئوالی را

 و حومه های میرممینی مدارس در َه است سال هفتاد ام بیش مالیان  نیست؟
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اعت بضبی  را  وخانواده های یتیم َودَان خود  دینی تعلیم با خود  و ومخفی

  و نمودندمی وسرپرستی َردندمی ولگرد را  جمع آوری فواحش را  و خیابانی

 و بیشعور این خائن و باماریان احمق مردم همین ام َالنی َه هایامام سهم با

 یب خود  آن مغزی شستشوی های گیرند  درَالسگرفتند و می می مملکت

 نمودند.َه همة آنمی مالی وتأمین و آماده تربیت رومهائی چنین برای را خبران

نیز  درطول تاریخ  بدبختیها و جهل وندانم َاریها وعقب ماندگی های توده ها

 شومار  اطالعات آن با نگون بخت نیز مائیده خود همین مالیان بوده است . وشاه

نبودند.  قائل ارمشی آنان اعمال برای چون چرا؟ دانیمی .َردنمی دخالت هیچ

 ند تاشو تجهیز قدرتی چنین این جماعت  به رومی َردندَهنمی واصال تصور

 های َشورو بقیة امریکا را به دلشان .َنند َشور سرنگوان را در این پادشاهی نظام

 ومق حیله گرترین َه شورویها های بودند. وامحیله َرده دوست خود  خوش مثال

ر هزار و د ساسانیان مانند خاندان به بودند. درست بسیار بی خبر هستند تاریخ

 هَ شدند حماقت همان نیزمرتکب ساسانی چهارصدو اندی  سال قبل. پادشاهان

 شد. محمدرضاپهلوی

نژاد  ترین مدینه امرومی را  پست مکه و ساسانیان  اعراب حکومت           

 ساسانی اصال پادشاهان روم عربها در عربستان آن روم برای دانستند  و حالمی

 انیساس آمد  پادشاهان می پیش روم آن عربستان در اتفاقی َه هر و  نبود. مهم

 تیبرای شاهان ساسانی  اهمی بودند  واصال تفاو  بی َامال وقایع باآن درارتباط
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و رومیان و مصریان   با  .گذردمی و برهو  چه مار دیارِشن درآن َه نداشت

 تجهیز َردن این قوم چه در سر دارند .

 ضاعاماو َاملِ آنها خبری بی باعث همین َبر و نخو  درپادشاهان ساسانی        

به نه مدی در محمد درمکتب َشی شورآدم چه ونمی دانستند َه .بود شده اعراب

قتل عام های قبایل یهودی ساَن مدینه  . است درحال شکل گیریَمک رومیان  

یهود به  و دیگر قبایلخیبر ؛ همچون قبایل بنی قریظه  و بنی مصطلق  قینقاع   

به ثرو  نیام داشت  دست محمد  برای سران ساسانیان  اهمیتی نداشت. محمد

چرا َه اموال خدیجه در طول ممان تمام شده بود. هیچ قومی به قدر ثرو  

مالی تامین َند. محمد هر روم؛ به  یهودیان نمی توانست نیا  محمد را ام  نظر

تا  گذرانیدی و طایفه ای ام یهودیان را ام دَم شمشیر میبهانه هایی واهی قبیله ا

ود را ام خنابکارپیروانِ  بتواند هم ام اموال آنان به نفع نیا  خود  سود ببرد  و هم 

بیکاری و الّافی نجا  دهد  وهم  با تصاحب منان یهودی  پیروان خود را مشغول 

 ماید .خودشان َند .و آنان را ام لذ  مسلمان شدنشان آگاه ن

 گرد ابانبی عرب مشتی رومی َردندَهنمی تصور روم  اصال تیره ساسانیان        

 انج آن هم امپراطوریی َه .َند سرنگون را امپراتوری آنان بتواند  وحشی 

 . بود آورده لب به را رومیان
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 سال 3411 در تبارشان َه َردند  چنین ممان درطول نیز ماُلّها عزیزم   آری        

ها   یشورو نفوذ میر ممالک المد   در طویل گزاری سرمایة با. بودند َرده قبل

دهند و می چریکی ولیبی افراد تحت نظر خود را تعالیم سوریه در طول ممان مثل

 ماقتح پرتو در َه وامروم توانستند شدند. هم در این مقصود موفق دادند و الحق

 ملتی وتعالی و دودمان َنند؛ تکیه و قدر  ثرو    برَرسی بیسواد ملت این

داد  بام برای متمدن را َه تامه داشت خود راام بدبختی تاریخی  نجا   می

 نابودی َشند. چندمین بار به

 َهبهشتی بروند تابه .َُشندمی َنند  آدمنمی َِشت آدم اینان        

 علیمت تناسلی پَروار آلتهایدرآسمانها  به نامعلوم  درمکانی متولیانش

نند. وبا َمی را آبیاریبهشتشان آدمیان  درختانِ با خون  اینان  .انددیده

ا  ر انداینان  وقاحت َردهخود را  بَنّائی بهشتی آدمیان َاخِ استخوانِ

   منی نیشتر هرچه را   حماقت َه افسوس .َندنمی فهم خود درجانِ 

 . شودترمی چرَین

 شودمی حادث آدمی  وقایعی مندگی ام دانم َه درلحظاتیمیخوب  این را        

 .می برد بین ما یکباره به را تحصیال  حتی وتربیت تعلیم و اثرا  تأثیرا  َه

 تعفنم منجالبی به را وی بسا چه می سپاردَه حوادثی دست به   وشخص  خود را

 دانائی تلخ طعم َه َسی برای جریانا  این در .َندمی هدایت نجا  قابل غیر و
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 جامعه .ردگست خواهد سایه حیاتش عموم بر ناپذیر وصف رنجی باشد چشیده نیز را

 َولونیهای ترین بزرگ ام مملکت  یکی دراین دین؛ و مذهب مد  طاعون

 ختس شرایط را آنقدردر فهیمان تاریخ طول در بیشعوری را شکل داده اند َه

 . شوند خود قربانی تا  است قرارداده فکری

 هم اه َرده تحصیل حتی .است خبر چه شهر خیففابانهای در َه بینید می       

 ام ردهَ تحصیل تود  این آیا .اند َرده ابراهیم معبد َاهنان مسلخ روانه را خود

 همال م قربانی را خود چنین این ؟ َه است بیخبر خود گذشته تاریخ محتوای

 طورب  خیابانها در َش  فریاد های بدبخت این ؟ است َرده متناقض خمینی

 َنند  امامی فریاد خوب هم همان برای و خواهندچه نمی َه دانندمی مشترک

داند َه احکام اسالم اصال نمی .خواهندمی چه َه َنند نمی فکر این به اصالً

 رجِ   چیست. واصال اسالم را نمی شناسد. همین جماعت   َه خود را برای اسالم 

اصال سوادی به خواندن   یک بار قرآن را ام اول تا آخر نخوانده اند.دهند  حتی  می

قرآن ندارند. فرهنگ اسالم برای این ملت معنائی جز رقص عربی نیست. حتی 

یک  َشد  به قدریک نفر ام این ملت بیشعورَه این چنین در خیابانها هوار می

 صفحة  ام اسالم حرفی برای گفتن ندارند . 

 َرده تجربه را استقالل نه و َنندمی فهم را آمادی نه  روم تیره عتجما این       

جماعت   این .دارد معنائی در مغزشان اسالم؛ و اسالمی جمهوری قواعدِ  بامی نه و

و  مالیان َه دانندمی را مهمالتی سواد اسالمِ عربی  همان   و اسالم دین ام
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 و بامرگانها  شریعتی و امثالو  شریعتی چون هائی مده واسالم مالیان هواداران

مغز این  جالل آل احمد ها  درطول ممان  به پشتوانی مدرک تحصیلیشان  در

 َه خمینی  عنفریب  چه دید اند. خواهید فروَرده جماعت درمانده واحمق 

 یرونب خود عبا و ردا و قمیص جماعت  ام میر سراین بریدن برای مهلکی  ساطور

 روم درآن نادان  جماعتِ این حیر  .َرد واهدنخ َه هاچه َشید و خواهد

 دیدنی است. 

 هَ است دراین اشکال اما فهمدمی خوب امرومی انسان دخترجان  متاسفانه         

بهره   خود تاریخی مبانی وام. است نامنسجم و پراَنده العاده فوق هایش دانسته

 امروم ومعل حقیقت ام برده؛ ونه ایگان بهره گذشته امعلوم نه .است نبرده َافی

 هَ اَعالم بی است ای عالمه امرومی انسان.است جسته خود  سود تعالی جهت در

 .ماست قرن امعجایب این . داندمی فهیم را نفهمی خود َمال در

مستعد  به حتم  تاریخ خود عقب بماند  تا ام ملتی َه تعلیم دیده ومی بیند       

ا   دهند  تا ام مبانی ادبیتعلیم داده اند و میَه  پذیرش هر بالئی هست. ملتی را

ودروس ادبیا  وتاریخ خود  متنفر باشند  حال رومی بهتر این  سراغ نخواهی 

 هب حقیقت  تظاهر فنِدَ راه برای ترین آسان َه داشت. این را بدانید 

این جماعت آدمخور  قویا مدعی تملک  حقیقت هستند. و  .است آن مالکیت

راسر  یقتحق یافتنِ فریاد َه آنانی دانند. همهد  اهلل برروی ممین میخود را برگزی

 زرگیب های وتو حیله استحمار من برای َه.تاریخند بزرگ دهند  دروغگویانمی
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اند. متولیان ادیان  یکی ام همین َسان هستند َه خود  َرده خودنهان را درآستین

دَجّاله  َه بزرگترین  جماعتِرا متولی َشف حقیقت می دانند.حذرَن اماین

 چیزی حقیقت  بایدَرد َه فهم را این دروغگویان تاریخِ حیا  بشری هستند.

یشعور  ابرب یک َالم نه .است شده نهان تو  در نیست َه تو  در خود تو  خود جز

ود خ دین درخندق سقوط به راو تا ت .است پیچیده قدیسان درَفن را خود َه

 دست ا  بهر خود ِخرد شعور وتربیت هدایت َه ملتی بیچاره َند.  تشویق

 .  َندمی بامان  تغذیه وعرفان دین امآخورِ است  َه َرده حواله َسانی

 به دهد می دست ام را اندیشیدن حوصلة َه بدان دختر جان  ملتی       

 .  بود خواهد محتاج بهتران امما قَیّمی به حتم

 بامانی همه عرفان هاشان  مسلک َنان  و هم تکلیف این دین       

 جز به َهَردند اللهی خود  قربانی بستة َپک خدا را در تن هستند َه

سامان  عرفان. دهدنمی به غیرنشان منان  رغبتی تناسلی خون وآلت طعم

 را دریاب   َه در َُنج غربتی خزیده اند .

 خدرتاری را واحدی ایدئولوژی یک َه آورانی پیام آن عزیز بزرگوار  همة          

انها انس خودرا  باخون اعتقادا  دادند  شالود  بشر بنیاد گذاشتند وآن را رواج
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 امر انَشتارآدمی به تاریخ درطول َه شناسمرا می َمتر اعتقادیمن  .اندداده دوام

 .ستندان به نه دهید  عاد  فهمیدن نوعی  به به را آدمها َنید سعی.باشد نکرده

 یچه باشد  شده تجهیز و مذهب در دین تعصب قدار  به َه َسی        

 .  َرد نخواهد فهم ترا  انسانی منزلت ممان

 خواهی تباهی به سخت جماعت احمق َنی  َه این مبادا خود را  خرج        

 .مکن فراموش را در سکو   درَنار آنان بودن اما .رفت

جز  هَ است؛ جماعتی با شدن ام دمخور دروغگویی  ناشی به اجبار       

ام  را انتانَنید؛ دوست سعی .َنندنمی تو؛ َاری شخصی در امور تفتیش

 . تاس قِلت در تفتیششان شعورِ َنید  َه انتخاب َسانی میان

>< 

 ...   2سخن 

 با ههمیش رنج ام شود  َهمی است چگونه رنج نطفة مائید  خود  َه انسانی       

تواند می خویش عمرمقرری پایان تا آدمی .باشد دررنج همواره نیز  خود خویشتن

 منده کتفکی در هستند َه َردن مندگی قادر به انسانهائی تنها بماند  اما منده

 .  َرده اند َسب َافی خود  مهارتی َردن مندگی و بودن 

>< 
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 ...    2سخن

 َه امندیده خردمندی هیچ من.است َوچک آدمهای بزرگ  ام آن آرموهای    

 میانآد سامی توهم َه َارخانة.باشد تجهیزَرده بزرگ آرموئی به راخود 

سخن  .است  حقایق جوام دفن َندصادر می َه نامتعادل  تنهامحصولی

 ارمد.گفتن به پشیزی نمی  اشارهو به َنایه وایماء

 د. شویا خفه می و ؛َندعریان بیان می  معنا را شعور تربیت شده  

ترین . بیش  مهمل و بی پایه اساس استایران گذشتة ما ملتادبیا  نود درصد     

ش َرده تالآن جماعت    تاریخ مصرفشان به سر آمده است ما ةگذشت نویسندگان

ایه نصایح بی پد. َه اصال وجود خارجی ندار اموری را به اثبا  برسانند تااند 

اشند تا اهلل باساس در ادبیا  ملت ما  به گونه ای است َه گویی؛ همة باید مطیع 

هویت انسانیشان قابل تعریف گردد. حتی این حماقت َالن را  در بیشتر نوشته 

 نیز می تواند فهم َرد. های َسانی چون مولوی و حافظ و سعدی ومشابهان اینان

رها شدن ام باورهای ذهنِ قُومی؛ َه قوی ترین انگیز  ذهن بشری است  هیچ     

هویت خود را دراین جهان؛ به صور  منفرد فهم  تا ما  استقالل گذاردممان نمی

 َنیم. 
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ند  َحاضر خود سیر می هویتِ  َه شعورِ ناپختة آدمها درممانی تا       

و باور دارندَه همة امور اخالقی  بدون حضورخدای نادیده درآسمانها؛ 

 جنایا  بشری؛ تمام نخواهدشد.  تواند به سامان بنشیند نمی

 

خداباوران درطول تاریخ؛ مرتکب شده اند؛ خودگواه جنایاتی َه     

مدغنی است بر این امر است؛َه خدا باوران  با قربانی َردنِ حقیقتِ 

   به هیچ نمی اندیشند .و خدایشان اخالق؛ جز برای بقای منافع خود

اما؛ ستیزجویی خدا ناباوران  َه همواره ام حیطة َالم نیز فراتر نرفته است         

َه ما  ستیزه هیچ رنجی برای بشریت نبوده است. این معنا بسیار نابجاستمتضمن 

جویی  وجنایا  هولناکِ حقیقی خدا باوران را درطول تاریخ  َه برجوامع انسانی 

 تحمیل شده است را نادیده بگیریم.

 جنایاتی َه باورمندان به خدا تا امروم مرتکب شده اند  بقدری      

تنادآن َه نیاَانشان به اس دارم  بشر آینده  ام اینهولناک است َه یقین 

ه متکی اند َمتون دینی مرتکب شنیع ترین رفتارهای غیراخالقی شده

 به احکام توهم مای خدایی نامریی بوده است  ام خود شرم خواهند َرد.
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بی ترید برای یک خرد تربیت شده  دین نوعی شکنجة روانی         

ین انوع بشر  به این بیماری مهلک مبتال شده اند.است  َه عد  َثیری ام 

تا هویت  جزومُسلّما  دین است َه همواره شمارا امهر تغییری بر حذرمی دارد 

           .شما را در خودتان مضمحل نماید هویتِ خود را در شما؛ خدشه ناپذیرَند. تا همة

 خود اصراردارد. تااما علم  قویا به تغییرا  ذهنی شعورِ شما  ام جهان اطراف 

 موجودیت انسانی شمارا به تعریف َشد.

رمزآمیزجلوه دادنِ مهمالِ  خود در اذهان  دین مداران  با     

عموم َُلُفت ترین مغالطا  را لباس تقدس می پوشانند. تا شعورِ عمومِ 

 جامعه را در بن بست جهل خویش  منجمد َنند .

به خدا دراین معنا نهفته است َه وقتی دردآورترین بخش تفکر باورمندان       

شواهدی دال بر بطالن نظری  َه درَتاب به اصطالح مقدس آنان سروده شده 

َه َتاب مقدسشان را به دید تردید است را؛ به آنان ارائه می دهید  قبل ام این

َتاب  مگر بقای َنند  تابنگرند؛ شواهد انکار ناپذیرعلمی شما را ام خود دور می

محمت خواندن آن را به خود نداده  ن را مصونیت بخشند َه حتی یک بارمقدشا

تخلیه  آنهادر باورهای ذهنی َه در قرون اعصارجماعتِ دین مدار  با اند. 

 نموده اند. را با معانی خالصِ معنویت بیگانه  خوداند  َرده
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 به  یمنجا  نداده ابیهوده گذشتگان ؛ باورهای  تاممانی َه ذهنمان را ام      

ل داده شک ما بایدَه به عموم باورهایی َه در .حقیقت خودمان راه نخواهیم یافت

ودمان خ تا خودمان را در قادر نخواهیم بود   اگر چنین نکنیم   باشیماند مشکوک 

آدمی؛  هنذ د. تا ممانی َه ثغوری نمی شناسهیچ  پیدا َنیم. شعور تربیت نشده 

قطعا نمی تواند  صره را ام ناصره  تشخیص   است به استقالل واقعی خود نرسیده 

 دهد .

 واحد معانی ام ؛َه است بناشده ای گونه به طبیعت؛  در آدمی ذهن طراحی     

 پیرانِ تاریخ  حاَمیت درطول دارد. اما خود در متفاوتی های برداشته ها  واژه

 ریزی برنامه را طوری عموم قومی َه ریشه در باور دینی دارد  اذهان قبایل

 رخودد مشترَی یک َلمه  تعریف اقشار نوع بشر  درفهم اند؛ تا ذهنیتَرده

تند  هس مدعی شعورِ جمعی  معنایی جز خدا نیست َه اشتراک باشد  وآن داشته

 انرژی بخش بیشترین َه است. متولیان ادیان؛ قرنهاست؛ نهاده بنا را هستی همة

  .اند َرده ؛ باطل ومنجمدشعورِآدمی را؛ به حیلة خدایی نامریی 

توسعة ادیان؛ جز به فریبِ عوام امکان پذیر نیست. متفکران وعقال  هیچ ممان      

در ترویج فریب ذهن عوام قدمی برنمی دارند. وچون مبان عِلم  مبانِ ساده ای 

اده س به شعوری تربیت شده محتاج است  برای همین متولیان دینی با   ونیست

عوام را با داستانها و افسانه های غیر قابل استناد و به گرد  ادگویی؛س َردن بیان؛ و

خود جمع می َنند  و ام آنان به نفع خویش سود می برند. وعوام را به قالبِ خود 
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هیچ  َه تا امروم این معنا؛ َنند. تاریخ گواه مدغنی است برساخته ای هدایت می

ی انسانها به راه صحیح ودرستمذهبی نتوانسته ضامن خوشبختی و هدایت  دین و

باشد. مردم به حسب عادتهای قومی وتربیتی خود در باورهای خرافی غرق می 

شوند و تحت هیچ شرایطی نمی توانند ام این تخیال  شیرین خود ساخته دست 

بردارند. مومنین به خدایان  ام فرط تعصب مذهبی درطول تاریخ  با ساخت و 

َرده اند تا خدای خود را بهتر ام دیگر خدایان پرداخت مفاهیم اساطیری َاری 

به تصویر بکشند. متولیان ادیان این اساطیر و افسانه های ساخته و پرداختة عوام را 

به سود خویش تشخیص می دهند  و همواره نیز در تقویت این افسانه ها به عنوان 

 یک حقیقت تاریخی صحه می گذارند . 

ها وسردرگمی های بشری برای فهم خویش؛ ام بی تردید رنج ها وناَامی      

 گر  تحت عنوان تعالیم الهی  اقدامممانی آغام شده است َه مشتی سود جو و حیله

به تدوین وتدریس الفاظی نموده اند َه مدعی شدندآن دستورا ِ بی چون چرا 

ل توس را ام طرف خدایی نامل َرده اندَه در آسمانهاست. این جماعت شیاد  با

ی و مندگاند در جمیع امور خصوصی توانستهای تا امروم ین حیلة مزورانهبه چن

 روممر  مردم   دخالت مستقیم داشته باشند .  

>< 
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   ...7سخن

 ناست  ای نخیزد  باطل بر شعور تربیت شد  آدمی ام َه فرمندم! عشقی       

 عقده های  انبوه ام است  َه حسی نامد  می نسل  عشقش این را  َه احساس

 .بکشاند خود ِحقیقیش با بامی تا او را  به است سر برآورده درون

 معنویت َه ای است  معامله عشق  .است شفعور عین  نیسفت  شفعار عشفق        

 ختبفروشی  س ارمان را خود معامله  اگر این در َند تو  باتومی آفرینش ذَرّا 

 با همعامل خود  به هویت َاالی گرانترین با باش  َه مراقب .َرد خواهی  میان

 دَمخورنشوی. آدمها ارمانترین

>< 

 ...   1سخن

 یمندگ واقعاً هسففتم  اما قائل منان به َه ای ویژه احترام رغم دوسففت عزیز  علی

 قابل یشترب را مندگی تلخیهای  است مردآغشته لبخندی به لبش  درَنار منی َه

 را بزس لبخند یک منی  امیدِ رؤیت چنین درَنار َه مردی بیچاره .َندمی لمس

   است . صادق نیز آن وعکس َشدمی انتظار درمندگی

>< 
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 ...       9سخن

 رد هستند َه َورخِردی سفوارانِ فرمندم  این جماعتِ منتظرمهدی  اسففنج      

 انهبیگ بسی آن با  خود َه درون حقیقت ودراعماق .شناورند وتوهم اوهام دریای

 هلج   خباتال در  خود  باورهای  قایق  را  در خویش  اینان  .اند گشففته دفن  اند

 را  همواره  متوهم ای توده جهالت هسفففتند َه حمّاالنی اینان .اند َرده دفن

 درجامعه  درسایة عقایدی چنین و مروّجان .َنندحمل می خود درگُرد  گنَدِخِردِ

  یَالن ثروتهای مردم  به جهالتی چنین فروش ملت  و در سفففففففایة این حماقت

 سرامیر َرده اند  خود بانکی های حساب به را

حتما خاطرتان هسفت  َه وقتی خبرنگاری ام رفستجانی پرسید :َه شما این        

خواهید چه َنید  جناب رفسفففنجانی چه عرض فرمودند : ثرو  میلیاردی را می

ایشففان عرض فرمودندَه   ثرو  من  همه برای پاسففداری ام َیان اسففالم و ائمة  

ت شده با َک   معصفومین اسفت. در دوران ریاسفت جمهوری همین شپشِ جف

 آورند. دیدید؛ َه چه ها برسرخردمندان این سرممین آوردند ومی

برای آلفت تنفاسفففلی همین مهفدی َفه منتظر آن هسفففتنفد  خواهرانِ مینبِ        

حکومت  ده ها آلت تناسففلی منانة ماماد را  نیز   برای خود مهیاَرده اند  تا آنها 

 . وهرگوری برای یک مرده  دررا  گُفل قفدمِ تشفففریف فرمفایی آقا مهدی َنند

ورومانففه  رود. فروش می بففه  میلیون تومففان 4جمکرانِ قم   همین اَالن حففدود 
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رند آقا تشریف بیاو َنند تا هزاران نامة بی برگشفت درچاه جمکران سرا میر می

ن  نادا   جماعت  خود این جماعت پلیدَم َُشففته اند. این وآدم بکشففند. انگار

َنند  تا آقایشان مهدی  انگشتی می چاهِ موجودِ جمکران فرو ماتحتشان را در دو

به تبرک درمقعدشفان حواله َند. تا شفاید بواسفیر به تعفن نشفستة آنها را درمانی 

 باشد . 

هیچ ممان ام مهمل گوئی بام نخواهند ماند  تاریخ   دجالة  خرناسففه َشففان       

ق نشففوی.َه هیچ خنجری  به مهمال  اینان غر مراقب خودباش  تا در فرمند. تو

 خشب ترین مانند خزعبال  اینان  شعور انسانی ترا مخمی نخواهد َرد. هولناک

 و ال تخی  است؛ َه گرفته شکل معنا ممان  دراین درطول انسفانها فکری حیا 

 ریناپذی  انکار حقایق  ها  بهمور و جبرِ ترس  به  ؛ را  خود ساخته  خود رویاهای

 .  است َرده مبدل

>< 

 ...     31سخن

د  رومی عبث راه به خود  تالشِ  با تاریکی  نور  درجستجوی همانطورَه      

 .شودرمیت بیگانه با خویشتنِ خویش  نور دانائی نیز همواره  در پرتو دل تیره جاهل

 می رسرشب بالیی چه نیست مهم برود؛ بهشت به گرفته است تصمیم َه ملتی

پذیر  خلل باشد  شعورش شده شعار غرق در خرخره تا َه ای وجامعه .آورند



65 

 

 انسانی را  خردی شعورش دارد َه تعلق ایجامعه و مشور   به مشاوره .است

 ریاختیا َرد  الیتغیر هدایت را احکامی شعورش َهآن اموری .سامان داده است

 داشت . نخواهد امخود

>< 

  ... 33سخن

مَسدودِ شرطی درآدمها  یکی ام قوی ترین فرمندم ! شعورِ منجمد  وخِردِ       

ادوا ِ پایدار در تعالیم دین محسوب می شود.َسی َه به تحلیل داشته های ذهنِ 

تربیت شد  خود؛ خوگرفته است  هیچ ممان نمی تواند  خوراکِ شعورِ ذهنی 

خویش را برای قبول یاوه های مطلق دینی در باورِ خود به تائید بنشاند. وقتی در 

ه آئین های دینی  فردی اقدام به تحلیل امور دینی نمود  َه جزو ممنوعا  مجموع

حریم دین مداران محسوب می شود؛ بی تردید  توسط متولیان آن دین  با آلوده 

شدن به َالمِ سَمّی محاربه باخدا و ارتداد  سَندی به او اعطا می شود تا برای 

دین را به خطر انداخته جوام مسموم َردن شعورِ غیر خودیش َه منافع متولیان 

دفنی دریافت َرده باشد. اختراعِ َلما  محاربه با خدا وارتداد  یکی ام قوی 

ترین ابزار متولیان ادیان ابراهیمی است  تا با توسل به این َلما   بتوانند با حذف 

غیرخودی ها ام صحنة ممین  منافع سرشار ام سروری خود را؛ َه ناشی ام حماقت 

 ت ام دست ندهند.توده هاس

>< 
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 ...      32سخن 

خود فروش  بیسففوادِ دل بسففته  وخواص عوامِ تود  های خواسففته و تمایال      

غبتها  ر امآن توانیمَه نمی است َودک رغبتهففففففای وابسته  به خرافا   مانند

و  .ودشففمی او  دگرگون و رغبت توجه هرلحظه ببریم  چون او شفخصفیت به پی

با  دبای .َندمی پیدا بخصففوصففی شففکل و فرم عالئقش و ناگهانی واَنشففهای

 َه ظلمی همه این بود  معنی این غیر ام اگر .هسفففت َه باشفففی همان َودک

 همف  باید را   اسففت رفته جامعه بر این امروم وحکومتی  تا دینی  حکام توسففط

 تنیزدرغفل عاجزاست َودک  َلیدی مضامین فهم ام عوام همانقدرَه. َردمی

  می برد. سر به خود های امخواسته

>< 

 ...       31سخن

 عنوانب مخلوقی  موجودیت تواندمی َه ای است واژ  ترین معنی  با  تنهائی       

  بلوغ  و عقالنی رشد اگر به َه موجودی است تنها انسان . َند تعریف را انسفان

 میقاًع الیتناهی جهان این در را خویش بودن تنها باشد  مفهوم رسیده سالم فکری

 های چرائی شففود َهمی نمایان درآدمی ممانی فکری و بلوغ. َندمی احسففاس

 . نگذارد راحت را او ای خرد  لحظه

>< 
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 ...  34سخن

رهنگی  ف  تربیتی  ومحیط شرایط براساس باوراست َه یک فرمندم ! میبائی      

 نوانع میبائی  تحت ام  واحدی تعریف قابل  واژ   هیچ واِال .شودمی  بیدار ما در

 نتیجه این .وجود ندارد خاَی َره انسففانهای عموم واحد  در اذهان  مفهوم  یک

منیم   می ها را محک آن  پدیده با  ماسففت َه فرهنگ تاثیر تحت ذهنی فعالیت

در  َه نیسففت آن هسففتی حقیقت َنیم.می فهم ایم آموخته ای َه بگونه را وآنها

  .است َرده تصورا  ما رخنه

>< 

 ...    32سخن 

 اندلشف َه َاری هر آدمها  گویم َاشمی یقین و ایمان تمام با فرمندم! من       

ی نم انجام  به شففرایطی  درهیچ را بیشففعوری یک فقط َردند می خواسففتمی

 کالینف جزو خصفیصه این متاسففانه َه.گوئی اسفت دروغ عمل وآن رسفاندند 

 سایة در را گوئی دروغ َه.تشیع مکتب خصوص به .است ادیان مقدس تعلیما 

 تپوس و رگ در چنان را تعلیما  این است. و َرده موجه خود شرعی َتابهای

 و افکار را ام آن ریختن دور به داده  َه رسففوخ خود پیروان خون و وگوشففت

 دروغ تواسففتندمی آدمها این فقط اگر .اسففت  شففده ممکن عموم  غیر تربیت

 شففان های ناَامی و مشففکال  تمام َه هایم  داشففته به خورممی نگویند  سففوگند
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 مگر ولی .شفففدمی تمام همیشفففه برای ای لحظه به هفایشفففان بفدبختی وهمفة

 است َرده سفارش  تشیع اهل به مقدسفش  َتاب در نگفت  اهلل  شفوددروغمی

 الهی چه نای دانمنمی من بگویند  ودروغ َنند َاری پنهان یعنی. َنند تقیه َه

 جالب .دهدمی تعلیم را گوئی دروغ خود  درس مخلوق به استدر این مذهب  َه

 ودخ دشمن  را  گویان دروغ مقدسش  اصطالح به تر اینکه  همان اهلل  درَتاب

 در ود خ  الوان هزار های نیز  باتفسففیر َتابش متولیان و شففارعین .َندمی قلمداد

ویی گ دروغ توجیه با جماعت این .اند ننوشته َه ها هاچه گویی دروغ این توجیه

به   ربطی نای َنند  تضمین عربیشان اهلل را  در پرتو خود دنیوی  خواهند منافعمی

 ندارد.  شناسم می من َه خدائی آن

 .ندارد وجود عرب اهلل و خدا میان  ای رابطه هیچ َرد  َه فهم باید را این       

دم ! فرمن  .است متفاو  و مجزا َامال فرهنگ یک به دو  مربوط این ام َدام هر

 میتحاَ و واقتدار اسفت الجبارین قاسففم اند  پرداخته و اینان سفاخته َه را الهی

 اهلل باشفففد. دروغگو هم باید خواهد می حکومت اقتدار و َه خواهد  الهیمی

و  تاس َرده بام ای حجره و دَان اهلل  این سوداگر. و  گراست معامله یک اینان

ر فروش َاالی و تو من با   اسففت نشففسففته معامله به خود جهنم و بهشففت  بر سففَ

 اهلل کرتف نوع  بفروشففد. من  به  را مَما  بنجلِ وَاالی بسففتاند مرا  نقد  تاحیا 

 ار َار آن هم اوبه انجام رسففاندی   او برای َار را این اگر اسففت َه این تامیان

را  فرمانش و ندادی او فرمان به وگوش نکردی  واگر. َرد خواهفد تو برای
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 نوبر ریگ معامله این به رساند.  اللهیمی  سفخت َیفری و عقوبت به ترا نبردی 

 شامورات  شففیوه  این  ام غیر به  هم باید گری معامله اهلل چنین . اسففت ها همة اهلل

 ار ممکن هر مصففیبت  گوش ندهی سففخنانش به اگر َه اللهی .نگردد  اصففالح

 انبندگ وبه .خواندمی  هم مهربان و بخشففنده اهلل را  بعد خود و آوردمی برسففر 

 بسی هَ فرمایندمی به نسیه عنایت پاداشفتی ام دسفتوراتش  اطاعت پاس به خود 

 رد تناسففلی آلت  َثرتی  شففامل تحویل پاداش  آن ام نظر اعراب پُر هاسففت  و

 قایب تا َه.استهرآدممیلیون آلت تناسلی به 22معادل  است. این پاداش  آخر 

ر ام هسفتی را ت ام رمزآفرینش َهکشانش نه  نیاورد. بیرون آن مدخل هسفت  سفَ

سفففرهای ما را چنان در   .گویدمی تو با خلقتش چرائی ام رام ونه َندمی خبر

 مدخل آلت تناسلی فرو َرده است َه نتوانیم سرام شعبده های او در بیاوریم . 

 ههستند َ آنان ومقلدان دین متولیان این. ندارد َاری اینان با خدا  اصفال اما      

 ااینان ت .ببیند  باید  را َسففی نام  چه خدا درماند  این. َار دارند هسففتی باخدای

 . بردارند امسَر او دست

 ما  نمی  َه ائیم مده  فریادها  هستم  من  هم یکی خدا  َه مخلوقا  آن ام      

 برای فاحشه میلیون 22 َه بهشتی .گوئیدبرویممی  ها شفما َه بهشفتی به خواهیم

همسر و من  جهان  یک اگردراین .خوردمی من درد چه به است شفده هرنفرمهیا

بفه هرآدم  مبان  نفهم می داد  ) َه خوشفففبختانه چنین حوری  الفکری  سفففلیم

 هزار دیگر 999 میلیون23 حقیقی را بنده در منزل دارم َه مادر بزرگ توست ( 
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 رایب َاخی موهوم بهشت درآن سرایان  یاوه این .َردیممی او خود پیشکش را 

 تخت  و بر هزار 71 دارد؛  ودرهراتاق اتاق هزار 71  اند  َه دیده تدارک نفر هر

  .و دارد تناسفففلی آلت هزار 71 وهرحوری هزارحوری هفتاد تخفت هر روی

 اما .منانه تناسففلی آلت 22/231/22 شففودمی َنید ضففرب را در هم ارقام  اگراین

تناسلی َه آن  آلت ندارند به جز یک حق عالم دراین  های حوری  خانم همین

 َنفد  بفه آلفت تناسفففلی دیگری فکر َنند. َه بارا هم شفففرع مقفدس تجویزمی

را آبکشی نموده است.  حتما در مراسم عروسی  مبارَش سطوح  مهمل  َلماتی

دارم   اجامه  عروس خانم ! من  م می گویدبه عروس خان  مال یی  ها دیده اید َه

را به نکاح آقای  فالن در آوردم.  این ملت احمق و بی سواد نمی دانند َه   شما

َلمة نکاح در مبان عربی می شففود  تا بیخ به َسففی فرو َردن. عروس خانم در 

حضفور پدر و مادر و برادر و خواهرو َسفان  خود و حضاردر مجلس  با صدای 

دون ب می َنند. عروس خانم   شادی  ال   بله می گوید ؛ و بقیه هم  همهبلند به م

  امادد  به  مادرش  و  پدر   اجام   با   وقاحت و  با بداند    اینکه معنی این جمله را

به فرهنگ لغا  عرب مراجعه َن َه  بیخ به او فرو َند. )  می دهفد تفا  اجفامه

 توضیحا  بیشتری دارد( .

حال آن   به  اسففت  وای  جماعت این فرهنگِ این دنیای این  آری فرمندم!       

 صاحب نه و دانشمندی نه و مکتشفی نه است مخترعی نه بهشت دنیایشفان. درآن

ا ی  هست  چه آفرینش   هر امور  ام مطلع آدم یک  نه  و ای َتابخانه نه  و قلمی
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ور و تصفف  ای لحظه. تناسففلی آلت گان لیسففنده تناسففلیند؛ و یا آلت گان خورند

 داشته نذه است  در شده گفته َه اوضاع آن با بهشت صحنة ام تصویری تجسم

وجه وقاحت را ت .هستند همدیگر روی بر جنبیدن  در حال شتاب با همه باشیدَه

َن َه درمحضفر همان پیامبرشفان و پیامبران دیگر و اهلل و  فرشففتگان چه صحنة 

 یرسفف دوچیز ام ممان اهلل ابراهیمیان  هیچ وقیحی مدام درحال تکرار اسففت.گوئی

 های آلت تماشففای ودیگری اسففت وَشففتار آدمیان ریزی خون یکی شففودنمی

و  یتناهیال  َهکشان این عظمت ربفرمائید د تصور. خود است مخلوقا  تناسلی

 برندب را شما .است انگیز اش  اعجاب ذره فهم َه هستی  این منتهای بی وسفعت

 و یانناتمام است  عر بیکران این خالق الیزالی َه در محضر بهشت  نام به  جائی

 اینان  . باشففید تناسففلی آلت بر روی جنبیدن مدام مشففغول رو خوابیدهدَمَ و برهنه

 عورش فهم ََک  ندارد. الاقل امامور تحلیل فهم شعور ََکی  قامت به شعورشان

 ناگرآ .َنندنمی نیز فهم  آنرامانده درخود این درماندگان .سففگ دارد بر پشففم

 سففریعتر اسففت چراخودشففان اینقدرجذاب دهید می وعده اینها َه عربی بهشففت

 د؟  َسی َهشفوننائل  بیشفتری لذ  فیض َنند  تابهنمی سففر آنجا به امدیگران

و نیز غیر ا به تواندچطورمی باشففد   شففده گویند غرقاینها می َه اینقدردر اللهی

 .نیست شبی شان دروغگوئی اهلل نیستید  یا بیش اینان َالشی یا. شود مشغول

 ست ا محال بشود   شناسممی من حداقل َه خدائی مشغول حقیقتا َه َسی    

و  اشدب خدا مشغول شود  یکی همچطور می شود.آخر مشغول نیز او غیر به بتواند



72 

 

 .نجدنمی گ  خداشناسی من  تضاد   درَاسة این  فهم بدهد. خداگیر خالیق به هم

 وند  تاش او بی لحظه  دریک توانندبا خدایند  چطور می  اگراین جماعت حقیقتا

 سیَ .تردیدَرد آنها جوئی باید در خدا اگرشدند  .شوند مشغول اوهم خلق به

 اطراف امور مفتش و اینقدر فضول تواندبا او  چطورمی همیشه و باشد خدا با َه

خود   اهلل دین ام  اطاعت شمشیر  به مور را به خود  اطراف وآدمهای .خود بشود

است   نیخمی َه رهبرشان آن نیست. وقتی او به رغبتی را بسیاری وادار َندَه

 روشن ما را انسانی منزلت تکلیف خواهدمی  خون اسالم درخت :َه گویدمی

 رَتابام شَ ببینیم  تا را باید َسی چه نخواهیم  را درخت این اگر است  ما  َرده

 آبیاری آب با  َه خواهیممی را درختی ما .شویم خالص شما تعلیما    و شما

 لهیا مقدسش  فیض َتاب متون اساس بر را خون. خمینی  شهاد  با نه شودمی

 البانط عمرو و گروه مال َه َاری .دهدمی ترویج را َشی آدم و وَشتن داند می

 َردند. اینمی قاچار در دوران خمینی دَُاّنی های و هم . َندمی  افغانستان در

 دیگر روم و است مردم رای میزان َه :گویدمی روم یک بیشعور تاریخ  اَبَر  فوق

  ام واجبا نظام حفظ باشدَه قرار اگر .است واجبا  ام نظام حفظ  :گویدمی

خود   قهف براساس را تو امری وقتی .دهدمی معنی گفتن  چه مردم رای باشد  میزان

 قاموس در اصال .دهدنمی معنائی  مردم  رای خصوص درآن دیگر دانیمی واجب

 شود  برایاو می مهمل سخن این اساس بر .ندارند معنائی مردم خمینی  َتاب

 ود؛خ پیروان خود  به مهمل سخن این رساند  او با قتل به را انسانها  نظام  حفظ

 می عارف را شاعری خود اوچگونه آخر .َرده صادر را َشتارآدمیان اجام 
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 وبه .است َرده پنهان را تاریخ درامای به خونین ای عبایش  قداره میر در نامد َه

می  و خورندمی آدم درخیابانهافرمودند  امروم  سفارش َه نظام حفظ خاطر

 قینی من .سومانندمی َنند  ومی تجاوم آدمیان شرافت به مندانها   و در َشند 

 ها انسانمیلیون است  و اال و بی هویت عربیش دروغگو مانند اهلل نیز به خوداو دارم

 را شانعربی اهلل تا َردندنمی َباب  سومیشان های آدم درَوره تاریخ را  در طول

 شآموم مرَز یک َه بهشتی است چه این آخر .دهند رجحان  خدایان دیگر بر

 هچ این .َند هدایت الیتناهی جهان این  رمز و رام َشف به مرا تا. علمی ندارد

 بشریت  خِتاری بزرگان و مخترعین با همنشینی  و معاشر  درآن  َه بهشتی است

 یتناسل آلت انتظار   برهنه منان آن در اتاقی است  َه هست هرچه .وجود ندارد

 رمگ. آن تخت هر برروی برهنه هزار حوری هفتاد در هر اتاق َشند  آنهممرا می

 فاحشه َهاست  شده آفریده من تناسلی آلت برای فقط   انگیز شگفت  عالم این

تقاد اگر به اهلل نیز اع اینان .اند بینی َرده پیش آن عظمت  برای این به ای خانه

امشان  آش تبارخون مانند اینان  .اند خودَرده شهوانی مطامع ملعبه اهلل رادارند  آن 

 یعرب  اهلل این َه خاطر به برید. فقطمی لذ  برخاک آدمیان خون امریختن

 لدخی آدمیان جان و درسرنوشت می َند  تامین آنان را دنیوی منافع خودراَه

 ترین یمعن فقط  با خدا  بدانند َه خواهندنمی بیشعور  چرا بندان قداره این .دهند

 اضطراب و خوف چنگال ام را تواند  آنهامی است  َه آدمیان اذهان سیال واژ 

 به  خودشان درون را  در آن برآنکه  مشروط .َند چه خالص دانمنمی جهان این

 خودشان  نه ام  بیرون َنند  نه پیدا َنندمی جستجو خودشان َه ای شیوه
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تقدس   یب یافته تقدس داران َتاب مزورانه  توسط ای شیوه به َه درتعلیماتی

یل شود  خردِ انسان را ذلفهم خدائی َه به اشتراک گذاشته می .می شود  تلقین

َند. خدائی َه با تفسیر وچماق  درشعورآدمیان تزریق می شود  چگونه خود می

  چون انیاندیش قراضه َه ممانی می تواند  مَنیّت انسانی منِ انسان را  بارور َند. تا

 و ها ودستغیب ها شیرامی مکارم چون مکاری ومفسرانِ   شریعتی و مطهری

 این ورهائی اینان  پرچمدار نجا  چون نفر جوادی آملی ها و قرائتی ها و هزاران

 است. معلوم  انسانی خرد واندیشة جهل  هستند  تکلیف ظلما  روم  ام تیره مردم

انگلیس و  دسیسة با نادان َه مردم این هفت و پنجاه سال احمقانة امانقالبِ

 این من امرومَه گرفت تا روسی؛شکل ای هایتوده جامع طرح یهودیان وبا

 خون ها و الجوردیها  به خلخالی صادق چون جالدانی دست نویسم می سطور را

 یچه َه گویممی یاس درَمال شود می و است شده گناه آلوده بی انسان هزاران

 خود تالش تمام  َه دینی!  جان پسر . است نمانده مردم این رستگاری به امیدی

 خودَرده جامعة و ادرارجماعت و مدفوع مجاری و مردم؛ پیش و پس صرف را

فهمم  ب نتوانستم و عُمر نفهمیدم چهل سال ام بعد من .لنگد می جایش است  یک

 هانپن اسالمی  چه ممالک منان تناسلی آلت وگوشت وخون ورگ درپوست َه

 سَر توانندنمی ومذهب  دین این ومردانِ ومذهب دین این مروّجین است  َه شده

قانون در پی  خود  گزاری قانون درمجامع مدام  و .َنند خارج آنمدخل ام

 ونی با صرف هزینه های میلی.رسانندمی  تصویب به تناسلی آلت این قانون برای

 مذهب این و عزیز  اسالم تعلیما  سایة در اسالمی  ممالک مردان ذَر و فکر
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 سبلتِ  و ریش و. مندمی دور ادراروخون مجرای این محور حول در مبارک 

 نان م تناسلی آلت چربی بدون نیز  هیچوقت  دین ومذهبش متولیان ( سبیل)

 قبر روم  رسیدی  واگرآن فهم این به  رومی شما اگر. گیردنمی خود  به خنظاب

 مُهر را بامگو  به سَر سِّرِ  این اند  نهاده آن در مرا گوری َه یافتی  برای  هم مرا

 یوخش و ها االسالم وحجت ها اهلل آیت این مبارک  سَر وَلة  َه بفهمم  تا.  َن

 هچ دنبال به منان؛  پای میان این اسالمی  درمدخلِ  تبارممالک عرب های مفتی و

 . گردندمی

 گی قحبه اسالمی  هر ممالک فاحشة جان  مردان پسفر َن تماشفا را اوضفاع      

 شرعی و مشروع نیز  جوامی اعمالشان همة وبرای َنند می خواهدمی دلشان َه

 َائنا ؛ َل ادار  ایوان مسففلمان  ام دخترِ و من یک اگر ولی .اند مده بغل میر

 جامعه فرهنگ َند  طبق ارسال ممینی مردِ یک به چشمکی هستی  الیه درمنتهی

تی  هس معلق ایوان همان را  ام بیجاره ودختر من آن گویان شریعتا عزیز  وا اسالم

 این واریبزرگ  عمقِ .َنندمی به فضففا پرتاب َائنا  منتهای بی و ناتمام درخالء

   جامعهخورممی سوگند اعتقاداتم تمامی به َنید؟می حس را وشریعت تعلیما 

 وخوشففبختی سففعاد  روی دارد نمی نگه را خود دختران و منان حرمت َه ای

یزان خواهید ماگر می .آید خود نائل انسانی شرافت ندارد به امکان و .بیند رانمی

الخبار ا لئالی َتابهای به َن. سری فهم عرب  اهلل دردین را منان به نهادن حرمت

 ونچ َتاب بحاراالنوارو و اصول َافی وصدها و ورسائل الیحضر من و ووسائل
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 نیزیبه َ را ودختران منان َه دینی .گویممی چه من َه فهمید  خواهی بزن اینها

وقتی ست.ا روشن تعلیماتش َند  تکلیفمی اجبار سکس و جنسی َشی بهره و

پیامبرشفان َه  محمد اسفت چنین باشد  وای به حال بقیة آنها. ام عایشه نقل شده 

  است َه گفته :

و من   رانهای خود را عریان َن گفتمن  به  و .شدشبی پیامبر بر من وارد        

  .سینه خود را روی رانهای من گذاشت پیامبر چانه و  را عریان َدم ران خود دو هر

 271شماره3 ود َتابسنن ابو داام َتاب                                                        

در واقعیت  در حالی َه  َرده استدخول  َه بر من می َردپیامبر گاهی فکر       

 221شماره73َتاب7صحیح بخاری پوشینه.                      این َار را نکرده بود 

 آنرا با  می َردمنی خشک شده رویجامه رسول الله پیدا هرگاه من آب مِ       

.)عجب بهداشتی داشته این پیامبر مسلمین تا پاک شود  خن هایم می تراشیدمنا

 272شماره2صحیح بخاری َتاب                                                        ( جهان .

به تن  مارَه اِمی گفت به من   َندمرا نوامشمی خواست هرگاه پیامبر خدا       

  299شماره 2َتاب 3 صحیح بخاری پوشینهمی َرد.  او مرا نوامش سپس   َنم 

سالگی من محمد می  9َه  ساله؛ به نام عایشه است   21این ها سخنان یک دختر 

یا ده سالگی  محمد با او چه  9بعد مرگ محمد اعتراف َرده َه در سن و شود   

 می َرده است .
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 همبستریگوید: ؛ می411درَتاب تحریر الوسیله مسئلة دوامده صفحة خمینی       

 تمام شود  چه امدواج دائم باشد چه موقت  جایز نیست سالش  9من قبل امآنکه  با

ه ران ران ب گرفتش ودرآغوش او  آمیزقبیل لمس شهو  ها امولی سایرَام جویی

 ذشتوسَرگ اسالم تاریخ به سَری. خواره باشد هرچند شیر اشکال ندارد  او مالیدن 

 بخوان  خواهی تعصب بدون و را خوب دوران آن وحوادث بزن  تشیع اهل امامان

 همه هَ خاک و آب این دختران و منان با تاریخ   گان َرده تبارگم این دید  َه

 به هجر  نه امسال یعنی ایران به حمله در اوائل بودند  تو من مادران و خواهران

شماها  گرا اعتقاداتم به سوگند .َرد خواهند و َنندبام می و نکردند َه هابعد  چه

ر آنها بر سَ چه و است رفته  پدر و مادرانتان بر چه گذشته در َه امروم  نفهمید

 باورَردنش خواهند آوردَه سَرتان بر نزدیک در فردای بالئی چنان اند آورده

 .         بود خواهد  سخت بسیار روم درآن شما  همة  برای

 اند  َشیده را خدا فرمندم  مالیان  خُصیه های )خایه های (     

 .  َنند منصوب گیش خواجه به اهلل  تا درحرم

بان م و َه یهودی باشففد گویندمی َسففی به   مبان یهودی    فرمندم  مُال در      

چه  ا ب  َن َه َند. حال توجه خود دین   عقاید ترویج   آموخته است تا  عربی

 قشری طرف حساب هستی .
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با  هسففتند َه آنان ومقلدان دین متولیان این. ندارد َاری اینان با اصففال خدا        

  الیانتا م .ببیند  باید  را َسی چه نام   خدا  درماند  این. َار دارید هستی خدای

 . سر خدا  بردارند ام دست

 جوان نسففل انسففانی هُویّت  با َاری خود  هزار رنگ  های حیله به  مالیان        

 .وندشفف بیزار خود  مِلیّت ادبیا  و و تاریخ نسففل  ام این اند  َه َرده امَودَی

 ام  ها نسففل ناآگاهی غفلت و باعث ام تاریخِ وادبیا   اسففت  َه بیزاری همین

است. بدان عزیز پدر  ملتی َه امفهم  تاریخ و ادبیا  گذشتة  شفده خود گذشفتة

ین فرمندم ! ا  ای  بر خوردار نخواهد بود.خود غفلت َرد  ام شفعورِ توسعه یافته

 ل همة علوم دیگر متبحر خواهد َرد.دو علوم َلیدی ؛ ترا درحل و فصل و تحلی

>< 

 ...    32سخن 

 مخلوقا  با همة هنرمند  تماس و معاشر  فرمندعزیزم  جوهر  َارخانة  خالقیت

 هنرش  شد  عموماً با مخلوقا  ِِتماس المم حسِ  فاقد  َه است  هنرمندی عالم

  هنر َه فرمندم باش مراقب. گرددمی فهم و غیر قابل مبهم شخصی   جنبة

 ارومی  ب اگر. دیگران به ترا نه.رساند تو  خواهد ترا  به ای است َهوسیله

 هَ محماتی روم خواهید دانست  آن برسی  آن خود به داری  توانستی َههنری

 .است نشسته انسانی ثمری به ای  َشیده خود برای
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 تو  ممانی عالیت. تونیست برتعالی دیگران ام تو  دلیل فرمنددلبندم  تعریف          

 .مدن  اجبارَنی حرفبه  نه گفتن  َه سخن را  به خرد  گردد  َهمحرم می

. فرمند خواهد َرد ترا تعریف انسانی َند  بقایمیبُن خرد؛ تراوش  َهسخنی آن

الن  َ خاصیتی به باش  تا تو ام خواص  .است عوام بقای َردن  شیو  حَرّافی

 .   تجهیز شوی

>< 

 ...     37سخن

 تاسفانهم َه  خواندم ام آن درجائی َلی مفهومی نویسممی َه مطالبی عزیز پدر! 

 ینب شففباهتی عجب َه چرا .ام آن گرفتم گران ای َجابود  اما آمومه ندارم بیاد

  گاهاً هَ علتی ترین عمده بنظرم:  اینکه یافتم  وآن مطلب آن با خودم رومگار

 من باشفففد  َه این گیرد  شفففایفدمی قرار  مورد  رد دیگران طرف ام افکفارم

 نچیز  ای آن آوردن بدست الممة و فهم َنم َه بیاورم بدست  چیزی خواهممی

  .  بدهم دست یک چیز  ام آن آوردن بدست برای را چیزم همه َه  باید است

>< 

 ...    31سخن

 ماا .ماسففت ممانة خصففایص آدمیانِ ام همگان  یکی به گفتن فرمندم دروغ       

 نآ جزو نیز  گوئیش دروغ خود به شففود  َهمی آغام ممانی فرد   حیا  فاجعة
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 تعلیم را نگفت دروغ َسی َه  بخود بدبخت .دیده  منظورگردد تعلیم خصایص

 رائیچ  فهمِِِ بدون  را مطلبی هیچ .باشی  صادق  خود  َن  با باشفد. سعی دیده

 . نندَمی ابرام تو به را  َه داشتن دوست مکن. حتی   قبول َسی هیچ آن  ام

>< 

 ...  39س

 َند  باید انتظارِمی بام هرسففخن ورود را  برای خود گوش دروام  َه َسففی     

 خود اب خوتان گاهی خدا رضای محض .باشد داشته را تفکرش شهر در اغتشاش

 لندب این صففدای تا بفشففاری محکم انگشففتت دو با را َه گوشففهایت َن عهد

 دین ولیانقدرمت به را قومی هیچ تاریخ  َه در . بشففنوی َمتر را تبلیغاتی گوهای

 . ام ندیده دروغگو

تابی َ بزرگترین خود َربال  وقایع برای سففاله وسففیصففد و اندی هزار شففیون      

َه خمینی به حفظ آن بسففیار سفففارش  .ملت این نشففاندن حماقت به برای اسففت

 و صتش حسین برید  سفاله  سر وچند بیسفت  ابوالفضفل  برید   َند. دسفتِمی

 و ساله دو ای یک اصغر علی برگلوی و تیر ساله هفتاد مینب گی ساله  آواره یک

  .نفر درَربال  ووووووو  چندی  و صد مرگ

های منفور هامیدیسم اسرائیلی  این جماعت تامی و خاخام  داستان ممانیکه تا     

 و بآ خرد  دراین خورشید بسفته نشفود  َه چپاولگر همة این مرمو بوم بودند؛ 
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 و مینب هزاران  این افکارشففان  با نخواهدَرد. این جماعت فسففیل  طلوع خاک

 الس شانزده این درطول خیابانها و ها مندان در را اصغر وعلی ابوالفضل و حسفین

َشیدند  َه هر یک ام آنان به  خون و خاک دنیا و ایران  بهدر سرتاسر  گذشفته

؛به  درمندانها معصففوم دختران و منان هزار عرب بی سففواد َالش می ارمید . به

 دند َر باران وتیر دار مدند  بی گناهان به عناوین شففرع مقدشففان تجاومَردند 

 را  بی همسران همسر   و را؛  بی ومادران مادرَردند  بی را اصفغر علی وصفدها

 َردند. و جان مادران بی بغل در و مادران شکم در اصغررا علی صدها شفوهر.و

 .بریدند  سر و دست حقیقی را حسین و ابوالفضل صدها

         َتففاب عقففایفد ؛ قربفانی را خود وطن نفان وهمنوعفان هم این جمففاعفت         

 در رات و من خون تا اند َرده قدیس را عرب  ابوالفضل اند  َرده آدمخور مشتی

 هپرسففدَ نمی خود ام َسففی چرا . َنند من و تو را خالی جیب و  .َنند شففیشففه

 و منان لمهب در را خود تناسلی وآلت  خوابیده؟نمی بستر منان در  الفضل مگرابو

 شففوئی دسففت به مگر  ؟ َردهنمی فرو ایران؛ ام شففده برده َنیزی به دختران

مروم َه ا  ؟ نمی شده استفراغ و اسهال مگر  َرده؟ دفع نمی  و مدفوع رفتنمی

ضلی َنند. ابوالفام او قدیسی ساخته اند َه همة هویت انسانی مرا   قربانی او می

َه حتی ا مَتاب و سواد خواندن و نوشتن نیزبی بهره بوده . وجزحشرا  موذی 

وشن های داغِ  بیابانی لم یُزرع   هیچ درخرد ناقص او  نمی توان فهم َرد. امروم 

 قِدّیسففی  مةآنان را قدیسففی آسففمانی تصففورَنم. هیچمرا اجبار َرده اند   تا ه
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مفاهیم   گونهاین نشففر .ندارد وجود سففواریم  برآن وتو  من خاَی َه درعالمِ

  اسار به خود بردگی  چوب درچهار تو را و من اسفت  تا َثیفی اذهان  مائید 

 . ندارد خودِ انسان وجود جانِ بجز درعالم  مقدسی َتاب وهیچ . َشد

 تروریسفففت مشفففتی خرج را مملکت این ملی جماعتِ متوهم  سفففرمایةاین     

 قایوب َنند. درجهان َسففب سففیاسففی خود  وجهة برای تا َنند می درفلسففطین

 ااند  ت َرده چماقی را حسففین  و و حسففن وعلی و مینب .دهند قوام را ننگینشففان

 .ببرند  غار به را ما ملی من وتو  ثرو  َردن َودن و با . بکوبند وتو من برفرق

 نحسفف مگرهمین دخترجان  . دارد ایرانی من به ربطی درَربالچه حسففین مرگ

 ووووو مدائن و خومسففتان و آذربایجان و  ایران شففمال  درسففرممین وحسففین

 بردگی به مارا وَسفففان نکردند غار  و ترا من سفففرممین تبار خود   همچون

 حسین مینه مگرنامة نبردند؟؟وبه بردگی  نکشتند را سرممین این ومردم نبردند؟

 را324 درصفحة قمی عباس شفیخ وآثار ومدینةاالحکام البحار سففینة درَتاب را

 ردهَ ایران ملت به حسففین  همین را تاریخ توهین بزرگترین َه ؟ ای نخوانده

 نای و ملت ایران را مشفتی پسفت و ناالیق خطاب َرده اسفت .حسین  در. اسفت

گوید :  )حسین گوش َن جانم  َه چه می گوید :است  به سخنان  گفته نوشفته

 ها ما ایرانی دشفففمنان و امعرب  هواخواهفانمان و هسفففتیم قریش تبفار ام مفا

 ام   ایرانی هر و است. باالتر و بهتر هر ایرانی ام هرعربی است َه روشفن.هسفتند

 منانشان و آورد مدینه به و دستگیرَرد باید را ایرانیان. است بدتر هم ما دشفمنان
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ند  گوی  (  گماشت اعراب غالمی و بردگی به را رسفانید. ومردانشفان بفروش را

ی  پرور برده هم َه معصومی گویندمی پیروانش  معصفوم یک چنین سفخن را 

 منان فروش وتوصفففیة َند.می فروش و خرید وآدم. َندمی داری برده  وهم

   . یک چنین آدمی فرمایندمیدرعربستان  ابالغ   هایش مسلک هم   به را ایرانی

تواند منزلت انسففانی این ملت را   فهم َند. این مردم نادان و بیسففواد چگونه می

دهند َه گوئی جز حسفففین دراین وخرافاتی  چنان خود را برای حسفففین جِر می

هسفتی نه َسفی آمده است و نه َسی خواهد آمد. همان حسینی َه خواهران و 

 ه است .مادرانشان را به گا  داد

 خردی َه معیوب شد  لیاقتش جز به ذلت نشستن هیچ نیست  .     

 یم برایتان هزار دلیل ببینند خود را درخطر وقیح  اگرمنافع جمفاعفت این)      

 زاروه بکند. ایجاب منافعشان رومی بام واگر اسفت. جعلی حدیث این آورندَه

 َتابهای .( اسففت درسففت حدیث این َه می آورند وحدیث برهان و دلیل یک

.  است یعهش جماعت برای منابع ترین موثق ام وَلینی  َه یکی قمی عباس شیخ

اسفففت  َه در  اهلل ها آیت جمیع جماعت مرجع ها وَالمشفففان   مورد َتاب و

 حومه های جهلشان   به تدریس آن  مشغولند را بخوانید .

 اما شهدا سید السالم علیه حسین امام حضر   سفخنان  ؟ فرمائیدمی مالحظه      

  َه رانای متمدن ملت با را  دررابطه بارایشان گوهر را  وفرمایشا  شیعیان سفوم
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 وتبارش  تاریخ حسین بدانید .اوسفت گذشفتة تمدن مدیون امروم  وانسفان جهان

 و وا شففناسفد گذشفتة نمی را  اش وتبارگذشفته خود اصفال ندارد  ندارد گذشفته

ده آم َتابشففان در َه اسففت دروغی پا  سففرا پردامیهائی داسففتان همان او  تاریخ

 پدرانش تباراو   و در جستجوی خدایی واحد بودند  ایران مردم َه ممانی .است

 اسفففت َرده فراموش حسفففین . َردندمی درَعبه  تعظیم بت 121 ام بیش به

 ترینبزرگ را  همدان را ؛َه را  وتیسفون را   ومدائن شاپور چندی عظیم دانشگاه

 . پزشک شدندمی التحصیل فارق مراَز این ام روم  آن جهان تاریخ دانشفمندان

 دهَر فراموش  جدش محمد  فارغ التحصففیل همین دانشففگاه جندی شففاپور بود.

 جدا هم امتن سفففر مارمولکی تصفففاحب و تناول برای را  َه تبارخود اسفففت

 صففدقة امرا   گیش ماده   وآقا را ثروتش  َه اسففت َردهَردند. فراموشمی

.به گواه تاریخ فراموش َرده است َه بر  اسفت آورده بدسفت   ایران سفرِغار 

تن اعراب  و اجدادش لباسی نبود تا بتوانند حتی عور  خود را بپوشانند .منانشان 

وحتی  مفادرش مهرا نیز نیمفه برهنه بود   و فقط لنگی فرسفففوده  به دور َمرش 

ت ممفانی َفه ملت من   به اسفففتناد آویزان بود  و مفابقی تنش عریفان بوددرسففف

حجاریها فراوان بر جای مانده در تخت جمشفففید و دیگر اماَن  ایران   سفففرتا پا 

 چپاولی و غارتی چه آذربایجان و(  طبرستان)   تبرستان در او  هم پوشیده بودند. 

   حسففین  َه اسففت َرده .وفراموش انداخت راه به ها انسففان منزلت و مال ام

  .ووو  َردند حمایت را او .َه بود ایرانیانی سر صدقة ام   همه شفده  اگرحسفین

 ونشی خودمان حال به است    بهتر وتو من ؟ َنم شیون او مرگ در باید چرا من
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 ایم شففده نویرا ومملکتی   ایم شففنیده ایم  وتوهین رفته غار  به ملتی  َه َنیم

 جانو .  مال ارمیم نمی دقیقه هفت به خود سالة هزار بیش هفت تمدن تمام با َه

 سلمان مدرسش َتاب َه اصفال؛  یک خاطر مارا  به وتمدن فرهنگ و ناموس و

 امروم  َردند. تا وخاخام های ملعون یهود و خدیجه بود  نابود خائن ففارسفففی

م چندهرا خبرم. تمدن بی امآن من َه است سرمامده بر گلی   چه دین این وجود

د و َردن وویران قرن به َمک یهودیان سوماندندرا  در مد  َمتر یک  سالة ما

 خیری چه منشاء اینها دانمنمی من بردند. غالمی و َنیزی به را  قرنها وتو تبارمن

 نوساخت  َنارمملکت و درگوشفه مسفاجد احداث ام غیر بودند  به ملت ما برای

 نمائی قدر  برای هم را آنها َشفففور َه درسفففطح ماده امام هزام 2 ام بیش

 کتوممل مردم این حال به سففودی بناَردند. به غیر اینهاَه گفتم  چه خودشففان

آیا  .دانمنمی من اندَه َرده ومملکت ملفت این بفه خفدمتی داشفففتنفد  وچفه

بیمارستان ساختند؟ دانشگاه ومراَز تحقیقی بنا نمودند؟  فقررا ریشه َن َردند؟ 

َرده اندَه مرا امآن خبری شعور مردمی نادان را توسعه دادند ووووو . اینان چه 

 نیست .

 . بیمارنشود  ا فهم اَن ت خود را درمان جهل جان دختر        

 همف را فهمیدن گیر. ودرس تعلیم را بعد مادر بودنت و بودن  برویفد من        

 پرستی بت این ام دست. بدهی اندیشمند  پرورش و انسان و وارسته نسلی تا َن 

 حسفففین ندارد. َارَشفففمکش و دم شفففاخ َه بودن بَدَوی .بردارید آشفففکار
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 مربوط خودشففان به هایش ماده دائی و ها عموماده امیه  با بنی با  برسففرحکومت

وتو  تحت  سففال  من هزار و چهارصففد بعد را شففیونش چرا .و تو من به اسففت  نه

 کنندب هائی این شففیون ها را همان.  بکنیم تعالیم آمومه های خاندان صفففویه باید

 پر ام طال . وصففندوقهای َردند غار  روم عاشففورا در را َالنش ثروتش َه

 بودرا  در شففده پنهان حسففین در چادرهای راَه گران های البسففه و وجواهرا 

َردنفد. وخیمة مربفت وگرانبهای حسفففین را   صفففاحب  تقسفففیم خود میفان

م اممان   طول در پدرانش و حسین َه بود هم  ام غنائمی  ثرو  این نمودند.َه

 خود به َمی.دارد ادامه هم َه  هنوم غارتی .بودند برده و َرده غار  ایران

 به پرستی تب َنیدمی تصور .خبرَنید فهم بشفناسید و را تان به خودآیی آئید  تا

 و بت پرست َیست ؟ ؟ گویندمی چه

 تِب چسففبد  خود می دلیل بی عقاید به سففماجت با َه نکن َسففی فراموش      

   یدوست خدا .است پرست بت آدمی چنین یک . َندمی پرستش را خود درون

 صحن خود آیی اسفت و انواری اسفت َه خدا  .ندارد سفامگاری اطوارها این با

شففناخت.َه  را خواهی َردی  خود فهم نور را این اگر .َندمی نورانی را  تعقل

بر دراصفففل  فهم خود توسفففت ام خود تو . برو دخترجفان   هر چفه فریاد داری 

سفففرِهویت  خود  بزن  نه برسفففرآمریکا.  شفففعور  را  تربیت وتقویت َن  تا 

َند  وخواص نقل مُحَکما . امشعار گفتن دور شوی.َه عوام؛ نَقل مهمال  می

 برو تاریخ ملیتت را بخوان .البته نه آن تاریخی را َه یهودیان برایت ننوشته باشند.
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>< 

 ...      21سخن

 :   گفتمی بزرگم َه جد توست به من فرمندم ! رومی پدر     

 یک لطةس به تن راحتی به َه شدی ملتی بین در حیا  ادامة به مجبور ) وقتی    

 گرهشدار ا اسفت  داده خود به ممکن شفکل هر به را فکر تک دیکتاتوریِ نظام

 هب َنی  قطعاً مواظبت خود فردی واخالق فکری جوانب همة ام نباشفففی قادر

 و نترلَ این برای دلیلی آنکه بی  مردمِ میرسلطه  همان ممکن وضع شفدیدترین

 ورگزارش به دیکتات برای تو؛ اندیشفففة و اعمال مواظب باشفففند  داشفففته تفتیش

 عمل ینا با    بلکه باشففند  َرده خود به خدمتی اینکه برای نه آنهم.بود خواهند

 حمایت رچت شاید تادیکتاتوربرسانند   نظر به را خود ریاَارانة اراد  خواهندمی

 (. گسترد بال برسرشان تو افشای با بیشتر حاَم

 دراین ااینه چون دیگری هرمعانی طلبی  یا اصالح اندیشة مفهوم انتشار  قطعاً     

 صففالحا .بیندامد رابخطر ملیت و ملت تود  امنیت تواندمی بیشففتر   هرچه جامعه

 محور  دخو ایدوئولوژیکیتفکرِ  یک ندارد  ارمشی هیچ شرایط طلبی  درچنین

   حاَمیتی چنین  برای اصفففالً . َند را باور اصفففالحفا  توانفدنمی هیچگفاه

 شده  آنهم فسفیل  تود  اینِِ ذهن قاموس در شفودمی مگر .ندارد معنا اصفالحا 

 اب اینان.گفت اماصالحا  وسنت  سخن خفففدا  قرآن  احکامِ حاَمیتِ درحیطة
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 به ینانا بینی   اند. مگرنمی َردهخودحبس عربی را  درطویلة عربیشففان  خدا اهلل

اش  ب خود مراقب . گذرانندمی تیغ را  امدم خدا بندگانِ  اهلل  چگونه احکام نام

  بود. خواهند تو مراقب سخت واِال

 را جانور مرا  سرش فرمند! جد مادریت  می گفت:  سرممین    

 اسففت  مراقب  َرده تباه مذهب را  انگل وتنش  جویده  دین

 .  گَند نکشند هیچ  ترا به هیاهوی این در فرمند  تا باش

 ام را هندوها َه عنوانی ترین می فرمودنفد:  فرمنفد  مهم        

 در ست َها است  دراین معنا نهفته َرده تفکیک قابل ایرانیان

  ما  مقدسففینمان درَشففور مقدسففند  ولی گاوانشففان هندوسففتان

دارند. مراقب خودتان  باشفففید  قبل ام  گاو به عجیبی شفففباهت

 اینکه َسی مراقبت ام شما را پیشة خود َند .

>< 

 ...  23سخن

 تم ح قلیل  به اسففت. وموجودِ قلیلی باشففد  موجود درقُل تعقلش َه َسففی      

َرد. هیچ شعور بالغی در عالم    ذلیل خواهد را  درخود  َرامت انسانی خویش
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تواند خدائی را در خارج امخود  فهم َند َه آمادگی نوع بشففر را درتعالیم نمی

مبانی آمادگی   به خدائی محتاج اسففت َه خود منظور َرده باشففد. 

 شعورِمخلوقِ خودرا  باورَرده است . 

خفدائی َفه شفففعورِ مخلوقِ خویش را  به احکامی        

خلوقِ م الیتغیر  مقیفدَرده اسفففت  قبل ام آنکه به تعالی

 خویش بیندیشد  به بقای خود تالش دارد. 

تردیدَن به خدائی َه  برای اثبا  خویش  درپشتِ چماقِ متولیانش پنهان         

َند  شفده اسففت . خدائی َه  برای توسففعة خردِ مخلوق خود  حدودی معین می

تواند بی نقص باشفد. باید خدائی را دوست داشت َه نقِص مخلوِق خویش نمی

آن َه مخلوقِ خود را  به َند  نه را  درَمفال و جمال بی پایان خود  درمان می

 نقصِ خلقتِ خویش محکوم نماید . 

>< 

 ...  22سخن

   یدَن سعی.  شکند می را امید َمر قطعا پشفتوانه  بدون دوسفت من ! آرموهای

ید. باشفف را داشففته برآوردنش توانِ باور  بنشففانید َه  به حدی  در را آرموهایتان
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 درتو  چنین آیا خواهد می آماده قطعا   فکری آمادگی  به رسفففیدن آرموی

   نشففیو جزَتاب ائیدَه یافته پرورش ملتی میان در شففما ؟  دارد وجود خردی

  .َندنمی فهم در خود انسانی تعلیم برای هیچ

 البغ انسانیش  برمنزلت  در او مُردن شفوق و مرگ طلبی باورهای َه ملتی       

 هنوم َه ملتی .َند فهم را خود نخواهد توانسففت  تا آمادگی  ممان هیچ اسففت 

 تواند  وارستگیمی دهد  چطور سامان را  خود حیوانی و  اولیة  حوائج تواندنمی

 فهمِ ایِمعن دین  متولیان توسط   به مردم هنوم این وقتی .َند فهم خود را انسانی

 هَ شفففودمی القاء آنها به گیرند  ومداممی تعلیم باری  بند و بی در را آمادی

م ا َند  بایدَمیمی ترویج را آن غرب جنسففی  َه باری بندو بی یعنی آمادی

. رسففانیدب مردم این قامت گی به َوتوله  را َنید وآن َوتاه آرموهایتان بلندای

اسففت   معین هم آنها طبقة قشففر؛ و سففطح َه مردم این ام وسففیعی بخش وقتی

 فهم آنکه بی را وخود دانند می اهلل در  راه  شففهاد   خودشففان بقول را آمادگی

 به ند  تاَنمی دینی متولیان های وعده قر بانی    وخود را دهندمی َشتن به َنند

 سدرَال را انسانی ومنزلت آمادگی روش آنان به خواهیدمی شما بروند  بهشت

ومتحجر   منحط فرمایشففی پرورش و آمومش این با دهید؟ آنهم  درس آمومش

 .داردبرنمی سرش ام دست لحظه دینی  یک های مکتبخانه تعلیما  سایة َه 

ر در شفما  دنبالِ َنممی باطل  فکر خیال مهی           .یدگردمی خودتان برای سفَ

  رویبر َه ای منده های آنتن.فکرَنید خود بیشفففتر سفففالمتی به َند سفففعی
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 تامی ایه به سگ تو را برق  گزارش سرعت به  اند  نشسته تو َالس نیمکتهای

 روش یک انجام اما . منندمی پرسه  دبیرستان درمحوطة داد  َه دیکتاتورخواهند

 است َه ینا وآن.  نیست اثر بی ببندید َه َار  به تا َنممی توصفیه شفما به  را 

 شففده تحریفو وتبلیغی تقلبی دروس به نسففبت اعتنای بی و میلی بی با  طوری 

 صور  یندرا بگیرند  را مطلب بطورغیرمسفتقیم  آمومان  دانش   َه رفتارَنید

 بیامومند  خواهند  باید َه آنان .َند شفففما متوجه را اتهامی تواندنمی َسفففی

اشند  ب نداشته هنری  هیچ  اگر مردم بخشی ام این .  نباشید نگران شما.  آموخت

 درفرهنگ وفهم   شیو  این و .دارند تمام مهارتی   اشاره و ایماء و َنایه در فهم

 لبة  چه هر است َه داده نشان این خاک در نباشید  تاریخ نگران .است خونشان

 ایناسورهااست. د ترگردیده مسجل   سقوطشان  تیزترشده شفمشفیرحکومتها  تیغ

 ضانقففففففففرا تکلیف  شدند    منقرض ممین َر  روی هیکل وعظمتشان ام آن با

 تصور شمففففففففففففا َه است امآنها تر ممکن خود  روشن هرشفکل حکومتها  به

 بزرگترین نبیامومید  ای  را فکرَردنِ  تحلیلی  درَالس  شاگردانتان به .َنیدمی

 امور را در دنَر تحلیل تا بیاموم آنان به.  بکنی توانیمی آنها به َه است خدمتی

 ماقتح دست ام را مملکت این رومی شاید َه است داروئی تنها بگیرند. این فرا

 . َند خالص دینی

>< 
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 ... 21سخن 

 شودیم وعضوآن َندمی قبول را   جامعه سالم فردِ َه بتدریج می َنم تصور      

 همواره مسال انسانِ .بیابد دیگران دراندوه را خود خوشحالی نیست ممکن برایش  

د  ندارن سهمی اشتراک در این آنانی َه .است شریک محیط با را خود ام نیمی

 بودن ام معقول تعریفی اند و اصالً گرفتارَرده بهشت و خودرا  دربندِ جهنم عموماً

 قربانی ناَجا آبادی   برای خودرا اند تا آمده اینان.ندارند جهان  درذهن این در

درخرد انسانی خود  پسندی محکمه تعریف هم  هیچ آباد ناَجا امآن َنندَه

 ناخت.ش توانمی امور به آنان وابستگی و را امعالئق آدمیان حماقتِ میزانِ  .ندارند

 آبادی ناَجا را  قربانی خود خودِ واقعی هستند َه  آنهائی آدمها ترین احمق

انید  است. بد َرده رخنه آنان ذهنی باورهای پایگاهش  در اند َه َنند وَردهمی

  در بر قرار نکرده است انسانی خویش  انسی تن اعضای تمام با تاممانی َه آدمی

 ماتوانسته گردد َه می محقق ذهن  ممانی ن ظم.آورد می َم خویش تعریف

 برقرارَنیم. درست خویش  نظمی همة فهم باشیم  در

 نیمَ قطع ام درامایش چه هر َه چیزی بنظرتنها : گفت می بزرگمان پدر         

باقی  جهان تا. است آدمیان درگُرد  همیشه شود  جهل می افزوده آن پهنای به

 ینِ خورج باشید  َه خودتان نگران شما .بود بشر خواهد با نوع است  حماقت 

 بارو  است. و قداره ام پُر   همیشه احمق  حماقتِ

>< 
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 ...  24سخن 

  را َه قوار  بی  روسِ این قوم َند لعنت خدایم دوسففت بزرگوارم    مگر      

 َه.است هرفت را نشانه سرممینم قلب    نفرتشان ام بارو  پُر  همیشفة  های تفنگ

 تاریخ همه  درامای به الشففخور در تباهی سففرممینم  خوارانِ الشففه  این رنجمِ ام

 مرده به َفتاری  َشففند  و همچونمی  خرناسففه خرس همچون َه قومی .اسففت

 هایشففان مائده هسففتندک ه سففاالد خوارانی اینان  آدم .اسففت سففپرده دل خواری

 ایه با توله درَشورم سالهاست این آدمخوران  .مندخِردآدمیان رقم می راَتابِ

  هیچ من.  اند نشففسففته  سففرممینم خونِ مکیدنِ خود  درَمین نامِ ای توده حِزبِ

 .تصففورَنم توانمنمی  انسففانها خون بدون   را روس حکام پوم  َثیف  وقت

  بلعیدن در خط خال خوش ماری  همچون همواره  قرنهاسفت َه  این آدمکشان 

جنایاتی َه این قوم   بخصفففوص   .َنندنمی حذر ای حیله هیچ خود  ام طعمة

دردوران قفاجفار و اوائفل پهلوی دراین مرم و بوم مرتکفب شفففده اند  همه ننگ 

تاریخ  بشر است. مطالعة َتاب چهار جلدی تاریخ حیا  یحیی دولت آبادی َه 

ایران بوده  خوددرآن دوران  شاهد عینی جنایا  روس ها با همدستی مالیان  در

  یبعنقر را َه اینان  بینم َمفک بزرگی بفه فهم خبفاثت این قوم  اسفففت.  می

 لباسِ  نِپوشففید با هایشففان فعالًببیند  چگونه  توله. بلعید خواهند خزر را  دریای

 ریاَارِ نمامگذارانِ اول صففف خود را در و دین  فقه و شففریعت و اسففالم سففپاه

 رانخو آدم دوبار  این اتحاد . دارم بدی بسیار احساس. اند َرده ؛ جای نوَیسفه



94 

 

 ومهن  درَمین دارد َه وطنم برای را بزرگ بس این مملکت خطری مالیان با

 نشففسففته  چند بر اریکه خورانِ آدم اگر این .ندارم خطر  ادراَی آن نوع فهم به

توانم من هیچ ممان نمی .رسفففید نیزخواهم آن فهمِ به گذارند  مرامنفده مفدتی

جنایا ِ وسفففیع اینان را  و قتل عام های اینان را  دردوران قاچار درآذربایجان و 

شفففمال فراموش َنم . شفففکوه اقتدارِ محمدرضفففا شفففاه  و ثرو  َالن نفت این 

مملکت   دراین نقطه ام جهان  بدجوری اینان رابه وحشفت انداخته است. تحمل 

ها و انگلیسی ها و امریکائیها در این نقطه امجهان   این چنین اقتداری برای روس

قفابل تحمل نیسفففت. مگر خدای من به داد این مملکت درمانده برسفففدَه برای 

نابودی این آب و خاک  این  مثلث شفوم نامتجانس  چه ها َه درآستین ندارند. 

ید. رنفاگفتفه نگفذارم َه در این میان  مبادا  حیلة خاخام های یهود را  نادیده بگی

این تبه َاران  چنان مزورانی درآسفففتین خود پرورش داده اند؛ َه  باور  َردنی 

نیسفففت. این مزوران؛ قومی هسفففتنفد  َفه حکومتهفا و تفاریخ جهان را  به  بامی  

سال گذشته   321اند . همانطوری َه بخش وسیعی امتاریخ ما را؛ در همین گرفته

 دنیا  بخصوص دانشگاه شیکاگو به دسفت دانشفمندانشفان واسفاتید دانشفگاه های

دگرگون َردنفد. و یفک امپراطوری  بنفام هخفامنشفففیفان رادرحلق ملت ایران و 

جهانیان فرو نمودند. وتاریخ و تمدن عظیم ایالمیان را ؛ به نام تاریخ هخامنشففیان  

 به باور عموم نشاندند. 

    (  21 سال تابستان  )
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>< 

 ...     22سخن 

شففده   آخوند های ای توده َه اسففت سففال هفتاد امدوسففت من  بیشففتر       

 اندهم بام اُجرتشان دریافت ام ایران  اسالمی جمهوری نظام فامیل هایِ وَیانوری

شما میاد  نگران این ملت نباشید. وسعتِ حماقتِ این ملت بقدری توسعه   .بودند

آنان را در برابر هرشعور ناشی ام فهم  مصونیت بخشیده است. دل یافته است  َه

ناخوش نباشففید  این جماعت اصففال فهمی به فهم ندارندَه دردی داشففته باشففند. 

ن جماعت نادان؛ خوراَشفففان دنبالنی اسفففت َه شفففبها درآغوش می گیرند. ای

صطالح دانند. به ابقدری بیسواد و نفهم هستند؛ َه فرق میان شعار وشعور را نمی

تحصیل َرده هایش هم حاضر شدند َه انگشت خمینی ماتحتشان را جِر  بدهد  

اما شففاه را امحکومت َنار بزنند. بی آن َه  به چرایی عمل خود خردی داشففته 

ون خودشان به َمک ایادی خارجی شان باشفند. درطول هفتاد سفال گذشفته  چ

نتوانستند؛ چنین َنند  عُقد  حقار ِ ناشی ام ناتوانی در این امر وجودشان را تکه 

تکه َرده بود. حضففورخمینی  ورسففانه های خارجی  مغتنم ترین وسففیلة ممکن 

برای امیال آنها بود. تادر این ویرانی تاریخ شففاهنشففاهی در ایران   سففهمی داشففته 

  باشند. 

فقط  دو یا  سفففه سفففال مانده  بودَه طبق معاهد  ترَمان چای  27در سفففال       

آذربایجان شفوروی  به ایران بامگردانده شفود   ببینید  این ابربیشعورهای سیاسی 
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دنیا  به خصفوص شفوروی ها  چه عَلَم شفنگه ای به راه انداختند؛ تا این قضیه را 

مزوّر  برمنبرهایشفففان  دراین مملکت  مالیان نفاتمفام  بگفذارند. عمری بود  این

 افلغ  بدبخت مردمِ   این برای را  برشففوروی ومرگ برَمونیسففت لعنت َتاب

 دیدند؛ َتاب درخطر را منافعشففان َههمین. َردند بیسففواد  مشففق می و ونادان

 حرامزاده یتاً  ایننها .تبدیل شد ام تباراستالین طومارِتمجید به یکباره رابه لعنتشان

 ةسرمای و در مملکت مملکت  و ام این در این هم ماده استالین و برادرهای رفیق

آمریکائی ها و انگلیسی  است سال 71دارند. حقی مده طاعون این َشفورِ ملیسف

 شففودمگر می  .اسففت چین و روس نوبت حاال اسففت طبیعی خوب. خورندمی ها

شوری مده را  را  و فردوسفت های  یافته پرورش خمینی در دامن های نوری َیا

 ند. بگذار نصففیب  بی  را آنان  حد این  تا َه نیسففت . روا انداخت خیانت قلم ام

سام  عمو ات دارد   سفنخیت  بیشفتر   مالها  مکتب  با  برادر و رفیق معنای بالخره

 . امریکائی 

 .  َجا و خروشچوف َجا  ورفیق برادر استالین سام عمو     

 خواهید  ایننمی عمو  ملت ایران بخواهیم عمو تا بودیم نکرده انقالب مفففففا     

شد. چقدرهم میاد حاصل شده  حاصل البته صد خواهد  َهمی برادر و ملت رفیق

 بر رفیق بففاد اسفففت. چففه ام نوع داخلی آن  و چففه ام نوع خففارجی آن. رحمتی

 لیجخ آبهای  به را  را و تبارش غلتیدنش  او باالخره  درخواب برادراسففتالین؛َه



97 

 

 َهباید دید َنند می تکه تکه را عنقریب خزرم و دریای َرد  هدایت فارسففم

 . اند َرده نهان  متعفنشان  دراندیشة چه اماین بعد

 صد هاَیلومتر پارچه  خرج صرف را َشور این ملی سال است سرمایة31           

 و در و دیوار شهرها ونصب خطاط وهزینة وقلم رنگ نمودند  بامصفرف نویسفی

 هففا درخیففابففان شفففعففاردادن برای مففدارس و ادارا  َردن ادارا   و تعطیففل

 د تاش صرف درَنارش دیگرهم مخارج آنها  وهزاران وایادی برعلیه َمونیستها

 عرض به نهایتاً تا شففود  امت  جناب خمینی حاصففل حلقة ارباب مندی رضففایت

 جنت اقدس وجود گوارای.مرشک بفرمائید بیخرد و احمق  برسانند َه ملتِ این

 ام هَ مبارَتان جان دارید. و نوش تشففریف حد  احمق این تا باشففد َه مکانتان 

  .است شده پر تاریخ برگهای ها   شما مذهبی حماقتهای

 نوبت در یک بودم شاغل ساممانی یک عمومی درروابط دوران  بنده درهمان     

 تا ددفترَارِمن دادن تحویل وسفید سبز مرد و و آبی در رنگهای پارچه طاقه 329

 حدود طاقه هر طول شود نویسی شعار آنها برروی انقالب  مختلف مناسبتهای به

 ژاپن َره و.  چین امَشفففور َه.متر سفففانتی 91 تا 71 عرض با شفففدمترمی 21

 َشففورتصففور درسففطح َل را هایی هزینه چنین مصففرف. ))  بودند واردَرده

 این ملی َالن های  وسرمایه راپیداَنید ها پارچه این گان َننده وارد و. بفرمائید

انقالب تا االن    رومشروع ام َنید.َه شمارش را  مده ومذهب بیشعور دین ملت

 به یادن های شود.خوب توجه َنید َه بانکشفد و می روانه َسفانی چه جیب به
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 لمانس برای فقط. می َنند چاق را چگونه الغرخود صفندوق  مالیان این برَت

 ادار  در َیلو رنگ  27با  روم پارچه دریک طاقه 31 او َردن محکوم و رشدی

 هتوانست من  اماین َه ابله مسئول وآن .متر پارچه3111شد یعنی معادل  مصرف ما

 بود؛  خلق شففده خمینی توسففط َه محمدی ناب  اسففالم به  طریق این به بود

 رامهزا بیش عصر  تا و شناخت  نمی پا سفرام   امسفر ذوق باشفد.  َرده خدمتی

 تصففور خفته  جهل و در بالهت ابله محمدفرسففتاد. این محمدوآل به صففلوا 

 رمبانب  خمینی نام َه وهرممان اسفت. فرشفتگان پای میان  مائید  خمینی َردمی

 نبدی شاید تا. َردمی خود حماقت نثار  بغچة هم اضفافی صفلوا  آمد  سفه می

  هد.د خودجای چرَین درماتحت را  بهشتقطور  درختان ام بتواند ی َی طریق

 اعتجم این ماتحت   ام حتم بود  به برقی را مفعولیت اگر َه دارم یقین       

 د  مجرایبرمقع گوسالة منگوله این .گرفتمی جهیدن فام سفه تبار  برقی مذهبی

 دهانش را با ماتحتش اشتباه گرفته بود . تنفس

 هوارهای انداختن به راه با شففده  مسففلمان های ای توده تحریک به خمینی       

 لوح دهسا مردم این ملی ثرو  َمک به دوران درآن. تبلیغاتی و و دینی جنجالی

 های خانه سفار  توسط به خفففففففففارج وَشورهای ایران و در خیابانهای و نادان

ویس و رمان ن ناشناس مردِ این َتاب ام نسفخه میلیونها َردندَه خودَاری مُبلِغ

 ما وسلمان رُشتی  رساندند. جهانی شهر  به را او و رفت  فروش به دنیا درسطح

 فروش بالق در دنیا امسراسر دالر میلیونها و سِرگرفت  لقبِ انگلستان ملکه طرف
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 وام. شد یرسرا م انگلستان َیسة بانکهای به مرد  این ارمشمند چندان نه َتابهای

  لمظ مسففتحق  بدبخت گرسففنة ملت این جیب ام تومان ها میلیون   هم طرف این

 رفت. بیرون

و مرگ بر انگلیس  رشفففدی سفففلمان بر مرگ  خرج پولها  فقط این همة         

 .داشففتن بدبخت ملتِ این برای هم ای نتیجه هیچ  شففد. نه عملی دیگر.َه گفتن

 ختبدب مردم این ملی وسففرمایة پول با. احمقی به َمال اسففت  خمینی   حقیقتاً

 درهم  وچق انداخت راه به جهانی تبلیغا  انگلیسففی گمنام رشففدی سففلمان برای

 هب هم رشدی سلمان هستند  خمینی آقای مدیون روس ها همانطورَه . بود موفق

 رفتهپیش جاسوسی سیستیم شدن جمع برای روس ها  .اسفت مدیون خمینی نوعی

 یآقا به تبهمر هزار  باید رومی ایران شففمال سففر تا سففرَوههای ام آمریکائیان 

.  شففانمسففائل بقیة همینطورب رای بیاورند. و فرود تعظیم سففر وی ایادی و خمینی

  جماعت چه و ها داخلی  جماعت چه انقالب  این طول در دیگرهم های خیلی

 شففرَتهای َه انواع اسففت همین برای هسففتند. مدیون خمینی آقای   به خارجیها

 رومگار دانند وَشورمی این مالیان مدیون   خود را سخت دنیا درسفطح بزرگ

   الکترونیکی و و نظامی جاسففوسففی مدرن فوق تجهیزا  تحویل را  با مردم این

 ظامن به خود دِین ادای در اینقدر َه اسففت همین برای اند. وَرده َنندمی سففیاه

 برای خودرا قوا  تمام و اینقدر با َنند.می فشففاری پا ایران اسففالمی جمهوری

 همین ببینید  را نادان مردم رومگارِاین .اند داشتهنگاه باش آماده در مالیان تجهیز
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شود صلوا  بر محمد و می روشن چراغ تا َه است  بس مردم این برای حماقت

 .آل او را ام خاطرنمی برند

 به دارد وی  شففرف وآل محمد به فرسففتادن مردم نادان  صففلوا  این برای        

 . انسانیشان وحقوق ملیشان وهویت وسرنوشتشان انسانیشان منزلت

سففر  چادر برای  مشففکی پارچه  مترمربع میلیونها  خرید با  َه احمقی ملت       

 ورَشفف آن بافی پارچه های َارخانه غیره و وَره وتایوان مالزی و منان  ام چین

 رابخ اگردراین َنممی فکر همیشه من . بخشیدند نجا  هارا  ام ورشفکستگی

درآمارَشففوروجودداشففته  من میلیون بیسففت فقط اند  داده نامش ایران َه شففده

 رماباشد  اگ نیامداشته سفیاه پارچه متر شفش به خود چادری برای من؛ باشفد وهر

  َنیم چادری متر پارچة شفففش در  ضفففربِ چادر منان را میلیون بیسفففت این

هزارمتر  یستب یکصدو  یعنی سیاه پارچة مترمربع میلیون شفودیکصفدوبیسفتمی

  داد. پوشش پارچة سیاه این با شودمی را ایران خاک ام مربع

 مربعهزارَیلومتر ششصدوپنجاه و میلیون یک ایران خاک َل َه جائی در        

 هاناصف استان َنیم  پهن اصفهان  درممین هم با   را ها چادر این اگر َه. اسفت

 این  ةعفیف  منان چادر به مربوط فقط این نشففود  اشففتباه .َندمی پوش سففیاه را

َه می خواهند  درآن دنیای نامرئی   به بغل ِقلمانهای  .اسففالم مده اسففت مملکت

 . دیگردارد داستان بهشتی سوار شوند. مانتوها  و روسریهای آنان   خود
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 این در فوران نجابتشفففان َه هسفففتند هم منان ام ای این  عده ام گذشفففته      

 سیاه چادر چهار یا سه الاقل صاحب   هرَدام َه اسفت غلیان مملکت آنقدردر

 این ریرستگا َتاب . آوریمنمی حساب به را اضافی ارقام این. هستند هم اضافی

َه گریبان منان  این مملکت راگرفته  .اسفففت نجفابت فوران همین ؛ در خفاک

 ام هَ.و خریدار دارد هوادار مملکت  چقدر دراین اهلل بهشت َنیدَه است. فهم

چه اهمیتی دارد   مدتی انگلیسهاو  .اند شده پوش سیاه همه   آن به رسفیدن ذوق

تا  در  حاال هم نوبت روس و چین و مابقی ملل  اسففت.     خوردند امریکائی ها 

    بهشت آنان را َمک َند. به  رسیدن 

  َه پول و دسترنِج محمت خودرا   به بادخاک بر سرملتی      

دهد  تا آن آخوندِ پاچه پاره  بیاید و َالش می آخوند مشففتی 

بدهد  پول دیده ائید َه َسففی  به گریه بیندامد  َجا  را   آنها

نشففان   من  به  ملت در دنیا  شففما یک واشففک و ماتم بخرد. 

 مند  َه ملتبدهیدَه  به چنین عمل  نابخردانه ای  دسفففت می

 اق  پول میو اشففتی شففوند. و با رغبتنادان  من مرتکب آن می

 را بگریاند . د؛ تا َسی آناننده
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خطرناَترین گونة نوع بشفر را آن دسته ام آدمهایی تشکیل      

می دهنفد  َفه بفا اعتمفاد به نفسِ توام با وقارِ تمام؛ دروغ های 

وقیحفانفة خود را بفه خوردِ شفففما می دهد   بی آنکه ذَرّه ای ام 

تواند   َسی َه می فریبکاری او  در رفتار و اعمالش بروم یابد.

به راحتی  حقایق را ام دیگران َتمان  نماید   بزرگترین مدرس 

 بیشعوری عالم است . 

>< 

 ...  22سخن

 ما داوری  پیش:   َه است این  دانممی داوری پیش ام من َه آنچه پسرجان     

 رچشمهس معین خصوصیت یک یا وضعیت یک قبال در فرد شدن شرطی تاب بام

 ردف درونی نهفتففة تهففاجم ریختن بیرون جزء چیزی   داوری پیش.  گیرد می

 فرد  در درونی ام محیط امنی نا احسففاس جبران اسففت  برای وحرَتی .نیسففت

 بیش و َم امنی نا احساس  خود به  نسبت  َه شخصی.  بیرونی  عوامل قبفففففال

 ردنَ قربانی یا بالگردان درجسففتجوی  داوری  پیش با  َند می ابرام واضففحی

 حس بتواند پیداَندَه را افرادی خواهددیگر  می عبار  به. اسففت مقابل فرد

در  لدلی به داور  پ یش.نشاند فففففرو برسرآنها پیشداوری را با خویش تهاجمی
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 دنگر به دارد  بنحوی وحشت امآنها راَه خود  نارضایتی دسفت ام نبودن امان 

 . امداند هسففتند  می ارتباط و تماس در وی  با مختلف اشففکال به َه آنهائی همة

 دچار افراد انسفففانی  روابط دیکتاتوری و نا امن َه مسفففتعد جوامع در عموماً

 واحففدی امنیففت احسفففاس هم وبففا هم درَنفار گردد  و افرادمی نفابسفففامففانی

 ا حی ادامة منکر گروه با گروه و دسفففته با دسفففته فردیا فردبا ندارند وهمواره

 اندیشفة چنین گسفترش درسفایة .گیردرویها شفکل میشفوند پیش دامی یکدیگر

.  ودشمی رها انسانی و اخالقی حتمی سقوط چنگال در جامعه  َه مبتذلی اسفت

 بَس خود سود بامار آشفته  این در هسفتند  سفاممانی چنین مُروّجان َه آنان و

 ا َجات اسففت گذشففته مردم براین َه َوتاه مد  در این ببینید شففما .َنندمی

 بند و باری ودروغگوئی  وبی ریاَاری . اسفففت صفففعودَرده اخالقی انحطاط

 مومشآ در مدارس سر تا پا دروغ دروسِ .است رفته انفجار پیش مرم فرهنگی  تا

 نمامهای و درادارا  ریاَارانه وروابط پرورش  و آمومش  ففاقفد پرورش  و

 بعواق  خواهیددید َهدیگر   وبسففیاری درادارا  وَارمندان مسففئولین ریائی

 رفتهگ نکبت الیق جامعة این دامان چگونه سامان  عنقریب بی اوضفاع این وخیم

 پیش خواهیمی باطل های آمومه این  با  ای؛ آیا جامعه درچنین را خواهدگرفت.

 فعال وبمخ پسر باشفد؟ تو نیافته را خود راه دادن قربانی و گرفتن قربانی و داوری

 ای رفتهگ قرار وبیشفففعوران تاریخ دنیا داروان پیش َولونی بزرگترین درَانون

 ؟چرا چه  یعنی بودن خوب و بد    بزرگ پدر َه پرسیدم  بزرگم پدر ام .رومی

 هاحکومت تعالیمِ   این همیشه!  جان پسر:  ؟ فرمودند خوب ای عده و بدند ای عده
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 بخو یا بد و َس هیچ اِال و  َنند می معین  را آدمها بودن خوب و بد َه است

 فقط    را بودن  و خوب  معیارِ   بد آیند  می دنیا به یکسان همه.  آید نمی دنیا به

 جامعه در ها حکومت را  تعالیم این پایة َفه.َنفدمی معین اخالقی تعلیمفا 

 هویتِ به   توانیمردم  می رفتار به دقیق َردن   نگاه   با همیشه. اند َرده تکلیف

 .    ببری پی راند  می حکم تو برسرنوشت َه هرحکومتی واقعیِ

>< 

 ...  27سخن 

  بزرگم  به من گفت! ررومی  پد     

 گشاد راه گشاد شناسم َه نمی قدرآمادی به را موجودی جهان  هیچ این در     

   شففدم بزرگ َمی َه بعدها . گویدمی چه فهمیدم نمی و بودم َوچک.برود

را   خود به تجففففففففففففاوم  است َه مفعولی موجود تنها آمادی   َه فهمیدم تامه

  آمادی تجاومبه َه فهمیدم تامه و .داندمی مباح مقامی ام هر مجوم َسب بدون

 عادی و مردمِ النّاس و عوام . است منصبان وصفاحب ومتموالن مقاما ِِ حق فقط

 آن هب بخواهند شناسندَه نمی  را آمادی نامِ به موجودی بشری  اصالً اجتماعا 

 رومی اسففت ممکن چگونه  َه ام مانده باور  این  در  همیشففه من .َنند تجاوم

 . شود دگرگون  جهان این   در آدمیان اوضاع
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یده وگز سففنجیده سففخنان درجهان  مدام اندیشففمند قلّتی بینم می َه وقتی       

  ِنیّا اعمالِ تمام  مصفففرانه  درحالِ بند  با وقاحتی قفداره  گوینفد  وَثرتیمی

هسفتند. تردید نمی َنم  َه این جهان با شرایطی َه   آدمیانخود  برروی خبیثِ

دارد  روی سعاد  به خود نخواهد دید. ام ملتی َه در مقابل نامالما  و بدبختی 

ها   به آغوش اهلل پناه می برد  چه انتظاری بایدداشففت. ملتی َه  به او تعلیم داده 

ی تسففلی تو بام اسففت  انتظارخرد ورمی وتوسففعة اندَه آغوش اهلل  همیشففه برا

 شعور  احمقانه ترین َارممکن است .

>< 

 ...  21سخن

 ن انسانیشا را  درمسفند تاریخ دیگر شفد  هرقدیس یا   مسفیح یا و اگرمحمد      

امرئی آسمانی ن سویِ آن آبادِ َجا دانمنمی بر اریکة را و آنان گذاشتند می باقی

 حومعلول امورهستی واض علتِِ َه َنممی َردند  تصورنمی و منتصفب منتسفب

عه َه لطبی بعدا امافهام ما فهمِ گنگی این اینقدر در ما دیگر. شففدمی ملموس تر

 منمی ماندی حقیر و َنند  حیرانتخلیه می ما انسانی متولیان دین درشعففففففففففففور

  "شفففده هار  فروشفففانِ الطبیعه بعد ما "ام این خود را دوسفففت من! هر چقدر

 . َرد خواهی فهم بیشتر را خود انسانی منزلت دورترَنی 

  را تحت ما خشتکی رومی گفت
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  هوا را  ما دهی  َی تا فالن  َی

  تر  رنجور تو  بوی ام  جانمان

  دورتر   بس  تو َار ام  خویمان

  حریر  آن  و ما  بین نبود  فرق

  سریر ها صد پنجة  سر در  رفته

  را  تند  جواب این تحت ما گفت

  ماوا  و  جا    مرا   ده وا  این غیر

  دم  دم  نجنبد   تیزی  ممن گر

  صنم ای ما تحت  دهندم  نام  َی

فراموش نکنید َه هیچ ممان برای ارتباط با قشری تعریف شده  َه  قداره       

درَف دارند  ام منطق خویش َمک نگیرید. َسی َه مبانش را  تیغة بران 

 َند. به حتم  شعورش را اخته َرده اند . شمشیرحمایت می

 اللیو ذ شفافیت میزان تا .دهدعبور میما را ام خویش غربالی است َهعشق       

عبور  غربال اماین دارند اینخاله پر جان َه آنان َنیم. همة فهم راخویش

 .باشند تهداش به َمال همتی  شعور انسانی خویش درتربیت مگر اینکه.َندنمی
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مارا  ه همةَتعهدی است  نهایت در عشق َه.نیست عشق طعم به فهمی  بیشعور را

 اخالق. مگر نیست چیزی  قفل وَلید این .َندمی قفل درخویش

>< 

 ...   29سخن

 بالغانه  خادم واحسففاس . اسففت عشففق فرمند  خِردآدمی آمومگارِاولیة بدان     

 علیل نان آ عاشقانة فهمِ  ندارند  یافته پرورش  تعقلی َه آنانی همة .عشق وحافظ

 َند  تجهیز شففدنمی خالص جهل ام دسففت  ترا َه ابزاری   تنها فرمندم .اسففت

دوست داشتن؛ به  .داد خواهد پرورش خرد ترا شففاف اسفت َه شفعوری به تو 

خردی شفاف نیاممند است فرمند. تا ممانی َه ذالل نشدی   حقیقتِ فهمِ دوست 

 ر نخواهد شد .  نوّداشتن در تو؛ مُ

>< 

 ...      11سخن

 تواندحضفففور ندارد  نمی فهمِ خود  درون قدّصفففَ مُ ممانی َه به تا آدمی      

 امنی به آدمی درجان امری َه ممانی تا معناسففت بدان این .َند طلب را مطلوب

 لیتمای وتا .شد نخواهد  فهم قابل آدمی  دردرون مورد آن خواستن فهم ننشفیند 

 اهدتو  به بار نخو آن نیام در جان خواست در فهم باشی   نداشفته چیزی به عمیق

 نشست . 
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>< 

 ...  13سخن

خِرد  حقیقی محتوای ام جامعة امروم ما َه در  تقوی  مفهوم غلط  ام فهم      

 َلمه ینا درست فهم باب در ام انحرافا  بسفیاری گردیده  مسفبب تهی تحلیلی

 تاس نشده نهاده ودیعه به مائدی عضو و میل هیچ آدمی آفرینشِ است. در شفده

یم. َن آن جایگزین  را  تقوا واژ   مفهوم  آن  ام بخشففی حذف با بخواهیم ما َه

 نَُشت را خود ام بخشی  در ردیف را دینی  تقوا مبلغین و مردم عامة اذهان در اما

 ار آن توانمی َه دارد وجود  َلمه این ام  نیز دیگری مفهوم اند. اماَرده معنا

 خود  به  و خود نگاه داری َردن  و محفوظ داشففتن؛ را خود َرد  معنی اینطور

 ام درست اسفتفاد  بودن؛ و خود های داشفته همة حافظَردن؛ و  و مباها   فخر

 . انسفففانی خود هویتِ همة َردنِ معنا و فهم َردن را و خود خودَردن؛ جانِ

 حذف را خود معنی به ممان طول در دینی  اسففتعمارگران دسففت در تقوا   َلمة

 به گرایش.خود َردن تنبیه و گرفتن سخت خود بر  یعنی است  شده معنا  َردن

 به اعتنا دمع  جنسففی  میل وَشففتن مسففلکی درویش و فقرگرایی به تشففویق فقر 

  نه  . است  مفهوم این غلط  های جلوه  ام قوالب  در این مفهوم وهزاران مادیا  

 و خود فهمیدن عناصرخود را همة ارمش یعنی حرمت گذاشفتن  را خود معنی به

 ندیشةا در َهدرَی .شناختن احترام قابل و را  عنصر مجزا خود اینکه و یا . بودن

 خشیب سانسورِ مبتذل و شده مخدوش  جلو  بیشتر  َرده  رسوخ تقوا ام ما امروم
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 درکِ .را مان خود َاملِ شففناختن اسففت نه نموده تفهیم ما را   برای ما امخود

خودمان   با ارتباط در خودمان انحرافی هوای بَالیای ام مارا تقوا  ام ما درسففت

 هَشت یا را خود درون های موش باشفد تقوا دارای َه َسفی) َند می محافظت

 (.   است داد قرار خود عمیق امر تحت یا است

 َسفففب َافی مهار  خودمان َردن حفظ چگونه راه در بتوانیم ما وقتی       

 هنیذ قیاس را  درتعاریف امآن تقوایی هم تقوا آن َهنیسففت نیامی دیگر َنیم

   اختیمشن خود را امیال همة ما وقتی . اند داده تعلیم ما مالیان به باشیم؛ َه داشته

 تاس شده حکم ما در فطر  انسفانی  َه نحو را  به آنان ام َردن اسفتفاده راه و

 ةدرحیط تصففرف و و دخل تخطی قدر  در ما  میلی را  پیداَردیم  دیگرهیچ

 واهخ   شففودمی ربط بی خود با وقتی  تا آدمی.داد نخواهد خود به را دیگر امیال

  های رابطه ما  چه هر. َندمی پیدا ربط  وی  او به وحوش امورِ حول  همه  ناخواه

 اب خودمان درون های رابطه به توانسففت خواهیم دهیم  َاهش  بیرون  با  خود را

 . شویم مرتبط خودمان

>< 

 ...    12سخن

         به   َنممی مندگی درآن من َفه ای جفامعفه در : گففتمی بزرگم پفدر      

 اگر د. اماَن نمی تنبیه بودن احمق برای شففما را َسففی بیشففعورانش َثر  دلیل
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                    عففاقففل  برای احمقففانفه دلیفل یففک هزار و   بففایفد   بفاشفففی عفاقففل خواسفففتی

 .   نیستی بیش احمقی شنید  َه خواهی نهایت در َه دهی ارائه بودنت

>< 

 ...      11سخن 

 به ر  دیگ را خود  حتی باشففی نداشففته َردن معامله ی برای چیز هیچ وقتی     

 را یزچ همه دهدَهمی معنا َسانی برای خیانت .َنی خیانت توانیمی چیزی چه

 متحمل ممان دهنفدگان  درطول ضفففرری راَفه فریفب .خواهنفدمی خود برای

 . است   خوردگان  فریب تر ام  گران بسی شوند  می

>< 

 ...   14سخن

 دهدمی دست ام خود را حقیقی مذهب  ماهیت در قالب شده شاخص انسان      

 . ندارد   او به آفرینش ربطی هیچ َه یابدمی  تعلق دینی آئین به و

 ا ر  دین و درمذهب گرفته قالب های انسان است  َه اصول  همین اساس بر      

 . دهیم قرار وتحقیق تفحص مورد  آنها  آدمی هیبت در  توانیم نمی

 رد آنهففففففا انسانی ماهیت به َه َاذبی وجوه علت به هایی آدم چنین عموماً      

 ونهامهرگ آنانرا تحمیل می شود  دینی  و  مذهبی  باورهایو پردامی افسانه غالب
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 یند  قالب در  گانِ یافته تقدس   َه .دارند میبام   خود  و حوش درحول تحقیق

 افت ی تقدس دین  امری و مذهب درشعاعر وقتی .نیستند تفحص   قابل ومذهب

 شمرد . خواهد را َفر ام خود ملموسی قابل هرتحقیق

 (. هاست باور همین ام ناشی تحقیقی  گیهای دارنده بام ام بسیاری ریشة)     

 هایباور رسدَهمی ظهور منصة به ممانی اصالً حقیقی خدای َنممی تصور       

 خدا را واقعاً حقیقت َه است وقت َنیم. آن حذف آن صفحنة ام را دینی مهمل

 دنباشفف لمس قابل  در هسففتی وجودیش حقیقت َه هر دینی َرد  خواهیم فهم

 . است تردید قابل  قطعاً خدایش

 مرگ وحشففت را امعدم  و : ما َه عنصففری یعنی اهلل   حضففورِ اسففالم در         

 ما هَ ای اسففت واسففطه تنها   دینی فرهنگ معرَة  این در اهلل.  َندمی محافظت

ر ب متولیانش  توسففط مدام َه.َندمی  ناپذیر خالص  پایان خوف ورطة آن را ام

 َودَانه یتسفل یک جز چیزی خود تفکر این البته َه.شفودمی تبلیغ ممین روی 

 به هاسففت َ در فکرمان َرده ریشففه اهلل همین حضففور واسففطة و به  نیسففت.بیش 

این معانی  َابوس دوران َودَی  به  اعتقاد   َنیم.می  تحمل را مهمال  راحتی

 می  َردن مندگی بهترام را بودن منده َه است این آدمها اعظم بدبختی ماست.

 آدمها این بود  این غیر اگر .مندگی تا با  دارد  مرگ با بیشففتری انس و شففناسففد

َردند تا  مندگی َردن خود را  به نمی مشفففغول دل مردن و به مرگ همه  این
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ودراین میان  َسی یا َسانی نیز هستند َه به ما  چگونه مردن  .فراموشی بسپارند

 درس می دهند   نه چگونه میستن را .  

   رگم مفهوم  بشناسد  قطعاً  را َردن مندگی خوب توانست می انسان اگر      

ودیگر امتاریکی ها  هیچ هراسی  گشت  می درک و  هضم قابل امری  وی برای

 جزء هم مرگ مندگی َه آفرینند  نبودَفه نیفامی داد. دیگربفه خود راه نمی

 منده هب دادن فقط برای معنی َند مضحکی واسطة را  است مندگی آن الینفک

 د آفرینن ما آدمهاست َه اندیشة این ام خامی .خود َردن مندگی خود  نه بودن

او  خالق  خود برهاند  َه مرگی  شففرّ  ام را ما تا ایم هَرد ای واسففطه را مندگی

 منده نه دهدمی شکل را مندگی دیگر هم  رویة مرگ َه صورتی در . آن است

 مکمل هر دو مرگ  و بودن منده رویه  شفففامل این دو وجود َه را  ما بودن

 نشبود  داند  مندهنمی را َردن مندگی َه َسففی هسففتند. قطعاً َردن مندگی

اموری اسفففت َه  تنها هیوالی مرگ   .قرارخواهدگرفت مرگ الشفففعاع تحت

 علیمت من به امروم َه مندگی ما را به َمک اهلل   قربانی خودَرده است. خدایی

 خدای َه امروم  .اسفففت َردن ما را تنگ َرده مندگی جای دهنفد  جفداًمی

 َردن گیمند را  ام ما راسففتی به   ما   مما  و حیا  میان اسففت ابزاری شففده

  َه  ودین مذهب منهای حقیقی  وجودی است . خدای است درخود  دورَرده

 یخراف دین و مذهب ام صحنة خدا را حضور بتوانیم اگر .است همة مندگی عین

 حقیقتاً  م بگیری  قلم دین متولی ومالیان معابد  َاهنانِ وتحریرشد  شفده ودیکته
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 در درونمان تشففویق َردن مندگی به را ما مدام َه  رسففیمدر خود می خدایی به

ودنمان  ب منده ام نتواند حقیقی  هویت یک عنوان مرگ  به َه ممانی تا َند. می

 یمةن عنوان  به  را مرگ  نیز  بودن منده و ابتیاع نماید  را خود واقعی شففناسففنامة

 متولیان َه  ممانی  تا و .شففد نخواهد  صففحت قرین  مندگیمان  َند  فهم خود

 زنی خود َه عناصری ای افسانه های شفخصیت پروراندن در را خود قدر  دین 

رروم ه خود  خدای حقیقت ام ما اند  مطمئناً نموده اسفتوار نیسفتند معتقد ها بدان

 طول برد. در خواهیم یاد ام نیز را َردن مندگی شفففد و مفهوم دورتر خواهیم

 . است ذشتگانگ تفکر با انطباق یافته شکل بیشفتر ها توده امنیتِ احسفاس تاریخ 

 یوندپ پیشففین های نسففل سففنت با رفتارشففان َردندَه احسففاس  ها توده وقتی

 بزرگترین ر  نظ به  .پذیرندمی را امور بیشتری راحتی با گویی  دارد  ای ناگسسته

 رد بارها َه اسففت باری جنایت تفکرا  همان ادامة نیز در حاضففر نسففل جنایت

  فهم  آدمها به رومی دانممی بعید  .شففودمی تکرار و اسففت شففده تکرار  تاریخ

   َه هستند هایی امآدم واقعی  آن دسته یابند. جنایتکاران خود فهمی  اسفتحمار

 د. وسعیان خودَرده گذشتگان ای َلیشه های اندیشه به مقید سفختی به را خود

 تفکرا  آن اگر  .دهند نفوذ در ما ممکن حیله هزاران به را مهمال  دارنفد 

 بر  ندب قداَره   اقلیتی  دیگر  نمی یافت  پرورش  امروم نسففل  تربیت  در  مهمل 

 . اشندب داشته توانستند نمی جابرانه حکومتی سالح بی و مظلوم اَثریتی

>< 
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 ...   12سخن

  آدمی  بدین  اولیة مطلوب عالئق دوسفففت من  هیچ اندیشفففیده ای َه چرا      

 و دهد؟می دست ام را خود وصالبت   بففففففففففففامدمی   رنگ و خفت نگونساری

 می امب خویش اولیة ترَیب ام چنان ممففففان  گذشت درگذرِ مستحکم؛ تعلقا 

 خویش تغرب با  جذامیان   متروَة در َه مفلوَی اسففت پیکر  گویی مانند َه

 .  است َرده خلو 

 خورده  َه شکست عالئق اندوه ام شفده جاری سفرشفک قطرا  به  هیها      

 .  َردمی نوامش  مادرانه  لطافتی به    را آدمی خورد  رنج جان ممانی

 ما شود؟ چراخویش می گر دسفیسه درون عواطف اینقدر  بامیچة چرا آدمی      

 اشتند  دوست  ام ناشی شهدِ  نه ایم َه بیگانه خود خویشتن قدر با این  آدمیان 

 . خود ادراک در را نیامهایمان ام ناشی  حرمان نه   و َنیممی را فهم

 ستیمانه صفحة بر   ناشیانه َودَی گاهی َه هستیم سپیدی اوراق همچون        

ند. َ سپری را بار خود شیطنت مگر  اوقا  را  به  رسم می نشاند  تا مدادِ خویش

 است َرده پیشه را ای میرَانه  بامی ما  چنان نسفنجیده   با تعقلِ و خام عواطف

 .دارد  خویش درَنار َه سپیدی اوراق با َودک  َه

 هب ؟   َنیممی مالمسففت را خویش  شففعور َودَانة  وجدی  چنین  با  چرا       

 ای و لحظه. اسففت نشففده آفریده هسففتی طبیعت آن  در جز گویی  َه   ای گونه
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    اصفففل ام گویی آمیزیم َه می هم بر چنان را عالیق این حیا  بعد  اوراق

 . است نشده نگاشته چیزی

 نام مآد َابوس این بر نفرینم  بود  تا راسفففتینی معبد را خدایان َاش ای      

 را ودخ ابدی  خویش  نفرین عمر ام درامی سففالیان تابا اعتکاف شففد می َارگر

 . ساختم می  جاری برآن

  چیست؟ دنبال به آدمی سرگردان جانِ َه حیرتم در       

 انآتشفش همچون  خود  در شوق عالئق نخستین آدمیان  ما َه است چگونه       

  مسومیمی و َنیم می تخریب  وار سفیالب را روی پیش موانع همة ای  گداخته

 عفض ام ناشی مسائل ممان  و  پیشة تفرعن دست َه وهمین    رویم می پیش و

 به   حبتم گداختة آتشفشان این  عظمت گرفت   پیشی صبرمان  ما  بر حوصفلة

 . َنیم می مبدل جان و بی سَرد خاَستری

 .است ارب تأسف قدر فهم عشق  چه بیکرانگی در  آدمی  حقیر فالَت َه آه      

 لندب و َنیم خوش دل خود َودَانة های بامی به َه نیسففت سففزاوارتر آیا      

 .نماییم واگذار خود به هستی درگردش را عشق َبریایی های پروامی
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 َودَانه بامیچه های همچون ما  جان درساللة ورمیدن مهر و داشتن دوست       

َهنه  همچون یا و دور می اندامیم  به یا  َردیم َه اراده ممان هر .َه ای اسففت

 .َنیممی ترد خویشتن ام گرفته   حیضی خفت

 شتةگ پدیدار انوارِ عزیزترین بودَه خواهد باری خفت و انگیز غم پایان چه        

 .دادن  سقوط خویش رذیلت  سدرالمنتهی دورترین به  را هستی

 ارا ه عشق  نامهربانی انوار درگه نگهبانان َه وقتی   این ام فراتر دردی و چه      

 ام انمحبتش جام َه مُحبّانی حیا ِ  است اندوهبار و چه َنند. خود همیشفة پیشفة

 ام مینَدا در َه دانسففتممی َاش ای . شففودمی لبریز نامهربانیها  حقیرِ شففوَرانِ

 رمگ تا هست ای رومنه مهر  الهة تنفس برای    حیا  بار مالمت های حفره این 

 به یافته َتَبُرک هوای آن لطفافت در ای لحظفه برای را خویش مجروح قلفب

 . دادممی سوق خویشتن ام خففففارج

 را خود های حماقت   َاخ خویشتن درون تَشکّل  های با جهالت چرا آدمی      

 بر  رامد سالیانی َه است ای اسفطوره گویی َه َندمی اسفتوار پرصفالبت چنان

 .  ماند هستی  خواهد تاریخ گُرد  

َتاب به ذلت    َه گرفته آدمیان حقیقت های حماقت همه این به هیها        

 .نشستة او را شکل بخشیده است 
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 اشین  هستی هفففای پدیده همة باختگی رنگ  َنیم َهفهم خواهیم نمی چرا      

 ار  ورب  آن را در شعورِ نابالغ خویشتن جَنین تخم ست  َه علیلی تفکر ام پسفتی

 .  ایم َرده

 را  دخو فطری آفرینش حقایق همة َه هسففتیم بالغانی  ظاهر به    آدمیان ما       

   مودگذرمان های هوس و  ایم. َرده هدایت مفتضففح بامیچه ای    به  َودَانه

 .  است َرده پذیر خلل  را  عمرمان های دیرپایی  فهم مجال

 به نه   َه داشففتن دوسففت رنج عظمت   آلودی یأس مخوف بامی چنین در     

 حرو پهنة را  در اقیانوس فراخی َه  اسففت َالبدی الیق   تنها رسففیدن عشففق

 .  باشد َاویده خویشتن

 هر چ با ممانی اندک در   انتها  بی بامی  این  صففحنة  در  ما  ناالیقی وقتی        

 چنان  با را  عالیقمان  صففور  مهابا  بی شففد  چرا خواهد هویدا خویش منحوس

 تررسا بدین صدایی  عظمتش تمام با رعد  غرش  َه داریممی وا صدا به وجدی

 .باشد نشنیده را

. َنیممی سففتیز ابلهانه خود  چنین خویشففتن با چرا   َه شففرم َرد بایدَه        

 در   ممان درگذر مهرورمی َلما  شففیواترین   صففور نامالیمتی اندک به وقتی

. دهدمی دست   ام را خویش قداسفت و بامد   می   رنگ ناپایدارِ جانمان هوای
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 بسترهای   را خود  حماقت قنداقهای شده   ماده  مادر  ام تامه گان نوَیسفه چرا

 خوانند؟می عشق

 به هَ َسی و  است  آدمی بیشعوری تعلقا  همة حقیقی  گورسفتان عشفق       

 میشهه برای ممکن شکل هر به حماقت   حق نهاد منبسفطی گام گورسفتان چنین

 . شد خواهد سلب وی ام

 هدتع مسففئولیت بار سففنگینی دادَه خواهد را این   اجام  ممان مصففائب آیا     

 ادراک   همچنان و مادی معنوی شرایط ترین سفخت   در را عالئقمان ام ناشفی

 َنیم؟

  شودمی  اآی َند.َهمی سنگینی  هسفتیم بر نابخشفودنی   شفکی  َه  هیها       

 حقیر   مغزی الیق  َه  بعیدی  تصففورا  چه  ؟  َنند پیشففه  نامهربانان   مهربانی

 . نیست

 متراَم های توده به  را خود وجود بر محاط خرد بتواند آدمی اگر رومی       

ناپایدار  قمعل های گفته بر َه توانسففت خواهد وقت آن َند  تبدیل رؤیتی قابل

 اهیممف این بر جاودانگی َه َند عنایت  تراَمی فضفففا در نیز َلماتش جان

 . معتقدگردد خداگونه
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   جان مَهرِ حیلفه هفای  عفونت گرفتة  بی خردی   َفه َنیم فهم نمی چرا       

 شقع انسانی   نغما  شودمی قربانی خودَرده است ؟ مگرعشق را     پُرصالبت

 . َرد هدایت  مطلوب  ترنمی به حقیر   نایی  های  سجاف در  را 

>< 

 ...   12سخن

 ممین روی بر را بهشت اسفتقرار وعد  مدام َه مداری دین طلبان اصفالح آن     

 و علمی های تفحص ترین جدی مورد  رومی باید نظرم  می مننفد   بفه جفار

 هَ موهومشان بهشت آن خاطر به آنها شودَه مشخص  تا گیرند قرار روانکاوی 

 روانة را  ها انسففان  تعداد ام چه منند می و اند مده دم آن ام تاریخ  طول در مدام

ند  تا  َنها مکتبی اسفت  َه َرامت انسانها را   غربال میدین  ت. اند َرده جهنم

هیچ دینی   منزلت حقیقی انسففان را آنان را  به بردگی خود تعلیم دهد. 

  َند.تعریف نکرده است. اال ممانی َه او را روانة  جهنم می

َند  هیچ ممان به صحت خردی َه امَتاب دین  تغذیه  می      

َنم   و آن سففت عزیزم !  توصففیه ای به شففما میدو  مزاجش  اعتماد مکن.

ممان َه خواسفففتی  حقیقت دموَراسفففی را در میان ملتی فهم َنی   اینکفه : هر

 َنند. توجه  به ممانی داشته باش  َه آراء   رای  دهندگانش  را  شمارش می
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>< 

 ...   17سخن 

 ناولی  َه  چرا  آید می دنیا  به آدمی  سفرشت با  دروغ رسفدَهمی نظر  به       

 طفل  به بر دهان  السفففتیکی پسفففتانک نهاندن مادر  با را   دروغ های آمومش

 مه دیگری چیز به شففودمی  پرشففیرمادر  های سففینه ام غیر َه.آمومدمی َودک

 .  بسیار دارد فاصلة مادر   پستان شیرو حقیقت با َه بود سرگرم

 َه است شده فطری صفت یک    ایران ملت برای  ریاَاری و گفتن دروغ       

 غیدرو نیز آن خود  َه  بیهوده تعلیما  با  دارند  سففعی مذهب  و دین متولیان

 َه جایی است  در تأسف بسی . جای َنند بیگانه ما با را ما نیسفت  فطر  بیش

 جای ودخ حاَمیت مسند فریبنده  در های دروغ با اند توانسته حاَم قدرتمندان

 عموم اذهان مسففلم  در اصففلی عنوان به را خود مصففرف بار یک عقاید و گیرند

 خالقا و انسانیت و   وجدان شرافت گویی  راست چون مضفامینی  َنند  تزریق

 . نیستند  بیش دیگر  اوهامی  متعالی مشابه مفاهیم صدها و

 خود  ناقص خودِ همین با آدم  نام   گان درمانده  ما  گفذارند نمی  چرا       

 .َنیم سپری را خود پرنکبت حیا 

و این   ؟ ببینیم  باید را َسی    چه برویم  شفما اللة بهشفت به نخواهیم ما اگر      

 بهشت لبریز امآلت تناسلی  شما را  به خود شما  واگذار َنیم  .
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 ندی بی مداران دین تعلیما  شففرّ ام را ما َه َیسففت پهناور دنیای  این در       

ر ما  ام دسففت  اینان  تا  برسففد ما  داد به َه هسففت َسففی َند ؟  آیا خالص  سففَ

 را  َه ارفّالد َُبِ  مردم َه دینشان   سالهاست قوانین و دین این با  اینان .بردارند

 دلمب بهشففتی من  به وسففرممین من ملی سففرمایة با دانند می َافر را خود  آنان

  . َشیده اند  آتش به سومان جهنمی در مرا  سرممین بهشتی ملت و اند َرده

 یند متولیان فقط َه  قطوری اسفففت بیشفففعوری  َتاب یقین دارم  َه من     

 .   آنند مدرس

>< 

 ...  11سخن 

 واژه ترین معنی بی فهماندن  اسففت  نفهمیدن ها آدم ما دردَل َه جایی در     

 بودَسففی اگرقرار. بفهمانیم خواهیم می را چیزی چه ما اصففالً. باشففد تواندمی

 قربانی  اب  باشیم مجبور   و تو   من تا   بود  نیامی  چه دیگر َند  فهم را فهمیدن

 آمومش قرنهاسففت ملت   این. هسففت هم فهمیدنی َه بفهمانیم او به خود َردن

نسانی  ا حقیقت فهم  َه است همین برای  . َنند مشق را شدن توجیه تا اند دیده

 . است ودردآور فرسا توان بسیار ملت ک اری این برای

  امور  َردن توجیه با  شفففودمی اندَه داده تعلیم طوری  را  مردم این          

 اگر  یک اما. َرد میخکوب خودشففان آنها را برجای ها سففال و ها ماه و رومها
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 خیز جای  ام  فنری مانند  به  فروَنی در حلقشففان پسففند محکمه توضففیح مورد

 . منندمی

 درطول بشففر مختلف ملل سففرنوشففت به  اگر دوسففت بزرگوار من  عموماً         

 اب  را خود  سففرنوشففت  نموده   سففعی َه  ملتی  دید  خواهید َنید  دقت تاریخ

 ام یکی ما ملت.  است بارآورده  به ناخوشایندی عواقب چه  بزند رقم احساسا 

خود  ایه دروغ با هاست قرن در تعلیم گرفتن دروغ هسفتند.  دنیا ملل  بارمترین

 خود ایباوره است َاخ شده داده تعلیم دینی متولیان نیز  توسفط آن َه سفاخته

 این مختلف ادوار در ملت این هویت تزلزل دالیل ام یکی. َرده اند مزین را

 ضورح بدون خود  قومی و سیاسی رهبران درانتخاب نخواسته وقت هیچ َه بوده

 . شود عمل وارد مذهب و دین

 را را درخود مذهب  خردی و دین شفففالق بفدون تواننفد نمی مردم این        

 به عاد   ت اسفف گرفته ما را گریبان َه فجایعی  و ها بدبختی  ام باورَنند. یکی

 اگر.اند داده ما   خورد به مذهب   و  دین  قالب در ماست َه اعتیادی رفتارهای

 احسففاس سففختی به  دهیم  بروم خود تربیتی  ام فراگرفتة اعتیاد خالف رفتاری

 .َرد خواهیم گناه احساس نیز وگاهی .َرد خواهیم ناخرسندی
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 ربیع اهلل بهشففت را   به ما َه داریم ترس این ملتی هسففتیم َه مدام ام  ما          

قومی َه ترس ام نرفتن  به  بهشففت  گریبان او را رها   .ندهند راه

 َند  مندگانیش   جهنمی بیش نخواهد بود . نمی

 تابیَ قربانی خود را  حیا  بهشففتِ هسففتیم  َه ملتی ما         

 .    دهدمی تعلیم ما به را جهنم ایم َهَرده

>< 

 ...       19سخن

  ظر ن  داد  به آب  یابو  قانونش با  شود می  َه در مملکتی       

ملکتی  م در چنین .دارد احتیاج طویله علمی   به مجامع ام بیشتر

 ایانِپ چهار ولگردی  یابند   ها  افزایش طویله هر  چقدر  تعداد 

 .      یافت خواهد در خیابانها  َاهش

>< 
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 ...        41سخن

انی آسففم مضففامین به گیشوابسففته  گرا  سففنت ملت عمد  اشففکاال  ام یکی     

 برای  حرف  همیشففه مفاهیم   انتقال با رابطه در  هم  اصففل همین روی . اسففت 

 نیست.  سخنانش در محتوای عرضه برای اماخردی  دارد  بسیار گفتن

 ی و مقلدگرائی و گری خرافه فرهنگ مقابل در العاده فوق هست واگرهم        

  مضامین َه ملت  این برای ممان  در طول تواناشکال می این اسفت.  و ضفعیف

 .باشد آمیز فاجعه بخشد   می شکل او را حیا  دین  معنویت

>< 

 ...      43سخن

 جوامع  در نفوذ برای  اسففتعماری هر  ام  خوانده و ام دیده من َه آنجا تا     

 میقاًع َه است چیزی و این  .َندمی عمل و خودمانی طور غیرمستقیم  به عموماً

 بسیار شدادن فریب  اسفت  فقر فرهنگی دچار  َه ملتی.  بود هوشفیار آن بهباید 

 اشد.ب َرده تن به  هم دین لباس فریب   این   اگر بخصوص . است وآسان سهل

>< 
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 ...       42سخن

 ره َه است شده َننده نگران  َامالً امر یک   قضفیه  این  ایران  جامعة در       

 محور را  مدار یا خود خود   بومی و  موجود  فرهنگ  به توجفه  بفا  قومیفت

 با َه یملت بدبخت . داندمی امتیام و ستایش و آسایش هرگونه وسزاوار انسفانیت

 َندمی وتصففور . ریزدمی پی را خود آتی وآرموهای آمال َاخ چنین تصففوری

 .اوست هم آفرینش اصلی َانون َه

د و َنمی مدائی انسان اسفت  َه خود تصفورَردن َانونی همین علت به          

اسففاس سففردمدارن  دینی   بر .داندمی  مباح را  خودی اسففت غیر آنچه هر خون

ام  هر  تا ه اقشففار مختلف را ابزاری َرده اند  همین تربیت  در توده هاسففت  َ

 گاهی با متوسل شدن به آنها    سر ام تن غیرخودیها   جاَنند. 

>< 

 ... 41سخن 

 .داشت خواهد نوع بشرهم  وجود بالهت هست  هوا َه ممانی دارم  تا یقین        

 امعقال است. وقتی شدن ها  غافل احمق حال به اوضاعی  نگرانی چنین یک در

 انگر اینقدر    درآنم من َه ای جامعه در آدمی  های لذ   ترین ابتدایی حصول

 وخیالی ای  خواب جامعه درچنین آدمی  اندیشیدن  برای لذ     شودمی تمام

 خود نتیس پیوندهای من  تمام چون َسی وقتی است طبیعی این .بود بیش نخواهد

قطعا  با  پیودندها را  ترین آن تعریف قابل َند  حتیمی پاره و حال باگذشته  را 
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  ن م دانند َهاین جماعت نادان نمی .نیز  روبرو  خواهدشد اطرافیان رفتاری َج

 تمامنا  ام تا حماقتام   و نه ام بهر سودَام .  بلکه  آمدهآمده نام بهر َسب ام نه

فرمند!  بسی  جای شادمانی است  َه رومی خواهیم مُرد؛ آنان َنم.   را  تمام خدا

 َه نمی خواهند بمیرند   هرگز به دنیا نمی آیند.

>< 

 ...        44سخن

 مقطعی احسففاسففا  و  بروم وخام   نسففنجیده عواطفِ  برای َه ای جامعه        

عقال و  برای ممانی اندک  در اسفففت مجبور  َند  نمی معین  حفدودی خود

 کومتیح .ببیند تدارک مخوف های وسففیاهچال پر تعفن های مندان متفکرینش 

  بینصاح و متفکرین  ام نفر آن  یک  ها  درمندان اجتماعیش بزهکار ام هر ده َه

 .  است َرده روش پیش ام را بودنِ خود الهی تکلیفش است  قلم

>< 

 ...       42سخن

 ام اشین  نوظهور  عقاید با مبارمه و سفتیزی بیگانه سفرچشفمة مواقع بیشفتر در     

 نچنی به   ایم توانسففته ما ملت واقعاً  اسففت. آیا خِرد ام بلوغ آدمی دور ماندگی

 کبارهی به را جهان تمام  حاضففرند ما   حاَمان بینیدَه نمی مگر  برسففیم؟ بلوغی

و  ؟ بکنند د دار در دین ریشه خودَه لوژیکی ایدوئو عقایدِ سنتی  وتفکر قربانی
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 نیدَ فهم را معنا  ندارد.  اسار   دارد شفهاد  َه ملتی:  َه َنندمی تبلیغ مدام

 یتفکر  چه  این. شففودنمی اسففیر خواهدمی را مردن َه ملتی . گویندمی چه َه

 نآنا به را میسففتنِ  خِرد با شففهامتِ  شففهاد   انتخاب بجای شففودمگرنمی .اسفت

 گیفرهن صاحب ملتی اگر.َنند انتخاب را مرگ نشفوند   مجبور تا. داد آمومش

 باید د  چراباش فکری َامل بلوغ دارای قومیتی و آماده تفکری و منسجم و  پخته

 شود  با مردن  به آمادگی رسید . و چگونه می . برگزیند را مرگ   میستن بجای

 ایبر انسان نه  است  آمده انسان برای دین   َه بفهمیم خواهیم نمی ما چرا       

 ودخ بقاء قربانی مرا انسففانی ارمش و مرا انسففانی هویت حد  این تا َهدینی .دین

 معنائی چهانسففان  دین   حضففور بدون  اصففال  .خوردمی درد من چه   به َندمی

باشم  ن خاَی َر  این بر روی  انسان  منِ َه وقتی  باشفد. اصفال داشفته تواندمی

 .باشد داشته تواندمی معنائی وتعریفی چه دیگر  خدا

 ةدراندیش آیا خدا .َند تعریف او را َه بدون وجودِ خرد انسفانی  َیسفت         

 . من تاس نشده  تدوین  واحشام چهارپایان برای دارد؟  دین  تعریفی بزغاله گان

ان  انسفف. باشففند َرده تدوین دین او  َتاب برای َه شففناسففم نمی را اِنعامی هیچ

 راهایچ سردرگم َالفِ در را خود سرگشتگیهای َرد  تا تدوین را دین َتاب

 خون سرخی   تاریخ در طول چگونه بینیم  َه می و دیدیم  اما .َند مدون هستی

ه و شد جاری  خاک اوست  بر خود دست َتابهاَه سفاختة همین توسفط به  او 

  شودمی
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>< 

 ...          42سخن 

 نوع م هرا جامعه قطعاً  گیرد می پیشی برشعورش ملتی فربه  شفعارهای  وقتی     

 ایبر  ام جوامع  سلک این مبلغین درَالم عموماً .شد خواهد تهی انسانی خصال

 غیر قابل آسففمانی اممفاهیم پوچ   و تهی شففعارهای این دادن جلوه العاده خارق

 َه مُهری . شفففودمی شفففایانی های نیز اسفففتفاده دارد الهی جنبة هضفففم  َه

 را حقیقت قامت  باشد  شفده نامل مَمهُمور امور  برای امغیب 

 شکست . خواهد

>< 

 ...       47سخن 

  واهیدخمی  آن حکومتی  و دینی حاَمان َه َنیمی  مندگی  جائی در وقتی     

 را ستیزی هبیگان باید   خود  سالم هویت َسب برای َه  بفهمانند حاضر  نسل به

 دهد. می  تعلیم را مدایی انسان به چنین نسلی  مشق نه َند  مگر خود پیشة

 تنخویشفف به دادن بهاء تا با   داد؛ حاضففرتعلیم نسففل به قدم؛ اول در َه باید      

و حرمت انسفففانها را در  . بگیرد جفدی  را خود فرهنگی تربیفت ریشفففة خود 

 هرَسوتی وعقیده ای محترم بدارد  .
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 بی و خود باختگی خاطر ام ما   به تاریخ در طول بیگانگان اسففتفاد   سففوء       

  سرممین  این  مذهب و دین هم  درَتاب آن تعلیم ماست َه و نادانی ما؛ خردی

 .  شده است  بینی پیش

 عورِ؛ و ظرفِ ش باشیم و مطیع  بر؛ رمانف عنداالقتضاء َه ایم َرده عاد  ما       

 آنان بودن  قیم پیش ام َه َنیم حواله َسانی  دسفت به را  همواره خود انسفانی

 . خود   پذیرفته ایم امور مندگانی در را

 اسففتو سففی فرهنگی اسففتعمارگران خرد نوع به َردن نگاه جای به َه ملتی     

 هترب بینند  سرنوشتی می تعلیم را آنها دهانِ به خیره شدن وخارجی  داخلی بامانِ

 .  داشت نخواهند ام این

 نشان او به را ماه انگشت با وقتی َه اسفت َسفی احمق: گویدمی چینی مثلی     

 .  َندمی نگاه را انگشت   ماه به َردن نگاه جای به دهیمی

 را ام انسففانی منزلت َه شففویم  خیره انگشففتانی به مدام تا ایم َرده عاد  ما      

 َرده َسففب مهار  در شففعارگفتن حد این تا َه ملتی !  فرمند . اند رفته نشففانه

 اختیار شعورش در ابرام برای َافی ابرامی بایدَه شعارهایش تحقق   برای است

 وی لکهب نداده اند  او قرار اختیار ابزار را در این تنها نه متأسفانه باشد. َه داشفته

 این َامال طبیعی اسففت َه چنین . اند َردهتهی  نیز  فطریش های را ام داشففته
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 ودامنة تر  َلفت شفففعفارهفایش ام پیش  بیشفففتر هر روم شفففعوری  بی ملفت

 .ترگردد  َوتاهشعورش

>< 

 ...       41سخن

 خود هب اطمینان نمی بینم   با را سیاستمداری بخش رضفایت خند  وقت هر        

 ردنگ به را بردگی و بندگی قبول فرد  توده  قشفففروقومی  بامَدام گویممی

 است َرده مزمزه خود را شفدن مصفلوب درد  بینوایی  بیچار  پذیرفته.  ویاَدام

 است. نشسته رضایت خند    ناَس این لبان بر گونه این َه

 بخش رضفففایت هفای خنفده ملتی  َفه بیچفاره ملتی  و رومگفار بفه بفدا       

 . َند ملی تلقی را  مظهرآرامش برخود حاَم سیاستمداران

 مپرسففمی خود ام نگرانی با بینم می را سففیاسففتمداری خند  رضففایت وقتی      

 ستینآ در اسفتعمارمان و تخمیر برای را ترفندی گر  چهحیله روباهان این دوباره

 کشندب  باور این به مرا   تا اند  َرده ای واسطه را لبخند چنین این پرورند. َه می

 .  برسانند خیری من به خواهندمی َه

 هب   َند حفظ برسففانند خیری من به خواهندمی َه مرا ام شففرآنانی خدایان      

 .  باشد سیاستمدار خیرِ  یک خیر  این اگر خصوص
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 مه مداران  ام تبار دین سففیاسففتمدار  و   ام خَیّری خَیّر این   بدتراین َه و       

 جنایتکار این رفسففنجانی  هاشففمی های خنده قدر به رنجی هیچ باشففد. امروم 

 ریاست ممان در را وارسفته انسفان ها صفد َه.َندنمی مخمی تاریخ  مرا بزرگ

 انایم هسففتند  َه قوم  تبهکارانی این .َشففیدند خون و خاک وی  به جمهوری

 شد. خواهد مفرط دچارگیجی آنان  قضاو ِ اعمال شعورِتاریخ  در دارم 

>< 

 ...    49سخن

 الیلد تنها   اقویا برای قدر  و شهو  و رفاه َسب: گفت می بزرگم پدر       

 اند.واال بخشیده سامان را اعصار قرون در های هسفتندَه جنگ پسفندی محکمه

 باقی جهان و تا  شففد. نخواهد نیز دفن او با و اسففت آمده دنیا به باآدمی حماقت

 .  بود خواهد هم حماقت است

 .خواهدشففد تقویت  احمق و شففهو  جویی هسففت  حماقت طلبی قدر  تا       

َه رنج  عقال   ارمانی .َنید پیدا  احمق اصفففالح برای ای َنیفد چفاره سفففعی

 خودشان  باد . 

>< 
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 ...    21سخن

 ندارد انامک شودمی خالی تانک یک بنزین مخزن وقتی:  می گفت پدربزرگم  

 ا َهآدمه امابیچاره َند  وادار حرَت به رمم میدانِ در اورا بنزین ام دریایی نوید

 ه با َول  بامان  و سفیاست دین مداران  پوچ  هایوعده تحقق انتظار در عمر یک

 خواهندمیرند و بام نمیومی نهند می لحد سففر برخشففت بردگی  و ام رنج باری

 این ما هیچ ممان هم تراین َه  آیندگان  و جالب ا ند خورده  فریب بفهمند َه   

 هَ هم بار یک برای ها آدم چرا دانم نمی من اند. نیاموخته درس عبر  ها  بامی

 دتاشای. دهند تنزل جنگی تانک آن حد تا الاقل را شفعورشان خواهند نمی شفده

 نانآ به خواهندمی َه را آنانی فریب قدر این و گردد حاصل َارشفان در فَرَجی

 .   نخورند  برسانند خیری

>< 

 ...      23سخن

 وقحق آن  به توسففل با ای پتیاره هر َه نیسففت مفهومی پدر  آمادی عزیز       

 .َند  راپایمال ورمان خرد

طلب   حکومت گان پیشفففه ثرو   و مورمند  دولت مردان َه جایی در       

 تابتاَ است مجال چه را قلیل اند   متفکران َرده خود مطامع  ملعبة را آمادگی

 باشففد  واراسفت دیکتاتوری نظامش برشففالود  َه ای جامعه در .َنند تکثیر را فهم
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 دارند اشففراف نیز امور همة بر َه قاریانش دربیان توانمی را هرسففخنی حماقت

این  هچراَ .هویداست  بیانشان َریهِ  چهر  فریب  ام رنگ چگونه َرد  َه فهم

رارحقیقی  اَس َنند  در سِتر حقایق  اِصفرار برافشای اینکه ام جماعت پقیوم   قبل

 .َردند َسب مزورانه تبحری

 او را عمل جسفار  میرَانه  َه اسفت  باسفکوتی این در مردآماده صفالح       

 رقاص بومینگان حمفاقت در جمع َنفدَفه سفففعی همواره  سفففامدمی متجلی

 .  َند قلمداد خود برای امتیامی را خود ماندن  دیکتاتور  گمنام

>< 

 ...          22سخن

  شففتربی  ظالمین   خون  به  آمادی نهال َه تصففور این : گفت می بزرگم پدر      

ام  تربیش تاریخ  مظلومین . است بزرگ دروغ یک دارد  جداً احتیاج مظلومین ام

 .  ظالمین تا اند رسانده خون آمادی نهال به هرَس 

 ای میرَانه حیلة و اسففت عبار  یک خود آمادی واژ   ابداع  بهانة : َه چرا     

خ  ابداع تاری همیشة بند قداره ظالمین دست به َه اسفت ای بامیچه  نیسفت  بیش

 واژه  این اب رفتن وَلنجار گرفتن بامی به با عمر طول در چند مظلومینی شده   تا

 نظالمی سففرگرمی مایة چندگاهی بتوانند  َشففند می آن پی در هوارهایی َه و

 . نندَ دعو  پرجنجال  سرگرمی یک سفر  به را   وآنان آورند فراهم را مبتکر
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 دانست نخواهند  آیند می گرفتار آمادی ورطة  وهم در  َه گانی بیچاره آن      

 . رندآو فراهم را واژه این  اربابان سرگرمی  مایة  َه بود خواهند قادر َی تا َه

>< 

 ...        21سخن

 هاروم را ملت ام عظیمی  تود  توان می امور َردن توجیه سرممین  با این در      

 با  بتوانیم َه  اسففت آن شففرط .َرد میخکوب خود  برجای ها سففال و ها ماه و

ه هیچ َ. شویم مسلط امور مسند بر روم   یک فقط  پسند  محکمه دادن توضفیح

 احمقی برای شنیدن توضیح تربیت نشده است . 

>< 

 ...        24سخن

رست ناد  دربار   را َس هیچ   سفنتی جوامع در پیران حاَمیتِ درامِ پیشفینة     

 یشففةر دالیل بهترین ام یکی خود این و  اندامد. نمی تردید  به  بودن عقایدشففان

 ام  نیز ما حاضر جامعة   َه شودمی محسفوب گرا سفنت جوامع اضفمحالل خطر

 . باشد تواندنمی مستثنی قاعده این

 فتوا َسب به متوسل   خود انسفانی های رابطه ترین سفاده برای هنوم ما وقتی     

 نمی رتصو آیا است  شفده َتابشفان فسفیل هاسفت قَرن َه شفویممی  َسفانی ام

 حاصل ای درجامعه عموماً  ذهنی  سکون  شد؟ نخواهد ام این ما بهتر وضع َنید
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 یفرهنگ شففرایط ام وسففیعی حیطة در را خود حاَمیت سففاالری پیر َه شففودمی

 را نَرد فکر محمت َه ایرانی مقلدگرای جامعة و ملت . باشففد گسففترده جامعه

 جوامع این ام یکی  اسففت هوارَرده خود ممان فسففیالن دوش بر عنداالقتضففاء

 . ماست رومگار بدبخت

  اجتماعا  باید    را بدوی  جامعة   اسففت   بَدَوی جامعة    یک  ما  جامعة          

 میاندر نیاَان میراث   یا ها سنت اجتماعا   این در  َه  چرا  نامید  گرا  تقدس

 ابخشففودنین گناهی آنها طرد یا   تغییر   َه گرفته قرار آمیزی احترام عاطفی هالة

 َند؛ قیام ها سففنت شففکسففتن به تقدس این در شففود  و هرَسمی محسففوب

 . شد خواهد سخت عقوبتی مستوجب

 یبررس و نقد مورد  است شده ممهور قداست مُهر به َه را شودَسیمی مگر      

 ملتی ما َه اند  چرا دنیا  آمده  به بدبخت تاریخ  درطول مفا ملفت  . داد قرار

 را  توهما  وخرافا  ما خِرد خوراک  لوح. و سففاده گرا سففنت بسففی هسففتیم

 ام همیشففه    گرا سففنت و سففاده اجتماعا  در انسففان مندگی .بیند می تدارک

 به دارد  َه را توانش نه و تواندمی نه ملتی چنین . اسففت سففرشففار و تابو تقدس

 ام دستِ حماقتِ را بدهد وخود نشان خوش متمدنانه  روی و انسفانی ارمشفهای

بخشفد. چنین  جامعه ای   مدام مسفتعد جدال اسفت  و جامعة مستعد  نجا  خود

واهد داشت.  حذر َنید ام َسانِ چنین جامعه جدال  شفعوری به توسعة  فهم  نخ
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ای َه خردشفان   جز بر مبانی خون ریزی و َشفتار  هیچ تعلیم انسفان سامی را  

 در باور خود   باور نخواهد َرد .   

>< 

 ...      22سخن

  را گفتن شوری بر مرگ امروم  َه است نکبتی  روم دوسفت عزیزم ! عجب     

 .سوارَرد مردم این  اذهان خمینی  در

  همیشة گهایتفن قوار  را  َه بی تنان به پوستین   تباِرِ این َند لعنت  خدایم       

 ماینا بیزاریم َه.اسففت رفته نشففانه  را سففرممینم قلب    شففان نفر  بارو  پُر ام

 خرس همچون قومی َه  .اسففت  تاریخ همه  درامای به الشففخور  خوارانِ الشففه

  اینان .  است سپرده  دل  خواری مرده به َفتاری همچون َشفند  ومی خرناسفه

  .َندمی بزک خِردآدمیان را  جان  یشان مائده  َه  سفاالدِ هسفتند خوارانی آدم

  خود  نامِ ای توده حزب های  باتوله درَشفففورم   سفففالهاسفففت  خُوَانی َه

 پوم  َثیف وقت هیچ من .اند هاَرده حیله سفففرممینم خونِ مکیفدنِ درَمین

  انمزور این .تصورَنم توانمنمی انسانها  خون  بدون را   ماده اسفتالین روسفهای

 هیچ خود  ام طعمة  بلعیدن خال  در خط خوش ماری همچون  همواره  پلید

 این  گفتن شوروی بر  مرگ َه   پائید نخواهد  چیزی. َنندنمی  حذر ای حیله

  بجی به را َشففیده مذلت خاک این  ثرو  تومان  ملیونها   بیسففواد نادان مردم
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 تکه تکه عنقریب را خزر  دریای  و. َرد خواهد روانه این خِرسهای  خون آشام

 ذهبم فریبِ مردمِ این گفتنِ شوروی بر مرگ آنروم راَه بینم می. خواهندَرد

 خورد می خوراک همیشه  امآخور حماقتشان شعورشان َه نادان   خورد  ودین

ها  مودی  این به    آنرا تلخِ  طعمِ بود  َه خواهد عظیم بس روسففها نعمتی  برای

 برشفففوروی مرگ این  پشفففت در   بینم می  .فهمید  نخواهند  نادان ملت این

 بس اند  خطری داده توده  رواج حزب شففد  ظاهرمسففلمان به رهبران گفتنها َه

 ..آن خطر ادراَی ندارم  نوع  فهم هنوم به  َه است نهفته  وطنم برای بزرگ

>< 

 ...       22سخن

 حس اب دیکتاتور  َه رومی تا َندنمی تهدید خطری خِردپنهان شده را  هیچ     

 اوگوش غاتیتبلی بلندگوهای ام  فشرده تزریقا  به تو َه بفهمد  دارد غریبی َه

 چنین در . ای داده دسفت ام او اراجیف به را خود شفنیدن تمایل . و دهینمی فرا

 هَ شففد خواهی خطری تو  خود بلکه بود  خطر   با توخواهد تنها  نه  اوضففاعی

  شد. واهدخ توصفیه ممکن  شفکل ترین شفدید به دیکتاتور توسفط تو ام اجتناب

روشن  ار تاریخ َرده گان تبارگم این قرمز   چراغ  مبادا تا    فرمند  باش  مراقب

 َنی  َه جانت را در چهار سوق حماقتشا    شقه خواهند َرد . 

>< 
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 ...          27سخن

  َه  هست فهمیدنی َه دانستممی باید چرا   َه اندیشم می خویش با گاهی      

 قهطب را َلما  خاصففی وسففواس مفهومی  با بیانِ  برایِ تا امروم مجبور نباشففم

 هرچقدرهم آدمی صفففبوری . قرارگیرم کةمضفففح مورد  مبادا  َنم  تا بنفدی

 بوریص قدر  ناالیق    و تزویرخواصِ عوام حماقت پتک باشد  فشار پرصالبت

   شکافت. خواهد را او

د  هیچ دار حاَمیت دلبسته  عوام وابسته  وحماقت خواص حیلة ممانی َه تا       

 . متبلورَند  را خود حقیقی بود  تا انوار نخواهد قادر   انسانی خرد

>< 

 ...       21سخن 

 می شففکل درختی حقیقتاً را ما انسففانی هویت شففجر  : گفت می بزرگم پدر      

 اتنه   بودا و مرتشففت   دانممی من َه آنجا تا. َه شففعور نامش داده اند  بخشففد

 طمع   افکارخود دوام خود و عقاید تحقق تاریخ  برای طول در بودند َه َسانی

 . نکردند انسانی هیچ خون به

>< 
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 ...        29سخن

 و بگیرید عبر    درس درآنم من   َه امروم نسففل حماقت ام !  آیندگان ای     

   را ملتی ودشمی چگونه َنید َه تماشا بام مبادا ببینید  َه خوب مرا ممان تاریخ

 نه و ل مستق هویتی با است االغی نه مبدل َرد  َه بی خاصفیت  ای پومه خر به

 بامان تسیاس وخرسفندی رضفایت َه اسفت قاطری بلکه . معلوم هیبتی  با اسفبی

 .  است داده ترجیح خویش انسانی هویت بر سوار را  دین

>< 

 ...        21سخن

 مایة َه ای اندیشففه معنویت به توسففل با عوام سففاختن فرمندم !   شففادمان       

 عوام هَ را آنهایی همة   َنممی توصیه شما به  . است دشوار دارد  بسیار عرفانی

 ات َه بیاموم   چرا داشففتن رسففم دوسففت    شففأنشففان خور در ای تحفه با دانیمی

 هب را فهم  َلید توانست نخواهی تو    و بود خواهد هم   احمق باقی اسفت جهان

 .  ندارد دانستن  برای اصال    شعوری َه َنی حواله َسی به راحتی

>< 

 ...        23سخن

  ودِس ام آنان  َه فاضالنی و  استادان حرمت  فرمندم   : گفت می بزرگم پدر      

 احبتاممص ای جامعه وقتی:  َه چرا باشد. َنی را بسفیارداشتهمی َسفب معنوی
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ر دچار سفف باملت نیز در ارتباط فاضففالن شففد   و نصففیب بی خود ملت فاضففالن

 نطر  ام ممففان طول در ملتی چنین قطعی  و تجزیففة فرهنگی افول  خوردگی 

 .  شد خواهد مسجّل اخالقی

>< 

 ...      22سخن

 :نویسم می ذیالً َه بود مانده ذهنم در جایی ام مطلب این      

 ه  َ آمده وجود به جهت  این ام   احترام جمله ام تشریفا   انواع   ! فرمندم      

 احترام  هم به  جهت  این ام مردم امروم  . انسففانها شففود  قلبی محبت جانشففین

 مردم ام َثیری وعد   باشند. داشته دوسفت را یکدیگر توانندنمی َه گذارندمی

 اندامه  ما بیش وتواضع میاد   احترام وسیلة به  را  خود امَینة ناشی های نیزعقده

 ا ه توده حد ام بیش تواضففع َنممی تصففور اصففل همین روی . دهندمی تسففکین

 .   آنهاست َینة نخو   وعقد  نشانة

>< 

 ...       21سخن

 مجامع در مدام دانسفففت  َه باید حکومتی را  حکومت نوع ترین مبتفذل     

 .رساندمی تصویب به  جامعه  اصالح برای عمل   غیرقابل خود  قوانین قانونگزار

 قایب برای ممان در طول است  برخوردار  حاَمیتی شفیو  ام چنین َه حکومتی
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 دیکتففاتوری برشفففیو  را خود بقففای  شفففالود  بود  َففه مجبورخواهفد خویش

 داثاح  .نماید راتضمین خود دوام توانست نخواهد واال  استوارَند. واستبدادی

آن َشففوری اسففت َه ترس ام خردمندان    امور عمرانی تنها    مندانها توسففعة و

 پرور و دیکتاتور   اهداف مجال بقای دیکتاتور رابریده اسففت. درنظام های برده 

حکامِ سلطه گر  بر  مبانی افزایش هر چه بیشتر  نیروی َار  رایگان استوار است . 

ند   َمی  امدیاد  جمعیت   ترغیب  به سففلطة  خود را   تحت  نظامی َه ملت   هر

منظوری  جز تربیففت  نیروی َففار  ریگففان و مطیع  نیسففففت . وقتی رهبر  ملتی  

پرداخت  جوائز و  با   همچون  ایران    به شففیوه های گوناگون   سففعی دارد َه

سعة ویفزاید   بی آن َه به تربیت  و تامتیاما  ویژه  به جمعیت میر سفلطة خود ب

جز احداث و تدارک مُهرهای ابزاری   شفعور جمعی توجهی داشته  باشد   هدفی

 و در اختیار داشتن  دیواری گوشتی  برای مقاصد برده پرور  خود  نیست . 

>< 

 ...       24سخن

 مادآ مغزها ام بیش را ها دست   اسفت توانسفته قانونش َه ای جامعه تکلیف     

 ردای   جامعه و حکومت چنین نهائی سرنوشت .  مشفخص است قبل  بگذارد ام

 .  هیچ  نیست تجزیه و جزسقوط چیزی ممان طول

>< 
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 ...       22سخن

 ویر بر را  خود َلیدی  فرهنگ و قوانین  تا  َرد عاد  َه َشوری و ملت     

 مدنت مگر. َشففید خواهد نابودی به   را خود تمدن قطعا  َند  حک دینی الواح

 ابودین به  فریبنده   دینی باورهای همین پناه در ملت این هزارسففالة چند فرهنگ

بر    تی َه  امور حیا  انسانی  خود رامل  .اسفت نشفده مبتال  بامگشفت غیر قابل

منند  امیدی به رسفففتگاری وی نباید اسفففاس َتب  تاریخ  نگاران  ادیان رقم  می

 داشت . 

>< 

 ...       22سخن

 است حس یک فقط  خوشبختی  .ندارد ومعینی مشخص خوشبختی  مصداق     

 َسففوفی َه پنداری َند  می نهان در خود ای لحظه را  برای ما نامالیما    َه

رود. موجودی َه خود را نیز می خوشففبختی رفت َه  سففوفَ.اسففت داده روی

  رای تعریف  نامالیماانی  نامرئی َرده اسففت   به حتم  بگرفتار توهما  آسففم

خوشبختی  در  اطاعت ام  خویش  متوسفل  به مهمالتی پر ام  اوهام خواهد شد .

خواهی حقیقتا خوشفبخت باشفی  سعی َن  به خوش فکری اهلل نیسفت   اگر می

 عاد  َنی تا شعورِ خود را تقویت َرده باشی .

>< 
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 ...      27سخن

 نید.َ تردید پیامش رسالتِ در   شودمی اسفتشمام آن ام خون بوی َه َتابی     

 مشکل سفیب می یابند  پرورش معانی فقر با َه هایی توده حقیقت  به این تحویل

 ریزیرنامه ب با در دنیا  َه َرد  انقالباتیتفهیم  ای توده به  شودمی است  چطور

 ندارد  چرا آنان حال به سففودی هیچ  شففود می طراحی چندگاه قبلی  هر ام های

 با  ختاری طول در دارند  َه َلیدی شعارهای درتزریق سعی انقالبها این همة َه

 .است شده عجین آنان نشد  برآورده انتظارا 

 سنفو  شففده  پیشففینیان اسففت  َه باعث  ها ام تاریخ توده آگاهی این عدم       

 ای  افتهنی تحقق مضففامین ام پیروی به  بسففته  وگوش چشففم ملت  یک میلیونی

  شوند. اجیر طلب قدر  سیاستمداران مقاصد برای

 ولط را  در سیاستمدار یک یافتة عملی تحقق های وعده ام مورد یک فقط       

 خود انسانی های شالوده تمام بر من َنید  تا بامگو من برای نمونه عنوان به ممان

 . َنم تردید

هیچ حکومتی بفدون چنگفال تیز جفانور دروغ   نمی توانفد دوام  یفابد. وهیچ      

 حاَمیتی  بدون جانور بیشعوری  قوام  نمی گیرد . 

>< 
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 ...       21سخن 

لمداد برای خوشبختی خود ق بهانة را دیگران هوادارِ دیکتاتور   بدبختی وقتی     

ند َ وارده برخود را  جبران مصائب شیوه  تالفی این به خواهدَند  قطعا میمی

تواند اسفففت  نمیواال هیچ آدم تربیت شفففده ای  َه طعم انسفففانی را فهم َرده.

 هوادار دیکتاتور باشد . 

ه ب  امتیاما  ویژه    دادن با  ایران    ذلیل  همچون جامعة وقتی در جامعه ای        

َم سفنی َه بعضفا شانزده سال بیش ندارند  و با به خدمت گرفتن  آنان در  افراد

ور ما به  آنان؛  هویتی َاذب  با تحویل  سففپاه پاسففداران   و نظامی و نیرویهای  

ین چن  در را    َه گورِ َرامت انسففان باید    َنندحکومتی  خود را  اصففالح می

 جامعه ای  ام  قبل ََنده  باشند .

>< 

 ...       29سخن

 بودن است  عاقل احمق دست آن برند  های برگ َه ای جامعه پسرجان در      

  زدیکن َشی خود به را تو َه اسفت ای وسفیله   بهترین حتمی باخت یک برای

ه ای هر  برگ  برند  .تو باشند مراقب  اینکه ام باش  قبل خود  مراقب  .َندمی

َه در دسفت احمقی مُهر شفده اسفت   خون هزاران انسفان بیگناه در صفدور آن 

 برگ نقش داشته است . 
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>< 

 ...      71سخن 

 رابطة چرایی فهم به حوا و به اصففطالح آدم نسففل َه رومی دوسففت من آن     

 بر ام خود َه هابیلیانی سالم نسفل به اطمینان با توانندمی  بردند  پی خود امدواج

 انجام به َه مشففکوَی هر امدواجِ  واال  . بیاورید ایمان  گذاشففت خواهند ممین

 .باشید تهداشف نسفل  خود  یقین تاریخ دیگر در قابیلی ظهور به َه رسفد   بایدمی

هر وصففلتی َه بر غرائز جنسففی اسففتوار شففد   دودمانِ بقای انسففانی را   به تباهی 

 خواهد َشید . 

>< 

 ...         73سخن

 دارم  ه َ فکری با   عنقریب  من  َه َنندمی تصففور  شففعور بی َثیری  عد      

 بیچارگان این .َنم تنگ آنفان بر را عرصفففه تفا َرد خواهم چوپفانی ادعفای

 شوم.  ای مدعی را آنان چوپانی من َه است نمانده های دیگرگلّه دانندک هنمی

 انتقال با ات فهمیدند می مبان َه بُزداشتم شمار   انگشت رأسی معدود فقط َاش

 چوپانی هانةب به  نباشد  قادر قصابی هیچ  دیگر َه َردممی َاری آنها به مفاهیم

 به چوپان لطف َه فهمیدند  می پایان  چهار این واگر. َند جدا آنان تن سففر  ام
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دَه اما چه سو .نهادند بیابانهامی به سر  است  سفالخ به آنان تسفلیم ام سفر   آنان

  ضعفِ شعور   مجال فهم آنان را تباه َرده است  .

>< 

 ...   72سخن 

 د چهارموعو بهشففت تسففخیر گمان به و بنشففیند  توهما  قاطر بر آدمی وقتی      

 حول در استران و خران  مقام تواندمی َند   چطور شتاب اوهامش سفوی به نعل

دوسفت عزیز ! این شفتابی َه شما برای رسیدن به . َند فهم  را خویش حوش و

  بهشت در این مردم می بینید گوششان را برای شنیدن حقیقت ََر َرده است .

>< 

 ...        71سخن

 دام در َه جوامعی در فکر  تک های نظام در برانگیز فسففاد آفا  ام یکی     

 ام ونبیر  پرسففش و سففلال گونه هر اسففت َه این آیند می گرفتار فکری  تک

           ای شفففده دیکته نظم چنان در طورَلی دانند  و بهمی گناه را خود مجموعفة

 حسوبم نابخشودنی گناهی  شفود آنان فکر  اتاق  متوجه ام بیرون َه هر نگاهی

 . شودمی

>< 
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 ...      74سخن 

 شدن در انتظارمخدوش باید سپاری  می حزبی دست به را اندیشه َتاب وقتی     

 یخی انندم به َنید  خالص حزب دسففت ام را َتاباین بیایید  تا . باشففی  نیز آن

 امسرب آخرین به دست داد تا صف سفربام اولین دسفت به رضفاخان َه شفودمی

. ماند نمی برجای بیش مشتی یخ   بزرگ قالب صف  ام انتهای در . برسد صفف

 تاریخ هَ پرحجمی َتاب امیک بینی می َنیباممی چشم وقت جان  یک پسفر

 یا هم سففطرمانده چند آن اسففت  َه نمانده بیشففتر  سففطر چند  دارد  در خود را

 خودآن منافعجز  چیزی هم آن آن  َه تحسففین ویا  اسففت؛  ام حزب  تجلیل

 د.بو نخواهد  برجامعه اش سلطه مَحرَمیّت با در رابطه حزب مقام و توجیه حزب

>< 

 ...          72سخن 

 ادینی  ت های باور پرتو   خود  را در  بالغ  دختران هویت  ایرانیها  جماعت ما      

 مخالف  در جنس با روممر  آنها را عادی های معاشر  حتی ام َه َشیده آنجا

 .ایم َرده تبدیل نابخشودنی گناهی طعمِ به ذهنیشان ذائقة

 در اشدب توانسفته قشفر این َه باشفیم داشفته انتظار توانیم می چطور آنوقت        

 سیدهر نظرسالم نقطة یک به مقابل جنس با ممان خود در طول انسانی های رابطه

 .باشد
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  هنیذ فرهنگ دینی   بامفاهیمهم بر اساس تعالیم  ما جامعة پسفران وقتی طرفی ام

 بیجایی وقعت این بام یابند دختران با را خود انسانی جایگاه نیستند حاضر خود قادر

  رومب دختران جامعه  با ارتباط  در  شففرارتشففان حس َه َنیم تصففور َه اسففت

 .   نکند.

>< 

 ...       72سخن

  فریبند   میبای  وَلما ؛  بیهوده  هفای قرار قول و  تمفام جفان  دختر         

 ویس َه به ممکن شکل   در میبا ترین شما اطراف های آدم طرف ام َه عاطفی

 در ار آن.  شما توسط به َه هستند شکاری هائی حربه   شودمی داده حواله شفما

اشففد   ب بیشففتر  َلما  این عاطفی رچقدرغلظته. َنندمی خود گرفتار قالب

. مراقب باش تا جان انسففانیت را    قربانی  اسففت محرمتر نیز  شففما شففدن بامیچه

 َلماتی مهمل نکنی .

>< 

 ...     77سخن

 ناسففزا به  ترا تو با آشففنائی بَدوِ در َه  َسففی فرمندم:   گفت می بزرگم پدر     

 تو َردن یقربان درَمین  َاذب  ادبی با َسی َه دارد به بسیارشرف  گیرد می

 .   اند نشسته
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  شکارآ تر ام  نانجیبان مهلک بسی    رفته نقاب در مودّبین   خطر فرمودند می    

 .  است 

>< 

   نامه یک ام ...     بخشی  71سخن  

 ولی َنم خبر نویسففی هایم  نامه در  ندارم عاد  چند  هر  عزیزم دوسففت       

 خلفای حاَمیت ممان ام. دارد تاریخ دردل ریشففه دهدَهمی رخ حوادثی گاهی

 متعلقاتشففان تمام با ایران ملت همواره  .امروم عزیزدر ایران تا  اسففالم گانة چهار

نهائی ترین ابزار اسففتعمار  دین   .شففد خواهند ابراهیم و تبار او شففده اند و  حراج

شعبده ای َه َاهنان و خاخام های یهودی  در جان تاریخ ریخته  .اسفت ها توده

 صفحا  ذهن بشری پاک شود  . دانم تا هزاران سال دیگر  ام اند   بعید می

 ینا وَنار گوشففه  در َه حوادثی و  اخبار ام بعضففی َه نیسففت بد  گاهی      

 و ید آ به َار شایدرومی  .شود ضفبط افتد  جائی می اتفاق شفده ویران مملکت

 قبلی واماق  ام قومی  هیچ  تاریخ؛  گواه به بنا چند   هر.درد آیندگان نیز بخورد به

 وصخص به جهان های ملت بدبختی  .است نیاموخته میسفتن چگونه  درس خود

چیز    همه خودمان داریم سعی َه اسفت این های دین مده   در سفومی جهان ما

 اصففالً هاین َ رغم علی)  تجربه َنیم درآنیم و مکامی  َه ممانی سففلیقة به بنا را

 َندیخطورنم فکرمان به چرا دانم نمی (.  دانیم نمی درستی به هم را تجربه معنی
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 ریدیگ اقوام منیم  می فریاد وجود تمام با راَه شعارهایی همین است ممکن َه

 ومپرس های سخنرانی و اند. مده فریاد و آورده مبان به تاریخ طول   در دنیا در هم

 را ام مظلومیت ا ت َنندمی ایراد امروم مداران دین   و سیاستمداران َه وگدامی

 سففر داده و شففده   داده سففر مختلف اشففکال به تاریخ در همة   بکشفند رُخمان به

 جممنس هم با شعارها پناه در چنان مختلف میلیونی و اقشار های توده. شد خواهد

 قدر  و هیجان با   چنان را تاریخ در شده بارتکرار هزار های حرف و شفوندمی

 تاریخ رطةو در مضامین این َاشفان اولین اینان گویی منند َهمی فریاد وصالبت

 . هستند بشر

 اراجیف  همان  ها واژه  این َه بدانند  خواهندنمی  چرا  روم  تیره مردم این        

 تهدرگذش آنان مفلوک  پدران بار در ممان هزار هزاران َه است ای نیافته تحقق

 یادهایفر  این  ثمر   بلکه اسففت. نیاورده بار به ای نتیجه هیچ   و شففده تکرار ها

 بدبختی هب و راگرفته گریبانشففان  َه اسففت بوده ای تامه بدبختی جمعی  دسففته

هشففت  ب  نوید  با َه را آنهایی َند لعنت  خدایم . اسففت َرده اضففافه آنها قبلی

 .  َنندمی جهنم روانة ام انسانها را َثیری عد 

  دسففته صففور  به  َه ها توده داغِ های هیجان و شففور  این حاصففل تنها       

 مکَ قدرتشان بیشفترجباران در مقام تحکیم به فقط شفود جمعی  هوار مده می

 فریادی هاتن نه َه است شده تمام هایی توده نفع به فقط فریادها  این .است َرده

 .ستنده َنار فریادَشان جمع در مدنی فریاد هر خود  ام بلکه  َنندنمی گوش را
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               مطامع اسفففتعمار در چگونه اسفففت ودیعة  بهترین انسفففان َه منزلفت بیچفاره

 یکتفک را شففری و خیر هیچ نیسففت قادر ودیگر  اسففت. شففده اخته نابکاران این

 وگندس داشته هایم  به.َنند می مشفخص برایمان آنها  َه مگرخیر و شفری َند.

 نقل و شففعارها و ها حرف این و  بیاید  بامیکی دیگر   قرن نیم اگر َه خورممی

 ندمان بام ملت این هسففتم فروَند  مطمئن پوسففیده ملت این امروم را درمغز های

  َه َرد خواهند وخیال  شففد. خواهند او راهی دنبال به وار   گلّه اَخوش بُزانِ 

   ستنده آن دنبال به َه و حقیقتی اسفت. نگفته هیچکس حال تا را ها سفخن این

 . است نهفته سخن این در

 مملکت دراین گذشففته  سففال پانزده طول در نشففویم دور مسففئله ام باری        

 رومام  ست ا شنیدنی جداً. است جالب خیلی یکی این بوده؛  اما میادی خبرهای

شفففد.و  پخش آوری وحیر  عجیب صفففور  به خبر این 32/1/72 تاریخ َه

ک ش   نمودم های وخومستانی ها اهوامی ام َه تحقیقاتی طبق نیز آن درصحت

 . است َامال درست قضیه و  نیست تردیدیو 

   َه  ستا جزایری سفلمان شفیخ نام به شفخصفی اهوام منکرا  ادار  رئیس      

 مهحاَ دسفتگاه برای قابل معتمدین ام و لباس صفاحب روحانیون ام شفخص این

 .است
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 سطح در تنها نه َه است َسانی ام و است اهوام جمعة امام هنوم نیز پدرش       

 . است برخوردار وسیعی اعتبار ام نیز حاَمیت برای بلکه استان یک

 یا شفهری در شفدن منکرا  دایره رئیس جامعه این در بگویم َه نیسفت بد)      

 یتوحیث ناموس و شرف ام اعم   مردم چیز همه یعنی   بودن قدیس یعنی استانی

 همان دهد فتوا چه هر. اسففت داشففتن دراختیار را مردم چیز همه خالصففه و مال و

 دلشففان را َنند و هرَسمی پیچ سففلال بخواهد دلشففان َه را وهرَس شففود

 در ق  آقایان این عین دوران صففففویه در ایران درَل.َنندمی تفتیش بخواهد

 .  ( هستند بهتران ما و ام دارند وسیعی

 وقدر  عزیز  اسفففالم مبارک و احکام حمفایفت لوای جزایری   در این       

 ای فاجعه چنان به مملکت  دسففت دراین َلیدی پسففت این پشففت ودر حکومت

 اش یمذهب) غیرانسانی رفتار و شفنیع عمل این گویا. نیسفت وصفف قابل َه مده

   خالصففه داشففته   ادامه اسففت بوده پسففت این در َه میادی سففالهای وی(. بماند

 َه شمحرم بسففتگان ام یکی با اختالف و  خصففوصففی  ای مسففئله  سففر بر اینکه

 یک رس میر هم قضیه اصل رود. ومی لو قضیه بوده   نیز وی شنیع اعمال شریک

 جرم به اصفففطالح به  در یکی امخیابانهای اهوام  َه بوده ارتش سفففرهنگ من

 به اورا و شفففودمی توقیف منکرا  اداره گشفففت نیروهای طرف ام بدحجابی

 .گیردمی قرار جزایری آقای تجاوم ؛ مورد نظر مورد من. برندمی اهوام منکرا 

 مگوبا شوهرش برای را مسائل همة وحشت با شفودمی آماد اتفاق برحسفب وقتی
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و  گذاردمی درجریان را ارتش باالی مقاما  سریعاً هم من َند و شفوهر اینمی

ود  ب داد لو را قضففیه  َه شففیخ هم یار دبسففتانی آن. گیردمی باال َار خالصففه

 مامت   جزایری َند آقای آیت اهللمی َمک حکومتی ماموران به امر  درافشففای

 این)  بدحجابی علت به اهوام های خیابان در نحوی به َه را منانی و دختران

 تحویل  منکرا   دایر   به ( شففده متداول ما جامعة در امروم َه اسففت مفهومی

 یبامجوی شففدَهاهلل  تحویل داده می آیت روحانی این خدمت به وقتی دادندمی

 بدن ام عزیز اسالم رسوم طبق    ممکن  وسیله هر یا و ارعاب   با شود ارشاد وبعد

 اب بارها و بارها را  عمل این و  شدند.می  نائل جوئی به  َام و منان  دختران  این

 جنسی عمل حین در گویا و) اسفت دادهمی انجام بوده میباتر َه آنها ام هرَدام

  است ضفبط می َرده مراسفم آن ام هم هایی فیلم منان و دختران َردن برهنه یا

 ناعامت من ام تسفففلیم خود به این آیت اهلل  یا دختر آن بعفدی نوبفت اگر در تفا

 و اندختر این طریق این به.( َنند  اورا تهدید ها عکس و فیلم َرد  با اینمی

 نمنا و دختران این ام هرَدام و َردندمی سففیر  بی را بدبخت و معصففوم منان

 در توالیم نوبت چندین در گیری َام ضففمن داشففتند بیشففتری بهر  میبایی ام َه

:  ینکها بدتر و بود شده دیده تدارک موارد گونه این برای َه اختصفاصی اماَن

 دهَرمی صادر عربی به َشورهای قاچاق طور به را منان و دختران این هم گاهی

 و خانواده بیچاره . آوردند می چنگ به هنگفت ثروتی هم طریق این ام.  اسففت

 وجالب َنند. پیدا را خود عزیزان توانسففتندنمی َه منان و دختران این بسففتگان

 دتیم ام . بعد َردند می شففکایت منان و دختران این نزدیکان وقتی جاسففت این
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فرد مورد  ام اثری  َه شففدمی اعالم منطقه انتظامی نیروهای سففوی ام   جسففتجو

 ختانب تیره این پروند  َه وقت همان َه صففورتی در اسففت  نشففده یافته  نظر  

 جخلی حاشیة َشورهای شفیوخ آغوش در بیچارگان این شفد  می  اعالم مختومه

 گرفته اسففت.آخرمی قرار برداری بهره مورد جنسففی متاع یک عنوان به فارس  

 سففیسففتم گویندمی َه مملکتی در هم آن اسففت  ممکن اعمال گونه این چطور

 اطالعا  ساممان ام شرایطی چنین یک در چرا.  است تک آن وامنیت اطالعا 

 مسائل این و جنایا  این َشف درصدد و گفتهنمی وهیچ  نبود  خبری  امنیت و

 َه یصففورت بوده باشففد   در سففهیم جنایا  این در خود نیز اینکه مگر.  برنیامده

 بیاورم را بهتران ما آن  ام ام یکی اسففم   من و امثال من  اگر نکرده  خدای اگر

 آن.ندَنمی درآستینمان   چوب دیرشود صفلواتش برود  ویا یادم حضفرتش َه

 ضاعیاو جنین به بینی خوش. شودنمی دیده ها سال بزرگی این به امر یک وقت

 به نشینیمب .آنوقت ما بیائیم و  هست نیز احمقانه   بلکه اسفت لوحانه سفاده تنها نه

 و طلبانه اصففالح بلندگوهای و پرطمطراق شففیپورهای صففدای به َردن گوش

 اید. س مهره  می فلک به سر ندایشان روم هر نیز فراوان تاب و باآب َه ای خیرانه

 ام ورد به ای جامعه چنین در را خود انسانی حقیقت خواستی اگر َنممی تصفور

 بلندگوهای دور ام اعتکاف َه باید    داری نگاه معمول های اسفففتفاده سفففوء

 ندصدچ گذشته سالهای طول دانددرمی خدا. بدانی امور همة بر مقدم را تبلیغاتی

   بدسففت  این  جرثومه  مملکت این مفلوک و بدبخت دختران و اممنان خانواده

 فقط دادخواهی  و شکایت برای َنممی گمان امروم .شدند های فسفاد   داغدار 
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 محضففر  مرحومم   عزیز دایی قول  به هم آن َه   اسففت مانده باقی  مرجع یک

ما ش آنوقت. خداست حضر  مبارکِ محضر  َائنا   َل اداره محترم ریاسفت

 میستن در این مملکت خراب شده می چگونه َیفیت به راجع من اید و ام نشسته

 به هَ است شده قدیسینی ظاهر به مطامع  ملعبة َه جامعه این در هم آن پرسفید 

و خودِ همان جماعت منفور   ام لذائز دنیوی بهر    . دهندمی نوید را آخر  من

 ستا گذاشته وا فردا به اندیشفیدن ام مرا درآنم امروم َه برند . جهنمیَافی می

  .  خوردمی من آخر  درد چه به   اسففت َشففیده لجن به مرا دنیای   دینی َه

 وقتی .رفت بهشت به شما قول به شد  یا وارسته اندیشه خردو بدون شفودمی مگر

 دور ای شففده تزریق آمیز وهم فضففوال  نشففخوار درحال هنوم وتو  من اندیشففة

 نشود. تکرار تاریخ َه دارید انتظار َند چطورمی تغذیه دین امآخور  َه مندمی

 سففرخودتان بر دارید فریاد هرچه و فروَنید جانتان چاهِ در را سففرتان و بروید

 .آمریکا نه بزنید 

َسانی شر ام مرا خدایم. باورَنید را صدایتان امواج ام َه بزنید فریاد قدر آن      

 ظحف بیآمومند را جامعه این در میسففتن چگونه رسففم و راه من به خواهند می َه

 هَ برسففانند خیری من به خواهندمی َه َسففانی شففرآن ام َند مراحفظ َند  و

 .  َنممی احساس پیش ام بیشتر روم را  هر شرّشان تلخ طعم

>< 
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 ...      79سخن

 انیَودَ بیچاره . َنممی فکر این طور من.  باش خود  مواظب  جان دختر      

 ام یک .َنند داوری مادرانشففان و پدر های  نزاع در   تا اندشففده داده عاد  َه

 ارندد سعی بیشتر من   شفخصیت تاریخی مظلومیت خاطر به مادران عموماً طرف

 ات حفظ َنند  مادر را طرف خود های داوری در شکلی به َه بیامومند ها بچه به

 ورمی تعصففب به عاد  را فرمندان ممان درطول تربیت  غلط شففیوه این.را پدر

 ترضای درجلب دیگر شفکلی نیز  به و پدر .خواهدَرد ها درداوری جانبه  یک

 زرگب َودک َه بعدها    شرورانه های این َشمکش.  َندمی تالش َودَان

 او در هویت ذهن را غلط های داوری بنیاد دهدمی خانواده تشففکیل و شففودمی

 َه دانب را این .باشد داشته راحتی مندگی او َه گذاردونمی  . بخشد شفکل می

 خود سفتا مربوط تو به  َه چیزی . به تو ندارد ربطی تو هیچ والدین اختالفهای

 .  هستی مربوط خود  به َه بس و هستی تو

>< 

 ...      11سخن

 خواهدن  است  خویش تأیید ستاندن ارتباط با محیط خود  حریص در َه آن      

 همة. َند  در شفعورانسانی خود   ادراک خود را به شفدن مشفرف مز  توانسفت
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 وشخ را ای َه آنان هر رابطه باشند  شدن به خود نیامده مشرف برای َه آنهایی

 دهند  واممی دسففت درآن ارتباط  ام را  خود شففدن مشففرف نمی آید  احسففاسِ

َسفی َه به دنبال سروری َردن  بر دیگران .ََنند می دل خود   منتخبِ مطلوبِ

 است   بزرگی منزلت انسانی خود را    فهم نخواهد َرد . 

>< 

 ...        13سخن 

 . اسففت من  قهرَرده مخمی تن ام سففالهاسففت َه قَهر  َه بزرگوارم !  بدان      

 عزیزترین ام   َه به من رخصففتی اسففت چه مرا. اسففت نمانده امانی قهر  هب مرا

 َوچکم  َه  تاب ای بِرَه  من َفه .امخویش گریختم من!  قهرَنم خویش

 ا مباد اسففت َه این ام مرا ترس .بینم نمی  خویش  ترا  در مهر اقیانوس تحمل

عاشففقانه   . دارم پاس   خویش مخمی آغوش ترا  در ومهر لطیف حریر توانمن

 به شففتد محبتی  َه آتشفففشففان تنها!  تنم.  تو ناتمام  گدامند  بگویمت َه  ای

 قعش  هایوشعله . ای مده خیش خویش  مهر  تیزابِ به  را  جانم  نشفسفتة سفبزه

 نشانده َِشفت وجودم  به جای درجای   سفومانی  های الله همچون را   خویش

 ط  غو گوری تب    َه را نشففسففته  درد به پیر این خواهی َهمی دیگرچه  .ای

جان خویش َوچ داده  بهشت الیه منتهی به خویش  محبت  درَجاو  خورد می

 من  امآنِ َنی؟ همة پرتاب امآن  دورتر به مرا داری  َه  سففراغ مکانی  ای.آیا

خود   الغانةب یقین ای  به گفته آنچه ودرفهم .باشی خویشتن توسفت.اگرتو  امآنِ
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 همف است  اگرترا  در نماند شکی هیچ  داشتن تو  مرا  دردوسفت . بیاوری ایمان

 .  باشد نماند مرمی من 

>< 

 ...         12سخن

               شفففود می آغففام همففدردی بففا َففه عالئقی آن: گفففت می بفزرگم پففدر      

         چرائی و به باش   فاعل خود درعالئق  .فرمند داشفففت نخواهد خوبی عفاقبت

ی   َه اگر چنین نکن.َن نظر دقت  با   شففویمی  متمایل  آنها به عالئقی َه آن

 همة خود را قربانی خود خواهی َرد . 

>< 

 ...         11سخن

             بففه معطوف تو  تالش همففة وقتی پسفففرجففان : گفففتمی بفزرگم پففدر         

 کی عمل  این با  داری  سعی بدان َه  بشود   دیگران حقوق به تهاجم و تجاوم

 هانپن درخود را چیزی مبادا .َنی نهان خود درهویتِ تربیتی را  اسففاسففی نقص

نی َن  ولو در این فهم  به میاتوفهم انسفففانی خویش .َنی َه به تو تعلق  ندارد

َالن دچار شوی. تجاوم به حریم دیگران ترا  در تو  بسیار َوچک خواهدَرد. 

ها  مجالی نخواهد بود. جودَوچک را هیچ  به  فهم بزرگیبدان فرمندم ! َه مو

 خویش را در قامتی بلند تربیت َن  تا همة َوچک ها آویزانِ تنِ بلندِ تو شوند .  
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>< 

 ...       14سخن

 توانیمی  چیزی چه به   دیگر را خود  حتی باشففی نداشففته چیز هیچ وقتی       

انسفانی َه تعلقا  خارج امخویش را در مقایسفه با َرامت انسانی   .َنی خیانت

خویش ضفففعیف می بینفد   هیچ ممفان فریفب نمی خورد.  من    و همفة جهان   

رومی تمام شفففدنی اسفففت .  مبادا خود را حراج عنصفففری َنی َه رومی تمام 

 خواهد شد . 

>< 

 ...         12سخن

 به  خود   مندگی َردن وقف بفا مهفا مفا آد پفدر بزرگم فرمودنفد:گفاهی        

 خودمان اغناء برای بعد و گوییممی دروغ خودمان فکری حیا  به   دیگران

 به خدمت و صداقت دوستی  ایثار  انسان چون هایی واژه آفریدنِ داریم  با سعی

 عاد  تهساخ خود های دروغ پذیرفتن   به را   فکر اینها چون وتعاریفی بشر نوع

خواهد  اما مشروط به فرمندم   داشفتن صففا  نیک   جسار  انسانی می. دهیم 

با به انجام رسففاندن آن اعمال نیک  در انتظار تشففویق امَسففی  نباشففی .   آن َه 

 هرعمل خیری  َه محتاج تشویق شد  تشویش را تقویت خواهد َرد .  

>< 
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 ...        12سخن 

 ائلمق   منان   برای   َه حرمتی   رغم علی    فرمندم   : گفتمی  بزرگم پدر       

  باش داشته خاطر به  َنم. اما به فهم حرمت منان سفارش می و ترا  نیز  اَیداً   

 مایلت نوعی  سیاست  امور به رغبت مانند   بهنیز منان  به مهرورمی  در افراط َه

 توانند  احساسا نمیهمانطورَه    هیچ  ممان   منان . خودَشفی است به پنهانی

مردانه ترا درجانِ خود فهم َنند. تو نیز   نخواهی توانست  حس  منانة آن را   به 

 قاعد  حرمتی َه درآنند  درک َنی .

پس مراقب پندار وگفتار وَردار خود در ارتباط با  منان  باش.  غرق شففدن        

آور خواهدَرد. نیشففی بیش ام اندامه  در عواطف منان   فالَتِ عاطفی ترا  درد

  ترا  ام نیمة وجود  ؛شودج  فهمی ارتباط با منان    درجان تو تخلیه میَه امََ

ی توانَه همان   حضورِ هویتِ من    درجانِ توست   متنفرخواهدَرد. تو  تا می

منففان را بففدون توقع   دوسففففت  بففدار   تففا خود را فهم َنی. توقع تو ام منففان  

خواهد َرد.  منان   بیش ام آنکه به تو بیندیشند   به خود   درماندگی ترا  تقویت

مشغولند. میل  به میبائی تن   در  منان  و بزک های فریبنده  در  قامت آنان  نه ام 

 مشغولی  دل  در  آن روسفت َه  منان  ترا  برای َسفب سفود توسفت   بلکه ام

ر منانة خویش را َنند  تا با سفففتادن تمجید ام تو   شفففعوشفففریک می  های خود

  ام تو جیدتم برای گرفتن  منان     گاهی  َه باش  فرمند !  مراقب َنند.  تقویت 

ر چنین  دهند .  دتن در می به هم بسففتر شففدن با تو نیز    تمایلی  باور نکردنی  با
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نهایت اتصالی   سخت مراقب خود  باش  َه این رابطه   همة راهی نیست  َه 

ه  بدانی. این شروعی است  َه ترا برای غفلت ام خویش مهیا را تمام شفد تو آن

ار ن ترا در خود  انتظقربانی شفففد   َندمنی َه خویش را تسفففلیم تو می َند.می

  َه پاس دار   و حریمشففان را  به دقت فهم َن را  حرمت  منان   َشففد. تومی

ه حریم  م توست   بشفعور منان   به  حریمِ  فهمِ  منانگیشفان    بسفی  بیشفتر ام  فه

 مردانگیت. 

حریمِ  خود  پذیرا  باش  َه  حرمتِ انسانی خویش را به  منان را  تا آنجا در      

شفی. قربانی شفدنِ َرامت انسانی تو  امآنجائی آغام خواهد شد  َه تو  مخم نکِ

خوب فهم  منان را  سففر لوحة همة  اهداف انسففانی خویش َنی.  هم آغوشففی با

َن  َه خود را  در ارتباط با  آنان  فراموش   تا آنجائی فهم  َن فرمند !  منان را 

 نکنی  . 

>< 

 ...        17سخن

 آن  یزانم بهترین  هستی  چقدر پارسا َه بدانی خواستی   اگررومی فرمندم      

قدر رچه .سپاریدتعهداتی است َه به خود و دیگران می به شفما  وفاداری اندام 

 ئیتان ساپار میزان همان تر باشد   به اخالقی َلیدی اصول به نسبت شفما وفاداری

 َه دهی  مسئولیتی استهر تعهدی را َه به قبول آن تن درمی بیشترخواهد بود. 
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ترا در تو  مقید خود خواهد َرد. مراقب  باش ام  واژه ها  پلکانی  تدارک  نبینی 

 تا ترا به مقصد شَر  هدایت َند .  

 >< 

 ...        11سخن

 دهد.یم انتقام تلخِ بوی هرگالیه    گالیه   و جامعة یعنی  افتاده  عقب جامعة      

عاد  نکند  َه شفعور انسانیت مراقب باش تا جانت به گالیه َردن ام این و آن 

به حتم  مخمی خواهد شففد. هیچ حسففی به  قدر توقعا  برآورده نشففده  گالیة 

                       جففانففت را تفقفویففت نفخفواهففد َفرد. هفر چففقففدر تففوقعففا  خویش را تنزل 

 دامنة گالیه ها   َوتاه تر خواهد شد.  دهی 

>< 

 ...      19سخن

خّص را ام اعمال به چه آن گاهی       یهای با ناشناخته بخشفد  َنارآمدن می تَشفَ

فهمیدنِ ن  . نیز  نداریم آنها   فهم  به   بلکه  دانیمرا نمی  آنها   َه   نه  تنها است

امری   دلیفل بر نبودن آن امر نیسفففت.  وفتی نمی توانی چیزی را بفهمی  حداقل 

                 تففا عففاد  دهی . بیففاموم  سفففعی َن؛  تففا خود را ؛  بففه دانسفففتن آن چیز؛ 

 حصول شواهدی  نو    هر گونه  قضاو  را  به تعویق اندامی . 

>< 
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 ...      91سخن 

  نامعلوم سفففوی به  جز    معنایی َردن خیانت  : گففت می بزرگم پفدر         

 .  نیست َردن پنهان نامعلوم  را  در آن خود رفتن   و خود حقیقت

 امگ خواهیممی اینکه نه   مگر شویممی خارج خود انسانی ام حیا  ما وقتی       

  . نیستیم بیش ای بیگانه  دیار آن در َه بگذاریم نامعلومی  بخش   به

 حقیقت  در تواندمی ممانی اسففت. آدمی َودن بسففیار خود فهم در خائن       

 میان یوارد  باشد  توانسته بماند  َه خود حقیقت َند   و با مندگی خود انسفانی

 .ندَ مندگی عموم با َه نیسففت معنا   بدان این  َند. ولی ویران را عموم و خود

 .شعور انسانی است  پرورش ها  سرلوحة حریم حفظ

>< 

 ...   93سخن 

 پسففندیده    صفففت منان  در طنامی گویم  دخترعزیزم  ! فهم َن تا چه می     

 . مشترک  مندگی یک برای نه اما .ایست 

ی م  مطلوبمان  تسففریع با را ما آشففنایی امکان   َه اسففت ای وسففیله  طنامی       

   برای یک  را خاطر مردی اطمینانِ  تواندنمی طنامی  هیچ ممان  هیچ بخشد. اما

 .َند خودجلب مندگی مشترکِ دائمی  به
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 مینیتضفف هیچ    گیردمی رنگ طنامی چاشففنی با    بین ما فی تعهدا  وقتی       

مندگی َردن مشفترک   محتاج تعهد است  َه  .نمی ماند تعهدها  باقی  وفای به

پله ای  باالتر ام عشق است .  بدان   انسانی َه متعهد شد   شعور عاشقانه های او  

در اوج تکامل خود است. بیاموم تا  تعهدی نسپاری  مگر این َه   به اوج خویش 

 رسیده باشی .

>< 

 ...         91سخن

 اسففت امآن نه دارند  َوچک روحی َه آنهایی ام من دوسفت من !  بیزاری      

 رایب فهمی ندارند  َه فهمی  هیچ  آنان   َه روسففت این ام دانند  بلکه نمی َه

فهمیدن وجود دارد. آدم های َوتوله   به خاطر قوار   ناقص خود  جز به تماشای 

 َنند. وقتی َشیدگی قامت جانت   متعالیر امور نمیآلت تناسلی خود   فهمی ب

توانی حول و حوش خود را فهم َنی.َه َشیدگی قامت تناسلی شد  آنوقت می

 درآدمی  دلیلی برحضور انسانی او نیست . 

>< 

 ...       94سخن 

 خود  حقیقت با توانندنمی بلکه نیسفففتند قادر تنها نه دختر عزیزم ! آدمهفا        

 ذیرپ دیگران  امکان به خود و نگفتن برای آنان  دروغ  چرا َه .َنند منفدگی
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 آنهاسففت  چه اعمال شففاهد چشففمی فهمند می اینکه محض به آدمها .نیسففت

 َنند.می منطبق ها چشم آن سلیقة با را نخواهند  خود بخواهند و چه

 وانستتهسفتیم  نخواهیم  مندگیمان محیط با خویش انطباق اسفیر ما َه ممانی تا

 َنیم  ودر فهم انسانی خویش  متبحرشویم . صداقت قرین را اعمالمان

 سار ا هایشان در چشم است َه دیگرانی به ما  اندیشیدن حیا  اعظم وقتی      

 خواهد قطعی َردن  امری میسفففتن  و دروغ مندگی دروغ مفاسفففت  در فکرِ

 چهی خویش به چشففم شففعور  اسففت  جز خویش تعالی دنبال به َه بود.َسففی

 .َرد نخواهد خویش جان مدیرِ را چشمی

>< 

 ...       92سخن 

 ررا  د ارمش و یک ضرور  توانستیم  معیارِ ما وقتی من  بزرگوار دوسفت       

 سففرمایه  با  داریم حق وقت   آن َنیم تضففمین  قرن یک  برای جامعه  حداقل

و ارمش   معیارها آن بودن جِدّی هنگفتِ ملی  به های هزینه وصرف ملی گذاری

 . ندیشیمها بیا

 ارمش و حضففورضففرور  فهم ما  عدم جامعة اشففکاال  بزرگترین ام یکی      

 دیج آیا دانسففت َه نخواهیم  دهند تعالیمی َه به ما می با وقت هیچ اسففت. ما

 بر هایندَه ارمش این َه  این  یا هسففتند   مقدم ها برارمش ها ضففرور  بودن
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ملت سنت گرا و اهلل مده ایران   نه معنی ضرور   .مقدمند جامعه های ضفرور 

َند. این ملتِ در طویلة دین تپیده را  نه معنای ارمش را؛  فهم می دانفد  ورا می

هیچ ممان فهمی به دموَراسففی نخواهد بود. دین هیچ تعریفی برای دموَراسففی  

ورا  در َتابهای َالن آدم خور خود  ذخیره نکرده اسففت. هرچه هسففت دسففت

الیتغیری است َه همه را  یا اهلل گفته است   و یا  رسول و یا رسوالنی َه  خود  

 داند . خود را  فرستاد  آن اهلل می

 او صفحتِ رسالتِ شفما هیچ  پیغمبری را فهم نخواهید َرد َه فردِ ثالثی در       

یدم و را گواهی داده باشفد. و عنوان َرده  باشفد  َه من  خود   به چشم خود د

خود  امآسمان آمدند   و این َتاب می دهم ک ه اهلل یا یکی فرشفتگانِشفهاد  

 خود را   رسول اهلل گفته اند وَتابی  این به اصفطالح پیامبران  خود  را به او داد.

را نیزَه خودشفان دسفت نویس َرده اند  به این  جماعت عرضه نموده اند. این 

 ام خود آنهاست . نه ام طرف اهلل .  اظهار و نوشته ها و نقل ها   همه

 311در این گسففتر  َهکشففانِ  الهی وجود ندارد  َه برمن شففپشِ آدم نام        

میلیاردی  َتابی عرضففه َند. َه نزدیکترین َهکشففانش با منِ  شففپشِ آدم نام  

یک میلیارد سفال نوری  فاصففله دارد .  وقتی بشففود باور یک ملتی را   وشففعور و 

نشفففی او را  تفا این وسفففعفت بفه فریفب َشفففانفد  شفففمفا بفه دنبال منزلفت آفری

 استقراردموَراسی  برای یک چنین ملتی هستید ؟
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شفما پوشفال دموَراسی را هم   نمی توانید  در حلق چنین جماعتی فروَنید.      

بخواهی مترسففک دموَراسففی را   در مزرعة جان آنان چه برسففد به اینکه  فقط 

ا نجا  بدهید   قبل اینکه  نجابت انسففانی شففما را  نصففب َنی.  شففما خودتان ر

درمطبخ  فُقَهای دین اهلل   قربانی َنند. اینها نیامده اند َه آدم َِشت َنند   اینان 

آمده اند تا آدم بکُشفند. تا مگر بسترشان  و  نعوذ آلتشان   هیچ ممان  بی سوراخ 

 نماند . 

>< 

 ...         92سخن

 بدان شههمی تو َه اسفت صففتی پسفرم  پرهیزَاری : گفتمی بزرگم پدر         

 َنند  می  عرفی پرهیزَار م را  خود آنفانی َه  همفة . بود  خواهی بفدهکفار

به   تا بدینوسفففیله بتوانند  همواره .انفد را مفدیون اعمفال خویش َرده  دیگران 

دیگران تفهیم َنند.َه ما بهتر ام شفماها هستیم.  انسانی َه صاحب اخالق باشد  

دیگری. حریم خویش را همانقدرمحترم   نه مدیون  خویش اسففت  و  نه بدهکار

 داند َه حریم دیگران را. می

>< 
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 ...      97سخن 

 دهش بخشفیده پیش ام آن های خباثت همة گویی َه اسفت دنیایی ما دنیای        

 یخاَ ا ند .َر خورده مجام   مُهر خاَی َر رفتارها در این ترین وقیحانه اند  و

 عده دانم  چطورمن نمی . نیست پذیر امکان آن وتو  به من دوبار  بامگشت ؛ َه

 تباهی هَ خبیثانی .آیند در در آشففتی  ام باخبیثان   توانندمی  و اند توانسففته  ای

حاضر  های شد اگر آدممی چه .است خورده قلم درسطرسطر تاریخ آنان اخالق

ا خودر برتباران رفته شفففدند و ظلمنمی َار فراموش حد این خفاک  تا بر این

سوس اف ولی نکنند  مکار  اطاعت همیشه سفیاّسان این ام تا  َردند؛نمی فراموش

 ا حی خاک دراین نیز  نسففلی ام او قبل بفهمدَه نمی تواند نسففل حاضففر   َه

 مید.َهفه می حتم به  دانست؛ می اگر .است خورده َلفت های فریب َه .داشته

شود وقتی ب. خواهدَرد داغ قبل  نقره نسفل مانند به نیز اورا   َورَورانه اطاعت

ملتی را  با فریب  یک صففلوا   روانة بهشففت َرد   بدانکه   غزال شففعورِ چنین 

 ته است .آدمهائی  سالهاست َه ام دشت خردگریخ

>< 

 ...  91سخن

 باها اشت  مدام َه بیشعور است  درسرممینی ایران سفرممین َهنه اندیشفان       

. اشففتد نباید ملت آن رسففتگاری به امیدی َنند  هیچمی را تکرار اغالط با توام
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  رختد  جان در ممان  مرور به باشففند   تر  َوفته درختی  به  َه  ای طویله  میخ

 ایام در دریدنشان شفده  خود هضفم حماقت در جماعتِ این .شفد خواهد هضفم

 رینموحدت رومی َه ملتی .آنان است  پرستی بت بر محکمی اسفت محرم  گواه

فهمِ  به امیدی  هیچ اند  َه شففده پرسففتی  بت آلود   بودند  چنان ممین موحدین

این جماعت   خدای خود را   با اللهی  معاوضففه َرده  . اسففت نمانده جانشففان

ن هم ایاند.َه نقدشفففان راگرفته اسفففت  تا آنان را با نسفففیه ای مشفففغول َند.  ف

ها  نمی ه قدری ذلیل اسفت َه جز  با واسطه قراردادن امام و امام مادهجماعت  ب

 توانند  به فهم خود  فهیم شوند . 

>< 

 ...          99سخن

 َه ستا فریادی تنها داشتن دوست ر بزرگ می فرمودند : فرمندم   فریادپد       

 هرورمیم وصفت  .شودمی بیشتر شنیدنش گردد  لذ رساتر و بلندتر می چه هر

 َند.می تقویت درآدمی را اندیشی شفاف   َه است هنری تنها

 َنند می عاد  بیان گویی ساده و اندیشی شففاف به نوعی به َه هایی آدم همة

 َافی مهار  ورمیدن درهنرعشق هستند َه سالمی های انسفان ام دسفته جزءآن

 .    اند َرده َسب وحقیقی

>< 



171 

 

 ...      311سخن

 خابانت َه دارم سراغ مملکت این در َه دسفترسی قابل آمادی من  بهترین      

 َه ماست  بودن منده  یا و مُردن شفد  نخواهد روبرو قشفری هیچ اعتراض با آن

 اول نَ سعی   َنی مندگی سرممین در این خواسفتی اگر . َردن ما مندگی نه 

 خواهی می تو  دانسفففتند َه َه همین قفدر َنی  آمفاده امپیش را قبرخود 

 َنند.می حرام اعالم  را بودنت منده فتوائی  َنی  به مندگی

>< 

 ...      313سخن

 اشاتم فقط   تا دهندمی تعلیم را مردمانش جایی است َه سوم دوست من ! جهان

 ست.  ملتا محتاج یافته توسعه شعوری به   دیدن خوب ببینند.   چراَه نه َنند؛

 لتم َند. شعورِدیدن  برای تعریف خود را توانند نمی  َردن  تماشفا من  بدون

در این مملکت وجود عقالنی مودبانه و  هیچ راهِ .اسففت  مهر بدتر امخوردن من 

 .آشتی داد با شعور  بیشعوری را   بشود تا    ندارد

>< 

     ...312سخن 

من  نجس بودن سگ هم درتاریخ فرهنگ ما  خود داستانی است.َه  دوست      

می نامنظر علمی؛  مسلمانان ام َدامهیچاست. ام دین یهود به اسالم منتقل شده
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ی باشد؛ بیماراگر به انتقال اند.نجس گفته سگ راهم؛  اسالمدین  در دانند َه چرا

؛ مبلغین بخواهدای ناقل بیماری هستند.اما تا دلتان گونه  بهپرندگان, همة حیوانا 

 اسالم در توجیه  نجس بودن سگ؛ سخن گفته اند. درست مثل مابقی اعمال دینی

خود. دین اسالم اعظم مراسم واعیاد خود را ام دین یهود و مرتشت و مانی و غیر 

اریخی ت چه سند ها ام سگ؛ بردانم َینة یهودی؛ واقعا نمیها گرفته است  منآئین 

ه َنه درآن صفحاتی پشت تاریخ است. درهمواره  حقیقت تاریخ  استوار است.

 می ارمد.ن پشیزیبه  قوم پیروم؛   تاریخ پیروممی نویسد. قوم تاریخ را خوانید.می

ورده خ به تاریخ قوم شکست بدانید سعی َنید  خواهید حقیقت تاریخ رامی اگر

ضیة َنید. قگونه َه باید و شاید؛  فهم؛ آنبتوانید پشت تاریخ را تا سری بزنید.

. وقتی گرددبه تاریخ حملة اعراب به ایران بام یقینادرایران هم  نجس شدن سگها 

فورا به شما می گوید سگ و   ام یک مسلمان می پرسید تعرف نجس چیست؟

خوک و خون و منی ووو . وقتی به او می گویی من تعریف نجس را می خواهم 

َند و یا شروع می َند به مهمال  بافتن . ایرانی نه مصداق آ ن را   سکو  می

ها برای نشان دادن خلوصشان به پذیرش دین اسالم  در خیلی ام امور  حتی 

 نه ام روی اعتقاد  بلکه امترس جانشان. نمونة هم د.آنبراعراب نیز پیشی گرفته ان

م َه: َن عرضتا قاجار ذَرَرد. برای نمونه صفویه را می توان ام دوران بارم آن 

مالیان مذهبِ تشیع  به افراد ثروتمند َه حاضر به پرداخت وجوهی به آنها نبودند  

مالیان   این افراد متول را به مدام وصلةَفر و ارتداد  می بستند  در دوران قاجار 

بهانة بهایی بودن  به قتل می رساندند. تا اموالشان را به نفع اسالم جیبشان مصادره 
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ممان ظل السلطان  این موارد درتاریخ  َنند .در همین خمینی شهر اصفهان؛ در

ثبت شده است . به گواه تاریخ   افراد ثرونمند  سعی می َردند با ساختن تکیه 

و پل و دیگر اماَن  خود را ام اتهاما  مالیان حفظ نمایند. بدنیست سری  ومسجد

ایرانیان . دبزنی اصفهانیَتاب چهارجلدی حیا  یحیی  اثریحیی دولت آبادیبه

 اقدام َنند درمانده درآن دوران نیز برای اینکه جان خود وخانواد  خود را حفظ

راب متجاوم  خلوص دینی خود تا به اع به سگ َشی در ایران آن دوران َردند

ندَه نمای سعی می َنند تا وانمود  به اثبا  برسانند. بعضی اممورخین غرب 

تا قبل امحملة  ایرانیها خودشان سگ َشی به راه انداخته اند. دوست عزیزم !

ان سگ برای پاسداری ونگهبانی منزل واحشام خود   ایرانی هراعراب به ایران  

سگها احترام  به بسیارها   . ایرانیندَردنگهداری می پرورش داده و چندی را

به یافته  . وگذشتة ایران توجه َنیددرباستانی  یحجاریها به اگر .گذاشتندمی

تنگة  در.رسید به این اهمیت خواهید های  باستانشناسی نظری داشته باشیدشده

 د دار وجودو ؛ حجاری سگها مدارَی دال برحرمت به) گُل فَرّ( َول فرح ایزه  

اریخ ت حرمت به سگها  به دوران بسیار دور .بین نرفته باشد ام امروم تا البته اگر

خانه  درآن دوران گردد  حتی دورتر ام دوران آشورها و ایالمیها. ایران بام می

گ سَه د.  سگِ تنومند نداشته باشچندنبودَه  ایران  درباغی و مزرعه ای  ؛ای

  .حیوانا  درنده بود متجاومان و اسلحة برای مقابله بابهترین   ؛در آن دوران

آن جانوران وحشی َه در دیگر و پلنگ وگرگ  و بخصوص حیواناتی چون شیر

حریم  ؛ تجاوم بهسگها این وجود یافت می شده است. ایران فراوان  دوران در
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 وَردند.دفاع می خود صاحبان امسگها   این.را َاهش می داده  خصوصی مردم

رای ب خود عراب درحمله های مکررهای َوچک ا. دستهخطرناک بودند هم بسیار

 میادی متحمل وخسارا  بودند  این سگها درگیر با مدام  های ایرانغار  دهکده

 انی چونَارخانة حدیث سامامجعل حدیثی  با  نهایتاً َهبوده این .شدندمی

ن شده. تا بتوانند نسل  ای گ مطرحنجس بودن س وامثال آنها ها  ابوهریره وابودُردا

دن برای درهم َوبی  ها؛ در طول تاریخفتوا اینَنند.ام  حیوان را در ایران منقرض

 سگ هنومهم سخت امها؛ عربامور فرهنگی ایرانِ َهن بسیار صادر شده است. 

وآب وهوای بدآن سرممین  چون درعربستان به خاطرگرمای شدید. ترسندیم

دند بو بیگانه سگ  فرهنگ موجودی به نام با اعراب اصال.آوردسگ دوام نمی 

برای  ؛را سگ نگهداری ام  باعث شدَه اعراب وی جعلی ااین فت صدورهستند. و

فاده رای محافظت خود استامسگ ب تامبادا دوباره ایرانیهاَنند. م یحرتملت ایران 

مگرخدا  موجودِ  تواند نجس باشد.نمایند. واال موجودی به نام سگ  چطورمی

َند؛ و بعد اورا نجس َند؟ آن اللهی َه موجودی راخلق مینجس هم خلق می

ه خواهدبَارش مشکل بزرگی داشته باشد؛َه می می خواند؛ باید یک جای

خلقت و آفرینش  خود اهانت َند. وَرامت آفرینشِ مخلوقِ خود را میرسئوال 

تاریخِ  وف رهنگِ بشریت تخلیه  ببرد. خرافا  و جهالتی راَه دین  یهود  در

ردن ختنه َ اند. هولناک است َه به یک یقین حتمی مبدل شدهر َرده؛ آنقد

 َه ارمانی جامعة بشری شده پسران و دختران  یکی امهمین امور هولناک است؛

. امکان پاک َردن چنین باوری  ام ذهن جامعة ادیانِ اسالم ویهود؛ امری است
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 کی ام این مصائبن این حیوان با وفا نیز  ینجس بود ناممکن و ناشدنی است.

 ها ام اذهان عموم پاک َرد . بزرگ است َه نمی شود به این راحتی

>< 

        ...     311سخن

می  اق برچم قلم بردارند وپاسخ بنویسند   بجای اینکه این َتابداران دین        

 قدرپس بایدآن نوشته است  خدارا آنها  اگرَتابِ.َنندمتالشی میز مغ دارند و

خواهند با آنها می . اما وقتیَند قانع را آدم درآن باشدَه منِمحکم دالیل 

ند؛ َه انتظار داشته باش دورانسانی مرابه بامی گیرند  نبایهای  خودشان  شعمغلطه

ابراهیمی  من صبوری خود را در ارتباط با آنها ام دست ندهم. این وارثان ادیان 

گر چماقتشان را ممین بگذارند  درَمترین ممان ممکن  َتاب هایشان فراموش ا

 خواهد شد. 

>< 

 ...     314سخن

 خواهدن موظف خود را باشد  داشته اعمال خود یقین صحتِ به هر مکتبی َه      

 دهد.آنانکه  راه بهشت رفتار وَردار خود  به محکمه ای توضیح تا در مورد دید 

دهند  درشفوقی وصفف ناپذیر  برای جدا َردن سرام تن ما  بر میرا به ما نشفان 

اهند نخو آسففوده را ما ممان هیچ گان پیشففه گیرند. بالهتیک دیگر پیشففی می
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تا خود  راه  بهشففت خویش را فهم َنیم. ام نظر متولیان دین  جماعت . گذاشفت

  راه به جائی تحت سیطر  آنان   بزغاله گانی هستند  َه جز به چوپانی متولیان اهلل

نخواهنفد برد. این دوپینفگ َرده گفان اهلل  همة پندار  گفتار وَردارِ خود را  ام 

َنند  َه در سفففطر سفففطر آن   به حماقت نوع بشفففردر َتابی وَتابهائی نقل می

آفرینش  حکم َرده اسفت.و جالب اینجاست َه خود آن متولیان اهلل نیز  اممیان 

رآفرینش   انتخاب شففده اند. این جماعت متولی گرفته گانِ دهمان حماقت لقب

؛  دوپینگ اهللدین واهلل؛ تنهفا مشفففتریفان دائمی دَفان اهلل هسفففتنفد  َه مدام با 

خواهنفد این طور  وانمود َننفد َفه اهلل فقط وجوهفا   آنفان را  برای خرید می

 داند . معتبر می

>< 

 ...   312سخن 

 با َنند  خالی را تو و من جیب تا هسففتند   فرصففتی دنبالِ به َه  آنهائی همة    

ابداع جهانی  نامرئی در شففعورِ  انسففانی  ما  و نزول َتابی ام آن جهانِ نامرئی  و 

را   خود  برده پروی ناتمامِ  اشففتهای آن  در جان من و تو  سففعی دارند  تحمیل

َنند. ادیان  تا امروم  جز خشفففکاندن  بخش وسفففیعی ام خردِ تحلیلی  سفففیرآب

سفففان  هیچ برای نوع بشفففر نکرده اسفففت.آنففان َففه دین را برای تعففالی خِرد  ان

توانند در شفففعورَِالن آفرینش  به چرائی ابزارَارخود َرده اند   هیچ ممان نمی

خلقتِ خود وهسفتی  فهمی انسفانی داشفته باشفند.پاسخ دین  به امورهستی  جزبا 
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ا  . ادیان برای اثبمتوسفل شفدن  به مصلحت و تقدیرو قضا و قدر  مقدور نیست

فرضیه های خود َشتن انسانها را  تجویز می َنند. عینیِت غنی شعورِ را  ذهنیِت 

ش نسان را  در قالبِی ام پیتوهم گرفته اغناء نخواهدَرد. تمامی  ادیان ابراهیمی   ا

َشفففد  آدمهفای  مقیفد بفه چنین اعتقفاداتی؛ هیچ ممان   بفه تعریف میسفففاختفة

ام دسفت خود خالص َنند  و به تعالی انسانی خویش  یقینی خود را   توانندنمی

عقالنی داشته باشند. هرسئوالی َه پاسخش  امجهانی نامرئی و موجودی نامرئی   

 .شعور انسانی  را فریب خواهد داد شده باشد  اخذ

همانطور َه آلت تناسفففلی می تواند غلیان جسفففم را برای نیامهای جنسفففی        

دین نیز می تواند خالء های  نابخردانة ناشففی ام عدم فهم ام تعالیم تسففکین دهد  

 امور را به شیوه ای باور نکردنی ارضاء نماید.  

>< 

 

 ...       312سخن

 عمتا ترین مطرود  جزو ریاَاری  ما  جامعة  فرمندم   رومگاری بود  َه در        

 زوج ریاَاری ور عزیز شفد. امروم  به برَت تعالیم اسالم نو ظهمی محسفوب ها

 دتوان  می ریا و دروغ ام بهتر چیزی آیا. است شده ما جامعة های متاع ترین ناب

به سفففقوطی حتمی بکشفففاند؟  اهداء َنندگانِ َاخهای بهشفففتی  چنان  را جامعه
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جهنمی درفرهنگ جامعة ایران به بار نشففانده اند َه تبارشففان قرن ها قبل َتاب 

آنرا برای آنها  به یادگار گذاشففته اند.  ملتی َه به خندق ادیان ابراهیمی سففقوط 

َرده باشفد  صفعود انسانی خود را فهم نخواهند َرد. وتدریس َتابِ اخالق در 

َه اخالق را مجبور به پوشففیدن چنین جامعه ای  تباهی عمر اسففت. درجامعه ای 

لباسففی  امدین َرده اند  هیچ َالمی بدونِ تائید متولیان دین  ام اعتبار انسففانی بر 

خوردار نخواهفد بود. این جفا  قبفل اماینکه خرجت بکنند  خراج َالنی را برای 

َنند. تا تو  مجالی برای نفس َشففیدن انسففانی در خود انسففان بودن تو  معین می

 .  فهم نکنی 

>< 

 ...        317سخن

 قالب هنر را  در داریم سعی ما َه اسفت تفکری چه این من  هنرمند دوسفت     

 هسففنتی َ .اسففت سففنت َردن ادب برای   هنروّقُ .َنیم مقید خود بومی سففنت

. شود تربیت هنر توسفط به بایدَه  اسفت  گذشفته قرون و اعصفار  رسفوم مائید 

 .  مندمی لنگ نباشد  رسالتش سنت تربیت به قادر َه هنری

 بی ملتِ هر. اسففت متحجران  اندیشففة طاعون هنرمند  جان َالم این َه   اثرِ      

 گرایی سففنت به َه باورهای  تحجری دامان  ام را خود تواندنمی  هنرمند  و هنر

 دادب نشففده  معتق ای سففلیقه به یعنی بودن متحجر و  .َند خالص مندمی چنگ
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 قلع در مقابل سفلیقه امآن َور َورانه به و  نکردن  عدول سفلیقه  وامآن بودن 

 هَ آنانی   همة . هاسففت سففلیقه این غربال  َردن َار هنرمند دفاع اسففتداللی

 هر هب خواهندَنند  میمی تبیین و خود  خالصه سنتی اخالق قالب هنرمندرا  در

  جامعة دین مد .بگمارند همت خود سنتی های سلیقه شفده  درحفظ َه شفکلی

ایران را  هیچ شعوری به فهم هنر نمانده است. تجدید حکومت آدمخور صفویه  

دراین  َاری یکم  در ایران قرن بیسففت و جدید   تجهیز شففدن به تکنولوژی  با 

مملکت َرده َه هنرمندان را الل و هنر را لنگ و دست و پا شکسته َرده است. 

گیرد  به هیچ  دردی نخواهد خورد. مبان هنری َه با ایماء و اشففاره   شففکل می

شففود؛ به ایماء واشففاره  مختص گنگان اسففت. جامعةگنگ را  به هیچ  وجه نمی

 توسعة خِرد هدایت َرد . 

 .تاس متحجر  پرستِ سفنت  گران سفلیقه خوراک هنرمند  اندیشفة ام ترس       

هنر و هنرمند  در مجامع دین  مده  عنداالقتضاء  باید َه  خود را  قربانی متولیان 

منزوی شدنِ آنان را  و مطرود دین َنند. واال تعریفی َه امآنان داده خواهد شد 

یتغیرخدایان ابراهیمی درجامعه محرم خواهد َرد. خردی َه درگرداب قوانین ال

 تواند به رشدی بالغانه و انسانی فهیم گردد  . شود  هیچ ممان نمیگرفتار می

>< 
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 ...        311سخن

 کردم َهن تجربه را نجابتی و هیچ. نباشففد شففهوتی دراو َه نیافتم عفتی هیچ      

  بدونِ تعرض به  شففهوتی وهیچ .اسففت نشففده او  مسففتتر در عفتی بی شففوقِ

 نجابت َامیاب نمی شود.

 >< 

 ...         319سخن

 دارند  وحقیر َوچک معنویتی َه آنهایی همفة : گففت می بزرگم پفدر      

 ودخ به را تپه این به صعود اگر محمت .خاک هسفتند َوچک های تپه همچون

ان ج آلودگی خاک شففد  خواهد تو نصفیبت صفعود این ام َه ثمری بدهی  تنها

 در را یهست َنی َه انتخاب صعود برای را جایی َن سفعی پس. فرمند توسفت

 . را خود اطرافِ های خاَروبه نمائی  نه احساس پایت میر

>< 

 ...       331سخن

 به خود بخندند اند  بیشففترامهمه  به فراگرفته َه آنهایی ندارم   همة شففک      

 عالیت به خود  به باگریسفففتن عاقلی هیچ. دارند یقین خود بیشفففتر بودن احمق

 هب بودندَه اند آنهایی بیشففتر ام همه رسففیده خود  به َه آنهایی همة. رسففدنمی

  .بهترمشق دیده اند  را خندیدن خود
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بخشففی اماین ملتِ احمق  پولهای َالن  به مشففتی آخوند وآخوند نما می          

پردامند ؛ تا آنها بیایند و در مجالس   اشفففک آنها  را در  بیاور ند. آنوقت  شفففما 

ن ! َنید؟ دوست مبزرگوار نشفسفته اید و ام من راجع به َرامت انسان سئوال می

ها در این مملکت  دو ُلپی  باال َشیده قرنهاسفت َه َرامت انسان را  ََرَم علی 

اند. اشکال َار شما در این است َه  لُپه های  فربه جماعت آخوند را خوب نگاه 

 نکرده ای  تا دروغ های  بزرگ را در پس آن لُپ ها  فهم َنی . 

هر ممففان   دروغ هففای این جمففاعففت برده پرور را فهم فرمودیففد  خواهیففد         

سففانی تو و من و ما  درَجای  تن این جماعت نهان شففده دانسففت َه َرامت ان

 است .

>< 

 ...       333سخن

 آفرین ادیش ابزار بعنوان تو به دیگران تا دهی اجامه گفت :  نبایدپدر بزرگم می

 بزرگ عاد  دادی  خیانتی ننگین عادتی چنین به را اگراطرافیان .َنند نگاه خود

 هویت تا اید داده مجال هایی چنین آدم به چراَه .اید داشففته روا  خود   در حق

قط ف اطرافیان باشففید  تا خود .َنند مخدوش جانتان درحقیقت را شففما انسففانی

را. َه بوی شما مختص محرمان است   نه  شفما بوی نه   َنند فهم را شفما خوی

 نامحرمان .
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>< 

 ...  332سخن

 توانمی گاهی  فقر را.هستند سام فضیلت انسان تباهی دو عنصر فقر و حقار       

 هیچ به دارد   انسان حقار  را َه ریشه درمَنش مینت ظاهر  بَزَک َرد  اما به

 لتم با متمدن  جهان ملت میان فرق .انداخت دور به فرد نمی توان امهویت عنوان

 تا دهد شعار می مدام سومی جهان  َه ملت معنا است این در سومی هم  جهان

پروراند تا شعارهایشان را به  و جهان متمدن شعور می .َنند نابودرا  شعورشان

 تالش آنهابرویم  و بهشت عینیت بکشند .ما ملت ابراهیمی سعی داریم  تا مگر به

د اندیشن می آنها در همین جاست  َه عمده فرق .َنند َشف را جهنم دارند  تا

 هنم فرارَنیم .تا ام فهم ج می بینیم ؛ می تعلیم  برسند  ما فهم به تا

>< 

 ...   331سخن

با  در برخوردِ اند َه شده غرق خود درباورهای چنان امآدمها  بعضی             

دهد  می آنان  امدستبه َردن فحاشی خود را   با  آنها  انسان؛  بزرگواری

 الهتب این ام چنگ رهایی برای َند   حماقت درمان باشدَه طبیبی  اگردرعالم

 .َنممیبه بیچارگی خود  فهم ن ای به آن طبیبان  چاره شدن متوسل با جز پیشگان 

گرم  321دادنِ   َه خود را محق می داند؛ تا با مالک قرارَنم ملتیرسَ خاک بر

ه . با چنین شعورِ ذلیلی چپایمال َند او را گوشتِ میان پای منان؛َرامت انسانی
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لوحة  امور ارتباط خود با  آنان  قرار  توقع ام ملتی دارید  َه اهانت  به منان را سر

 نای تجربه به من نشان داده است ندهد  َه خودً ام آن جایگاه خلق شده است . 

د درمورتعصب نشان دهندَه  خصوص عقایدی پا فشاری و مردم عاد  دارند در

 آن هیچ نمی دانند. 

>< 

 ...      334سخن 

 هفتهن هایی ما  انگیزه عادا  در پشت فرمند گاهی  : بزرگم می فرمود   پدر       

 ادا ع مراقب بسففیار. تحلیل و فهم هسففتند غیر قابل نیز  خود ما برای َه اسففت

بیهوده ای َه در توَاشفففته اند  نگردی .  مندانی و قربانی اوقا ِ  تا بفاش  خود

نکنی. َه دین و ادیان   اصال برای این  عاد  َن َه عاد  توانیمی فرمندم  تا

       انفد  تفا ترا بفه عفاد  َردن  عفاد  دهنفد. وقتی آموختی َه هر لحظه و  آمفده

هر روم  مندگیت را   خرج  عادتهای  دینی خودَنی  دیگر مجالی برای  پرورش 

شففعور  و توسففعة خرد  در تو  نخواهد ماند. دین  برای  این نیامده  اسففت تا ترا 

ید  دین  آمده است   تا خِردِ خردمندَند  و توسفعة شفعورانسفانی ترا تضمین نما

ترا  برای مهمال  خودَرایه َند. مراقبِ جان  یک  بار  مصرف خود  باش َه 

با َرایه دادنِ خرد  به دین  درَمترین ممان برای همیشففه   قربانی متولیان دین 

خواهی شفد.دین  تنها خندقی اسفت  َه اگر درآن سقوط َردی   مجاِل رهائی 

 شه غیر ممکن خواهد بود  . تو ام آن  برای همی
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>< 

 ...   332سخن 

 و صففداقت  پاَی  و نجابت عفت  شففجاعت   غیر   چون ها واژه بسففیاری     

 دمانمقی و ایم شفده مقید ها بدان  تاریخ طول در و نانجیب    َه نجیب   راسفتی

 .  است نیاورده بار  به  درد آور جز میانی خود  صاحبان برای بسا اند  چه َرده

تمایال     َه دهد   اجامه  نیسففت تا را  مرمی ناشففده  تعریف واژگانِ این       

ما  تربیش .درَند به خود دارد  سر ام َالف او فطر  در ریشفه َه آدمی حقیقی

ابِ تا ممانی َه َت .ایم خودگشته خود ساختة دروغینِ فضفائلِ آدمیان  مصفلوبِ

ان  سففوق نداده ایم   نمی توانیم؛  به دانش انسففان را   به تعریفِ درسففتِ  واژه گ

 بینش توسعه یافته ؛ درخرد انسانی  امید داشته باشیم  . 

>< 

 ...       332سخن

ت اقلیتی در حاَمی اغراض فرد فردِ انسانها را  قربانی مصالح َه ای درجامعه      

 َثیفی فریبِ  فرد  دادن به گفتن  و بهاء فردی هویت  ام َنند  سخننشفسفته می

حومه نشففینِ دین   قُوّتشففان را   درگرو  پرسففتِ سففنت متولیانِ  بیش نیسففت. همة

د  تو  توانند در فریبَِنند. این جماعت  تا میهوارهفای تود   عوام تقویفت می
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 ا رسیده ای ر نو بردگان شوند   تاعوام    هر روم  به حیله های  نوئی  تجهیز  می

 . َنند  هاضاف  هواداران خود  َثر ِ به

سففر  را بهشففت  ویالی  وا  فریاد این متولیان مُزوّر  َه دانم  همةمی خوب        

 جهلِ توسعة به خیِرخود   ظاهر به لباس در هستند  َه فروشفانی   دهند   بردهمی

آمادی درهرجامعه ای   ممانی سَر ام تخم  بدر .  اند گماشته شَر  درآدمیان  همت

َند  َه حرار  المم برای پرورشِ آن تخم مهیاشففده  باشففد. ملتی َه هنوم می

تواننففد ام ادای نففام علی و برای رفع حوائج   درمحففاورا  روممر  خود   نمی

تواند طعم آمادگی ابوالفضففل و فاطمه و حسففین   دسففت بکشففد  هیچ ممان نمی

فهم َند. اینان خادمان  و  بردگانی هستند  َه هیچ تعریِف انسانی ام  وآمادی را

مخفدوم خویش  دربفاورهفای  ذلیفل خود فهم نکرده انفد. این ملفت درمانده را  

طوری تَعلیم داده اند تا مُتِعَلّم نشفوند. َسفب شفعور برای این مردم ؛ َسم مهلکی 

 بشمار می رود. 

>< 

 ...      337سخن

 ومعل تفحص در اگر حتی و آم َورَورانه  گفت : حرصگم میپدر بزر      

  ناندوخت  هنگامی َه حرصِ .َندمی مخدوش شعور انسانی را   عالیه هم  باشد 

دسففت  علوم  فهم اسففتفاده امآن به تواندنمی شففد؛  نهادینه آدمی وجود در امری
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مال   درجمع آدمی   تن جوارح همة . است منوال همین به نیز مال به حرص .یابد

 مال  ام آن جوارح  همان لذ   بردن  برای  فرد  هیچگاه  ولی  َند می تالش

 .    َندخود نمی نصیب ای بهره

>< 

 ...       331سخن

 هرروم شکل وی خرافی های اندیشفه اسفت    فرهنگی فسفادِ دچار َه ملتی      

 رایب اسففت فرد درضففمیر تدافعی شففیو  خرافا   یک .گیردمی خود به ای تامه

 َالنِ برونِ  آورد   بهمی خودََم ام درون َه بدانید  آن او.  های حماقت توجیه

َند   تا شاید برای مهمال  خود  تکیه گاهی قابل توجیه َسب می  رجوع خود

 و مذهبی متولیان َند؛ اظهارا  می خود مشففغول مرا َه اموراتی ام نماید .یکی

 نیّا  ام طوری  جماعت  این .است بشر نوع برای خدا   نیا  ؛ درخصوص دینی

خدا  ادیشب؛ ب همین گویی َنند؛ َه می صحبت بشر  نوع برای خدا های ونقشه

 بودند. شده دعو  شام صرف به  ای سفره سَر بر

>< 

  ...       339سخن

 خرد  برای امصاحبان ای فرهنگی  عده مد  فساد جوامع دوسفت عزیزم ! در      

  درفرد  درماندگی این . شففوندمی َشففیده انزوا  به   و جهل شففر خرافا فرار ام 
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نیست. جامعة  امروم ایران  یکی ام  تدریجی خودَشی به جز تمایلی ناخودآگاه 

 پیشرفته ترین های جهان در این امر است .

>< 

 ...     321سخن 

ود  خ فردی  های با سلیقه َه است رسیده جایی به این دین مداران  َارشان       

 شاید .َنید لطف خودتان  در حق َمی.اند صفادرَرده را  در ما خدا دفن حکم

 سَ هیچ  َنید  فهم خوب را برسفففید. این جائی به خودتان؛ حقیقتِ فهمِ در

 .  را استعمارنکند آن خدا   شما بدهد َه شما  خدائی به تواندنمی

>< 

 ...       323سخن

 باور تربیتی  َه با شففعورانسففانی ما  برای خدای یک مگر نیسففت هیچ  گناه؛     

 ها توده عموم فروش  چگونه دین متولیان این ام امان  درون ما خلق شفده است.

 عزیزم   .اند َرده قنداق جهنم   خود ساخته  درهراس توهما  پرستش برای را 

 وهما ت َنید ام تاریکیها  نترسفید   تا سفایه ها شما را به توهم نکشند. اینسفعی

 نالنهری بین ادیان  و در ملل شففرق   میان پایدار؛  در َمال   اسففف   بیشففتر در

 شود.می تدریس
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 َتابها این در .است گناهمبانی شرح برای َتاب   اسالم   بهترین دین تعالیم        

 مانِدا هارا  به انسففان وسففیله  این تا به اسففت  شففده ترسففیم هولناک غولی  ام اهلل

های  طبقه بندی شده در قواعد دین اسالم  َه همه  ام اَجِنّه .َنند هدایت مالیان

اسففطوره های آشففوری و ایالمی و بابلی وسففومری وَلدانی وفنیقی  الهام گرفته 

َنند تا مگر همة ترا درَنترل خویش داشته شده است  مدام اعمال ترا  رصد می

 .باشند. تا آسودگی خیالِ اهلل را در این نظام هستی  حفظ َنند

 فلط بر سر را  اللهی دل بار   حقار  های ندبه و توبه با  دارند سفعی مدام        

 رهستی د اللهی چنین َه آورندَه گوئی  فقط گناهان نوع بشر را می بیند. واقعاً

 ردهپیشه َ  را شَرورانه ای  معاملة مخلوقا   خود  چنین با است  َه نوبرخدایان

 . است

 تدس  اهلل  ام   نمی دانم  چرا  برداشته اهلل امسَر ت َه دستسفالهاس من            

موجودا ِ   َرد َهمی فراموش اگر  اهلل نیز  شففدمی چه .دارد بر نمی من سففر ام

ش  فروشفف  اهلل شففیادِ متولیان  تا دارد  وجود  هسففتی  این   در آدم نام به  حقیری

  ریختند. نمی خاک   بر   ممین در را موجود همه خون این

هر ام گاهی   اسففت  َه عمومی همین باورهای جا افتاده درافکار حضففور        

 قتلگاه هب  نیا  متولیان دین  رساندنِ   تحقق به  برای  را  عوام میلیونی های توده
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 انجالد تیغ به خود را جمعی  جان دسته شوقی در نیز  ها وتوده َند.می هدایت

 دهند.میهدیه  مبشّرِ تاریخ دین؛

 ارمش َه َنندفهم خواهنففدمی  َی درمفانفده مردم این   دانمنمی من         

 مگر . آنها مُردن برای محکم  دلیلی اسففت   خود خاک در آنان انسففانی حضففور

 دین  تغییر داد. باید توهما ِ است؛ با شفاف واژ   یک را  َه مُردن نوع شودمی

 مَر بافت  اسفففم به یک تمام اسفففت   ولو  مرگ  دادَه تعلیم مردم این به َه

 . باشد شهاد 

>< 

        ...322سخن

ام  َه یَسان هسفتند شفک   بی نیسفتند قادر خود   ام مراقبت به َه َسفانی      

   َندمی اعتماد   دیگران مراقبت به  َه است َسفی جاهل . َنند مراقبت  آنان 

پد  ت می  ما تصاحب برای  دلشان َه هایی باشیم  همة آن دروغ هشیار اگرَمی

باشففد   تر وسففیع هر چقدر آدمی َه دانممی را این داد.  تغییرخواهند را راهشففان

خواهند فرسفتاد. مستعد ترین وسهل ترین  سفراغش به را  تری بزرگ های دروغ

طعمفة برای َفاهنفان وخاخام ها و مالیان دین  ملتِ نادان وجهل مده و بیسفففواد 

ساله  در فهم منزلت انسانی خود  به قدر  31111داشتن تمدنی  ایران است  َه با

 پشیزی به خویش فهیم نیستند. 
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>< 

 ...      321سخن 

 ما. بالغ  دوستان هستند َه داشتنی قدر دوست   همان  صادق  دشمنان       

>< 

 ...      324سخن 

ر به مُهر را  فهم َن دوسففت من   همة         واقعی بلوغ   به َه آنان این  رام سففَ

 آن َنند  ولی عرضففه  َودَانه دارند  خود را در خصففائص اند   تالش رسففیده

 ناتمام  سففعی ندارند  درحرصففی فهمی خود بلوغِ فهمِ  به ام جماعت َه دسففته 

 . دهند نمایش  عموم  بالغ دارند خود را درانظارِ

>< 

 ...        322سخن 

 نداشتن علت به فقرا َه است این دار  نیا  وجوداغ و فقرا  میان  َه فرقی تنها      

 دادند. واغنیاء  به امدسففت خود را انسففانی بزرگواری در روم  طعام وعده یک 

 . اند َرده فراموش را  انسانی بزرگواری و اطمعه  در اشربه مصرف  فزونی علت

>< 

 



191 

 

 ...    322سخن

ام  مردان جویی لذ  مهاراشففتهایداریم   مادر پیش َه اجتماعی اوضففاع با       

شِ یک .اسفت محال امری منان  در  منان سمت به انحرافی اجتناب غیر قابل َِشفِ

ا گوی.است َشفانده من آیند  ام هویت نگرانی به جامعه  مرا حاضفر نسفل مردان

را   و دختران منان به عشق ما پسران و مردان گذاردنمی تربیتی  مرموم عامل یک

 نگرش وعن این آیا  .َنند صرف   در ارتباط با منان   تفکیک َامجویی لذ   ام

 ؟ داد نخواهد محض   سوق هویتی بی یک به   را منان   آنان جماعت  پنهان   به

توانند  بدون حضورآلت تناسلی خود  منان را فهم َنند. ای َه نمیمردان جامعه

د. َه خود  نیز درگروه همان توانندَرامت انسفانی انسان را   فهم َننچگونه می

انسانها جای دارند. منان  طبق قوار   دیکته شد   ادیان ابراهیمی  برای لذ  بردن 

تواند داشته باشد. چند مردان خلق شفده اند.  و امخویش  هیچ اراد   انسفانی نمی

شر گفت ) در یوتوپ منتروم پیش  بگوش خود شفنیدم  َه آخوندی بر منبر می

طبق سنت پیامبر اسالم   اگر َمردی میل جنسی داشته باشد  ولواین شفده اسفت (  

میل  بر پشفت شتری  بیدارشده باشد  من  وظیفه داردَه همان لحظه او را ارضاء 

ار می هاَ َند. و می گفت :  امرومَه شففتر نیسففت  بجای آن شففتر ها  اتوموبیل

م تنبان ه  اتوموبیل  وظیفة شففرعی خود عمل َنند. یعنی در باید  به   َنند  منان

 خوب توجه َنیدَه درسفارش خودشفان پائین بکشفند  تا مَرد را  ارضفاء َنند. 

د به توصیة این آخون  شفرعی خود   اصال به َرامت انسانی منان توجه نمی َند.
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شهرخواهیم داشت؟   بی شفرم   چه فاحشفه خانه متحرَی را  درسطح خیابانهای

خود  نظام اجتماعی غرب را  َه این مهمال  را می گویند   اما همین آخوندها 

و مدام هوار می منند َه چرا  منان    دانند در ارتباط  با مسففائل جنسففی مردود می

 فقط   را   دیگر  یک  و دختران درخیفابفان های  بالد  غرب  درآغوش مردان؛ 

 یجادِ بزرگترینا  می بوسففند. اما خودشففان  با توصففیة این گونه اعمال شففرم آور 

من قومی به  َنند. ففاحشفففه خفانه  متحرک را در این ممالک ایران توصفففیه می

 ود خ آنچه  خواهم دید .  نه  و   دیده ام نه  در تاریخ    طایفة َثیف این   وقاحت

به مردم توصیه می َنند همه درست است   و آنچه ام نظر اینان دیگران توصیه و 

وب می شفففود . این جماعت منفور  برای همة عمل می َنند غلط محض محسففف

مهمال  خود  هزاران حدیث و داسففتان دینی هم درآسففتین  ریاَارشففان پنهان 

 َرده اند . 

>< 

 ...       327سخن

 دارند سففعی نه مصففرا باشففند  داشففته بودنی فقط خواهندمی َههمةآنهایی       

یمار ب  های ام داشففته قدمی اینان .َنند خود را جلب   اطرافیان  تأیید و  سففتایش

را  در  خود ام  تمجید طومارهای  دارند سعی آنها  مدام.گذارند نمی  عقب خود

 ندرا   باورَن بودِ خود تا   .َنند خودآویزان  خانة بَر در  و دیوار طالیی های قاب



192 

 

دوست  َندنمی طلب تقدیر ام َسی اندیشیدن  لوح می خود شُدنِ به َه َسفی

 .  من 

>< 

 ...      321سخن 

 چگونه نحو  مرگی  در هر بهای َنیم می ما   تصفففور عزیز بزرگوار  چرا      

     ومُردن اسففت   مُردن َند.  مرگمی فرقی چه  .مُردن  خودِ نه   مُردن  اسففت

 خودِ مرگ  عالم  مند   مخلوقِ   پایدارترین  . بدانید َه اسففت شففدن تمام یک

 تیبامگش َرد.َه خواهند دفن را  درآن عالم همة َههستی   ابدیت است   برای

 درک ام   ما  ما را جسمانیِ ماهیتِ باشد  به غیرِ  هم معادی ندارد.  اگر دنبال   به

 هستی را با مشیت  .خواهد َرد غافل  در او بودیم  َه جهان این چگونگی

ی بر هست  و قضفا و قدر  پی نریخته اند تا با مصفلحت اداره شفود.

.  هیچ ممان اسطوره های مخلوق وم اسفتوار اسفت نه  بر سفتون صفلوا مبانی عل

ادیان نمی توانند و نخواهند توانسفت  خرد توسعه یافتة انسان امروم را  پاسخی به 

عقل دهد. ضفعف ناشفی امشفعور ما آدمیان   اشفرار را پرشفرار َرده است.  تنها 

ین ه به دست خود انسان تدوَتاب  قاطع رستگاری انسان  َتاب اخالق است؛ َ

ک  ی مقیاس قوار   انسان  در مقایسه با هستی  درست به مانند عدد شفده اسفت. 
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 ما ماسففت ام ترس درمقابل بینهایت اسففت. اعتقاد به معاد و جهان دیگر   ناشففی

  .جهان  در این نبودن

 ردنیمُ وبام یباممُردن و مُردنی بام مرگم  ام بعد اینکه   فهمِ به حاصل چه مرا       

است   یزناگر  مرگ ما  آغام یک تولد وقتی .باشم  نداشته باشم  یا داشفته دیگر

 مداننمی َه شففدنی با را  خود فعلیِ بودنِ  داریم سففعی َه اسففت چقدر احمقانه

 .چیست  فریب دهیم 

  انسان نوع منِ معاد  برای .بود خواهد جا باشد  بام در همین هم شفدنی اگر        

َه توسفط خاخام های یهود  در طول تاریخ درحلق بشر فرو  .نیسفت بیش فریبی

 شده است .

وغیر  ومنامعل و مفهوم تولدم  برمن  نا قبل به من  گذشتة حیا  ماهیت وقتی       

 فهم لقاب غیر قطعا   درآنم حاضر َه جسم بعد این نیز من است   مرگ فهم قابل

 .بود   خواهد

  نیست. یادراَ آن فهم به مرا َه گرفتارَنم تسلسلی دور به را خود باید چرا       

نا ف جسففم این در اقل  گزینم  تاالمی بر امروم درآنم  را  َه هسففتی خَیّرا  من

 . مَن سپری انسانی  دارم  ایام عمرم را   درآرامشی  ظاهری فهم آن به پذیر َه

رفت؛  خواهم بدان   َه سففوی ام  و نه  به آن آمده ام آن سففوی َه این به  مرا 

 امر فعلِ حضورِ حاضرِمن اینجا  در این خاک  شرط اصل است..   نیسفت َاری



194 

 

 . مرانیست چیز  َاری وهیچ َس هیچ هسفتم  به درآن اینم َه خویشفتن به جز

 نم   نهَ مبانی شعورِ تربیت شد   انسانی خود  فهم با را چیز تاهمه اند  داده تعلیم

 .   دارند   در من به باور بنشانند  مایی َه سعی شعارهای توهم با

>< 

 ...        329سخن

 هَ ای خودَنید خنده ذهن باشففید و ملکة داشففته خاطر به را عزیزانم    این      

 را عفونت آن بعد سالها َه است نشاند  مخمیمی شفما بر لب  سفیاسفتمدار یک

 روانه شففما بر مردمک دین   متولیان َه هائی و سففوم اشففک. َرد خواهید فهم

 َور حقایق فهم به ممان طول را  در هایتان چشففم َه خسففرانی اسففت َنند می

و متولیان دین با َاشففتن  .َندمی صففعود دروغ   با پلکان  سففیّاس . َرد خواهد

  َالمِ فریبِ  تماشففای محو  خود  جوارح همة  با َه ترس در جان شففما.َسففی

  شففعوری َرد.  من   هیچ نخواهد را  فهم خود جانِشففعورِ  حقیقتِ گشففت  اینان

َتاب .نشده باشد مُطهّرش بریده  سیاست و دین  نَفَسِ به شدن آلوده با ندیدم َه

ی تا  نتار انسانهاست  َه  هیچ  پاسخ  متقادیان  بزرگترین  سالخ خانة  مُوَجّه  َش

 امروم  به  اعمال شنیع خویش  نداده است. 

>< 
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 ...  311سخن

 وانعن به تاریخ    درطول شیخ مدرس جسار  َنممی فرمند عزیزم ! تصفور     

 را خود مسلک واقعی ماهیت اسفت َه توجه قابل تشفیع مسفلک اهل مالی یک

 شهامت او  یا مسلک های مدرس  هم ام قبل نمود. تا عنوان َوتاه جملة یک در

 مدرس .بگویند را ای جمله چنین تا نبود؛ َالمشففان قدر  یا نداشففتند؛ را بیانش

ام  یبسیار . ما سفیاست عین ما دیانت و ماسفت   دیانت ما  عین سفیاسفت:  گفته

 درَشفففور   حاَم شفففرایط با امروم  وخرد  حقیقتاً قلم راسفففتین اهل جماعت

 و سففیاسففت  عین دیانت  ما امروم .َنندمی فهم خوب را مدرس بیان  صففداقت 

 ریرومگا . ایم لمس َرده گزیده چقدر را  در نظام خمینی  دیانت عین سیاست

 تارمیهن گرف و شففاه و خدا بنام مثلثی حصففار در را شففعور فاقد  ملت این َه بود

 اهش به شدمی ولی داشت  نقدی روا نمی شد خدا حضور به بودند  اگرچه َرده

 مثلثی حصفففار همان امروم اما  .َرد تندی و نقد   بود توان در چه آن میهن و

 هرَدام اگر دربار   َه است داده  سنت و  قرآن و خدا به را خود جای  شفکل 

 به  و  ت تکفیر دادی  حکم   خود به تحقیق  و نقد  اجام  مثلث  های  پایه این   ام

 به اهپادش این رضاشاه؛ َه َنمنمی تصفور من .محرمخواهد بود دین  متولیان امر

 انیمود هم ؛  قرب بسیار است َه ایران  َه تاریخ ایران چون او به خود ندیده حق

اشد  ب نبرده پی مدرس جملة مفهوم شد  به تشیع مذهب متولیان همین های توطعه
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 ام  خود را داشففت تصففمیم َه اسففت ایران تاریخ درطول پادشففاه تنها شففاه رضففا

 .  خالص َند دین ومذهب متولیان چنگال

 شخالصففف بد جوری انگلیسو  دین  متولیان توطعة َه بینیم می بام اما        

 ماندگی وعقب بدبختی بزرگترین  َه دانستمی خوب بسیار شفاه رضفا. َردند

 درق این   واال نیست هیچ ومذهب  دین فتنة به   جز جها  جمیع در سرممین این

 بار درتاریخ اولین و برای َرد  نمی اعمال دیانت  بدون  مدرس  سیاست درحق

 تا نواخت؛نمی  چنان دینی؛ آن مرجع شد  شناخته متولی شاهی میرگوش ایران 

 چةبامی خود اوباش؛ َه مخ بی شففعبان با َه  مدرسففی.  َند اصففالح را بیانش

 چقدرآن  گرفت.نمی یادگاری عکس بود   ماده اسففتالین های ای توده جماعت

 َرده تحصیل اطالعا ِ شعور ضعف .بوده شفاف و روشفن مدرس جملة رومها

 مد  جن بیشفففعور جامعه جماعت رومجامعه  وَثر  آنقلیل باختة خود های

است َه او  بوده َبیر شاه رضا  تر ام پائین بسیار   جمله آن ماللی فهم تشیع  در

 در راحتصفف به را   تشففیع مذهب بانیان نیا   مدرس  بیان را بیسففواد می گفتند .

 . اسففت بوده ادراک  عمیقا برآن را شففاه رضففا اسففت  َه َرده عیان خود نهان

 َه.ردَ نثار باید  َالن و رحمتی  درودی بزرگ شاه رضا پُرشعور خرد به حقیقتا

وران  د آن های َرده ام تحصففیل پیشففتر بسففیار  را  تاریخ همیشففة اراذل این فهم

 ما َه امروم ذلیل محققین ام بیشتر بسی   را مالیان و مهرَالم. بود َرده ادراک

 اخذَرده  اروپائی ام دانشففگاههای را خریتشففان وسففند مدرک   هم بیشففترشففان
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  وبیخ به ام ناسره  را   سره َه غربالی اسفت تاریخ .اسفت  َردهمی فهم بودند  

 صواب به امور شعوری   را صفلوا  گو جماعت  َه ندارم َند. شفکمی الک

 .   نیست

 نعمت یک   بودن َنم  احمقمی مندگی در آن  من َه ای جامعه  فرمند  در      

 سنگین قانون دین  تاوانی  واعظان َه اسفت شفناسفی  جُرمی  احمق اسفت  ولی

 م احمقرا   بیشتر ا بودن تا اطرافیانت  احمق َن سعی همیشه .اند بریده آن برای

 . در تو  باورَنند شناسی

>< 

 ...        313سخن

تعاریف َلیدی  خردی  انسففانی  ندارند  به یقین  شففعوری   به  َه  َسففانی     

 َند  َه مشقِرا  َسفی فهم می نخواهند داشفت. شفرار  نیز خود برشفرارتهای

 . اخالق گرفته است

>< 

 ...       312سخن

 مرا َه َنم فهم تعریفی در را واژگان  تا  َنند می اجبار  را انسففان چرا من      

 تصففف یک  گذشففتگی ام خود دهندَهمی فهم  مراحکم اند  َرده اجبار  بدان

 الهی؟  َدام  است؟ الهی
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 .نیست  فهمی هیچ اهلِل  فهم به مرا َه        

 ای گونه به جهان این دین   در جاهل وارثان توسففط همواره  صفففت  این         

در  مُهر  به ر سَ رام بر این ای آفریده دین  هیچ متولیان جز توگوئی. شودمی تبلیغ

 .   نیست آگاه هستی

 را  هیچ مُبشّر متولیان آن خود گردم  َه مزین صفتی به  انسان منِ باید چرا         

 .... نیست هویدا اعمالشان در معنانی ام این فهمی

 نهمچو  مدام  را خود و بندگان  ندارد   فهمی  خود بندگان به فهم اللهی َه      

ه تعالی َند. چ ادب را آنان خرد نابالغ تا اسففت نظر گرفته تحت  َودَنی نابالغانِ 

 نصیب من انسان خواهد َرد  .

 تمام هب نظری خلقت   نخسففتین شففعور بشففر  ام روم  تکامل به چرا این اهلل         

   خلقت آفریده های سوق درچهار ای قدّاره به نباشد مجبور امروم تا است نداشته

 راچ  و گزینش  نماید.  منتخبانش  همتِ  به خود  را  ادب َند ؟  وآنان را  ناقص

 ضعفی چه .است نکرده عنایت خود  شعور اَملی خلقت اولیة های بر  داشته اهلل؛

جار  مدام در من   را شیطان حضورِ موجودی به نامِ منِ بشفر هسفت َه درخلقت

 و. است ملزوم و المم صفتش  با شفناسفم سوادش می من َه را خدایی. می مند

 .اشدب الهی امصفا  ام خودگذشفتگی  یکی نیسفت َه اندیشفه باور  این در من

 صفففا  داشففت  همچون مخلوق انسففان نامش  ام خودگذشففتگی نیز خدا اگر
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خود  رد فرمند   بلکه  ندارد امخودگذشففتگی  خدا .بود معنا بی بر من مجاماتش

 یوقت انسان من چرا .ذِهنِ  بشر است مَخلوق ها  صفت نوع  این .دارد نشفسفتگی

را   هایم ماندگی در خود دارم سففعی دارد  این قدر در خود نشففسففتگی خدایم

 . دهم جلوه موجه سواد او  باصفا ِ

دهیم. هر می  جلوه موجه  خدا  مُهر به  را خود  های گی ام فرومایه خیلی ما       

ما  او بیشتر باشد  انحراف صفاتی اسناد خدا  و به ما هویت های چقدر وابسفتگی

ز نی  صفففاتش . بس  و  خداسففت فقط  گردد. خدامی تر  عمیق خدایمان فهم ام

 ام و فهم .نیست ادراَی صفا ؛ آن فهم اوسفت َه آدم را  به خود ذا  مختص

 یشخو در تعریف چون انسان  َه نیست. موجودی  بیش  ها  وهمی یافته این ام

می َه هیچ فه .بکشففد تعریف به را ذراتی تواندمی اسففت  چگونه مانده در عجز

 برآن ذرا   در جان انسانی او وجود ندارد . 

>< 

 ...        311سخن

 وَالت حکم خود برای ممین  در ادیان متولیفان انفدام  بفه موجودی هیچ     

 خود یشففةپ بشففر را نوع خُلقیا  درتغییر سففعی اند؛ َه نکرده تفویض تسففخیری

 نقش  خواهندَرد  سعی آدمخور    های توده این تا َی دانمنمی اند. من نموده

 مدرسفففین این روممر  امورا  اگر .َنند ایفا خود همنوعان بقیة برای  را قیم
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 طورچ اند  تفسففیرَشففیده به را او اسففت َه الهی امور به اشففتغال اینقدر ادیان 

 ولمشففغ شففانه اهلل به وهم باشففند اهلل گان بنده مفتش واحد  هم توانند درآنمی

  خودَنند.بی را  امخود خدا بندگان تا اند َرده ای وسیله را اهلل اینکه  مگر. شوند

 َس هیچ تاریخ درطول بس  َه متولیان  همین این بزرگ های حیله فهم در

   ند.َ افشا و َشف جد به را  مدرسین این طلبی سَروَری معمای است نتوانسته

 فسطهس َتاب شمسی  منظومه یک قدر حجم اند  به سفاخته اینان َه اللهی       

 همگر این َ نیسففت  سففامگاریش ومنطقی برهان و دلیل هیچ با َه دارد پردامی

 است این .بدهی دست آنان  ام اوهام با معامله را  در انسفان  شفعورانسانیت توی

 کمح امآن اطاعت به ترا  و مرا  َه .ممین پهنة در  قدیسین معابد   ماندگاری رمز

 املهمع خویش  در شففعور وخرد گرانبهای باَاالی انسففان  مگر توی تا .اند َرده

 .  شوی قربانی باآنان

>< 

 ...       314سخن

 درذهنِ امخود  خارج ام جهان تعریفی هیچ  َه َودک یعنی َامل انسففان       

 .مند نمی محک نجاسففت معیار با  را  خود ادرار او  ارمش َند.نمی فهم خویش

 ایم  َه داده القابی  خود ذهن ام  خارج های پدیده  همة ما  به َه است چگونه
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 جهان این فهم  .اسفففت جهان حقیقی درک ام عدم  ما ذهنِ ذلیل ماید   همه

 . است َرده غافل خودمان جانِ فهم ام مارا  حتی  ما  در ذهن مصنوع

>< 

 ...      312سخن

 َند  هیچمی خود َسب ارباب خدمتی  ام خوش درقبال   احمق َه اجرتی       

 آلود   را خود  تا  فرمند   باش مراقب.نخواهدَرد  اغناء او را هرم  ممان  توقعا 

 . مند  می آن  موج قفای در حماقتی َه  نکنی اجرتی

 هَ  ای  یافته انسفانی شففعور بدان  َه درَاری اسففت  تو  رنج دسفت ارمش      

 تقویت او را حیوانی غریز  َه اسفففت فضفففوالتی طعمِ احمق   در فهمِ منزلت

 .  َند می

>< 

 ...   312سخن

 تر دهسا خود را  توانیممی  تا ا ند َه آموخته  ما این متولیانِ  مُزوّر دین   به         

 َه اریشم بی سفواال ام  مبادا ترنماییم  تا خالصفه خود را توانیممی َنیم. و تا

تا مبادا  جایگاه حاَمیت  آنان   .آئیم نائل فهمی   طعم  به داریم  امخود و محیط

در   مدام َه دهند  داده ا ند و می  ما تعلیم  نمائیم.  به  خدشففه دار  را  در خود  

هراس ام جهانی باشففیم َه درجائی نامرئی درَهکشففانها در انتظارماسففت . وآن 
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تعلیم گرفتة ما  با َسب  چنان درخرد انسفانی ما عَلَم َرده اند َه عقلِجهان را  

وآن تعالیم َه امَودَی درما شکل گرفته  آن توهم ها  درماند  خود شده است.

های     هراس  خرج را   مدام ما انسانی به حیله های خود   منزلت  اسفت   همواره

و   ترشویم خالصه تا هر چه  بیشفتر َند  می را وا دار و ما  .َندخود می ناتمام 

را   ذهنمان های بیشففتر   چرایی وهرچه دسففترس ترگردیم  قابل بیشففتر هر چه 

ند   وتعلیم ا آموخته ما را  .پا  افتاده  ترَنیم  و پیش مقدارتر وَوچک و بی حقیر

 هویتِ انسففانی همة  عمری اسففت  َه فراری حقایق. فرار ام فهم داده اند  برای

 . ایم َرده آن قربانی را   خودمان

 نآ سنگین   برای بهائی فهمیدن َلیدآغامِ دردهاسفت َه       

 های تهداش تحلیل َه   در قبلآنانی حال به  پرداخت .  بدا باید

 صغیرِخویش خود  وجدانِ های ناآمموده پیش  با خویش  پیش

 .   َنندمی ستایش را

>< 

 ...       317سخن

 این در ممان   طول در همواره ها   توده و حماقت بالهت   َنممی تصففور       

 خیصتش را ملمن دینمدار   و میان توانند  فرقنمی و اند نتوانسفته َه اسفت بوده
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 محت به هر ملمنی ولی  باشد  ملمن  تواندنمی داری هر دین دانندَهنمی و. دهند

 خود شةراپی ها توده فرهنگ چپاول هستندَه نما ملمن متدینین این. است متدین

َه مومنان  را   جزبه َار . نیست دنیا َاری با حیله های  را ملمن اند  واال َرده

اخالق هیچ َاری  نیسفت. مومن َسفی اسفت   َه َتاب اخالِق انسففان را مشق 

 َند  نه َتاب و َتابهای  مخلوق دست خاخام  های یهود را.می

>< 

 ...       311سخن 

 چرا هَ ام َرده فهم . َند اعتراف  خود  َه  به حماقت نیافتم احمقی  هیچ       

 تثاب تا دارند تالش اند   معصومانه سفبز شده َه خود رو هم عقالی اندک  این

 فرو درفهم بیشتر اندیشه  هر چه ریشة دانم َهمی .نیسفتند بیش احمقی  َه  َنند

 . خواهدَرد لمس را بیشتری نجاست رود می

 شتندا درخاک باشی   و بدان َه  ریشه گلدانی گیاهان همچون باید اینجا        

 ادهار ممان هر  باشففی  تا گلدانی گیاه باید. جرمی نابخشففوده محسففوب می شففود

 .  شد خواهی خزان به  محکوم َنند   واال سیرابت َنندمی

>< 

 

 



214 

 

 ...       319سخن

 یک جبرِ به را خود ارمش وارسففته وانسففانی  مفاهیمِ َه خاَی فرمندم   در       

 یا و نواندیشیدن  افسانه نو بودن است  داده دست احیا شفده   ام پوسفید  سفنت

داشفته های خِردتان را  جائی عرضفه َنیدَه ماوای انسفانهاست  نه  .نیسفت بیش

جایگاه آدمها. اینجا  فرمندم ! هرَالمی َه بوی خرد دهد   در  به  حَبس  رفتنش  

تردید مکن.  هیچ خوش بوَننده ای  قادر نیسفففت  تاتعفن ناشفففی ام فضفففوال  

 طویله ای را   به رایحه ای گوارا  مبدل َند . 

>< 

 ..      .341سخن

 انسان را آرام هویت  تأمین شفود  و دلهره ترس با دوسفت عزیزم!  نانی َه        

 من نان را  با اهلل  .است اهلل رومی دهند  َه شفودمی اظهار بسفا ای .نخواهد َرد

جان را هم   آن من َاراسفت َه ااهلل  را  با جان نیسفت  دوسفت من !  َه َاری

اند  گویندآمدههزار پیامبرَه می 324این  .است ادهد قرار من نان  دهند  درگرو

)البتفه به روایت متولیان دین ابراهیمی( جز برای آمارِ جان من و تو  ماموریتی ام 

طرف اهلل و یهوه نداده اند . حتی یکی ام این جماعت پیامبر نام  نتوانسته در طول 

رمان سفاهت د تاریخ   یک بیمارستان؛ و یا دانشگاه ؛ و یا یک مرَز تربیتی برای

و حماقت  بشففری  بنیاد َنند؛ َه بشففود ام آن در  تاریخ  نام برد. هر چه  امآنان 
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بخوانی و  بدانی   جز معجزا  بی پایه و اسففاس و دروغ ها َلفت  هیچ نیسففت 

هزار  پیامبر توجه بفرمائید  خود این رقم  بزرگترین  324.اصفففال شفففما به تعداد 

پیففامبر را پیشفففکش خود متولیففان ادیففان  321ن دروغ  ادیفان ابراهیمی اسفففت. م

َنم  مشروط به اینکه  این متولیان َالش   بتوانند فقط نام هزار نفر ابراهیمی می

ام این پیامبران را برای من بشفمارند. اسم چند تایی امآنها را به دروغ ویا راست  

معلوم نیست. در قرآن و  ورا  اناجیل  ذَر َرده اند  َه  هویتِ  هم  آنان نیز 

 مگر آن تعاریفی َه خود متولیان دین برای آنها تدارک دیده اند.

 َند  یکی شففترش  به  دل َوهیکی امآن پیامبران   رودخانة ذاللی را خونین می

فرو می رود  یکی ام آنها ماه را شقه می َند  آن دیگری مار و جانور با عصایش 

وبا  برسففر مردم  نامل می َند. ویکی هویدا می نماید.آن یکی بالیای  طاعون و  

َوری را شفففا می دهد  وآن دیگری   بینایان راَه با او  مخالفت َرده اند َور 

َند ؛آن دگری  با  یک  سفففبد  نان  َند.آن یکی با باَره بودنش؛ مایمان میمی

هزاران گرسفنه را سیرَرده است. و یکی دیگر مردم شهر لوط را سنگ می َند 

ا َشففد ووو. شما مرن سفیر را  به خاطر اعتقاداتش به گرسفنگی میدیگری هزارا

بگوئید! َه َدام یک ام این پیامبران  توانسفففته اند مرا  به  فهم  َرامت انسفففانیم 

ا های  مربخوانند؟  این پیامبران؛  همان جماعتی هسفففتند  َه خوانده ها ودانسفففته

ا اتان  را یاوری َنید   تا خود راند . بروید ! و باورهوتبارگذشففته مرا  نابود َرده

 ام این منجالب متعفن؛ َه دین نامش داده اند؛  خالص نمائید .  
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>< 

 ...       343سخن

 کیش گونه هیچ جای گیردمی شکل او شعور با   آدمی شرار  شد  اینکه      

 باسل شففود  َهمی  تبدیل فِعل  به قُوّه   ام یافته  ممانی تقدس نیسففت   شففرار ِ

  َند.می تن به فضیلت

 شفرار  متوسل نهایتا   به  َند می  تغذیه ام آخورِ شفعار َه شفعوری هر          

برای همین است َه متولیان ادیان  خود را در مقابل خرد استداللی    .شد خواهد

 به چماق تجهیزَرده اند. 

علم  َه توسط بزرگاندین  خور  علم اسفت. اگرَشففیا  باستان شناسی          

سففال قبل   ا امروم به اینجا  321باسففتان شففناس   در بین النهرین و  خاورمیانه ام

نرسفیده نبود  مهمال  جماعت یهود و افسانه سرائی های خاخامهای تورا  دار 

د عقب نمی َشیدند. برای همین یهوه  و مسیح و اسالم  قدمی ام دروغ های خو

اسفت َه متولیان دین اسفالم نیز  دل خوشفی اممحققین و باستان شناسان ندارند. 

نگرانی بر مال شدن دروغ های بزرگ این جماعت دروغ من  به بسته شدن دَان 

 هاشان خواهد انجامید. 

>< 
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 ...      342سخن

 عموم افعدین  من متولی یکدیکتاتور و  سیاستمدار و یک یک َه این تصور     

 دارد   َهن یاد  به  تاریخ  نیست بیش دهد  توهمی ترجیح خود فردی منافع بر را

 . هدیه َند موشی به را شکارخود تمساحی

 یدیام  بسففران  نیز  عمامه های وعده  به یافتید  دو   این میان سففنخیتی اگر      

 .بایدداشت

 . است   درونِ  خویش نیا ِ مفعولِ دیکتاتور        

 .خود   محیطی شرایط ِ مدار  مفعولِ وسیاست     

  .  خود  درونِ وا ِهَدین  مقهورِ شَ ومتولیان      

 .انانس ای من و توست انسفانی شفوم  جان مثلثِ  این اصفلی  میان قربانی           

قرنهاست َه مخم های گُرد  انسانی انسانها  یا ریشه در دل دین دارد  و یا ریشه 

نان  این جماعت  مدام با قرض دادن سیاست پیشگان دیکتاتور تاریخ.  درسیاستِ

رامت شففعور انسففانها درآورده اند. دختر جان ! هشففت ماه دیگر   دمار امَ به هم

ای.  چرا نمی خواهی   خودَردهَه مندگی مرا  و وقت مرا  صرف مهمالاست

ام همین نم َنی. می قربانی خود   را خود  موجودی هستی َه مدام  َه توبدانی

خواهی نمففام  َنی . وقتی میچفه می خود  توجففه َن؛  َففه  بففا   خوانفدنففت را 
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بخوانی با چه تشفریفا  خاصفی خود  را می پوشانی   و در مقابل اهلل به سجده  

انگار نمی خواهی آن  اهلل   خود  را می پوشفففانی؛َه روی. طوری با چادر؛ می

نامحرم  حتی  چشففمان ترا هم ببیند. اما وقتی پیش من هسففتی  حتی  نگاه داشففتن 

آماد می نشففینی. شففما  آن روسففری هم برایت مشففکل اسففت. وَامال درَنار من

افعال   خودتان  بر همة َه بنا به گفتة   تان اهلل  می پوشففانید؛ خودتان را  ام خالق

شففما؛ قادر وآگاه اسففت و شففما را برهنه خلق َرده اسففت؛ و همة  تن ترا؛  برهنه  

َنید تا شفففما را َند وَرده اسفففت. اما پیش من  خودتان راَامال رها میفهم می

خواهم بدانم َه دسفتور حفظ حجاب برای شما امطرف ببینم. می نیمه عریان هم

یا برای خود اهلل َه  آن اهلل  در ارتباط با موجودی چون من  صففادر شففده اسففت 

خالق توسفت؟ پیش اهلل ا  پوشفیده می روی  پیش مخلوق اهلل ا  َه من باشم  

مشفففخص  آماد  می آیی. شفففمففا َففه هنوم تکلیفتففان را  بففا  اهلل خودتففان معین و

توانید تکلیفتان را  با من   وخودتان  مشففخص َنید؟ من اید   چگونه مینفرموده

برای عباد  و عیاد  خدایم  َامال برهنه می روم   اما در نزد مخلوق او پوشیده 

می نشففینم . تکلیف من   با  خودم و خدایم؛  روش اسففت. بد نیسففت ؛  شففما هم 

حرم این اهلل م  هلل مشفففخص فرمائید َه آیا  تکلیف خودتان را در درجة اول  با  ا

شفما هسفت یا نه   بعد ام مشفخص شفدن آن تکالیف  من  نیز تکلیفم  را  با شما 

مشفخص خواهم َرد. تشریف بیاوید تا بنده  پوشیده  درخدمت شما  باشم. فرق 

من و شففما در این اسففت َه  خدای من  درمقابل خود  مرا لخت و عریان طلب 

ی اهلل شفما  شفما را در مقابل خود  پوشفیده دوست دارد. این دومعنا  َند.  ولمی
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نمی تواننفدَنفار هم باقی بمانند.َسفففی َه در فهم معبود خود تا این پایه   ذلیل 

اسفت  نمی تواند  شفعور انسفانی درسفتی به امور حقیقی حیا  خود داشته باشد.  

ابل خود  تحریک جنسفففی اهلل شفففما ام قرارمعلوم  با دیدن تن  برهنة شفففما در مق

من  اسفففت  َه  طوری آفریده شفففود. اما خدای من َه خالق من اسفففت  مرامی

هیچ حس جنسفففی ندارم. گویی شفففعورِخدای من در خلقت  ام  درمقابل شففما  

شففعورِ اهلل شففما بیشففتراسففت َه مخلوقش را  َه من باشففم  تا این حد   درسففت 

خواهد  اما در مقابل مخلوا  تربیفت َرده اسفففت. مرا در مقفابفل خود برهنه می

مخلوقا   مقابل  َه حرمتِ مرا در پوشففیده  آنهم  به این دلیل   حدی  خود   تا

گی تن مرا  با پوشش  تا حدی  پنهان نماید. بروید و َند .و بی قوارهخود  حفظ

شفففاف  و مشففخص خودتان معین و بلکه با  خودتان   تکلیفتان را  نه تنها با  اهلل 

آن وقت  بیائید تا با شفففما  امخدایی بگویم َه درحقیقت جانتان سفففیر  سفففامید 

 َند.  می

>< 

 ...        341سخن 

 حریم شناختِ یعنی  عفت .بخشفد می شفکل او ادارک قو  را آدمی عفت      

 ریتفک و سففلیم عقلی  فاقد  َه آنهایی همة  .اسففت بدان  نهادن و احترام فردی

 نم .بود مشففکوک آنان بودن عفیف به باید  .اند وارسففته ای اندیشففه و روشففن

 . دهممی تن  ترجیح پوشیده بی خردانِ به را  خردمند تنانِ برهنه شخصاً
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در  آنانی  َه  همة . آفرینشففی خصففایص در همة عمل اعتدالِ عفت  یعنی         

        دپسفففن  معقول و محکمه اعتدالی  فاقد  خویش  نیفک  وَردار پنفدار  گفتفار

 . َنند  فهم توانند را    نمی عفت  لذیذ طعم  باشند  می

>< 

 ...       344سخن 

 َه ارمد یقین َند  قرین عفت با را  خویش جابتقادر باشففد   ن میبایی اگر       

 واال . دنمای اعطا سففلیم هیبتی  تقواسففت  همان خود َه تعالی به اسففت توانسففته

 .  است آدمی نیکوی خصایص مرگ و عفت   نجابت  بدون میبایی 

>< 

  ...       342سخن 

 هویت بتخری ریشة َه خوریمبرمی نکاتی به ایران سنتی فرهنگ در گاهی      

 نتیسفف ایدوئولوژی   عنکبوتی در تار و پود ما وقتی .آمیزاسففت فاجعه درآن فرد

 شده سعی َهبینیم می َنیم   می نظر دارد  در دل مذهب عمیقی ریشفة َه ایران

فرد    ام هر َنند  و خالی بود نشففان - من و محتوای هویت ام را فرد اسففت   تا

 سففتورمنتظر د وار برده باشففد.و نداشففته ماهیتی مَنیّت در او هیچ َه بسففامند  مائی

 یرغ در .هست شد  او صادر ارباب ام دستوری اگر .باشد خود بهتران ما ام مافوق

 دهدَهمی اجامه وی به ارباب   نیز  وگاهیماند  می منزوی همچنان صور   این
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 این .َند هویت ما  ابرام صفففور  به تا بپیوندد  خود مسفففلکفان هم جمعِ بفه

 در فرهنگ تربیت  چنان نوع این اند. برده ام یاد را خود بودنِ مَن بیچارگان 

 غیر خودی اینان جمعِ  مَنی  در هر اسففت َه َرده رسففوخ ایران مذهبی سففنت

 صاحب با  شده  سنت مصلوبِ پرسفتِ بت جماعتِ این اگر شفود.می محسفوب

 شیواَن َنند و بامی  خطر و نا امنی احساس شفدیداً شفوند  روبرو فکر وخردی

 ودو خ  َرده؛ گیری جبهه ای؛  نو رسففیده هر خرد  و تفکر به شففدید   نسففبت

 داده تعلیم  امَودَی   بفه چنان موجودی  چراَفه .َننفدمی راآمفاد   نفابودی

.  اردد در روی ممین قرار  اهلل متولیان در وجود فقط هراندیشه  مشروعیت اند َه

 شدن است نه در من بودن. "ما "و آن نیز در  

 مانای خود   نشففد  تربیت هوش به وحقیر  چنان پرسففت  بت های  بَرده  این      

خود   به اهانت را در جامعه   نوعی خرد  و اندیشه حضفور هرصاحب دارند  َه

 .  َنندمی قلمداد

 گاه ههسففتند  َ بیشففعورانی سففواد و تود   بی همان  بخت تیره بدبختان این        

 قربففانی تمففام   در جهلی را  خود وخففاک آب فرمنففدان ترین و قوی بهترین

 ابندی می فهم خود  خطای فهم به خودَرده   و ممانی سنتی آمیز جنون تمایال 

ن ام م سففخن ای جامعه درچنین(.بفهمند اگر البته) اسففت . شففده بسففیار دیر َه

 .معناسففت بی منفرد و مجزا  ای اندیشففه شففود و داشففتنمی محسففوب گفتن  جرم

 رداست  ف سعی َرده اواخر دراین خصوص به ایران گرای سفنت جامعة متولیان
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 مایندن تحمیل َنند. و به آنان تخلیه بود نشان من هویت ام را جامعه های آدم فرد

به  د. وَنند ام ما نیستننمی باور و قبول  را بودن  ما َه هایی انسان ام دسته آن َه

 ریحضففو َه الشففکل متحد اسففت  هویتی  ما  َه بپذیرند  اند تا آموخته آنان

 دسته چاره آنبی  .است تفکر  تفکری استالینی نوع این .پسفند دارد والهی حقیقی

َنند   خود را حفظ بودن خواهند منمی ای جامعه چنین در َه اندیشففمندانی ام

 مومشرا آ  بودن من   هویت خود   جامعة فرد فرد  به  نتواند فرهنگی دریغا وقتی

 محال امری وی   سنتی باورهای پرتو در دادن قربان و گرفتن قربانی دهد  جنون

 .بود نخواهد

 میرد  بیباشد   و  می داشته چرایی َُشتن  اندیشه ای به َه آن بی َُشدمی        

 .  فهیم گردد خود  مُردن چرایی به آنکه

مایه و سففر سففود بالهتی    به پُر  جامعة ام چنین بارَشففی توان   با می عمری       

 .  یافت دست  یَالنهای 

>< 

 ...       342س

 است هگرفت باال ما آنقدر ومذهبی سنتی درجامعة حد  ام بیش نجابتِ فوران      

 گرایی اُخروی تلقینا  و تبلیغا  و باورها  تأثیر  تحت ما  بدبخت منان حتی َه

 سفید های دستکش و مشکی وچادر مقنعه با تابستان اند  درگرماگرم حاضرشده
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 ندَنمی هم وافتخار واردَارشوند  جامعه محولة وظایف خدمت در مشکی وگاه

 شففود. وبهنمی خلع انتفاع امحَیّز گرما  فرسففای طاقت رنج درپرتو نجابتشففان َه

. شودنمی  وارد  ای خدشه باورهایشان ام  یافتة ناشی فوران نجابت ساحت مقدسِ

 .است  تماشایی ما جامعة در من آمادی عطف نقطة واقعاً

 انندم به را عورتشان تا اند  ما  نیاموخته منان و مردان َهممانی باوردارم   تا        

را   ودخ تنی  برهنه و َنند  عرضففه هم به بار عاطفی هیچ  بی  جوارحشففان بقیة

 فهم به َه دانممی َنند  بعید ادراک شفففده آموخته های معیار بدون درجامعه

 جامعهمنان  در پوشی آسوده بیابند. اگررومی انسانی شعوری خود  واقعی نجابت

 امنظر یا افتادهپا  پیش امرَامال نیفتد  وبه یک خود جا عادی ما  درحالت َامال

 دانمیم بود. بعید باورنخواهد قابل قشر هردو انسانی امورا  نشود  مردان  تبدیل

 شده نهان ود پُرس دَان این درگرو منافعشان َه تشیع مکتب متولیان این وجود با

 .بدهد جامعه این مردان و منان به را َاری چنین است  مجال

 فهم شود می  تبلیغ ما جنسی درجامعة متاع یک عنوان به من هویت ممانی تا      

  شفرایطی هیچ  تحت و ممان هسفت  وهیچ بودَه خواهد منان  همین ام ما مردان

 لقاب موجود  فرهنگ این  با  و مرم و بومی چنین در  منان  انسففانی واقعی هویت

 .نیست اصالح
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 مردان و منان شففود َهمی فهم قابل ممانی ومرد  من رابطة درسففتِ فرهنگِ       

 بعید نم. بشففمارند محترم  را دیگر یک  انسففانی حریم خود  نگرش تغییر ما   با

 منافع اطربه خ بتوانند انسان  منزلت خاطر به عزیز  اسفالمِ دین متولیانِ َه دانممی

 شففیع ت مکتب متولیان بردارند. بخصففوص دسففت خود بار اسففار  ام تعالیم مادی

خردمند  خود  موجودی عنوان به انسففان َرامت تا داد  نخواهند اجامه ممان هیچ

 .  َند فهم خاَی َر  این را در

                تففدافعی مرهی همففه   بففه َففه ای در جففامعففه شفففودمی مگر  پففدر  عزیز     

 راداف تک تک َنممی تصففور  داد؟ اشففاعه نو را عملی اند   فکر یا تجهیزشففده

شففوند   متعهد تا اند شففده مجهز عمیقاً  َنم می مندگی آن در من َه ای جامعه

 موختهآ سففنتی تعهدا  تواندمی َه اعتقادی یا اطالعا  هرگونه  با مقابله برای

دهند  اینان به سخنی توجه  ندارند تا  بیامومند؛ گوش می .تغییردهد را آنان شفد 

  لیمتع اینانَنند.  تو فرو حلق من و را  در پاسففخ های آماده درآسففتین  خود تا ام

 د رومی نشانه را آنان باورهای و تعهدا  َه خردی هرگونه تا درمقابل  اند دیده

 تولیانم و بانیان َه است همان خواسفته  دقیقاً این .دهند نشفان ویرانگر خشفونتی

 کرارت َه نیست لطف ام نیزخالی مطلب این عنوان اما .دارند انتظار امآنان دینی 

 اننشدگ تربیت هوش  همواره مذهبی  َه بی محتوای و برق و پر مرق شعارهای

 مهمحک و منطقی سففلاال  به  نیسففت قادر بعد ام این َند  دیگرپرمی را جامعه

 ربیتت هوش ام را  َه آنانی  امدیده .ابرامَند معقول جوابی متمدن دنیای پسففند
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خود اصففرار  رذیلة   اعمال  در توجیه نیسففتند   چقدر برخوردار    سففالم شففد 

 شوریَ چهار دیواری در توانیدمی را  حاَم بیشعور قشفر بزرگترین  .ورمندمی

 وجه هیچ به فریبنفد  َفه وعوام جفاهفل قشفففری اینفان فهم َرد  ایران  چون

 به اینان پاسخ. َنند ابرام در خورشان پاسخی را خردمندان تشنة قادرنیستند  خرد

 حماقت رینبزرگت. است سپرده آنان دست به مکتبشان َهفرمانگان  چماقی است

 مته علمی و تحقیقی  اندیشمندان حذف به است  َه بام در این عوام تود  این

 تک. نیسففت جامعه  هیچ شففعورِ جمعی تباهی اعمال  جز این نتیجة ا ند گمارده

 تسن غلط  باورهای  َردن پروار جز  چیزی دیدن   بعُدی تک  و   بودن بُعدی 

 هدنخوا ممان  پایدار  هیچ ای جامعة چنین  یک .باشففد  تواندمنحط  نمی گرایی

  ماست در اجتماع مردم عموم پریشانی ام دالیل یکی هم اقتصفادی  َسفادِ .ماند

 ناَامی وسعةت به امپیش هر روم بیشتر فقیهی والیت حاَمیت وجود برَت به َه

ار اقش عموم بین در را جرایم افزایش َند وضریبمی َمک در جامعه فرد های 

          فردی در  جفامعه هفای نفاَفامی  ضفففریفب هر چقفدر .َنفدمی تقویفت ملفت

 .شودیم بیشفتر  نیز در آن جامعه جرایم به میزان  ارتکاب همان به  یابد؛ افزایش

و سفود َالن ناشفی ام این  بی سامانی فرهنگی واخالقی در جامعه  جز  به جیب 

 این جماعت دین مدار  راه  بجائی نخواهد بود . 

>< 
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 ...      347سخن 

 ما سنتی جامعة در منان توسط شفوهرَشفی تأسفف  َمال اواخر در در این       

 به ام چرا منان َه ایم سلال َرده ام خود هیچ آیا .است یافته بخصفوصی شفکل

 دانب این آیا.شوندمی متوسفل تاریخ ام مقطع در این آمیزی جنون اقداما  چنین

 م تفسیرما دیگر ا گرای سنت جامعة در یافته پرورش منان ام قشری َه نیست معنا

 َه ای گونه خود به بودن من ام و اند؟ آمفده جفان بفه خود  موجود هویفت

م ا دسته این گمانم به .است شده دهند خستهمی اشاعه امروم ما جامعة درفرهنگ

 به همواره حیاتشففان طول در باشففند َه منانی   ام جماعت توده همان باید  منان

 ام گریز برای اند و امروم  بوده محبوس خود تناسلی آلت میان در مردان توسفط

 . دهند نمی خود  رضایت  مندانبان قتل به  جز محبس  آن

>< 

 ...        341سخن 

 ام خاصی ایده  یا روش یک قبول های جاهل  برایتوده َردن متقاعد       

 درچنگال است َه ناپذیر ملتی و درمان عظیم ام دردهای خود یکی اندیشه 

خرد  یک داشتن َردَه تفهیم ملتی به شوداست. چطورمی آمده گرفتار خرافا 

 تدارد. ملآنان  خرافاتی َه ریشه در باورِ دینی .خرافا  است وطرد سالم  فهم

 َهام این بلق بارخود هستم  نکبت بقای ادامه به مجبور آنها درمیان من َه بدبختی

 نداشته تا خردی َه شودمی داده آنها تعلیم شوند به تربیتای اندیشه داشتن به
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 بخشیده لآنها را شک هویتی بی پایة است؛َه شعور و اندیشه نداشتن همین .باشند

 ورَورانةَ تقلید دردل ریشه َه امتفکر شیوه همین َنندمی گمان مردم این. است

 به نیامی هیچ و دیگر دانستندمی باید َهاست چیزی آن دارد  اصل آنها ام دین

 مورَنندا خودفهم بیشتر  اممقتدای اند َه دیده آمومش اینان .ندارند غیر این  فهم

خودرا   مقتدا َه مقلدان نمامان پیش این ام دست امان. یاری خویش ام خرد نه

 چرا ما ایم   نموده ام خود سئوال وقت تر دارند هیچ خود دوست در قفای همیشه

وچرا  .ایم دورَرده به حقیقی فهمِ را  ام لذ  خود  خویش باورهای با پروارَردن

 بیراهه به مسیر ذهنمانرا ام  خود  فهم درون باطلِ باورهایَردن  با فربه ما 

 گرانبهاتر ام َهمی آوریم  بدست چیزی ماندنمان جاهل ایم؟ آیا برایَشانده

ن َفهممنیم؟ می خود چنگ جهل تمام  به با ولع گونهاین باشد َه  خودمان

ه به دنبال َردن اموری َ َسی است َه ام  یافته وتوسعهد انسان خردمنفرمندم! 

 .دست نمی َشد شعورش مربوط است  رشدِ

>< 

 ...      349سخن 

 چطور َه هسفففتم و ام بوده مأنوس خود جواب بی سفففئوال این با همواره      

 همنوع شدنهای و ها بودن  همة    تمام قساو ِ با وگاه وقاحت با ای عده شودمی

 ودخ همنوع َه رودمی پیش آنجا به تا اعمالشان وگاه. َشندمی مرگ به را خود

 قیحقی چرایی ما  به ام یک َدام .َنندمی گور روانة مخوف های میرشکنجه را

  عد تا اند  آمده ای عده جهان این در گویی  ایم؟ اندیشففیده خبیثانه  اعمال این
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 به   اقداممنظوری تبلور چنین و برای .بکشفففند چگونه َه دهند تعلیم را َثیری

 ظاهر َامالً  به  های ها و ایدئولوژی ومذهب ها ها و مسففلک مرام و ابداع  خلق

 ایه واژه تعریف با نیز ای اند. وتوده نیزَرده فریبانه عوام و پسفففند محکمفه

 جالدان َار این گاهی.اند رسفففانفده تفکری  مفدد چنین برقراری مختص  بفه

 طعهف َشففند و قطعهمی خدا نام به  . می رود نیز  پیش خدا ایسففتگاه آدمخور  تا

 همة  امن و  به  درندمی   مذهب نام می َنند  و به تکه رهبر  تکه  نام  َنند  بهمی

 پاک هسففتی  صفففحة  ام نمی دانند  خود مجموعة ام َه را آنهایی  همة ها   این

 انسففان برای اندَه نیزآموخته تودهها وقشففرها آموم این دسففت عوامل  .َنندمی

. َنند دارآماده های وضففوگرفته   طناب  های دسففت ها   با ام غیر خودی مدایی

 به یا لحظه برای حتی َنند بی آنکه راپاره شففکمشففان بران  های بادشففنه وگاه

 باشند. داشته خود   فهمی اعمال این چرایی

 َه نیمَ مدایی انسانیت َه می آمومند ما به مُدبرّانه میرَی با چنان گاه آری      

 های یوهشفف  ترین بیشففعورانه ما؛ به.  نیسففت وتحلیل فهم قابل ما انسففانی شففعورِ در

 .   نکنیم  ترحم نیز خود شعور به اند تا داده راآ مومش مندگی

 واهیمخ قادر  َنیم  چگونه مدایی انسففان خود قربانی وجود ام نتوانیم اگر ما      

 نیمَ ماست  رفتاری و همنوع ماست خود و اصالً ماست همچون َه َسی با بود

 جهرا شکن ما  َسی اگر .َندنمی و َرد نخواهد خود همتای با موجودی هیچ َه

 اول باید  نمودیم   سففاقط  مندگی ام وحشففیانه عمل این میر در   واو را َردیم
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 مَُشتنا خود   قبل ذهن   در بهترب گویم و یا ندانیم خود ام اورا باشیم توانسفته

 قخل ذهن امانسفان  در غیر ماهیتی ام او  و باشفیم مدایی َرده انسفانیت او   ام او

 مستعد ار خود وجدان َنیم.  ما  تا آلوده وی خون به را دستمان بتوانیم   تا َنیم

 اندیشه یک فقط َه درجوامعی .خطا شویم مرتکب توانیمنمی   ایم نکرده عملی

 حیا   حکم  جامعه آحاد و عموم بر مختص ایدئولوژی  حضففوردارد  و یا یک

 ک نفر ی است  َه مهلکی بسفیار ابزار مدایی انسفانیت و گرفتن قربانی  دهد می

 کریتف چنین مجوم َه ای جامعه حال به بدا .َندمی صادر را جوام دفن َثیری

 .  ریزدمی را پی

 میر در ه  َ است فهم قابل غیر مردمی چنین بینوایی  گی  دردمندی بیچاره        

 سففتتوان نخواهند دیگر  دهند می ادامه خود ننگین حیا  به جماعتی چنین چتر

 چنین اصففالً. َنند باور و را  بارور  خود انسففانی َرامت   و را خود نفس عز 

 ار  خود انسففانی  و حقیقی  هویت َه  بود نخواهد نفسففی عز  هیچ را مردمانی

به  انهولو ناشففی خود  و هویت انسففانیت ام تعریفی بخواهند هم اگر .َنند تعریف

         منزوی  شففده پیش آماده ام    ایسففم گرائی و برچسففب با یک َشففند تعریف

وتبعید    هجر  به محکوم نشفففد اگر  و َنند می اش می شفففود  و یا  منزوی

 .شد خواهد حیاتشان قرین آخر   به هجر  نشد  واگربام

 های یویژگ هزاران ام یکی مدایی انسفانیت و دادن قربانی و گرفتن قربانی         

 است. هشد مفتخر  نیز  بودن سومی جهان به اصطالح به َه است ملتی آن منحط
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مّی َه همین خواهد نمی دُم و بودن   شففاخ سففومی جهان  َرده اعطا تو به سففُ

 .َند امور می  باشند  َفایتِ

م داشفتن به مفتخر وقتی آدم           چه هد تاد قادرنیست  تشخیص شد  دیگر سفُ

 اعمال ادر خف بامان سیاست دست به َه هایی توطعه و سیاست با وی مندگی حد

 .  گرددمی مهار  شود می

م َه اسففت همین خاطر به            َردن  پرانی لگد و مدن جفتک  با    داران سففُ

 دایته آبادشان  ناَجا بهشفت به َه اند َرده خود جان جزو الینفک را هویتی

توانند نمی هسفففتندَه تهی و بخت بد من  اطراف آدمهای این چقدر می َند.

به  نیز ارافتخ با گاه َه است سُمی خاطر شدنشان   به نعل بدانند َه خواهندونمی

 . است شده اعطاء ارمانی و  آنها

 مرع یک  َه  پزیرند می را  نعلی لوح   یک و درجه یا مدال با یک گاهی         

 دلبام مب سففیاسففت دسففت مخوف  ابزار و  مهلک ای قتاله به  آن پرتو در تنها  نه

 به زج نیستند حاضر گیرندمی سواری آنها ام هر چقدر عمر  همه بلکه شفوند می

 دیگری چیز به   اند َرده َسفب َه مسففخره های درجه و ها لوح و ها مدال آن

  َنند. فکر

>< 
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 ...       321سخن 

 و نشرخشونت به را جامعه شفعورانسفانی  َردن عقیم اندام  به ای حربه هیچ      

 . نمی َشاند پرخاشگری

 ذیرپ  خلل  حتم  شففعورش به   َند نمی  فهم  خِرد را تربیتِ   َه ای جامعه      

  خواهد شد .

 و  نگرفت  قربانی شففود  انتظارمی داده تعلیم درآن شففعوری بی َه جوامعی     

 متعلی ام شیوه این) .بود خواهد عادی َامال امری ها  توده میان در دادن   قربانی

 (.است بوده محفوظ سرممین این در ها حکومت داعیان برای تاریخ درطول

 دهش   صادر قرارِ ادراک درآفرینشش  حکمِ َه انسانی برای شفودمی مگر        

 خرهمس های سرگرمی با طوالنی مدتی َور و تاریک  برای ای نقطه را  در است

 رودِو برای ای نقطه آن در  َه شناسمنمی را گویی َرد؟ درهستی  هیچ مشغول

 .  باشد نشده نورِ فهم  تعبیه

 نهات نه َند می پاسداری سختی به امآن امروم جامعه َه را هایی اندیشفه           

 ز  درطولنی مانده بخش آن بود  بلکه خواهد بهاء بی های آتی نسل برای بسیاری

  .تغییرخواهدَرد  یا باخته رنگ ممان
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 دین َه تفنگِ هیچ رسفففید  خواهد یقین دارم  َه رومی فرا

غزاالن خِرد را   مداری نخواهد توانست  تا  خرامیدنِ  پُر ام نامِ 

 دردشتِ شعور؛ شکارَند.

>< 

 ...      323سخن 

تصویه  و تسویه حساب گر و تملک اهلل سرآن ام دست بتوانیم ما  رومی اگر       

 نای پرتو در شففویم  قادر شففاید    َنیم رها خودش حال به را او و بر داریم  َن

 . ترشویم نزدیک قبولی قابل رشد به رهایی 

 حد آن را  تا آدم من و اعصفففار  قرون اللهی  درتمامی چنین وجود چرا       

 هانگاشت   هیچ بی او حضفور بدون هر موجود موجودیت تسفخیرَرده اسفت. َه

 ما  به رد تصورش َه لمس غیر قابل حس این با باید تاَی دانمنمی شود. منمی

 در اوهام اطرافمان جهان حقیقی رؤیت  ام است شده بدل اصالح غیر قابل امری

 .   ببریم سر به  وهم  و

 منتهای بی اندوه در او نیسففت و هسففت این آخر. نیسففت خدا یا هسففت خدا        

 شففمرده هیچ   به بیکران  الیتناهی جهان این عظمت در َه انسففان من های رنج

 آدم من موجودیت همة وقتی باشفففد؟ داشفففته تواندمی نقشفففی چه شفففودمی
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 درک است   رفته فرو  حل غیرقابل  بی جواب و چراهای  الینحل درتردیدهای

 د؟ باشفف داشففته تواندمفهومی می چه الوجود و المکان تعریف غیرقابل سففیال آن

 . َندمی غافل خود انسانیم فهم ام را    ما َه شدنی معطل جز

>< 

 ...      322سخن 

 یهفق آمومد  وخطر می  اندیشیدن چگونه شما به َه است این هنرعارف  در      

 را ماش عارف .َندمی تزریق را اندیشیدن گونهاین شما به َه اسفت این دین  در

 لفسففی های قالِ قالبِ در را  شففما دینی فقیه و خواندمی علمی درمباحث  فهم به

 ف عار دارد ولیمی بام  اندیشففیدن ام  را شففما  دینی  فقیه . َندمی متوقف خود

 گریز  گودالِ تاریخ درامای به  دو  این میان َند.می تشویق اندیشیدن به  را شما

 . اند َرده حفر

>< 

  ...      321سخن 

اسففتبداد دینی   به اشففکال   غیظِ  الوان  های دندان ممانی َه   فرمندم  تا         

 نخواهد لبخند سرممین  دراین حَقّی هویداسفت  هیچ مرم و بوم در این مختلف 

بدان فرمند  آن ملتی َه برای اوقا  غیر قابل بامگشفت خود  مرثیه و روضه . مد

 و نوحه سرایی را دوست تر دارد   هیچ ممان  تن به فهمِ حقیقت  نخواهند سپرد.
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برای مشام این مردم َپک بسته  بوی گند اجساد  شرف دارد برعطرِ شعوری  َه 

 جانشان را نوامش می َند . 

>< 

 ...      324سخن 

 همة های حماقت عصفار  را مردم این خواهدنمی دلم اصفالً   بزرگوارم دوسفت

            با  نادان   مردم  این  ام َثیری گروه های بالهفت  امفا بفدانم   عفالم  ملفل

 .گرفته است  ام من را تفهمِ حرمت آنان دارند  َه و رفتاری اعمال

ر تا پا  فرمایشففی وپرورش آمومش همین شففما اگر          را مملکت احمقانة سففَ

 و آمومش   اصففطالح به آمومشففی  مراحل عموم در َه دید خواهید َنید توجه

 عموم هدایت شفففودمی تدریس َه درسفففی تنهفا علومش ومار  و پرورش

. است  عینم حاَمیتی به و معین وتفکری معین فردی به  وفاداری به  دانشجویان 

 و ملت و  مملکت  به شففود  وفاداری نمی داده اهمیت َه موردی تنها به  اصففالً

 قمر مرگشان و تولد درآن است َه انسانی  های اندیشه و بوم و مرم این  فرهنگ

 مشناس نمی را نژادی و ملت دنیا در بگویم  توانممی  جرا  به.  اسفت شفده مده

 ضد و صفا  و تزویر و دروغ ریاَاری و  اخالق تباهی به حد   مبتال  این تا  َه

 های باهیت   در این مقطع ام تاریخ  بیشترین َنممی تصور باشفند   شفده انسفانی

 نوم ه چرا َه شوممی متأسف عمیقاً گاهی.است شده بوم مرمو این عالم  نصیب
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 علت شففاید. ام شففده هویت بی مزور  ملت این میان در مندگی ادامة به مصففمم

 َرده من  مربوط  گان گذشففته به مرا  َه اسففت تعهدی خاک این در من ماندن

َاش پدر بزرگم   مرا به چگونه خود َشی  .بکنم باید چه دانمنمی واقعا   اسفت

خورم َه اگرجسفففار  چنین َاری در من داد. سفففوگند میَردن نیز تعلیم می

ر َردم ؛  تا  این قدر  دشد  بسیارمودتر ام اینها  َار جانم را تمام  میَاشفته می

 رنجهای ناتمام خویش  درعذابی ناتمام تر  گرفتار نباشم  . 

>< 

 ...          322سخن 

 لغاف خود  فهم ام را پذیر   وتو خلل را شعور َردن تعجب   عزیزم فرمند      

 ذهنتان  های چرایی دهید  و  َاهش  را  خود تعجب  درجة  توانیدمی تا. می َند

 شعورو خرد هایرا چرایی خردمند یک انسانی مقام .َنید تقویت بیشتر چه هر را

 قعم باشد  بیشتر ذهن های چرایی نه در عجب نشستن او.  هرچه مند؛می رقم او

 یچرای مکانی َه و ام جایی ام  َن سففعی همیشففه .شففودمی بیشففتر درآدمی فهم

 .نیَنند حذرَمی سالخی تو را انسانی منزلت و گیرند می تو را  ام تو خرد های

 مهمال   چماقِ  را   با خرد   های چرایی َه نگذاری جایی به قدم ممان   هیچ

 هنگتفکر و فر ام عجایب باش   یکی داشته را توجه مطلب این. می دهند پاسخ

 ونهگ این. است آلی ایده های شفخصیت به پرداختن ایران  خصفوص و به شفرق

 هنگیارضففی و فر تمامیت به  جبرانی  غیر قابل  ممان میان درطول فکری سففلیقة
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 رهبری برای انسففانهایی جسففتجویدر  مدام َه ملتی. اسففت َرده وارد َشففور

 .ینیب می َه است شده این اش نتیجه  َنند می َمال  سفیر در َه اسفت َشفور

 امهم اعثِب تنها  مدام  نه ملت   این در تفکری چنین  با و بدبختی ماندگی عقب 

 لکهب اسففت  شففده تاریخ طول در ایران در مسففتقر حاَمیت های نظام پاشففیدگی

 نبالد به چندگاه  هر ام َه ملتی . داشففته ملت برای  هم ناپذیری  جبران میانهای

 آدم اب شباهتی هیچ اصالً َه َشفندمی حمایت فریاد انتزاعی ظاهر به های انسفان

 .  ندارند خود ممان جامعة حقیقی های

 ام را خود حقیقی دوام تفکری چنین با ما  ملت سرخوردگی َه هاست قرن       

 را جامعه فرهنگی دوام ملت  میان در تفکری چنین داشففتن. اسففت داده دسففت

 و هویتی درگمی سففر دچار  را جامعه و اسففت.  نموده دچاراخالل ممان درطول

 ومتیحک هیچ گذشته سال هزار چهارصد طول در متأسفانه. است َرده فرهنگی

 نطقیم حوائج پاسخگوی    منسفجم طوالنی مدتی برای نتوانسفته َشفور در این

 مود اربسففی برانگیخته  خود حاَمان تحمل ام نیز باشففد. وجامعه بیمارخود جامعة

 رد مستقر های حکومت حاَمان اَثر متأسفانه. اسفت شفده سفرخورده و دلسفرد

 یب  اند  گمارده همت مخرب ای اندیشه چنین درتقویت ممان نیز  درطول ایران

. دباشففن نموده ای چاره فرهنگی اندیشففة چنین پرتو در  خود دوام  عدم به آنکه

 خادم تحاَمی طریقة تا داشته وجامعه  سعی َشفور دراین هرحکومتی بدبختانه

 جامعه عموم در   بلکه حفظ  تنها نه ممکن هرشففکل به را  خود بودن  مخدوم و
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 و دینابو به منجر نهایت در ای اندیشففه ضففرر چنین .بنماید نیز واقشففار  تحمیل

 بیتتث های ارمش ویرانی موارد به بعضی در است  حتی شده ها تمامیت تخریب

 أسفانهمت  ما  جامعة  شد  بندی طبقه  حاَمان .است شده  جامعه رنیز د مثبت شد 

 آلود  هَ مردم این بر حکومت َه اند نشده حقیقت این قبول به حاضر وقت هیچ

 ینتضففم ممان طول در را آنان دوام تواندهسففتند   نمی انتزاعی و آلی ایده تفکر

 به مردم  حمایت  و همت  با  همیشففه  ما   جامعة در مسففتقر های   حکومتَند

 و رمو به خود حکومت به بخشففیدن دوام برای بعد  و چندی رسففندمی حاَمیت

 دمع همین ما در جامعة فرهنگی مهلک ضربا  ام یکی .شوندمی متوسل اختناق

 .  است حاَمیت به ملت و  ملت  به حاَمیت اعتماد

 فرهنگ در التیام غیرقففابل مخمی ممفان درطول طرفین اعتمفاد عفدم این       

 . است گذاشته برجای بوم مرم و این چرَین

 آریامهر شففاهنشففاه اعالحضففر  خدایگان عنوان پهلوی حکومت دور  در      

 وَوچک معمولی َامالً انسانی به پهلوی  شاه محمدرضفا   داران آرتش بزرگ

 هر شوردرَ را پروری تملق چگونه و داد ای نتیجه چه  بود نقد تحلیل و قابل َه

 یخدای معمولی انسففانی ام. داد رسففوخ جامعه عموم در و فربه پیش ام بیشففتر روم

 یتتقو نیز در حُکّام و طرفداران فردی  وامیال مطامع به رسففیدن برای سففاختند

                      بففه خود َوشفففشفففی تقویففت و مففانففدن برای  همواره محضفففی بففاطففل چنین

َنی َه مالیان را با چه القابی صفففدا امروم هم مشفففاهفده می. نمودنفد می جِفد
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 آدم هَ َرده  صففعود  جا  بدان  تا  جامعه گرایی انتزاعی تفکر َنند.حماقتمی

 نیز همین  نمودند. و امروم دسترس غیر قابل خدایان عرصة تا را خود همانند های

 را خود گذشففتة باطل های بامی همان  گذشففته  همانند اما نو ای شففیوه با ها آدم

 دسففت ودخ حقیقت به نتوانند  وحاَمیت ملت این َه ممانی تا. َنند تکرار می

 .برسانند ثبت به دنیا در را خود فرهنگی آبروی توانندنمی یابند

  تقویت  را ملیش  هویت  سففامی قدیس و پروری َه  قهرمان ای جامعه در        

. َرد خوش دل ملت   آن فرهنگ حقیقی قوام و دوام توان؛ بهنمی َنفد می

 دداننمی و نیستند ایمن دارند حضفور آن در َه مسفندی حاَمان  ملت  ایران در

 هَشففید میر به خود مقام ام ای توطئه به اسففت ممکن هرلحظه السففاعه خلق َه

 مسند َرایه ای خود در َه ممانی شغلی  تا امنیت عدم همین خاطر به لهذا. شوند

 اتمام ام عدب بتوانند   تا َنندمی فربه  مالی نظر ام  را خویش توانندمی تا  هسففتند 

 .شففوندن جامعه  مبتال وهویتی  در اقتصففادی فقر تنگنای مصففرفشففان  به تاریخ

 اه درماندگی حکومتها در این سامان درگرو این شیو  غیر اخالقی است . میلیارد

 ام  مختلف های منصب َشور در مسئولین توسفط و دمدی اختالس رمیلیارد دال

 مرا این بارم دلیل مسئولین  خود توسط   اسفالمی جمهوری حاَمیت روم اولین

 . دارد ید طوالنی مرم وبوم دراین حاَمیت شیو  این . است

 هاجام  َسففب با  را خود اعتقادی و  فکری امنیت ملتش َه ای جامعه در          

 معنا ار خود تاریخی  حرمت توانندمی چطور ملتی َند  چنینمی فهم امحاَمیت
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 هیچ غار   و چپاول جز مملکت  این در مسففلمان همیشففه حاَمان َند . شففیو 

 ختاری طول در اینان  َه اسففت این نیز آن عمد  دلیل .بود نخواهد و اسففت نبوده

دارد  درس چپاولِ  ملل را مشق  تامیان در دل ریشه خود  َه ام تبار سفاله 3411

 گرفته اند.  فهم ومعنای اصالح طلبی  در این مملکت مهملی بیش نیست. 

>< 

 ...      322سخن 

 چنین صاحب تواندمی َسی َمتر.است آدمی روانی بلوغ نشفانة قول  به وفا      

 یاسیتس.خواهدمی انسانی منزلت فهم بلوغی چنین به رسیدن شرط. شفود بلوغی

   اسففاس بی قولهای و وعد  با مدام َه نابالغند؛ قشففر ترین پسففت حاَم  بامان

 هباشید ؛ َ  آدمخوران این َالم مراقت. تو را منزلت  نه خواهندخود می تحکیم

 . نکنند هدایت جهل طویلة به شما را

>< 

 ...       327سخن 

 عیمد  را  خود و مند می  تکیه قدر   مسففند  بر  َه دینی نمی َنم تصففور     

  رگ انتخاب انسانهای   َه درجهانی هم شمارد آن می حقیقت انحصفاری فروش

  ذهن رد َاش.باشد داشفته توفیق برای و با هوش  درحال پرَردن آنند  شفانسفی

                  ام حقیقی چرایی دسفففتففانشففففان انگشففففت تعففداد انففدام  بففه ملففت ایران فقط
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 این روی بر آنان   حیا  َه دیدممی وقت آن.داشففتمی وجود َلیدی مسففائل

 گردید. می دگرگونی و دچار تحول چقدر خاَی َر 

   یمَن دور ایران آسففمان ام را مذهبی باورهای  تیر  ابر بتوانیم  رومی اگر         

  . خواهد َرد   لمسرا هویتشان حقیقت  َهکشان صاف ستارگان درخشش

>< 

 ...      321سخن 

 با هسففتند  تو و من چون آدمیانی شففدگان  نامیده قدیس  دوسففت من ! همة       

 تو و من اب بدنی ساختمان امنظر فضیلتی وهیچ انسفانی و فیزیکی  خصفایص همة

 ممینی اند  و آمده آسفففمان ام آنان َه تو  باورَنیم و من امروم اگر. ندارند

 را  ما فرد ردف تفکروهویت دودمان باورها  این. ایم رفته خطا به بسیار چه نیستند 

 و. باشففد قدیس تواندنمی انسففانی هیچ .اسففت قفل َرده خود حماقت منجیر به

یشیم بیند َمی.باشد آمده امآسمان نداردَه وجود معنایی به مفهوم قدیس اصال 

                  انفد  َففه و مقفامی  رسفففانفده مرتبفه مفا  عفده ای را بفه  َفه چگونفه  در جففان

 َه ئیما باورَرده  و ما  .نیستند حقیقی آنان شفناخت به قادر نیز   خودشفان حتی

این حیدر َرار و شففیر خدا َه سففاختة و   .اسففت َرار و حیدر  خدا شففیر علی

سال است  411پرداختة شفاه اسفماعیل و اوالد  لجن اوست  رومگار این ملت را 

 لیع  رفته   حضور معراج  به محمد  وقتی َه  ایم َرده تباه َرده است.  و  باور
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  دروغ  دو َه َن توجه خوب . اسففت نموده  فهم و رویت خدا پیشفگاه   در  را 

 و هزاران  .اند َرده حواله و تو من انسففانی شففعور به و ترَیب هم  با چگونه  را

 .اند داده  و تو  جا من  خردِ های سلول در چنان را   امَودَی  چنین این  دروغ

  به رسد ر چهدیگ  .برسیم محیط با خودمان حقیقت فهم  به  نیستیم دیگر قادر  َه

 حقیقت َه می َنی؛  مندگی ای در جامعه وقتی .خودمان ام خودمان شففناخت

  انسففان همچون َلیدی َنند َلما می خاص ای توده  مصففالح قربانی را  معنا

 شوندپذیرمی بسیارآسیباینان   چون واژه و هزاران شرافت  نجابت هنر  عدالت

 ینا مبهم مفهوم بر مدن تکیه .گرد ندمی فهم غیر قفابفل آنفان وتعریف فهم و

           اسفففت وتحقیقی علمی ذوق فاقد  نه تنها   َه  ای در جامعه هم َلمفا   آن

  هنر  ام وقتی .ندارد ای ثمره هیچ   اسففت بهره بی  نیز و سففوادَافی ام فرهنگ و

ملموس  سفففخن  خارج با انسفففان روح عینی ارتباط َلیدی واژ  یک عنوان به

 و کادرا و فهم   نباشففند مسففلح  معتبری سففواد به  ما  گوئیم  اگرمخاطبینمی

 ایه تربیتی و باور های سففلیقه براسففاس موضففوع   قطعاً انتقال ام آنان اسففتنباط

 هنرِ اساسی مضفامین به ربطی هیچ گاهاً بود  َه خواهد آنان فرهنگی و اجتماعی

 همف این ام فراتر ما نیز  در جامعة ام هنر عکاسفی فهم دامنة . ندارد انتقال حال در

  مته متبحرینی پرورش به بود نخواهیم قادر  قطعاً  شففرایطی چنین در. رودنمی

الی و هنر برای تع . َنند تبدیل دیدن خوب به را صففرف تماشففاگریِ تا بگماریم

       معنویفت جفان آدمی اسفففت  آنفان َفه هنر و هنرمند را ممیزی می َنند به حتم  

ام شفعور انسفانی  بهره ای نبرده اند.َسی َه هویت انسانیش  بی و چون چرا   با 
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دین ممزوج شده  باشد  چگونه می تواند سنت شکن و هنرمند گردد. در صورتی 

 به آن معتقد هستید  خود آن پیامبر   ام بزرگترین سنتَه پیغمبر همان دینی َه 

 شکنان تاریخ است . اگر نبود   پیامبر نمی شد. 

>< 

 ...       329سخن 

 میعل وشناخت و فهم بینش و معلوما  و سفواد فاقد َه فرمندم   هنرمندی       

نر ه .َند فهم خود را وحوش حول حقیقی بود معنویت نخواهد قادر قطعاً  باشد 

 د  . بو خواهد وعوامانه پسندانه وعوام هنرمندی  بسیارسطحی اصطالح به چنین

>< 

 ...         321سخن

 شدل بیندَهمی را امحقایق بخش واقعیتی آن نوع هر برابر در هرَسفففی        

  ارد  د او برای  معنایی َه را امحقایق بخش تر  آن دقیق بیان  به  یا .خواهدمی

 هم دنفهمی نیسفففت  بلکه َردن نگاه دیدن  تنها  .انتخاب می َندو  بیند  می

 اَهها ر ام واقعیت بخش هاسففت  َه آن حالت پیچید  تأثیر در اثرِ فرد. هسففت

ند  َمی خود هویت ام بخش آن درتقویت وسعی گزیند بر می دارد اومعنا برای

 ینفرد ام ا. اسففت یافته  سففامگاری هویتش  محتوای  با  و یا .دارد فهم بدان َه

 اختهشن وَامالً و ساده عادی مکانیسم همان این. َندمی تقویت را خویش طریق
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 حلیلیت ادراَی داشتن با َه هستند  َسانی شرایطی درچنین .است ادراک شفد 

َنند  و در نو می  را خویش خود  وحوش حول حقفایق  درفهم مفدام وقوی 

 ید در مصرعجد مفاهیم با نیستند  َه خود تربیتی قالب یا فرم دادن دست ام ترس

 َسی می مند و می گوید ای صدا را طرف  و ندا خطاب صور  به مولوی دوم

 روم به ا  هرلحظه دانینمی و برخود غافلی بقایی  تو  در شدن نو ام خبر بی َه

  است. شدن نو و است شدن

 هر ممان نو می شود دنیا و ما        

 بی خبر  ام نو شدن  اندر  بقا      

 درهمین ها یاآدم ها انسان هویت بخش  ترین و اسفاسفی ما نقص ترین عمده     

 .َند روم به خود را بتواند شود  َهمی خالصه َالن ولی َوتاه   جملة

    گویی َه اند مده  چنگ  خود باورهای  به  حرص و  ولع با  چنان  ها آدم     

 رغی وهیچ  بس  و  است  محض  حقایق  دانند می  آنان َه همان   ابد ابدیت  تا

 .  ندارد حضور درعالم   صدق امآن

 ودخ باورهای تحلیل به و َند  خودشک باورهای به قادر اسفت َه  انسفانی      

 . است حرمت قابل او ادراک  بپردامد   قطعاً
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 سففت ا حرمت قابل موجودی چنین طالیی هویت وتفکر  َه اندیشففه تنها نه       

 نیز او َالم فهم و و استماع ارمشفمندی چنین های داشفته فهم و و مبان بیان بلکه

 .  دارد نیام عمیق فهمی به

 حظا ل تمامی َه وانسانی هاست وارستگی ام این نیز یکی مولوی مبان فهم      

 اندتونمی ها سادگی این به است بوده شدن روم به و نوشفدن ام سفرشفار حیاتش

 ) صرف نظر ام  اینکه در نوشته هایش مهمال  میادی هم وجود دارد (. باشد

 سففاده های ارمش با   و ترَنیم   راحت خود را ایم  تاَرده عقیم را فهم ما        

ین در چن .َنیم اند  ما نیزحفظ َرده حفظ َه همچنان  گذشففتگان  شففد  وداده

 را اورهاب این اگر ترسیم  می چراَه نداریم  نوشدن برای مجالی شفرایطی  دیگر

و فهم نمی َنیم  در  دانیم نمی رفففت  وهیچ خواهیم امَف بففدهیم  َف ام

  . برویم امَفی نداریم َه َفی اصالً    هستیم َه شرایطی

 ما و دنیا شود می نو ممان ) هر

 بقا  ( اندر  شدن نو ام خبر بی

 این نوشته را َه سروده ام در ذهن خود ذخیره َن  

 انباشتیم  میان در  بس سخنها 

 بگذاشتیم قفا    رامعنی  اصلِ  
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 روان هرسو رویم می و تُ در ویتُ

 دوان سو هر خود فهم ام خبر بی

 حیا  اندر روم روم ؛نو شوی گر

 وا َشد  فکر تو ام  یاد   مما 

ا ر  آید نمی  دَردمان   َه اَتسففباتی ام   بخش  آ ن ها  آدم  ما َه ممانی تا       

 .هستیم بودَه خواهیم همین َنیم می َنیم  وحفظمی انتخاب

 مآن و ا آیدمی دردمان بیشتر َه را هایی بخش  آن افهام و حقایق ام باید ما        

  یقتحق فهم به شففاید َنیم  تا آیدرا  انتخابنمی خوشففمان و یا َشففیم درد می

 باشیم. َرده َمکی شدنمان و بودن

>< 

 ...  323سخن 

یکی ام وجوه فرهنگی نامتعارف وباور نکردنی در خاورمیانه و میان رودان و       

بخصوص َشور ایران  بگو مگوهای تندی است َه گه گاه  میان افراد به وقوع 

می پیوندد. این مراتب غیرانسانی دراین جوامع؛ بسی در استحکام رابطه های 

فکر بانه است. این نوع تدوستی میان افراد اثر بخش تر ام یک رابطة انسانی مود

برای ایجاد ارتباط  ناشی ام نوع تفکر بَدَوی این جماعت است َه بیشتر ریشه 
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درتفکر فرهنگ دینی ومذهبی آنان دارد. ملتی َه با دور َردن خود ام معنویت 

و شعور انسانی  امورش را با احکام خدایی نامریی نظم می بخشد جز این چه 

 انتظاری باید داشت.

 صلح وآرامش برای سلسله اعصاب اسالم  وجودعموماً بر اساس تعالیم دین      

ره امسلمانان نوعی ضعف عصبی محسوب می شود.َه درآیه های قرآن بدان اش

عصبی خود  مدام به دنبال  ام فرسودگی هویتِ رشده است. مسلمانان  برای فرا

اعصاب   رای تَمَدّدهر ام گاهی   ب  گردند. لهذا همیشه سعی دارند؛دردسر می

اعصاب درحال غلیان خود را   اغتشاشا ِ انفرادی یا دسته جمعی خود؛ با ایجاد

ان خود به جنگهای هولناَی حتی می َه گاهی این تعالیم فرهنگی   تسلی بخشند.

نگرش به هستی و انسان  بگونه ای است  مکتب مسلمانان؛  آنان ختم می شود. در

اند؛ نان را مبتال به پذیرش بالیا و سختی و رنجها نمودهَه امَودَی جانِ انسانی آ

وآنان را دچار بیماری ماموخیسم یا خود آماری َرده اند. بینش این تود  ایمان 

آورنده به قرآن و محمد  تحت هیچ شرایطی نمی گذارد تا آنان چشم خود را 

ند . اربرای رفع حوائج امآسمان به ممینی َه در آن مندگی می َنند معطوف د

همین تفکر ناقص ام معاش است َه آنان را به تنبلی عاد  داده است. بکار بردن 

َلمة انشااهلل برای مسلمانان ابزاری شده است َه همة شعور انسانی خود را به عُهد  

اهلل واگذار َرده اند  تا خود را امچنگ تنبل پروری مکتبشان آسوده َنند. 

َه جز فقر و داشته باشد؛می در دنیا وجود َشور اسال 42 تصور  می َنمامروم
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ه  َه همین جماعت بدبخت ودرماندجالب اینجاست بدبختی و نکبت هیچ ندارند. 

بی آنکه به شعورِ ناقص خود  هایشان می دانند. مقصر نداشته همواره دیگرملل را

 است ها آیاتیاین تنبلی ها در فرهنگ مسلمانان  ناشی ام تزریق ده  سری بزنند.

َه در قرآن  مندگی آخر  را به مندگی دنیوی آنان ترجیح داده است. در این 

تا به ما بقبوالنند َه مسبب بدبختی ما ملت  میان نیز عده ای مصرانه سعی دارند

ملل اورپایی و آسیایی هستند و استداللشان نیز بر این است َه آن   مسلمان

امپراتوری های بزرگ اسالمی امَجا ناشی شده بود  َه امروم ما فاقد آن هستیم 

و این جماعت باید توجه داشت َه جهان هیچ ممان امپراتوری به نام اسالمی بخود 

ه تحت نام اسالم جهان را بندیده است.  بلکه غارتگرانی را به خود دیده است َه 

خاک وخون َشیده اند. اسالم اعراب  جز به غار  و َشتار و شراب و من و 

دختر و غالم به هیچ نمی اندیشد. َدام سلسله ام تبار اعراب به نام امپراتوری در 

جهان حاَمیت داشتند در اندک ممانی  بخشی ام خاورمیانه دست  بنی امیه بود  

ور نیم بند  به دست عباسیان افتاد. تمامی حُکامِ جبار ایران  وبعدها بخشی نیز بط

غیر عرب بودند َه به بهانة گسترش اسالم  ملت ایران را در طول تاریخ نه تنها 

قتل عام َردند؛ بلکه همة داشته ها و هویت انسانیش را نیز به غار  بردند. حتی 

ویه جماعتی بودند. حتی صفسلسلة مخوف عثمانی و صفویه نیز اماین قائده مستثنا ن

ام ترَان آق قویولوی آناتولی یا ترَیة امروم بودند.َه به بهانة  استقرارِ تشیع   به 

م َردند؛ َه این هم جز به تحریک اسپانیایی ها  و پرتقالیها لَقد عَ غار  سنی ها  

صور  نگرفت َه می خواستند با این حیله و انداختن مذهب به جان مذهب  



238 

 

َه البته در این امر َمک دیگر َشور های  مانی را ضعیف َنند.حکومت عث

اروپایی نیز دخیل بود  مسلمانان  عاد  دارندَه با غار ِ داشته های دیگر ملل 

امورا  خود را سامان دهند. تغییرا  سیاست جهانی درسه قرن گذشته باعث شده 

قرار  را مورد غار است َه مسلمانان نتوانند به مانند گذشته ممالک غیر اسالمی 

دهند. واال اگر مجالی داشتند  هولناک تر ام قبل عمل می َردند. مسلمان شدن و 

مسلمان ماندن ملل اسالمی  همه در طول تاریخ ناشی ام ترس ام قتل عام و به 

چپاول َشیده شدن ام طرف فاتحین اسالمی بوده است  گذشت ممان  ملل 

اسالم عاد  داده است. و اال هیچ متفکری  خاورمیانه ومیان رودان را به پذیرش

بلکه اماحکام آن گریزان نیز   در میان این ملل نه تنها اعتقادی به اسالم ندارد

ه َند َه سنگ اسالم را بهست. مگرآن دسته ام مزورانی َه منافعشان ایجاب می

 مسینه بزنند. فعال فروش نفت وثرو  بادآورده نفتی برای ملل مسلمان آنان را ا

انان همواره برای مسلم   است. واال دروام   جهاد با َفار چپاول دیگر ملل بام داشته

باماست. امروم ما به عین شاهد آن دسته امگروه هایی هستیم َه به دلیل رانده 

شدن ام سفر  َالن نفتی خاورمیانه به بهانة ترویج اسالم وجهاد اسالمی  درهمین 

ناَی در َشورهامی شوند  َه مکتبشان در قرن حاضر مرتکب چه جنایاتی هول

 یگرد و ها؛لیم داده است. جنایتکارانی همچون  طالبانی قرون اعصار به آنان تع

ت . این جماعَه درسرتاسردنیا پراَنده شده اندهای ریز و درشت  اسالمی گروه

حاضرآدمکش  نمونة بارم این مکتب متناقض انسان مداست. یقین دارم َه اگر 
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نتوانند خودرا ام چنگال توهمی به نام ادیان ابراهیمی خالص َنند  بی ملت ها 

 هیچ تردیدی  نخواهند توانست به صلح وآرامشی انسانی در جهان  دست یابند . 

>< 

 ...       322س

  اهگ َه است غریبی و عجیب اخبار آبستن مده طاعون مرموبوم این همواره       

 و خرافا  ریشففة َه باشففید داشففته می َند. توجه  مشففغول خود به شففدیداً  مرا

 اَجات  این جامعة دین مدهدر دینی  و مذهبی وجنون  رفته تاَجا  دینی  توهما 

 ممانی  امام نایب   تهران  مردی؛  ادعای َرج شففهر درحوالی َه َرده صففعود

 مشففرف ایشففان حضففور ممان  به امام سفففینة با بار  دو  رومی  من  گوید و َرده

 این هب ایشففان سفففینة با و َنممی دریافت را ایشففان های پیام و و دسففتورا  شففده

 اهر به بسففاطی  و سففاخته ای َعبه محل درآن بیشففعور  این. گردمبام می محل

 ای عده  شففود نمی تمام هم جا این در ناتمام حماقت این سففور   اسففت انداخته

 نونج و منی. َنندمی سجده او پای به و اند گرفته اورا گرد بیشفعور هم و احمق

 امام همسففر  من َه  شففده مدعی  همین چند روم  پیش درتهران  هم مده مذهبی

و عده ای  بیشعورتر امخود را  .است انداخته راه به و او  نیز  بساطی  هسفتم ممان

 در پدرانش  رومی َه ملت و مملکت این حال به به دور خود جمع َرده . بدا

 ببینید امروم . بودند َرده امضففاء را ها انسففان منشففورآمادی   خاک و آب همین

 اشاعه امروم. اند شده داده سفوق خرافاتی چه به  مملکت  وآن پدران آن وارثان
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 ینسرمم مالی  عظیم ذخایر و َتاب با مرموبوم این در مذهبی باورهای دهندگان

 ینا صحت گواه تاریخ .اند َشفانده باری نکبت اوضفاع چه به مرا اجدادی من  

 جبارا پرستی خرافه و جهل به را خود میرسلطة ملت َه حاَمانی همة.  معناست

     .دهد  در  نیز تن  خود بار   خفت سففقوطی  به  باید رومی  باید  َندمی و َرده

 نای ام بعضی دانمنمی من ام بارمترین های ممان ماسفت .( ) اسفتالین  و عقایداو 

 دامن بیشففتر َه اسففت پروری  آتشففی َودن عاقبت فهمندَه نمی ها چرا خِرفت

 . راخواهدگرفت و مکتبشان را آنان خود

>< 

 ...      321س

  تهنوشفف  ایشففان  شففد  ارسففال سففوفی   عزیزم دختر  به  پاسففخ  در نوشففته این       

 ارد  تاد دالیلی اسففت  َه : شففاید حقیقت  منی گوید   نیچه جان پدر َه: بودند

 . بشناسیم  را او دالیل ندهد  تا امکان ما به

 دارم  اطرخ به را نیچه سخن جان  سوفی   خوبم دختر نامنین  گفتم ایشان به       

  مخاطب به  پاسففخ  در بیاورد   یقین خود مخاطب لطف به منی اگر دانم می اما

 همِف بانوی  فراگیری   به عشففق  اندیشففة با َن  سففعی پس. َرد نخواهد درنگ

 .  َنی خود صداقت را  متوجه حقیقت

>< 
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 ...          324س

 سففعی مدام َه َسففی. ماند نخواهد باقی او ام اثری  نشففود   تا حیران آدمی       

خود را  تواند  چطور می دهد قرار دیگران تعریف معرض در را خود َندمی

 و ها واژهو  امحقایق بسففیاری معنای راسففتی به من درآنم  َه نسففلی. َند فهم

 گوهر این یافتن و برای. است َرده گم خود در درون را عاطفی راستین مضامین

  تمجید طلبی  .دهد نمی خود به محمتی هیچ  خویشففتن وجود  در نیز همتا  بی

حرمت انسفان را فلج َرده اسفت .گوئی در چشفم دیگران  فرو رفتن   بسی مهم 

 ترامدردل آنان جای گرفتن  است .

>< 

 ...322سخن 

 را ما دل آرد دست به شیرامی ترک آن اگر

 را  بخارا  و سمرقند  بخشم  هندویش خال به

 این اسففت  دیگر حافظی خود  مهر پرسففت  حافظ دوسففت عزیزم  رندی        

 میرَانه؛ و هوش ذَاو  با    اما میتراگرا  بفه ظفاهرشفففافعی مفذهفب بزرگوار

 برجای غزلیاتش در خواندن آدمی در اندیشة خالئی همیشه دارد   َه سفرشاری

ری   .گذارد می  درآن ها واژه َه بینیم بزنیم   می  هفتم و هشففتم قرن  به اگرسففَ

 َنیممی  استنباط خودمان ممان شیو  به امآن امروم ما نبودندَه معنایی در دوران
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  نچنی در . داریم  فهم  آن ام  ما  امروم َه  نبوده  آن معانی  عاطفی  بارِ    َالً و .

 اژهو هر. برد خواهیم حافظ غزلیا  رامهای رمزو به پی َه اسففت تحقیقی و فهم

 امآن ها واژه و معانی آن فهم َه را داشففته خود بارِ عاطفی دوران  آن در ای

 َه حافظ مانند خود َلمة. َندتر می نزدیک حافظ اندیشففة فهم به دوران  ما را

 نآ به  را حافظ می َنند سففعی بوده  َه قرآن حافظ معنای در دوران   نه آن در

 یواالئ  مقام َه نَفَسی وخوش هنر صاحب هر  دوران؛ آن در بلکه .نمایند ملقب

 دو بخارا  و سففمرقند ممان آن اما در و. گفتند می حافظ را  داشففت هنر و درعلم

 هو خالص صنعت و فرهنگ  سواد و علم و تجار  مرَز َه بودند بزرگی شفهر

 دیدن و شهر دو این فهم دوران   آن در .بودند امروم پاریس یا  امروم  لندن مانند

 باطارت طرفی ام  اندیشففمندان؛ و تجّار و هنر طالبان برای بود آرمویی سففامان این

 مگارانرو آن فرهنگی تمدن مهد َه چین و ایران و هند میان فرهنگی  تنگاتنگ

 رد دوران آن در اروپاییان) است مجزا بحثی چین  خود هندو بخصفوص بودند  

(  َردندمی مندگی وحشففی صففور   به و  توحش در غرق و بودند تمام جهل

 اصففالً اسففت  نبوده امرومی   آذربایجان مردم معنای به  تُرک واژ  دوران  درآن

آذربایجانیها   و  امرومی  های ترک  به   یعنی  نژاد  این  به    واژ   دوران  آن در

 یادب مصرف  و شد ایران ادبیا  وارد صفویه دردوران واژه این شده  نمی اطالق

شففد   گفته ترک امرومی آذربایجان سففاَنین به دوران و امآ ن یافت و فرهنگی

داشففتند َه ترَیبی ام اوسففتایی و   مبان  ویژه ای ایران؛  آذربایجانی های امروم

َه به دسففت شففاه اسففماعیل صفففوی  با َشففتار  وسففیع مردم  َردی  امروم  بود  
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 گذشتهدر آبادگان به مبان امرومی تبدیل شد. ترک اصال یعنی میبا رو   واالآذر

 اقیب می گفتند. آثار  گشففنسففب آذر سففرممین یا و آتروپادگان به  را سففامان آن

 شهر یةناح یا آتشکد  شیز  در  گشفنسب آذر آتشفکد  یا سفلیمان تخت ام مانده

آرتا ویل ؛ یا گودالِ  بزرگ  "و مکان دیگری به نام   .اسففت امر این گواه تکاب

ده و ی درمانیا سرممین  اردبیل امرومی . َه متاسفانه همین اردبیلی ها   "مقدس 

  امروم  برای دین تامی خود ؛ و مذهب تشفیعِ شاه  اسماعیلی َه به آنها تیره روم

دهند. این دو مکان َه  ام آنان  نام  برده شده   یکی می  خود را  جِر هتحمیل شد

ام بزرگترین مراَز  ایاال   آن دوران  بوده است.َه مورد احترام عموم جماعت 

َه مخرب ترین  ویرانی ایران را در   تامیان ایران ممین آن ممان بوده. بعد حملة

ه در طول ویصف دیگر؛ وتخریب فرهنگی و معماری آل مصائب پی داشت  باَلی

 نآ دو سفال اول حاَمیتشفان در این نواحی نا گفتنی اسفت. صففویه   سفرنوشت

میبا  به تربیش ترک َه غیر بام گشت است.  لفظ. َرد دگرگون را چنان سرممین

 و  تجار  برای  ایران  سففرممین  به َه هندی بخصففوص و  چینی  تبتی  رویان

 قرن تا  واژه  این آرام آرام اما است می شده اطالق  آمدند  می فرهنگی مبادال 

 ذاشت گ برجای ایران ادبیا  فرهنگ  در تری وسیع و  تر پاک مفهومی  هشفتم

 و با قارو با و فرد به فاخر  منحصففر و  همتا  بی میبا  طاهره  معنای به َلمة ترک

 یم امروم ما َه است خالی همین هم  هندو شد. وخال تبدیل بزرگواری و متانت

  بودن رم ح در  حرمتِ به  بانوان  لب برگوشة  یا و َسی در پیشانی َه شفناسفیم

 به انیپیش در گذاشتن خال فلسفة. َنندمی حک چهره اش او بر بزرگواری و  او
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 ینا پیدایش طور ریشة وهمین .گرددمی گذشفته بام ایران در پرسفتی مهر دوران

زار و ه سففه حدود. گرددباممی هند و ایران در پرسففتی میترا آئین مفاهیم خال  به

 ر آئیند گانه هفت سلوک مرحلة درآخرین بیشترَه هم شاید و پیش سال اندی

 ءاهدا درسففیدنمی مغانی پیر  درجة به َه  پرسففت میترا بزرگان  به  پرسففتی مهر

 راتیتغیی تاریخ طول در پرسففتی مهر آئین ؛ در گانه هفت سففلوک این)  شففدهمی

  عنوان به آن ام شففاهنامه در َه اسففت سففلوَی همان   سففلوک این ها بعد َرده.

 هفت به نیز ایرانی عرفای و عرفان مکبت در و یاد شده است   رستم خوان هفت

 نکهای خالصفه.اسفت  داده معانی تغییر   عرفان در هفتگانة سفلوک و عشفق شفهر

 نمی بر  سلوک مرحله هفت این ام دسفت  دارد َه ای گذشفته فرهنگ با ایرانی

جالب اینجاست َه این رقم هفت .برد می َار به را هفت این بتواند جا هر و دارد

؛ بعدها وارد دین اسالم شد؛ وتبدیل شد به ارقام هفتاد و هفت هزار و هفتاد هزار 

و هفت آسففمان و هفتاد اتاق در بهشففت برای هر مسففلمان و هفتاد هزار حوری  و 

 امثال آن . 

 جامعة در وال و شامخ بس مقامی  خال  این دارند  ین َه ا مطلب   بگذریم       

 و ور میبا گذشته  منان در .است شده می محسوب بزرگان ام و داشته دوران آن

 می  هدیه ایران شففاهان دربار به هند حوالی و هند ام خصففوص به   را سففوادی با

 شففده کح باال  لب طرفین ام یکی باالی بر یا پیشففانی بر یا خال آن َه آوردند

 هم  خود  ممان  هنرهای  به   درماند   اسیر و اهدائی   این بانوانِ   گاهی هبود َ
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 هن بود َه عجیبی وشففان   حوری دختران منان  و این میان گاهاً .بودند آراسففته

 َه.ودندب شده تربیت خود نیز ممان هنرهای جمیع به  گاهی میبائی  بلکه در تنها

)درآن دوران منان ایران و  .هنری و ادبی َماال  صاحب هم و بودند سواد با هم

جامعة تحت تسففلط مسففلمانان  در نهایت بدبختی و محرومیت و بیسففوادی بسففر 

بردند. وجود تعلیم دین اجباری اسفففالم  منان را ام تمامی حقوق انسفففانیشفففان  می

م محروم َرده بود و َرده اسفففت. بففه همین خففاطر وقتی منی در میففان دیگران ا

    قرار  اطرافیان  خود  توجه و احترام مورد  سففوادی و هنری بر خوردار بود   قویا 

 و مالقاتی درباری حوریان این ام یکی با حافظ َه ندارم شفففک می گرفت(

 ست ا داشته سِری و سَر نزدیک ام آنان ام یکی با دربار؛  در یا و مراوداتی داشفته

ر د موجودی چنین دیدار  حسففر  ؛ َه پرداخته می سففراییدن به ام او الهام به و

 رتماسد وی  با تر راحت گویا حافظ ولی است  بوده نهفته امدرباریان  خیلی دل

 ما اب ای لحظه  برای  یعنی را ما دل  آرد  دسففت  به  گوید می وقتی . اسففت بوده

 این معتا .باشد داشته لطف سر ما با و بگیرد خود  دست به را ما و دل باشد مهربان

 اننگهب را ما دل ای لحظه برای یا و گفتندمی دل آوردن دست به دوران آن در را

 داریم خودمان ادبیا  در را دل آوردن دست به ما هم امروم.  دهدمی معنا شفدن

 به. را ام دل آرد دسففت به گوید می میرَانه خیلی باشففد دلبرم گویدنمی حافظ.

 به را او و َردن را دل آن فهم افتخار و گرفتن دسففت به یعنی آوردن دسففت

 الیق. گیردب دستش به را ما دل فقط یعنی باشد حد این در اگر.  پذیرفتن دوستی

  خال برَت به  و دارد من دل و من ام َه حضففوری  فهم این میمنت  به  اسففت
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 به ود ب در  توانم را  اگر شففهر دو اند  این او نهاده پیشففانی بر َه میبایی و نجابت

 خال یا و هندو خال آن صففاحب اگر بفرمایید  تصففور حاال . بخشففیدم می وی

  اجارق حکام را؛ مثل ایران مملکت حتماً می سپرد  حافظ به را خودش مهرپرستی

 دوران آن رد نیست راه بی هم چندان البته. َردمی تقدیم وی به تعلقاتش تمام با

 های محدودیت علت به مردان با و منان ارتباط و بودند َم بسیار َمال صفاحبان

 مخصفوصاً درسفت مثل ممان ما  .اسفت ممکن بوده در حداقل وحشفتناک دینی

 تا هشدَمی  پیدا هم یکی داشفتند  اگر هم شفوهر َه نسفوان  جماعت ارتباط با

 اًمخصففوصفف عز  باشففد  مایة بسففی بود می شففد طبیعی  نزدیک آدمی با حد این

 نهایت و.  داشففت خود جای دیگر بود َه می هم درباری  بزرگان ام فرد اگرآن

 ینا شد. وآن خال   به عرض بودَه معنا آن هندو به خال فلسففة وجود امر اینکه

 رام پُر رمز و  دِیر در هم عرض َردم  آن شففدَهمی ارمانی َسففی به مناسففبتی

 وده   وب نهفته وارسته  وسِرّی عصمتی صاحب خال گیرند  طرف مهرپرستان  َه

 امآن را دیگران ای داشفففته اسفففت.َه بزرگواری ویژه و متانت و عفت و وقار

  امعهج  درسففطح شففد می مده او پیشففانی بر خالی چنین َه نبوده. َسففی نصففیبی

 القاب مختلف  ممالک در  َه ما  ممان مانند  بود  احترام و عز  مایة حضورش

ر  یا  مثل می شففود   داده خاص افرادی به خاصففی های  افراد به َه شففوالیه سففِ

 مثل یا اهلل آیت االسففالم  حجت مثل ما خود درَشففور و شففود می داده خاصففی

 این امثال و الحیا  اقدس یا  الممالک  تجار گفتنفد  می َفه قفاجفار  دوران

 هم اجتماعی فرهنگی و های  اسفففتفاده َلی آن در پرتو طرف َفه  اراجیف
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 هَ این خالصه. است بوده ها القاب و ها شیوه چنین هم حافظ دردوران .َندمی

 ارَ به َجا و چگونه  را  مطالب َه  داندمی خوب دارد َه میرَی همة با حافظ

 همة َه یبدان تا نوشتم برایت را این. است شده حافظ َه است همین برای ببرد  

 دریق به حافظ های نوشففته ومعانی عناوین ولی .ندارد باطنی معنای حافظ اشففعار

 ار عارفانه های وگمان. َندمتوقف می را آدم َه است رام و پر رمز و است قوی

 مهرپرست  قطع  طور به َند. حافظمی منده ذهن در خود های نوشفته همة برای

 َردهمی پنهان شففد   به حکومتی و دینی متولیان ترس ام را عقایدش ولی بوده

یم. دان نمی هیچ وی خصوصی مندگانی و گذشته ام َه اسفت همین برای. اسفت

فت شففود گآن مطالبی َه در تاریخ ام او یاد می َنند مهملی بیش نیسففت.  ومی

 او  دست خود در دوران حافظ اشعار َه  نود درصد آن بیهوده گویی است. اگر 

 متکری مورد   قویا شیرام  روم آن جامعة و ودر دربارشفاهی .گشفتهمی دسفت به

اسفت.  چگونه می شفود  چنین انسان وارسته ای  با آن  بوده مردم عموم و حکام

شفهر  و هنر  این قدر درتاریخ  بدون بیوگرافی مانده باشففد. پس اینطور هم َه 

می گویندنیسفت   حافظ چندان هم در دوران خود شناخته شده نبوده است. اگر 

ه اند؛ تمی بود؛  یاید ام  او بطور َامل بیوگرافی درستی برجا می ماند.  هرچه نوش

همه براساس حدس وگمان است.  امشاخ  نباتنش گرفته تا  مابقی داستانها   همه 

 ساخته و پرداختة آدمهایی است َه  بعد ام حافظ آمده اند .  
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 واژه ما بارها َه بینیم می َنیممی تفحص را حافظ دیوان َلیة ما وقتی         

  با اینان   چون  واژ  ها  ده  منار و  و و مغبچه  مغان  پیر  و مهر چون گفانی

 فکر فرو می به َمی را است. وجود این واژه ها؛ آدمی جسته سفود  تمام میرَی

 و . اسففت َرده می فهم   تمام  به  مرتشففت را   مهرپرسففتی و حافظ  دین .برد

    اسالم یند مفاهیم ترَیب با داشته. و آئینها این ام ای گسفترده بسفیار اطالعا 

 ودخ اندیشة ام خاصی مکتب  َهن ایران   مهرپرسفتی و مرتشفت و  بودا   هندو

 چگونه  حیاتش  ممان طول در َفه حافظ حیرتم در   نهفاده اسفففت جفای بر

خود  اوی فت به َنند  و اش قربانی اسفففت   تا نشفففده دینی گرفتارخنجر متولیان

یل این میرَی حافظ  دل .نکرده اند  مثله دیگر های خیلی مانند نیز   او را سففاخته

محکمی اسففت  بر نبوغ  این انسففان  در آن  دوران.َه توانسففته با دو پهلو سففخن 

 گفتن  متولیان دین را ام فهم مبانی اصلی عقایدش منحرف َند .

>< 

 ...   322سخن 

 به نوشتة پدر بزرگ اضافه نمودم (   )سر تیتری در خصوص امام جمعة اهوام       

 تاریخ امروم  رسففد می تری تامه ام تر تامه رسففدمی بَری باغ  این ام  دم هر       

 تریبون در تمام وتاب آب با جمعة اهوام امام توسففط جالبی خبر اسففت 3/2/19

 َه سالهاست چند هر باورم در شاخ َه بود مانده َم.شد ایراد  اهوام جمعه نمام
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 جمهورش رئیس ام . ایم شففده مزین  داشففتن درام گوشففهای به مملکت این در

 ات شودمی دیده دورسرش متحد ملل سفاممان در نور هالة َه گرفته نژاد احمدی

 دنش خاطر دیر به گویدمی  سخنرانی یک در  شخصا خود َه ای خامنه رهبرش

 حداقل   سففرعت  با  َه قطاری  ام  را خود اسففت  شففده  نمامش؛  مجبور وقت

 . اندبخو نمام تا  بیندامد بیرون را خود  بوده در حرَت صففدَیلومتر درسففاعت

 مقدمة یک  با  اسففت بنام ام فسففیل های  خود َه اهلل آیت آقای  این   هم حاال

تباه  قوم این القائی دروس فنون جزو  خود َه صفففتی مال و مالئی َامال چینی

 ندیچ ام بعد   البته)  فرمودند عرض است پلید قوم این خصائص ام َار اسفت و

 حضر  ام َه(    َالم در حرار   پر بغض و گریه های   با و مطلب دادن َش

  ممان امام آقا ام  َه شففنیدم شففخصففا(   ای خامنه علی یعنی)    ای خامنه امام آقا

علی   دسی َه فرمودند اعالم و اند َرده صدا  َوچک بنام را ایشان َه اند شنیده

 عنیی شما ام هستید  واطاعت جهان مسلمین امام و اطهار  برگزیده اعمة ام بعد تو

 بیست قرن در را توهم عمق.)    اسفت  خداسفت رسفول و اطهار اعمة ام اطاعت

 فرنی کیزواس به مبتال روانی دیوانه یک َه َنید فهم اینان گندید  مغز در ویکم

 قبولش پشففیزی به جهان اصففال َه خوانندمی جهان مسففلمین  پیشففوای و امام را 

 هَ مسففلمانانی پیشففوای نیسففت  آنهم  تردیدی او  بودن روانی بیماردر  و . ندارد

 هب ربطی هیچ َه شففناسففم می من را الاقل اش فرقه هفتاد و دویسففت به نزدیک

 اصففال هم اسففالم در مختلف های وآن فرقه ندارند  تشففیع آدمخور اهل جماعت

شناسند و اگر هم بشناسند به ریالی قبولشان  نمی مسلمان   را تشفیع  اهل جماعت
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دانند. َه البته به حق هم  بت پرسففت ندارند. و جماعت تشففیع را بت پرسففت می

 رهبر را این سففید علی  خودش چطور  دانند . حاال توجه داشففته  باشففید َه می

 این وقاحت  (.  بیاورد  در  را پاپ ادای  دارد سففعی و خواند می جهان مسففلمین

 َه شیدهَ َجا به سَرخورده قوم این ببینید  َارِ ریشفة  تنبان پاره را بی جماعت

ان ناد مردم این تر تحویل قبل َُلفت   ام روم  را خود تاریخی های دروغ روم هر

 طول با ممان امام با را ای خامنه علی خوردن شام هم  مشهد جمعة امام .دهندمی

اید: نممی َند   واظهارمی بیان نادان  مردم آن مشهد  برای جمعه درنمام تفسیر و

َه بنده شفام  در محضفر حضر  آقا بودم  منظورش سید علی است . آقا بعد ام 

نمام مغرب مرا به شففام  دعو   فرمودند.  اتاق  پذیرایی مقابل من بود   اگر قرار 

ابل من قدیدیم َه ام مبود؛ َسفی بیاید و سففر  شام را  بچیند   باید من  اورا می

رد می شفود  وقتی من وارد اتاق شدم  دیدم َه میزغذا چیده شده وآماده بود و 

غفذا َفامال گرم و بخفار ام آن بر می خواسفففت. بفا تعجفب  نگفاه آقا َردم  آقا 

 لبخندی مدند و  فرمودند : دست پخت مالئک است.  بفرمائید سید.

 ت .اسفف روانی بیماران ام پر َه ؟ سففرممینی َنیممی مندگی َجا ما راسففتی       

 جنون دانمنمی .رانندمی حکم برآن ها شففیزوفرنی و اسففکیزوها َه سففرممینی

 مذهبی  مجنونان این و داشت خواهد ادامه َی تا سفرممین این در حاَم مذهبی

 َجا هب مردک این ببینیدَار . شففوند سففوار مردم این گُرد  بر خواهندمی َجا تا

 این سففرنوشففت در را اسففکیزوفری بیمار یک  مجسففم نماد  من . اسففت  َشففید
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وچک شناسم  این استالین َ می را تفکر دیکتاتورها  من.  بینم می سهیم مملکت

احبان ص  دانمنمی. است  بشفریت نوبر تاریخ  واقعا مذهبی  مجنون دیکتاتور این

 همه اندیا نه؟ داده نشففان توجه ای خامنه علی سففید چهر  به حاال تا دقت با خرد 

 پا تا رس اسکیزوئی بیمار  یک فریاد آدم  این  چهر  و فیزیک و و رفتار سفکنا 

  زیکیفی سففاختار شففامل دیکتاتور  َه این . مشففخصففا  پارانوئید را جار می مند

 در جا یک به  همه بیان   در مختص واژهای  تکرار و ها دست حرَت و چشفم

 حملة ممان ام ایران .دارد اینها ام بیشتر هم َمی و .دارد  حضور آدم این صففت

 با  هبلک  شففد   مزین  نوامی َنیز بامی غالم و  بامی همجنس  به  تنها نه  اعراب

 سففرممینی عجب . اسففت شفده نیزآغشفته مذهبی  مجنونان و ها اسفکیزو  ویروس

 ا تحقیق به  آن های مرم دیواری چهار در توانمی َه تیمارستانی  اینجا  اسفت

ب؛ عر اللة اذن به. یافت دسففت  روانی بیماران گوناگون های ممینه در مفصففلی

 خود محورگرفتفه  تا مجنون مفداران مفذهبی ام .نفداریم َم موارد هیچ دراین

 اللة آیت به برسی برو تا  بیگیرو روشنفکرش شده پیچیده ورق مر های پارانوئید

 به نه ممی  یک  دراین الاقل  َرد  َه باید شففکر  را خدا  فرنییش. اسففکیزو های

  ائیَف خود  به َبیر    خمینی  جناب روانی   بیماران   اَمل َتاب فرمود 

 خود بیشتر بیمار های جرثومه  این گذردمی ممان چه  هر  .ایم گشفته  نائل َامل

  َاران تباه این خودِ نیز  همچون اینان  منبری  سففود  پا چه اما.  َنندمی را لو

 تباهی گونهچ ببینید . َنند نمی فهم را خود انسففانی حقیقت هسففتند  َه بیمارانی

 .َنندمی فرو نادان مردم این حَلق و در پیچند می خدا  های بغچه در را خود های
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 اعمة با . َنند حبس خود  فریبهای  در َالف را بدبخت  آدمیان  شعور و  فهم تا

 واژهای  هزار هزاران و اَرم رسول سنت و اللة مقدس َتاب و ممان امام  و اطهار

 در حتی   َه اند رومآورده تیره قوم برسراین بالئی چه   قرنهاست دیگر   ابدائی

 برای علی سید آقای این هم  اند.  حاال شده مشفکل نیز   دچار خود انسفانی فهم

 ینماس مدن مانندآتش  شود  می و است شده مرتکب امروم تا  َه جنایاتی تمامی

 و من مردو و َودک شففامل گناه بی انسففان چهارصففد ام بیش َه آبادان رَس

 َشتار تا گرفت صور   27 درسال گومنها فیلم نمایش هنگام در پسرَه و دختر

 با خواهد  می ایران های تهران  ودیگرشففهر خیابانهای در  11  سففال عاشففورای

 راس در هم را َاران تباه این همه خودش  َه همچون بیمار ایفادی َمفک

    بااسففت گماشففته مردم َشففتار برای  بدبخت سففرممین این  َلیدی پسففتهای

 د مهیاخو ناشد  تمام برجنایا  پوشی خود  سر برای  خدائی  مناصب  تراشفیدن

 قامم خود   برای هم اسکیزو درند  هیتلر و خور آدم جرثومة اسفتالین   این .َند

 شورَ درتمام  ایادیش توسط وبه .َرد اعالم علی سفید َه نکردند اعالم خدائی

 این یونتلویز و در رادیو مستقر فروشفان تا خود گرفته جمعه نمام گوهای بلند ام

 شففد  منتشففر شففهر و جراید درخیابانهای شففده نصففب های و پالَارد مملکت 

 این برای همه شهر؛  دولتی و اداری مراَز دیگر و شهرداریها توسط به فرمایشفی

 خرینآ هم این .منندمی  جار را  بودن قدیس  بلیغبیمار ت  َرد  باور  خود دیوانه

 ماعال ممان امام  گزیده بر را علی سففید بودَه  آقایان نشففسففته درآخور شففاهکارِ

 این ام ردنَ و انتقاد َشیدن نفس جرئت َسی دیگر َنند تا آسمانیش و ؛ َنند
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 اموال چپاولدر بهتر توانندمی تا این ام باشففد. تابعد نداشففته را فرن اسففکیزو بیمار

 .َنند بامی نقش سففرممین این ورمان خرد وَشففتار نادان مردم این ملی وثرو 

 من اب َه مذهبی دیوانه بیاورم  ام یک بیاد را ای خاطره من شد باعث قضفیه این 

 می نَقلش َنم؛ بهمی نقل داسفففتانی. داشفففت هم مذهبی بود. وجنون جبهه در

 پففانسفففمففان برای هم دیوانففه واین . بودم جنففگ جبهففه در من دوران آن.ارمد

 هم بمن نسفففبت و َرد  می مراجعه  درمانگاه به میان در روم یک مخمهایش

 به َه(   ندهب یعنی) َرد نقل برادر این برای را افتادم. داسففتانی بود  یافته  ارادتی

 آتش آبادان رَس سففینما اگر می دانی:  گفت بمن رومی . ارمد می شففنیدنش

 یم عقب سال سالهای برای آقا شفد؟ وظهور نمی پیروم انقالب این  گرفت نمی

وجه م امری  خود  عربی اهلل تعلیما  پرتو در را آدمیان َشففتار همیشففه)  افتاد؟

 ای هذر   اینکه بدون  خود؛   اهلل مقدس امَتاب  چند آیاتی آوردن و با دانند می

 سالما مذاق به راَه هرچیزی را  یا آدمیان وَشتار َنند؛ جوا مدفن گناه احساس

 خود تعلیما  در مذهبی روانی بیماران این.َنند می  صففادر را آید نمی خوش

 نتیجه تا دهند ربط هم به را بیربط موارد همیشفففه تا آمومند می و اند آموخته

 ورتص من َرد نقل برایم را َامل داسفتان (  َنند اسفتخراج امآن را خود دلخواه

 عدب.  بوده  وشریک داشته دست هم ملعون این خود سینما مدن درآتش  َنممی

نی فرمایشی خمی مجلس ها  در گُنده َله ام یکی رانند  سمت در او َه شنیدم ها

 اتفاق به اسالمی جمهوری حزب دفتر انفجار بعداً  در بودَه شده َار به مشفغول

 آن راس در َه بقیه شففاید   جا   برای  شففدند.  تا معدوم رژیم های مزاحم بقیه
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 با را انآباد رَس سففینما َه  َسففانی)بامتر شففود. بودند   ای خامنه و رفسففنجانی

 رعلیهب  مردم بیشتر تحریک برای  رفسفنجانی  هاشفمی حمایت و ای خامنه  طرح

 نزدیک یاران ام  همه  َشیدند آتش به انقالب در اوائل شفاهنشاهی نظام  و شفاه

   ممان   هُریر ابو و  دُردا ابو این رفسنجانی هاشمی  .َاربودند نفرجنایت دو  همین

 ام حدیث جعل با را موسیقی و شعر اهل ای خامنه َرد  اگرمی تصور خود پیش

 ای امنهخ َه هنری اصطالح به روحیة آن با بنشاند  قدر  َرسی بر خمینی مبان

وجناب  شففد  نخواهد مملکت این در وی آیند  های برنامه و َارها مزاحم دارد

ن شاه بود اَبر و َرد. خواهد مملکت در بخواهد دلش َه هرَاری رفسفنجانی 

 چه اما  .او در دسففت بود خواهد مترسففکی ای وخامنه. بخشففد تداوم می را خود

 مرم یانم هنرمند  َه دانست نمی . او گرفت پیش سیاست در نَرد را تصور باطلی

 یو انسان اخالقی فضفائل هنرمند با  اگریکدارد   قرار عقل و جنون

 ای درنده  هر  ام  َنند رهایش قدر   در  و اورا نشففود تربیت

 درَنار   امخود را تر خبیث اگرمشاورانی مخصفوصا .شفد ترخواهد درنده

 بدهند هم روس را جماعت وتفکر مز  و ؛َه آن مشففاوران  طعم باشففد داشففته

 هم  یهروس سفیاسی و امجماعت  باشفند؛ هم توده حزب مکتب گان یافته وتعلیم

  ربانیانامق یکی به   تبدیل  هاشففمی اَبر خود ها بعد  چگونه َه  دیدیم . باشففد

 داشت. داردوخواهد ادامه هنوم داستان این. شد ای خامنه  پیشگاه در  دار  شماره

 خاطرآماده اهوامیها  به و  مذهبیون  وحومه  نشففینان تشففیع  ام آبادانیها همیشففه
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بند و  بی را طبقه این هنوم هم و. هسففتند و بودند دارند   متنفر َه فکری گیهایی

 ینماسفف انفجار در َه جنایتکاران این ام یکی . دارند نفر  خوانند و امآنهامی بار

 هداشت هم مذهبی جنون َه بوده  اهوامی  مذهبی باماریان  ام  داشته دست رَس

 ای یک  جوری رابطه خامنه   با فامیلی    امدواج  طریق ام وگویا نزدیکان و ام

رُوئی مجتبی سففید بنام  داشففته هم ای  اقعهو این اصففلی حامی َه جنایتکاری. سففِ

 واصل درک به سن َهولت خاطر به انقالب اوائل در مردک این ؛ بوده هولناک

 جبارا به البته و سنندج  در پادگان بودم  جنگ در جبهه من  موقع آن . است شده

 نمی ههجب به اگرَارمندی دوران درآن   بگویم نیسفففت بد بودم  رفته جبهه به

و ا مزایای و امحقوق وَلی گرفت می قرار اداری   آخر امتیاما  صف در  رفت

 هم اداره الهی حزب مسففللین غضففب مورد  بدتر  همه شففدو اممی مشففکل دچار

 رذَ َه دالیل آن به نه من اما  بود. سففیاه رومگارش خالصففه و قرار می گرفت

          ریپُ  َلة و  بود  جوان  َه بخاطربرادرم  بلکه بودم   رفته  جبهه  به  َردم

   َه شففمبک بیرون معرَه ام این او را بتوانم بودم  تاشففاید رفته داشففت انقالب ام

 .و گرداندم بام او را شدم. و هم هم موفق بالخره بود. و شده دوآتشه الهی حزب

  ایران َن خراب ارتش تامه سفففپاه ام دوران آن تومان هزار 12 به را خدمتش

ر ه َه خمینی در بهشت مهرای ایران  به آنها وعد  آقایی داده بود. در .خریدیم

        اینکه  و ام.  شفففنیدم  مذهبی  دیوانه آن مبان   ام روم راآن واقعفه حفال  این

 من با  اللهی  چون  و متقی   برادر  یک  برای را  ای پسندانه خد ا داستانی چنین

 هَ می فرمودند  عرض  مدام  ایشففان َردمی خود افتخار بسففیار به َندمی نقل
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 انقالب شد َه باعث  ممان امام آقا  توجها   درسایه  من چون آدمهائی محما 

 نفر بودند یک نفر 2 آبادان رَس سینما افرومان  آتش َه: اوگفت برسفد ثمر به

 شیوه این  هب البته )   بودند افراطی مذهبیون ام دیگر نفر سه نفرمال  و نظامی  یک

 َنممی اسفففتفاده غیره و مذهبی جنون َلما  ام من ؛گفتند نمی گویممی َه

            صفففادق و گمنام  آقا یاران و خفدا مخلص برادران  این فرمودنفد می ایشفففان

 جز َارشففان دارندَه جنایتکاری مخلصففهای عجب ممان امام و خدا . ممان امام

 ام واقعه نفر بعد پنچ امآن نفر یک:  فرمودند ایشان  (. نیسفت هیچ َشفتارآدمیان

فر  ن پنچ ام این فرمودند اظهار  مجنون  شففامد  این.سففینما رَس خودَشففی َرد

نیز   دخترشففان فرمند دو اتفاق به وخواهرش داماد َه دانسففته نمی نفرگویا  یک

 تبرک طرخا به واقعه  ناقل گفتة به هستند   سینما سالن در داخل اشاچیانتم جزو

(   ذهبیم اسکیزوفرن یک سخنان به بفرمائید دقت)  پسفندانه خدا قداسفت و َار

 انوادهخ ام  بخشی   سفینما سفالن داخل گران تماشفان َه بود شفده  گفته آنها به

 اهل  دشمن و هستند  قرآن و  اهلل ضد  َه نظامیانی. هسفتند طاغوتی نظامیان های

 نمی را اطهار  معنی  اصففال مردک . این اطهارهسففتند اعمة اللة و رسففول و بیت

  چه؟ ییعن اطهار برادر  ببخشففید  پرسففیدم او ام  لودگی با عمد به وقتی دانسففت

 َه  َسی یعنی : بعدگفتند  و سوادم  بی چقدر من َه َرد نگاهم تاسف با َمی

 انمم یعنی موقع آن برادر   عربها َرد  میدانی اضفففافه بعد  و گیردمی طهار 

 ما های ماما شستند  اما رانمی خودشان رفتند می شوئی دسفت به وقتی َه پیغمبر

 امام اولین و هجر  ام اول یعنی .شففسففتند می  را خودشففان  دوران درآن آنم
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             این نظر ام .دارد فاصفففله سفففال  221 به  نزدیک َنم فکر َه امام تفاآخرین

 من ناردرَ َسانی چه ببینید . )هسفتند دوران یک به آن امام ها  متعلق   همة ابله

 می رقم َسانی چه دسفت به شفما من و سفرنوشفت هسفتند حیا  صفاحب شفما

 هم خودش  خانواده َه فهمد می  برادر  وقتی فرمودند آن اظهار  ایشففان( خورد

  ذشتهگ َار امَار متاسفانه به  نجاتشان می رود َه  هسفت تماشفاچیان جمع  در

 نای به را حقیقت  چرا  پرسففیدم لودگی با  بود وخودش هم درآتش می سففومد  

  نواد خا ام  همه و هستند سینما در هم عادی مردم َه بودند نگفته مخلص برادران

             در نسفففیتنفد   درسفففت بفا قیفاففه ای حق  بجفانبی َفه  همواره مالیان  نظفامیفان

رده و شففمرده شففم گیرند  به خود گرفت انتقال مهمالتشففان به اطرافیان  خود می

 هترب خودشان بدانیم؛ آقا شما و من َه نیست مصفلحت ها چیز فرمودند : بعضفی

 توجه ار نابخردانه  هسففتم. وتوجیه اطالع بی بنده َیسففت  آقا این حاال)  دانندمی

 در َه جمع آن در اگر  تامه  فرمودند اضافه و(.   فرمودند چه َه در ادامه  َنید

 رسول حضر  ام روایت   طبق هست البته َه باشد هم گناهی بی سوختند آتش

 اهدخو بهشت به گان شده غرق درآب و گان سوخته فرمودند درآتش َه اَرم

 . رفت خواهند بهشت به هم آنها حتما رفت

 َه هم   بقیه فرمایدمی طور این هم و روایت باشد  اینطور اگر  پس:   گفتم       

 برادران  این.باشند  رفته بهشت به اند  باید  سوخته درآتش  چون بودند  َار گناه

َردند. وادامه دادم   بهشت روانة ها را طاغوتی این خودشفان دسفت با ما انقالبی
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 به خوش وگفت صففبرَرد وَمی انداخت من به نگاهی .شففد بد خیلی  َه این

گفتم درست  برادر ! خوش به حال بزرگترها؛ . روند  می بهشت  به  َه  حالشفان

اما آخه پسفر بچه ها و دختر بچه ها َه در آتش سفوختند  بهشت به چه دردشان 

        می خورد   آنهفا َفه نمی تواننفد بفا حوریفان و قلمفانهفا حفال َننفد. گفت خدا 

 به تیم هس طرف َسفانی چه با .  ببینیدعالم اسفت برادر  من و شفما َه نمی دانیم

 سففرپوش برای  اسففالمی جمهوری رژیم توسففط ها بعد َه َسففانی من  آن نظر

 نقشی هیچ رَس  سینما سومی  شدند درآتش اعدام و محاَمه اهوام در  ماجرا

           توسففط مذهبی های تحریک این اگر َنمتصففورمی شففخصففه به من نداشففتند

            وی  ایادی و  شفففاه بنام را ها جنفایفت این و گرففتنمی  صفففور   هفا مال

 مردم مومع فریب با  مودیها این به بتوانند  َه نداشت شفدند  امکاننمی مرتکب

 و لیغا مالیان  تب این انقالب حامیان بزرگترین. بزنند تکیه قدر  برَرسفففی

  َه بانم انگلیسی مُزوّر مداران  سیاست  باد بر لعنت  .بود ها انگلیس های رسانه

 هداد باد را  به خاطر منافع خود به  میانه خاور دودمان َه است  سال 321 ام بیشتر

 یحقیقت این ؛ ام دیده نه و ام شنیده َسی ام و نه ام خوانده  نه  تاریخ در من . اند

 بین و ایران جامعه در  مالیان المسائل توضیح  َتاب رواج ما َه تاریخ در است

 اریخت است. و به شده شروع بد  بدتر ام قاجاریة حکومت امپایان شیعه  جماعت

جز ام  را ای تحفه  َتاب ما  چنین گذشففتة تاریخ .اسففت َرد رخنه مملکت این

  به قاجار     حکومت اواخر در َتاب این .ندارد یاد به قاجار دوران حکومت 

  ربستانع در را  وهابیت  َه همانطور   گردید  مصرف بامار  روانة  انگلیسیها حیلة
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 مین  تاریخ  ما ایرانیان  َتابی به نام توضیح المسائل را به یاد ندارد . .َردند علم

 ام این . دبکنن توانستند می چه نبودند   انگلیسفیها ها لورنس و ها اگر هَمفِر  دانم

 در یممان اسففت   ام و مهمال  ممان سففکس َتاب بزرگترین   َه َتب الفسففاد

 عراق هب بخصوص و میانه خاور به انگلیسیها پای َه گرفت قرار مردم این دسفت

 ه ب و دینی گان مردم و ملت ایران   وجهالت  سرَرده حماقت دیدن با شد. و بام

                خاک بر پومه  امامانشفففان  قبر  گرداگرد َه تشفففیع اهفل مالیفان خصفففوص

 نوعی سففواری به هم جماعت این ام شففودمیَه  فهمیدند   خوب َشففیدندمی

  ایران در را  مالیان این تعلیما  و ایرانی ی  ها حماقت  توده  درامای .گرفت

 بوی آن با ام ایران را گانشففان جسففدِ مرده  حتی   ایران مردم ام ای عده. ببینید

داند   تا یمهفته ها و ماه ها  به َربال  انتقال  گرفت  َه در راه  بخود می متعفنی

گناهانشفففان   در آن دنیا  َه در ذهن خود خلق َرده اند به واسفففطه  امامانشفففان 

 ینا بخشفیده شود.  دیاالفوا در َتاب سفرنامه اش به  این قضیه اشاره دارد. آیا با

 قوم این سر بر بالئی  هر شفود نمی در ایران   مذهبی سفران سفوادی بی  و جهل

 قضیة استقالل طلبی و هندوستان قضفیة ام بعد. آورند می و ا ند آورده آورد؟ َه

 امی نظ امورا  و اسففلحه با َار َه بودند شففده متوجه تامه گاندی  انگلیسففیها

  مه بدتر  را  اوضاع  نظامی و امور شود نمی تمام آنان نفع به و شودنمی اصفالح

 مانه ام گرفتن سففواری و مذهبی اعتقادا  ام اسففتفاده بهترام راهی چه .َندمی

       قرن یک همین تا  تاریخ َجای هیچ در ما.  مردم اعتقادی و بومی فرهنفگ

 به  ملزم مابقی و بنویسففد نفر یک َه نداشففتیم المسففائل توضففیح بنام َتابی  قبل
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 گرا.)  بگذارند اجتهاد  َتاب هم را واسففمش شففوند َتاب امآن تقلید و اطاعت

 عضیب و (  َند مطلع هم مرا یافته باشد   تاریخ در خصوص دراین سندی َسفی

 اعلمش َه چیست  اجتهاد اصالًخود . خوانندمی اعلم مجتهد خودرا هم هایشان

 بحاراالنوار  َتاب ام . خواهدنمی اجتهاد َه نوشففتن سففکس َتاب.چه  باشففد

ف خمینی   وَتاب َشفف در هم ریختة  بار افعال گوهر سففخنان تا گرفته مجلسففی

  یا و انسففانی علوم ممینة نو  در نو   وَشفففیا  سففخن َلمه یک االسففرارش حتی

 شود.مین دیده  اینان َتابهای دیگر در علوم هیچ  و ادبیا  و ریاضفی و  فیزیک

 لیتناس آلت محور بر فقط اول درجة َتاب این جماعت  در  اساسی ترین سخن

 دور می مند . مردان بعد و منان

محقق ارمشففمند   جناب محمود  در َتاب ارمشففمند  خود  به  نام روابط          

طور محقق عالیقدر   جناب  سففیاسففی ایران و انگلیس در قرن نومدهم .  و همین

اسففماعیل رائین در َتاب  حقوق بگیران انگلیس در ایران   با درج مشففخصففا  

مجتهفدین عفالی مقام دینی و عفده ای معلوم االحفال ام روحفانیفان و  مالیفان  و 

مفذهبی َفه ام سفففففار  انگلیس حقوق و جیر  مفاهفانفه و مقرری دریفافت می 

     ایران خراب َن  َردنفدگویفای شفففرح حفال و خباثت این تبار گم َرده گان 

 می باشد .
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آرتور هففاردینففگ  ومیر مختففار  انگلیس در ایران و بین       

 :گوید النهرین  در َتاب  خود  چنین می

در دست من   اهرمی  بود   َه    "اوِد  "اختیار تقسیم  وجوه   

بفا آن می توانسفففتم  همه چیز را در ایران و عتبا  عراق   بلند 

 َنم  و هر مشکلی را ام میان بر دارم .

در   "بله  و  تائید    "همان  واژه ای اسففت َه امروم  به  نام     "اِوِد  "این َلمة  

بکار می رود .  انگلیسی ها   در سایة گسترش استعمار خود   مبان َشفور  ترَیه

در ترَیه   این واژه را ام ترک ها ی ترَیه برای مصفارف سیاسی  خود به عاریه 

ن  ترَیه با همین سفیاسیت  متالشی َردند. ای گرفتند . و امپراطوری عثمانی را در

جربه ر ترَیه با موفقیت تبالئی را َه امروم   برسر ملت ایران می آوردند   قبال د

شففده بود   و آن تطمیع َردن  و خریدن  جماعت مال     "اود  "َرده بود ند  و  

و روحانی و متولی دین  به نفع سیاست های انگلیس بود . ریشة حماقت و خرافه 

در میان ملت ایران و بخصوص جماعت شیعه   بیش ام پنجاه درصد در قرن اخیر 

یلفه گر انگلیسفففی  در مملکت ایران  و بین النهرین و را   سفففیفاسفففت مفداران ح

خفاورمیانه  رواج دادند . و بهترین ابزار در عقب نگاه داشفففتن ملت ایران  جز به 

 امکان  پذیرنبود   . حیلة متولیان دینی  دست پرود  خود انگلیسها 
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         چرا  َففه تعففداد  فرق و   در هنففد جواب   نففداد     "اود  "این حیلففة          

سران  تمامی مذاهب را خریداری َرد و  مذاهب در هند  میاد است و نمی شد؛ 

همة آنان را با  اهداف انگلیسیها یکی َرد.  برای همین  انگلیس ها مجبور شدند 

بعد ام مبارما  و مقاومت های  میادی   جایشففان را   به گاندی  رهبر اسففتقالل 

برای تجزیة پاَسفففتان ام هند   بسفففیار خوب  "اود  "هند واگذار َنند. اما همین 

پاسفخ داد   چون  اَثرمردم آن بخش ام  هندَه پاَسففتان  امرومی  شد مسلمان 

بودند . و محمد علی  جناح احمق   رهبر تجزیه طلب پاَستان را   ابزاری  َردند  

              تففا  بففه َمففک آرتور  هففاردینففگ هففا    پففاَسفففتففان را ام  هنففد مجزا َننففد.  و 

چنین نیز َردند  تا ملتی را  بیچاره و  بد بخت نماید. وملت مسففلمان آن ناحیه را 

ام هندوهای  نجس پاک َنند و اسفمش را هم گذاشفتند پاَستان .  َه امروم ام 

هر نجسفی نجس تر اسفت و مرَز تروریسفت پرور دنیا شففده است .  انگلیس ها  

اندی    محمد علی جناح را   به برای انتقفام گرفتن ام هنفدیهفا  و بخصفففوص گف

عنوان مسفلمانی دلسوم اسالم    ام چنتة شعبد  خود  بدر َردند. درست به  مانند 

خمینی  و رفسففنجانی و بهشففتی  و غیره   در ایران. و او را به عنوان هیوالیی؛ در 

مقابل هندوسفففتان ام دسفففت داده   علم نمودند و بعدها همین انگلیسفففیها  َاری 

پاَستان عقب ماند   بی سواد و دین مده  خرافاتی را   به  داشتن بُم  اتم   َردند تا

تجهیز  نمودند و تا در مقابل هند دیوار  محکمی علم َرده باشند. َاری َه بعد 

ام انقالب   دقیقا می خواسفففتند  با ایران اعمال  نمایند. اما بر هم خوردن  موامنة  

انگلیس ها را ام این عمل بامداشففت و   سففیاسففی دنیا در همین چند سففال اخیر 
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مالیان ایران نیز  َه طعم قدر  را مزه َرده بودند  برای ادامه وساخت تجهیزا  

اتمی و بمب اتم   به روس ها  متوسفل شدند. و مرگ بر شوروی گفتن در ایران 

انقالب مده  تعطیل شفد.  و روس های مزور  نیز   با اسفتفاده ام فرصفت به دست 

تا امروم   تا توانسففته اند  دولت فخیمة مالیان   ایران  را   برا ی  سففاخت  آمده  

نیروگاه های اتمی سفر َیسه َرده و دوشیده اند.  و ثمر  آن   جز متالشی شدن 

اقتصفاد ایران هیچ  محصفولی به  بار نیاورده است. تنها ثمر  آن   پرشدن حساب 

گران و  روس ها ام  این صفففنعت ور های  بانکی  دالالن و معامله گران و  چپاول

 شکسته در ایران بوده است . 

طرحی بود  َه پول َالن و  "اود  "این طرح سفففیفاسفففی خفانفه برانفدام           

نامحدودی را   دولت فخیمة  اسفففتعمار انگلیس در اختیار َسفففانی  چون   آتور  

خیمة ع دولت فگذاشففت  تا ملتها را  به دسففت متولیان دینی  به نفهاردینگِ  می

انگلیس مصادره  و مطیع َنند.تا آنان  به چپاولشان مشغول شوند. امروم  نیز چنین 

حیله هایی  با شفیوه های مدرن تر امگذشته  درَار است . نمونة  بارم آن  هجوم  

خمینی  ودارو  دسفتة او   در سال پنجاه و هفت به ایران بود. و جار مدن  قدیسی 

ای قدیس به توسففط عده ای نویسففنده  در جراید اروپا   خمینی و سففاختنِ چهره

ورسفانة بی بی سفی در سفطح جهانی ام خمینی بود  َه سال پنجاه و هفت شاهد 

آن بودیم .و   تففاوان   تریلیون  دالری  آنرا نیز  در طول ممففان   ملففت درمففانففد  

اند  هایران   با خون و جنگ و َشفففتار و  بدبختیهاشفففان   تا امروم  پرداخت َرد
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وسالیان  بعد نیز پرداخت خواهند َرد. اگر به امور مالیان دوران قاچار نظر َنیم 

ارتباط بیشفتر این مالیان را با انگلیسفی ها و اخذ  جیره  و مواجیب ام انگلیسی را 

    بیشتر خواهیم دانست .

 ) در ممان پدر بزرگم نیم قرن قبل (         

 هَ عزیزم بزرگ پدر همراه َه  سالگیم نه یا هشت سن ام دارم ای خاطره         

 همراه هب بودم َودَی َه هم را بنده . بود شففده دعو  مراسففمی به  مناسففبتی به

 ام بودند. ایشفففان من برای بزرگ معلمی و شفففادروان؛  عارف این. بردند خود

 یلشانم علیرغم دولتی  های مراسم در . همیشفه بودند  رتبه عالی  گان بامنشفسفته

 فهمیدم یم رفتن به مراسمی  برای میلیشان بی و رفتارشان ام من یافتند می حضور

  . چرا دانستم نمی دوران آن امادر    ندارند خوشی دل مراسم گونه این ام َه

          جفدا َفه یفک  پفدر  بزرگ و مفادر  بزرگی  فهیم   چفه هفا َفه با نوه  و         

 نوه های خود  نمی َنند. اگر صاحب خردی وارسته باشند  .

   عادی شرایط در حتی    من َه شدمی بردند. َمتر خود با هم مرا  روم آن       

 َرده دعو  ای مدرسففه  به  را بزرگم روم پدر آن ؛ شففوم جدا  بزرگم  پدر ام 

 میوه و شففیرنی.  نواخت می  مدرسففه حیاط در ژاندارمری مومیک  دسففتة .بودند

 جماعت هم مدرسه بزرگ درحیاط .بود شده چیده ردیف به فلزی  میزها برروی

 ندبود نشسته فلزی های صندلی روی همه  بر شهر معلمان و شهر اماهالی  میادی
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 کدر ی حیاط   این طرف بزرگ پدر  و   من.  بود شففده پر تقریبا مدرسففه حیاط

 نفر یک َنار  اول صففف در هم ژاندارمری رئیس بودیم  نشففسففته مجزا  جمع

 شتپ دوم ردیف در هم بزرگ پدر و من بود. نشسته شهر سفران بقیه با خارجی 

د.این بو جالب خیلی من برای خارجی این ظاهر و قیافة .بودیم نشففسففته  سففرآنها 

 هب بزرگم پدر مثل هم شففاپو َاله یک و داشففت  تمیزی بسففیار خارجی  ظاهر

 َه راداف ام بعضی  َه دیدم می.  رنگ َرمی وشلواری َت با بود   سفرگذاشته

  خارجی این  آمدند  می ما جایگاه طرف به و شدند می حیاط وارد  در مدرسه ام

 همه تقریبا شفففدم متوجه می مد  من خود َاله به دسفففتی و خورد می  تکانی

 ندآخو یک موقع همین در. هستند خارجی این متوجه بیش َم من مثل حضارهم

 اردو دیگر نفر  چند همراه   به بود هم شففهر نمام پیش و ما شففهر  سففاَن پیرَه

 وشد بر انگاری رفت  می راه آهسته هم پیر خیلی  آخوند  شدند؛ مدرسه حیاط

راه  تند اب ترسدَهمی وگوئی .اند گذاشته امانت به را هستی فضائل همة  ابله  این

جی  خار آن موقع  همین در.  بریزد فرو   حماقتش؛ درگودال  فضائل ؛ این رفتن

 بعیتت به پیر رفت آخوند آن طرف به هم قدمی وچند شد بلند ام جایش قد  تمام

 وردنخ مشغول را وخود نشد بلند  بزرگم پدر اما شفدند   بلند هم افراد بقیه ام او

را  آخوند دسففت و شففد خارجی   خم آن .بودند نهاده میز روی بر َردَه انگور

  دشخو  َه صندلی طرف به ادب با  او را و بوسید اورا دست  هم؛ بعد و  گرفت

   شاندن بود نشسته خودش َه صندلی همان برروی و برد بود نشفسفته آن بر روی

 من موقع همین و همراهانش را جای دادند.  در. نشست ادب با  درَنار او  وخود
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  بزرگم درپ  ؛ بودم نشنیده حاال تا َه شنیدم مشتی بسیار  ای جمله بزرگم پدر ام

 قحبَه  ننه):   گویدگفت می سففخن خودش با آهسففته  گوئی خیلی ترَی مبان به

 وب  َارشقحبه  خ  مادر  انگلیسی این یعنی( با شاریر  ایشین یا قچی  انگلیسی

 اشاره هب و مد من به لبخندی  َردم  بزرگم پدر به با تعجب نگاهی .اسفت بلد را

 حوصله : گفت بعد و   جان پسر  بخور انگور :   گفت  َالم  با هم  بعد و دست

  َوچک من.گردیم می بر  خانه به مود نرود  خیلی سر ا    حوصفله عزیزم َن

 ت حرَ َه  فهمیدم  ها بعد.  هم ؛  هست دانستنی ؛ َه دانسفتم نمی و هنوم بودم

 َه نادانی مردم درجمع  وآنهم مدرسه آن درحیاط انگلیسی روم آن آن نة مزوّرا

 تو مملک مردم  این  به خیانت بزرگترین بودند  خود  وحرَت عمل این  شاهد

ر اسففت  پد َرده نهان خود در مملکت این آینده برای دردناک  و فجایعی بوده

 ادب به  را  دودمان مملکت  دانسففت  َه عمل آن انگلیسففی   به مودیبزرگم می

 رمند  انتقامف  : گفت بزرگم پدر گشتیم می بر منزل به داشفتیم وقتی .داد  خواهد

 لیسیانگ مردک  آن ببینید  .است نشده تمام هنوم هم ام ام رضا شاه  ها انگلیسی

 مرد این در اذهان را پرسففتی مردم   چطور درس آخوند انظار در حرَتش آن با

من اصال نمی فهمیدم َه ایشان چه می گویند. اما امروم   .َرد ریزی برنامه نادان

 دانم َه چه فرمودند . خوب می

 به  مستقیم غیر انگلیسی  مردک روم  آن آن فرمودند  در می درست ایشان        

   آنرا واقعی  معنای َس هیچ دادَه پیغام  بودند   جمع آن در َه آنان همة
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 حترامباید ا  طبقه این به  َرد  َه حالی  الناس عوام این به او  نفهمید  روم درآن

 این به  یمسیح و  ایرانی غیر و بیگانه  یک عنوان  به   من  َه همانگونه  بگذارید

 .  گذارممی احترام  طبقه

  ما همه ام  عالم این در  اینان  منصففب  َه بگوید  خواسففت َار  این با او         

 د.دارن فرق خارجی من و ها شما  همة با اینان دادَه پیغام شففاف و  اسفت باالتر

 اطاعت اینان  ام و ببوسففید را اینان دسففت  من  همچون هم ها شففما دادَه پیغام

مکان  نامعلومی هستند َه افتخار داده اند  گان برگزیده این جماعت ام َنید  َه

انگلیس   مقو َه   تخمی جان پسر  گفت می بزرگم پدر  .ممین باشند روی بر تا 

          درو  توو نسففففل تو  رومی را نففاَش  َففارد  ثمر  دردمی مملکففت این در

 فتگمی همیشه  بزرگم پدر.   برسد تو   داد به  ام من  بعد  خدایم . َرد خواهد

 واهدنخ طولی نجف و  قم   مکتبِ  در انگلیس دسففت گان یافته پرورش   این

 آویز حلق  آنان را  خودِ نادان  مردم این خودِ  دسففتباف ریسففمانِ با َشففید  َه

 اب .درآمد امآب درسفففت چقدر بزرگوار این بینی پیش حقیقتفا  .خواهنفدَرد

         تحت  خورده فریفب و نفادان  مردم همین نقفدی غیر و نقفدی هفای َمفک

 ممان طول در َه دیگر   اراجیف  هزار و ذَا  و وخمس امام سفففهم عنوان

 دریافتی ام انگلیسففی ها  "اود های"   و  شففد ریخته فرو  مزوران این درَیسففة

 مردمی  َردند  تمام  و  مملکت را  مردم این ناتمام  َار  27 سففال در ؛ بالخره

               قوم این به تفاریخ طول در ی نقفدی هفا  َمفک همفه این پرداخفت بفا َفه
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 همه نهچگو توجه َنیدَه برای خود بخرند؛  حاال  خواسففتند بهشففتیمی  شففیاد 

 خوئی در اللة آیت  مرگ ام بعد  َه هنگفتی ثرو  مثل  .شففدند جهنم روانة

 اند م  ارمغان به  او  فرمندان  برای  انگلستان  های  در بانک َه 27 انقالب اوائل 

 َردند سففعی چه هر رفسففنجانی خصففوص اش  به شففده اقمار ذوب و خمینی و

 در ضففیةق سففر این بر  هم بگیرند وَلی پس بام خود برای را ثرو  آن نتوانسففت

 برای هم  بعد  و بود برپا سخن و نقل ها  رومنامه و جراید در   انقالب اوائل همان

 ام هم یخوئ  فرمندان و .گذاشتند مسکو  را مساله نیاید در قضفیه گند این َه 

 به نقل ام .مدند بام ایران  سففر ممان آن دولت به  هنگفت مبالغ این دادن عود 

دوسفتی موپق می نویسم گویا مبلغ موجود در حساب این آیت َثافت اهلل درآن 

میلیون تومان موجود بوده َه ام محل و خمس مَا  و  12دوران مبلغی معفادل 

غیره جمع آوری شفده بود . همانطور َه امروم در حساب آیت اهلل  سیستانی  ها 

ا دالر  در  بانکهای دنیا ذخیزه شففده اسففت . و دامادها  و فرمندان  آنها   میلیادره

ادعفای ایران برای  بفام پس گرفتن وجوهفا   آیفت اهلل خویی نتیجه بخش نبود 

 ورّاث   آن امروم و . را ها اهلل آیت نه  شناسدمی را وارث هم انگلسفتان بانکهای

  بانکها  مردم در این  حماقت چتر  میر َفه  ای آورده بفاد ثرو  آن پرتو در

 مت نع و درنام انگلستان را در ها خوئی همة    هسفت و بود  شفده انبار انگلسفتان

                به را چیز همفه   گفذشفففتفه مفاننفد بفه بفام  تفاریخ   بعفد وچنفدی  برد   فرو

 حلم ام همه َه َالن ثرو  این تصففاحب با خوئی وفرمندانِ . سففپرد فراموشففی

           اعتقادی شفففرافت به  بود   شفففده آوری جمع ابله مردم این ذَا  و خمس
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       اهلل آیت بزرگوار و پدر  َریمة برَفا  ام و  .َردنفد ادرار  احمق مردم این

 وطغ اسکناس ام بستری در َه در قم مرجع  تقلید این جماعت میمون بود  خود

 ...... خورند می و خوردند

 آن ام یکی  این و .شففد عرض َه اسففت موردی  ام هزاران یکی مورد این        

  مانم طول در را مملکت این ملی ثرو  َه گانی اسفت ماده اهلل آیت و اهلل آیت

 وقالد گردن  می روند  نادان   هنومهم مردم این و .برند می و اند برده  غار  به 

 مادگان قفل امام و امامان  ضففریح سففگانِ مبتال  به  هاری؛  به همچون را  خود

 .    بند یا  درمانی را شان بواسیر خونین تعفن شاید  َنند  تامی

>< 

 ...         327سخن 

 دهیممی رسففوخ او در ذهن تولدَِودک  آنچه  دورانِ ام ما عزیز  دوسففت      

  مداری سعی همیشه اینکه و نه .نیست خارج جهان ام مخوف تصفویری جز چیزی

 غول ام دَد  مملو َه دنیائی اسففتمادر  آغوش ام خارج جهان َه بفهمانیم او  به

 و ومشتیهاست ها تنبیه پُر ام جهانی همینطور لُولُوو هیوال و و دمد وآدمخوروآدم

 آتش آن در َه است نیز  جهانی جهان این بعد َه دهیممی او رسوخ بام در ذهن

 او هب  اینکه بدتر و . جهان تر اماین مخرب بسی است وجهنمی است سفوختنی و

 و نچنی واگر اوست بقای و حیا  برای  هم؛ آمارها این همة َه َنیم می تفهیم
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 خطر ینبزرگتر ما  بدانیم آنکه َند بیتهدید می او را بزرگ خطری نکند چنان

 ولدرط عمل این اثر .ایم َرده پرامخطر او را هستیم َه ما خود َودک این برای

 عقط به منجر بالخره ها افسانه و ها مضفردر قصفه مضفامین این مدام وتکرار ممان

 فهم خارج جهان با او وسیله ترین اساسی َه.شودخارج می جهان با طفل ارتباط

 وسطت َه خارج جهان ام َودک ذهنی رابطة قطع چنین .است اولیه ارتباط همین

 تشخصی در را ترس تشکیل اصلی هستة ممان در طول می شفود اعمال اطرافیان

 مسففتعد  اورا َند. ومی آلوده  شففدیدا او را بکر روح  و  دهدشففکل می طفل

 رآند َه ترس مخمصففه این ام گریز برای  هویتی َه انحرافا   برای َندمی

 منی پا  شتپ طریق و یا. َند تکیه قویتر ام خویش حامیان به    است شده گرفتار

 واحشف درسلک پسران و منان ام بسیاری َه ام دیده من.َندمی پیشه را عفت به

شوند  می بزرگ عاطفی خالء  این با َه آدمها ام این بسیاری . اند بوده گونهاین

 ی خونریزان به تبدیل نوع عواطف خود   درمی آیند  و یا امآب جامعه مفعوالن یا

 دهند .قرارمی خطر معرض در را دیگر انسانهای جان

>< 

 ...      321سخن 

 منان اقاتف به قریب  گوید این طورمی دختران  و منان با من  شخصی تجربة      

 دهش  آفریده من چرا َه است این متنفرند  وآن  بشفد   موضفوع ایران  امیک
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هیچ ممان این موجود شفریف و دوسفت داشتنی   به دلیل فشارفرهنگ دینی  .اند

 در جامعه   نمی خواهد و نمی تواند  َرامت انسانی خود را محترم بشمارد . 

>< 

      ...  329سخن 

    به جامعه آن مردان می َنی  َه مندگی ای درجفامعفه جفان  وقتی دختر      

ند  هست شهر در خیابانها احساس ها خرید خروار به قادر ممکن  شکل ترین ارمان

 یرا  درگورستان عشق هاست َه جائی  سفال  چنین در َنی َه فهم  خوب باید

            به َسفففی َرایه  ندهی َه خود را َفه بفاش مراقفب. انفد َرده دفن متروک

             َرامففت  َردن این جمففاعففتِ پرورش یففافتففه  در مکتففب اسفففالم   درَرایففه

                وخاک آب این در َه هفاسفففت قرن .انفد َرده َسفففب انسفففانهفا مهفار 

 قرار  همعامل  ممکن مورد شکل  ارمانترین به من؛ َاالئی است  َه منانگی هویت

 . َنندمی حراجت جوری نباشی  بد خود انسانی هویتِ  اگرمراقب .گیردمی

>< 

 ...      371سخن 

 اَمانِح َنیم  َهمی مندگی سففرممینی در وتو  َه من ! گفتم خوبم پسففر        

           َنند  ی  متمتکبرانه  مرحم منتّی را  در ما گی عمله دستمزدِ آن نشستة مسند در

 مانِفعال ریس . بخشیم  دوام مان را  درسفایة افغانی مان ایرانی بودن تا شفاید منده
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    هب قَالده  ملت .انفد َوفتفه  میخ طویلفة خمینی مقلفد را  در رعیفت این گردن

 ..فهم در قُلدری به را  چه انداخته گردن

 .نندم نمی گردن رذیلت اذن بدون ؛ را فضیلتی هیچ اینجا       

 حضورعقاید تامیان  عملی بدون تاریخ  طول وتبارما دروما  وتو من مندگی      

 و ندشد  خاک این سوار  مجنون  برهنة پا طفیلی است.  مشتی بوده غیرممکن

 َشور  آماد  و این من وتو ملی ثرو  سایة را  در درَف قدّاره قفیلی  هزاران

ان  و خودش هم است شده نور الی نور اوضاع َه  بینی می. اند توَرده من َشتار

 نوشت سر بر یا سرعرفا    چگونه   چون عربشان دوستان  و هم تبارعربشان  هم

 ریهسو های تروریست بعد  این به این ام َه دید اند  خواهید شده حاَم ملت ما

 پیوند .َرد نخواهند َه ها چه مملکت این ثرو  وغیره  با ولبنانی فلسطینی و

 آیند  برای ینیالخم موسوی اهلل روح باامام ولبنانی فلسطینی ناگسستة پابرهنه گان

 معرَه این اصلی سود جوی البته عنترهای .است بسیارخطرآفرین مملکت این

بود.  خواهند َسانی چه َه شناخت فهمید. وخواهید  خواهید ممان د رطول راهم

 دفن وممج   پیشه  همیشه رذیلت َه  قاضیانِ اینجا  جائی است

 .اند َرده را  صادر مداران فضیلت

 رذیلت  َه رومی شففود  امنمی مربوط  هم و دیروم امروم مسففئله  به این         

 الاشغ را  خاَم پر فضفیلت فرهنگ  تامیان  َه ریشفه در موهوما  یهود دارد 
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 ایبر  جائی چنین  در نظر شما به آیا .بود وخواهد بوده همین َرده  رومگارمان

 به را شففکایتش شففما َه ماند می و خِردآماد  مجالی تو و من انسففانی  حقیقت

 خود  فرمایشففی های َتاب   قاضففیان   با مملکت این در .َس  یا مرجعی بکنید

 ام را افغانیت حقوق و و حق مودتر بروید هرچه تا َنممی توصیه .َنندمی حکم

 بهدی تن بدلیل  را هم  آن مختصر دستمزد  تا  َنید  وصول نظر مورد شفرَت

            سفففالن در را بنده روم آن سفففخن امیدوارم. نکنند بیرون ََفت   امبفه مافوق

 ردمم این گور خمینی   َردم چه عرض َه  باشی داشته یاد به اداره خوری نهار

می دانید؟  امَجا فرمودید  وشففما  .ندخواهدََ عنفریب خودشففان بدسففت    را

 ودیداست. فرم َرده تن به سیاست لباس یک دین مدار ؛ امآنجاَه َردم  عرض

  یبزرگ َشور دریک وتلفن وگام وآب برق شدن مجانی  َردم  عرض چطور؟

         عرض چه فهمیدید حفاال .دهفدمی بزرگ ای ایران  خبر ام یفک ففاجعفه مثفل

                شفففمففا بففه َففه را  مبلغ برویففد همففان و عزیزم دوسففففت برویففد  َردم ؟ می

 سر عالاند. ف نکرده صدا سر پشت ام را شما تا  َنید  فرار مود و بگیرید دهندمی

 دارید میاد وقت خیار    ته تلخی به می فرمائید   تارسففیدن میل را خیار شففیرین

 .       عزیزم دوست

>< 
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 ...        373سخن 

 شیرینی .سفامد نمی پر تجربه  ناخدای  آرامی؛ دریای هیچ        

   معنویتی و هیچ .است شده نهان آن در َه رنجی است فهم  در

شعاردادن برای رسیدن به   .شودنمی حاصل تن؛ محمت  بدون 

شففعور   ام اعمال جاهالن اسففت. با شففعار نمی شففود ام دروام  

شعور عبورَرد. ورمش خِرد َن پسر جان  تا به ارمش انسانیت 

 فهیم گردی .

>< 

 

 

 ...       372سخن 

 َثیر ای عدهما   جامعة مانند ای  جامعه در وقتی جان   آقا       

 ا بهر خود  رقیب اجناس بهاء َشیدن تَنَزُل به با تا دارند  سفعی

 وعن اوضاعی  چنین در َه َنند  طبیعی است وادار شفکسفت 
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 .دشفف خواهد وابسففته  آن شففد  داده ارمش به نیز   َاال َیفیت

 اب اسففت  َه نیز  دقیقا همین گونه  مردم این ام بخشففی  هویت

  نسففانیا َیفیت ام را دیکتاتور  خود مقابل در خویش بهاء تنزل

یاد داشته ب  .َنند جلب دیکتاتور را خوشنودی َنند  تامی تهی

باش َه برای  قضففای حاجت  نیز به  مسففتراح هیچ  دیکتانوری 

پای  نگذاری  َه  تاوان دفع  مزاجت در َاسفففة دسفففتشفففوئی 

َففه بهففاء آن را  بففا جففان یففک بففار دیکتفاتورهم   عواقبی دارد 

 مصرف باید بدهی  . 

>< 

 

 ...     371سخن 

 وهیچ .نیسففت پایدار شففعور بدون داشففتنی دوسففت هیچ      

 .   شد نخواهد حاصل خرد  محمت شعوری  بدون

>< 
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 ...       374سخن 

 ینا منظورتان  ام نوشففتن بود  َه نوشففته من به با تهدید قبل  َسففی مدتی       

 شما َه است تی و  مِریّا مُور   منظور   ام  َه دادم جواب او چیست؟ به مطالب

 نمی اگربند   قدّاره  حَمّفالِ دادم  َفه ادامفه َنیفد. ومی فرو  مردم در حَلق

وانی  خ نمی و اگر برو بخوان   دانی نمی بدان   واگر برو فهمی

 های عصففاره و مبان دسففت ام دیگران   تا  بمان و ام جان  برو 

 نامای یک  واگرهیچ .شوند اختاپوسفان آسفوده شفما حماقتی چون

قفل   تانآقای آن های بیضه را  به سپردگیت سر  قالد   .َنینمی فهم را   مفاهیم

  رنهاستق َه .تر منظورشود آخر    پُرصواب درَتاب  هایتان صلوا  تا  .َنید

  ها ها   مخم شما   چون پایانی   چهار  پرانی های در  لگد   من   و تبار جگر من

  ابله وتبار درامگوش   شففما بدهم دسففت ام  َه ندارم چیزی من. اسففت خورده 

 آدمخورتان دین شففمشففیر و مرا  درسففایة هایم داشففته همه تاریخ   طول شففما  در

 شما اتمامن  های َینه منظوری َه به قرنهاست شمائیدَه این .اسفت َرده قربانی

 است  همة تمدن مرا ویران َردید. َرده شما را در خود  پنهان و تبارخون آشام

 چه من  .بینیدب تدارک مادرانتان حَصیلة نرمی بسفتری  به  تناسفلیتان آلت تا برای

رنای  اسففت بهتر ندارید  دارم؟  اگرشففما  منظوری منظوری      انمِریّاتت بروید و سففُ
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 متورم من  قلم پرورتان   در میر الماسنام   مبادا خُصیه  تا  .بزنید دیگری را جای

 .  گردد

گوسا  نابالغ  !  شما جماعتی هستید َه به عَر مدن در طویلة دین  خوگرفته ائید   

شفما را چه  به امور تحقیق.  بروید  و  ماتحت  گشفادتان  را   به سرمة  متولیانتان  

 ز  مدن  مداومتان راخصفیه بام مرهمی  نهید؛ تا  شفاید  سفوم  بواسفیر ناشی ام  تی

  درمانی  یابید . 

>< 

 ...          372سخن 

 یحصففح مالک . َنید فکر خوب اول.َنیمی سففوالی چنین َه خانم نامنین     

 بنده تا  ؟ چیسففت سففی بی بی  تلویزیون با ارتباط در شففما اندیشففة نبودن و بودن

 این  در سففی بی بی نبودن یا و بودن آماد: اینکه بعد و .َنم عرض را آن پاسففخ

 ندَمی حواله بنده امثال و من به نُوشی چه و یا  مند می من به  مخمی چه َشور 

ب  عجوم  فری این نکاح به را  خود    است بیزار سیاست ام َه َسفی پدرجان ؛

 اسففت. من نسففوخته شففما و من حال به دلش ملتی و قومی هیچ .َندنمی دعو 

 در این ای حشره هیچ پُرامشیره َه  هستیم ای خُمرهایران   ملت ما همه ؛ و وشما

 نوع ام مکنده حشرا  این چه .شودنمی پُرامشفیره  سفیر خمر  این مکیدن ام دنیا

 معیار اموری  و امری درهر بودن  بد و خوب .خارجی نوع  ام چه و باشد  داخلی
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 اولین روانشناس یک   خوانید  برایمی شفما روانشفناسفی.و شفماسفت من ذهنی

. است گرفته جای وجودش در  َه خوداوست فردی های ارمش امرالمم  اصالح

 واردگودعلمی   هسففتید درآن امروم َه  خود تربیتی های ارمش با شففما   اگر

 ساختار اسفاسفا خود گویندش  َه علم  َه روانشفناسفی می شفوید  آن هم  آن

 سیروانشنا .شد خواهید بامنده  علم آن در ورطة  حتم است  به وباورشکن شکن

شما   لیلیتح خرد بگیرید  تا یاد پس .قضاو  و علم وَالت نه  است تحلیل علم

 صد سی  یب باید عرض َنم َه بی: اینکه بعد  و  نگیرد قضاو  و وَالت رنگ

 بی بی   بگوئیم اگر .است خوب صد صفددر سفی  بی بی ویا . اسفت بد درصفد

 و مرا ملیت و تاریخ و مرا همة چون اینکه صرف به اسفت  بد درصفد صفد سفی 

 َند   درست نگفته ایم و اگر بگوئیم َه ومی خود مطامع قربانی مرا  مالی منافع

خود  وملت خود منافع به دلیل اینکه درفهم  است خوب  صد صددر   سی بی بی

این هم خوب نیسفففت. این همان  .َندمی عمل بسفففیارخوب  خود  ملی و منافع

 َودنی و جهل  .خبرند بی امفهم آن من مملکت  ردمدارانسفف موردی اسففت َه

 ارَ آنان .ندارد ملی خود خود  وهویت منافع به شعور و فهم است َه امملت من

 . دهستن وآگاه ای حرفه عقالنی  درَارخود  و درسفت بسفیار َنند ومی خود را

 ما آنان مصائب َنند  همهتصور می دارند  َه  مشفکل من داران ومملکت ملت

اگر هم چنین باشففد   بام من  .اسففت ممین َره جماعت بقیه و انگلیس و آمریکا

 یدَهبدان باید .خوانید می روانشناسی نوعی در این مملکت مقصرم  نه آنان. شما

 َسی َه .گویندمی فکنی روانشفناسفی  فرا را  درعلم تفکر نوع این و گونه این
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 حواله دیگران به  را  خود های ناَامی نفدارد  همیشفففه خود  فهمی براعمفال

 چشم ام را خود های وخطا .گفت باید جاهل جماعت را  جماعتی چنین .َندمی

 رطولمملکت  د این  سفیاستگزاران و مملکت این اگرحاَمان .بیند می دیگران

 اَردند و ت می فهم  دعو  و ورمی خرد سفر  به را ایران بیسفت سال  ملت این

 بلند شففدند  هیچنمی چپاولی و مال مصففلوبی و ادب َشففی  هنر حد  غرق این

 َه بینید می اما. َند ایجاد خللی مردم این فهم توانست  در تبلیغاتی  نمی گوئی

  حکومت مملکت دراین سال   چهارده شاه رضا .است آمده مردم این سر به چه

 َرد  تلف یاغیان عمر با   جنگ   در را سالش  1  اندی و  چهارده اماین َرد َه

           در . ایران ام  یاغیان  دسفففت َردن َوتاه و ایران َردن پفارچفه یفک برای

 تا  امروم  رساند َه جائی به هیچ  ام دوران آن در را ایران سفال 2 ام َمتر مد 

 ومار    جنگ  دانشگاه ورسک پل .  هستیم آن وارث شما و   من سفاعت این

 گترینبزر ام یکی امالک  َه ثبت اداره   احوال ثبت یا شناسنامه ومار  دارائی 

 َردن پارچه یک   سفراسفری های جاده آهن  بود  راه  بزرگ مرد این َارهای

 بوجود منظم و دسففت یک بیمارسففتان  آرتش و درایران  بهداشففت اداری نظام

 مالیاتی هائی شففاهی ده   با و خالی دسففت هیچ  با چیزی؟ با چه با هم آن آوردن

      َه رفت نمی فروش  به گونه  این به  نفت َه دوران آن در. نهاد بنفا  مردم

اعزام دانشجو به خارج َه متاسفانه بخشی ام همان دانشجوها بعد  .رود می امروم

 در آقایان این..  ها خانین  به این مملکت و حاَمیت ام آب در آمدند  ووووووو

 ولشپ فالن دالر  مرم  تا ای بشکه هر نفت با َردند؟  چه این بیسفت سفال  طول
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 و دنَر سانسور با َنند می تصور ما داران مملکت   هم ؟ حاال اسفت رفته َجا

 .نندَ حفظ را و مملکت ملت این تواننددیگر  می حیله هزار و َشففتار و حبس

ام  بعد  ملت دانند  این نمی و  بدانند خواهند نمی  مملکت این نادان حاَمان

 شففد رها حکومت اختیارشففان  امدسففت عراق  با سففاله هشففت  جنگ  پایان

 میان لیم های و سرمایه  غنائم تقسیم دلیل به فعلی َشور و حاَمان وسردمداران

مده  آ ومردم مملکت این برسر چه دانندنمی َه اند رفته فرو درخود خود آنقدر

 این شا و نتیچه . بود دیرشففده دیگر  خیلی بردند  َه پی موضففوع این به وقتی

 ملی رو ث درچپاول پروا حاَم   بی قلتی  ای؛ جامعه در وقتی .بینیم می َه شده

د  َننمی حبس بختی بد و فقر در را ملت َنند  ومی جهفد مملکتی ومردمی

 موردش اگرامصد ملت های توده َنند می انبار نجومی  َالن ثرو  وخودشفان

. درساننمی  مورد صد به   بشوند  خودشان مطلع َه موردش یک ام نشفود مطلع

 د  تادرَمینن مدام هم  َه خارجی دول است َه طبیعی .نشینند می قضاو  و به

 راه به تبلیغاتی بلندگوی ها وصففد بجویند   خود سففود ای بامار آشفففته  چنین ام

 نشففوند. دختر  دور مملکت و ملت  این چپاول َاروان ام  تا انداخت  خواهند 

 دی هرمور در َنید تحقیق و مطالعه َه است این جوان نسفل شفما وظیفة. عزیزم

 َه َن هتوج خوب .َنید عمل درست مگر تا وب فهمید و بفهمید بدانید مگر تا

 میکند؛ هدایت  فهم و رسففتگاری به را شففما َه امری َنم  اولینمی عرض چه

 ر قد مسففند در دین متولیان همین َه باورهائی اسففت برسففی و تحلیل و توجه

 ارمش این َنید اند  سعی داده امَودَی  رسفوخ شفما جان معنویت در نشفسفته
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 دینی َه بر مبانی اصول و احادیث .َنید بینی بام و َنید اصفالح خود  در هارا

 و حاَمیتِ قرآن  امویه اداره شود بهتر ام این نخواهد شد.

سفال خاندان امویه َه مخالفانِ سر سخت خاندان بنی هاشم  بودند با به 311        

دست گرفتن قدر  توسط فرمند ابو سفیان معاویه   با قو  و فشاِر تمام بر مردم 

                  مسفففلمففان شففففده و  احمق آن دوران َففه فففاقففد هر گونففه سفففواد و فرهنففگ  

               صفففلی قرآن را  بففه  هر ترتیبی  بود بودنففد حکومففت َردنففد.  تمففامی نسفففخ ا

جمع آوری و سففوماندند و  خود قرآنی به سففلیقة خود  نوشففتند و تحویل جامعة 

مسففلمان دادند  َه امروم شففما با َمی دقت می توانید تضففاد مطالب در آیه های  

             مکی و مففدینففه ای را در این َتففاب بففه وضفففوح ببینیففد. آنففان َففه می گوینففد 

قرآن تحریف نشفده است یقیناً اشتباه می َنند. چرا َه اللهی َه با این وضوحی 

و شفففافی می تواند َالمی به تضففاد بیان َند به درد سففتایش نمی خورد .خدایی 

َه حکم به َشتار غیر خودی ها  می دهد   باید یک جایش لنگ  بزند. محمدی 

ه ینه با جبر شمشیر و مور اقدام بَه در مکه شمشیر و سپاه نداشت  چگونه در مد

 َشتار انسانهای غیر خودی نموده است . و چرا ؟ 

َرد  اما می َامالً انسانی عمل   سال در مکه 31  و اهلل اسالم  پیامبر اسفالم        

 بزرگترین فجایع تاریخ را به وجود آورد.   سال در مدینه 31در مد  
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 تادیاس  َرسی اید به نشده استاد شفاگری در َه تا ممانی       

 نشده فافش  َردن قضفاو  در ممانیکه تا اینکه نکنید  و تکیه

 را خودتان هم َه .نشففوید نزدیک قضففاو   َرسففی  به اید 

 .ضایع   را دیگران هم َنید می خراب

>< 

 ...       372سخن 

 س قف تواندبانو  و هر مندانی  نمی نیسففت مندان قفسففی هر      

 ردَ     به  سَر  ها  قفس این  ام آموخته گانی دانش گاهی .باشد

 خرد چنین پرورش دانشفگاهی   توان  هیچ نیمکت َه َنندمی

 فشارها هر چهای   در هر جامعه .ندیده استخود  به را ورمانی

 شارف مدرسین چماقِ  ترشفود  غلیظ ها   و نابرابری َشفتارها و

 .گرددممان  پوشالی تر می طول نیز  در

 ودم خیلی  باشد  آدمیان امخونِ  نانش  تریدِ َه  آب ای سفره

 .....  َرد خواهد را  َور اشتها
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>< 

 ...     377سخن 

 : فرمودند َسی َه جَدّ توست ؛ به  بزرگم پدر فرمندم !  رومی          

 َنی   طالقه سففه تنت ام را  جهل  عجوم  توانسففتی اگر        

و  دائم ت همسری به را   خویش فهم دوشفیز من   تا  بیا آنوقت

 . دربیآورم 

 پیدا گذر  گنداب خودرا  ام مصرف بار یک گران جان این من!  جان دختر      

ان  جانت فهم شعور شفما  یا  به  .َنم مالیان مهمال  قربانی را خود ام َه نکرده

 ر سففف بروید و . باشففد داشففته شففعوری ندارید  َه جانی ندارید  یا  اصففال شففعور

دهید  شفففاید   تکان خردتان شفففده  درایوان َه هم بار یک را  برای حماقتتان

 بدانیدَه:  .شود بدور ریخته امآن سومتان  َمی انسان  متعفن ضایعا 

 .  شعورنیست مدرس مالی متشرعی   هیچ       

   انسان روب .َنندنمی فهم تو درخود َشاندن بیشعوری به جز اینان  رسفالتی      

 تعلیما  در نه  َن  جسففتجو خود انسففانی درخرد  را  خود اعمال حالل و حرام

 آنان  َُتب بشففر  در تاریخ مهمال  ترین َالن بیشففعورجماعتی  َه پا سففر تا

 .   است شده مجتمع
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 دهند . نمی توسعه فرستادن صلوا  با را  شعورِ انسان     

 رتانشعوو محتاج است .  برویدپرورش شعور  به ادراک و فهم وخردی بالغانه     

 سوار شما نگرد بر ای قالده نتواند َسی تا  دهید توسعهمختلفه  ا مطالعة علومرا ب

 هَ دینی . بکشففد طرف هر به  شففانگر معامله های سففلیقه طبق را شففما و َند 

 ولط در را شما  َند  تفهیم را داشفتن دوسفت شفما به   امروم تا اسفت نتوانسفته

 .  َرد خواهد خود قربانی ممان

َه   یکی ام وجوه ممتام ادیان  در این معنا خفته است  َه متولیانش   بدان         

با متوسل شدن به قواعد مکتوبی  َه سخت مدعی هستند  آن قوانین را امآسمانها 

اهد خوآورده اند  شعور انسانی ترا به فهم قضا و قدر و مشیت و امثال آن هدایت 

 محسففوب یلت الهی نیز  فضفف  و این معنا خود  برای مدرسففین دینی  یک َرد.

شفود. و نحو  تعالیم آنان به تو   به گونه ای اسفت َه با سفر پیچی شما ام آن می

قوانین و تعالیم   هویت انسفانی شفما    مردود   و شفما مستوجب  عقوبتی سخت 

هم خواهید شففد. امطرفی  مجریان آن قوانین   به اعمال آن مجاما  سففخت؛  بر 

 َنند . ام رستگاران نیز  قلمداد میتن و جان شما   خود را 

عنوان هر معجزه ای در هستی   نقض آشکارِ قوانین بنیادی درآفرینش است        

 َه ام امل برای ابد   و ام ابد برای امل   رقم خورده است . 
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            را َه تغییری قفابل غیر نظفام َفه گوئیفد می خفالقی َفه شفففمفا بفایفد چرا      

دیرین خود  طرح َرده اسفت و آن طرح را   برمبانی  ریاضیا  و َنه خلقت در

شر و آدم  ب به نام فیزیک و شفیمی  وغیره پی ریخته است   به خوش آیند حیوانی

  همواره    دین  و علمنباید َردَه نبرد میان تردید  نامی تغییر دهد.  

در طول تاریخ    به نفع علم تمام خواهد شففد.  همین نگرانی ام 

را    برای  ادیاندین امعلم اسففت َه متولیان  شففکسففت مداومِ

 َشتارِ خردمندان  هار َرده است  .

دین نهایتا مجبور اسفت تا در مقابل علم عقب نشینی َند  چراَه دالئل دین       

برای احرام هویت خود   جز اتکا به فرضیا  هیچ نیست. در صورتی َه  علم  با 

 تکیه َرده است .ی   به اثبا  آورده های خود ناتکا به دالئل و شواهد عی

یز  ممین ن سیار موجود میکروسکوپی چون آدم   در این َر  ممین  َه خود این 

ال این مهمال  مّذره ای  بیش در این منظومه شففمسففی نیسفففت  خرد خود را حَ

َرده اسففت  َه بت بزرگ قریش و یهوه درماند  قوم یهود   خلقت این هسففتی 

 را فقط به برَت  جثة  ذره بینی او خلق َرده است .الیتناهی 

>< 
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 ...         371سخن 

             بففا من  بود  بهففار رومهففای ام یکی پیش  عصفففر قرن نو  عزیزم !  نیم         

 َه یهنگام  ظهرها  بعد  روم هر  بزرگم پدر َه بودیم ای َافه عامم بزرگم پدر

 جمع به رفت  تا می خانه قهوه یا َافه آن خواسففت  به می بر خواب عصففر ام

 بارد   می باران َه ممانی حتی . بود تمیز همیشه بزرگم پدر .شود ملحق دوستانش

ند رفت راه می ودقیق آهسته می شد  آنقدر ما  پرامگل َوچک شهرِ های وَوچه

 .نشست نمی او گل  برَفش ای ذره  َه

 َودَیم بود  در شیطنت مرطوب َمیبود و ممین   آمده  باران هم روم آن      

 َردم لگد را  ها مورچه من    شدیم می  ها  رد مورچه  َنار النه ام َه هنگامی

َنی؟ می چه! جان پسففر :  آید گفت می یاد مرا َمتر َه تشففری بزرگم   با پدر

پسففرجان   وت وقتی َه بزرگ  گفت پدر نه:  دارند؟ گفتم پا تا چند اینها دانیمی

        توانیمی  چطور نداری   فهم  العاده خارق موجودا  این پفاهفای تعفداد بفه

    شففهرسففامی معماران ترین بزرگ اینان.  ر ابکشففی وآنها َنی را لگد     آنها

خلقت هسفتند.و جمالتی در این معنا َه در خاطرم مانده ادا فرمودند : این بشر با 

 و بزرگت پدر بسففامد َه ریاسففت  شففه وادعایش  هنوم نتوانسففته هیبت این

 میر  به یشترب بگیر  تا فرمندم  یاد  .نبرند خانه خود  به را  با خود گلی تو َفشهای

 یف  تعر ترا عرض تواندتو   نمی بلندی و  تو  طول َه .َنی توجه خود پای

       توآفریففده شفففده ای تففا در جمع مخلوقففا  عففالم  بففه فهم َالن خویش    .َنففد
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فهیم گردی  فرمند.  بیاموم  َه موجودا  هسففتی برای سففرگرمی توخلق نشففده 

انفد  تفا تواین چنین  برای پرَردن  اوقفا  شفففیطنت بار خویش  آنان را قربانی 

خودَنی. اگرَسففی به حقیقت  صففاحب شففعوری باشففد   باید فهم َند  َه این 

 د َند  . اوست َه باید قربانی مخلوقا  شود  نه مخلوقا  را قربانی خو

>< 

 ...     379سخن 

 .و چرایی آنرا جویا شده بودند دوستی درمورد نجس بودن سگ نوشته بود        

لهذا المم  اند.نجس گفته سگ را  دراسالم َه چراداند؛ ن یهیچ مسلمانشاید 

اریخ ت حقیقت. سگ بنویسم نجس بودن را در حکایت  مختصراین  تا  دیدم

تاریخ را قوم پیروم  خوانید. َه می نه درآن صفحاتی است.درپشت تاریخ همواره 

خواهید حقیقت تاریخ را اگر می ریالی نمی ارمد. چنین تاریخی به نوسد. می

توانید پشت ب تا سری بزنید.خورده نیز به تاریخ قوم شکست سعی َنید   بدانید

فهم َرد.  ن تاریخ؛ آن گونه َه باید   فهم َنید. تاریخ را باید   باجامعة آتاریخ را

د. اولین گردمی حملة اعراب به ایران بام ممان به قضیة نجس شدن سگ ها 

حمال  قوم عرب به دیگرملل  با ایران آغام شده. بعد امسقوط سلسلة ساسانیان 

ی برای ایرانرهبود َه اعراب به فکر حمله به دیگر ملل نیز افتادند. درآن دوران  

 ودب پرورش داده سگان چندی را  خود و اموال شامواح پاسداری ونگهبانی منزل

 ربهگسگ در میان ایرانیان ام احترام ویژه ای بر خوردار بود. او. َردمی ونگهداری
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میت به این اه ایران توجه َنید. ه های دور گذشتدرباستانی شد  حجاری نقوش 

اسنادی  حجاریهای باستانی  پی خواهید برد. در اَتشافا  باستان شناسی ونقوش

خانه ای درایران نبودَه هیچ  درآن دوران . وجود دارد دال برحرمت به سگها

. وعد  خوراک و سهم خوراک نداشته باشد و پرقدر  یاچند سگِ تنومند یک 

این سگها گاهی امصاحبان خود آنان نیز بیشتر بود. بیشتر مواقع   نه تنها امعاء و 

داند  بلکه گاهی جگر خام شده را به خورد این سگها میاحشاء  دام های ذبح 

 ها این سگ َهگوسفندان را نیز برای خوراک سگها  َنار می گذاشتند. چرا

حیواناتی  بخصوص .ندحیوانا  درنده بود و متجاومان اسلحة برای مقابله با  بهترین

یران ادیگر جانوران وحشی َه درآن دوران در و گرگ ببر و پلنگ و و چون شیر

َاراعراب   در دهکده ها و آبادیها جود این سگهایافت می شده است. و فراوان

این سگها  درمقابل متجاومان  سخت َرده بود.و غار   تصرف متجاومرا برای

 خود  درحمله های مکرر  اعراب. َردند دفاع میواموال آنها  امصاحبان خود

خسارا  جانی میادی  ودند وب درگیر ا  درمناطق مختلف ایراناین سگه مدام با

بزرگ درمقابل اعراب  یک لشگر خود این سگها درایران  وجود .متحمل شدند

انی  َارخانة حدیث سام ام   َهدیثاحاجعل  َه با این شده .شدمحسوب می

ح سگ مطر نجس بودن  ابن عباسها استخراج می شد ابو هریره و ابودُردا و چون

  اعراب .ایران واسالم پاگرفت وجا افتاد درفرهنگدرطول ممان فتواها این . شد

سگ دوام  عربستان به خاطرگرمای شدید سنددرتری هنومهم سخت امسگ م

 انهبیگ به نام سگ  موجودینگهداری فرهنگ  با اعراب اصالامآن رو  آورد. نمی
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بهانه ای برای عدم  شدَه اعراب  اعث جعلی ب فتاویاین  دورمی باشد.ص

؛ تحمیل نمایند. این شده َه تا امروم  ملت ایران  و ملت ایرانبه سگ نگهداری 

 مسلمانان  در باور نجس بودنِ سگ  مانده اند . 

>< 

 ...      311سخن 

 بتاما  نجا  َند؛ نجابت قرین را اسففت  میبائی قادر   عفت     

 نانیآ  همه. دارد پاس انسففانی  عفتی در را نیسففت  میبائی قادر

 به فهمی خود انسففانی فطر  مزین شففده اند   بهعفافی به  َه

 اند.  َمال یافته

>< 

 

 

 ...    313سخن 

َنند  هر می تن به  فضفففیلت لبفاس هفا  رذیلفت   وقتی      

 . خواهد شد  ممکن ناممکنی 



291 

 

  فهم را و دین شد   صداقت سفیاسفت آلود  َه ای اندیشفه      

  .َند نمی

 ان  درم لطف شما  داروی به من  جز  نشستة لکنت به عزیزم  مبان دوسفت        

 شود.نمی

 . َنم دوا را دردم سیاهة من َنید  تا مرحمت سیاقة  لطفتان را         

 هَ قومی .نیست و دین مداران اوباش  َاری َالش مداران سفیاست با مرا        

نسان ا  انسانی َند  شعوری به فهم می معاوضه خود دنیوی مقام با را انسان منزلت

  منزلة به  منی  شففعورِ چون شففود  برای دهانشففان خارج ام َه هرسففخنی .ندارد

 .         است محتاج طبیبانه  ای خانه تصوفه به َه فاضالبی است

>< 

 ...     312سخن 

 ی.  بی بَ َیکاوس داشت  بنام َه جد توسفت   دوسفتی بزرگم فرمندم  پدر      

 نظر ما دادند َهمی َسففانی را  به لقب این .بزرگ عنیی مبان  آذری)ترَی ( در

 ترین مَحرَم بزرگوار  ام این .بودند  گان ماده اشفففراف گی  ام خانواده  طبقة

منزل  حیاط ایوانِ در . رومی َالم صففاحب وانسففانی .بود بزرگم پدر دوسففتان

  مشفففغول   و بودم  داده  تکیه مانوی پدر بزرگم به  همیشفففه  ایشفففان  همچون
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     رار ح در  چائی َه  بود  من  ریخته برای بزرگ پدر بودم  َه چائی نوشففیدن

 حبتص هم با دو آن .دارد خاصی مز  و طعم باشد  َشیده َنارِمنقل  دم خاَسترِ

  ذغالی َه انبری به بود  و   بی َیکاوس وافور در دسففت َه درحالی. َردندمی

 هب بزرگم  رو پدر  َرد  می دود را  نشففسففته وافور  درخزینة  بود  تریاکِ درآن

تریاک  ینا  شیر   بخوردن اگرَسفی  تمایلی  !بَی آقا :وگفت َرد بی َیکاوس

 لحظه به دارم  دهد  ایمان اید  نشففان َرده وافور   جمع این درخزینة شففما   َه

 ت ماس حکایت مثل  شیره   در این .َرد خواهد تسلیم آفرین جان به    جان ای

 خود  سففففر تاریخ گمشفففد  حقیقت دنبال ها  به َتاب اوراق  درمیانعمری  

وافورِ  تریاک  در این عصفففار  را  همچون حالج و مولوی َالم وجان َردیم

 وافور خِرد فهم را  درََلففة تریففاک  وشفففیر  ائیم  َرده خِردجففانمففان  ذخیره

 ر جانِد شیر  تلمبارشده  این بتواند  درخوردنِ هسفت؟ َه سفوماندیم  آیاَسفی

و  بودم َوچک .دهد نشان   فهم  باغ در شفهاد  امخود  برای وتو شفهامتی من

 آن سففوختة عصففار  همچون  او  َالم گفتند   اما  شففیر  چه  َه فهمیدم نمی

 ربرس  موی امسالها َه بعد  وامروم  .شد ضبط در وافور  درخاطرم مانده تریاکِ

ر فهم ام   به َرده سفپید   ه عصار َ ای شیره. یافتم فهم    مُهرآن َالم به  سَر سفِّ

 تریاک  بر خوردن  اثر داغ بر وافور    در مخزنِ ََلة اسففت   و تریاک  سففوخته

ست. ا شده حاصل تریاک میادی  مقادیر امَشیدن شود  َهمی انباشفته هم روی

 َه.تاسفف تریاک ام خودِ وخطرناَتر اثرگزارتر  بسففی  این  َه دانسففتم نمی من

آن هسففتند.  خورند  َه نیسففت. اال َسففانی آن خوردن را  قوتی  به هرَسففی
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 دهَشففی ها مرار  مانند  َه می تریاک شففیر  آن به مَثَل  به  نیز  عارف جماعت

 شده آجین شمع و ام  اند  شده داغان نقره ام جماعت اند  تا خورده ها اند و داغ

 سَر  اراسر تا.  تاریخ در شده مثله بردار نشفسفته گان  و حالجان وام .  تاریخ گان

 .َنند  رسوا    را  مُهر شده به

را  َسی َند. تامی را    تدریس خرد شعوراست  َه َتاب عارف  عصار          

درخِرد  در  فهم وَشففف امور  درمانده  فهمی نباشففد  وقو  در تن  فهمی لذ 

 آن شففیر  همچون َهعارفان  َالم خویش خواهد شففد. درسففت به مانندشففیر 

 .     َرد خواهد خالص نابالغان را  در ورطة هالَت   تن و تریاک  جان

>< 

 ...  311سخن 

 ارسال یَس برای َه بود  مفصل و بلندی مقاله یک ام   بخشی نوشفته این        

َند. مدعی  پرگویی  َه حتی در فهم خویش  نزدیک خود فهم به  را  او تا شد 

 خودام اورا سود  َه نادانی و  بیشعوری   چه   بسفر می برد. اما نیز در عجز  تمام

 دورترَرد.

بخوانید  َه الیق ترین ها   در فهم این معانی هستید.  شما عزیزم این نوشته را      

 ام تا سطورآورده این  دل  هم  در نظر را مورد  فرد ها و مطالب ونظرا  نوشفته
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ذیر نادانی درهرَسففوتی  امکان پ.  باشففیم تهداشفف فهم بیشففتر او  گوئی تناقض به

 است.

 ندسیمه فوق َه.است بیشعور َمال دید  به نظر آدمی دانشفگاه مورد فرد         

 هب تصففمیم ودوباره اسففت. َرده اخذ معماری دررشففتة ای امطویله قبال  را خود

 اسففتادی به به نظرخودشففان دراولی.را دارد دیگری ای دررشففته تحصففیل ادامة

 .آید  عالمه گی نیز نائل درجة به دوم مدرک اخذ با خواهد می و اسففت رسففیده

سفواد و شعور او را  معین می َند. به نوع  او  میزانِ بیان او  وادبیا  نگارش نوع

 ادبیا  او   و نگارش او  َه درمیان متن  نقل َرده ام  خوب توجه نمائید . 

 : این گونه نوشتم ایشان به       

 فهمو بخوان و بخوان فقط شما .  اسفت تمام َالمی نوشفته این َه هرسفطر        

 فیمعر من به َه ام شففما اما .نیسففت پاسففخ به نیامی  هیچ مرا َه َن و فهم َن

 تربیتی را امباورهای   ذهنت  مرقومه  تمام این  در خواندن َه خواهممی شدید 

 اندامروم ترا در خودگرفته َه درشماست   و تا  والدی های وآمومش و اَتسابی

 واال هیچ  نخواهی فهمید  . .َنی خالی

 درتو نویسفففم  هیچ می َه معانی و َلما  و این تو در تو  خالی جزتو  و      

 .است ای مرتبه چه را فهم فهمید َه نخواهی نماند.َه
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 اناست  عرف فهمیدنی نیسفت  بلکه خواندی نشفناسفی  روا علم َه همانطور      

 ا  بار خواندن رنج َه باید نیست  اسفت  خواندی علم این بزرگ خواهر نیز َه

 . فهم  بامرسیِِ فهم به شاید َنی تا شریک   فهم ومخم درک درد

 بگشاید. تو روی به جانت  فهمِ بانوی   را این حرم  درهای شاید تا         

َنم آنچه ام این نوشته ها  خواهی گرفت  مطلبی اضافه فقط. بخوان پس           

 با تعریفی َه در توست   بسیار متفاو  است .

 شماست  امروم درذهن جمال  َه معنای َه اید َرده فکر گاه آیا هیچ            

 شما وجود دارد؟  درحال حاضر  درجان باشد  َه چیزی آن سوای است ممکن

 النیَ بار عاطفی حد این تا را َه نجابت ام تعریفی امروم به  تا  شما آیا            

 تا  اید؟ نموده عرضفففه جهانی  محاَم اسفففت  برای گذاشفففته برجای درشفففما

 انسانی در جهان  تعریف محاَم این  همة نکنید؟ آیا تردید  آن وسقم درصحت

 ؟ اند خود  مَمهُورَرده  صحتِ مُهر نجابت   به ام شما را

 ردینام و مردانگی  ؟ را چگونه تعریف می َنی ؟و تقوا وعشق را  شرافت        

 می  چگونه را و ناموس را غیر  ؟ چگونه را نجیب ؟ نا را ناراسففتی و راسففتی ؟

 تعریفی شففما چه .را گان واژه این چون هزاران     ...و و َرد؟و تعریف شففود

 ؟   برای آنها دارید خود درذهن
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 ای شففناسففنامه خود درذهن ای واژه برای تا اسففت  آمده پیش حال به تا آیا        

 به جهانی محاَم هویت آن واژه  در بفاشفففید؟ َه آن واژه   و دیفده تفدارک

 باشد؟ شناخته رسمیت

 ؟ اید َرده  وجمال  فکر وَلما  ها واژه  هویت به حاال تا        

     .. .َنیم می تکرار همیشه  وار طوطی را ومعانی این َلما   آدمیان ما چرا       

یب   نجیب ؛  نا نج   معرفت بی. با دین.  دین بی. نامرد  شرف  بی.غیر  بی       

 .  دین مدار و المذهب  و غیره را 

برای  خودتان  و  در حال تا    را ها واژه این چون  هزار؛ و  هزاران معنای آیا       

 ؟  اید َرده تعریف خودتان 

 .... را داشتن ودوست  َنی می معنا چگونه را عشق       

 . بخوانید حاال      

 :  َه بدانید      

 . تنیس درست هرمیبائی میباست   ولی هر درستی  حتما      
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 فهم در آدمی َلیدرستگاری َه.َن درخاطرحفظ همیشفه معنارا  برای این       

 ها میبائی فهم را صففرف خود   همه  َه اسففت  َه: آنان شففده نهان جمله این

 . . شوند می غافل بسیار  ها  درستی درک ام َنند  می

است  اما این گونه نیست َه شما تصور  ساده بسیار جمله  به ظاهر  این فهم        

 ظاهری اَرد  ب توانمی تشففبیه  میبا بسففیار  جوانی به     را جمله ماهیت. َنیدمی

آن  درون ام شما هیچ فهمی اما. اسفت َرده حبس خود در را شفما جان میبا  َه

 . ندارید جوان 

 .  اسفل به درونی   ولی دارد َمال به ظاهری      

 .  پَلشتی  به درونی ولی  جمال دارد  به ظاهری      

 حمففل خود  جففان در  َثیر  را تعفنی  میبففا   بففا ظففاهری  َففه موجودی       

  ؟ َرد خواهی تعریف َند.چنین موجودی را چگونهمی

  ؟ بود خواهد موجودی  چه چنین شما ام میبائی وفهم     

. یدباش  پروریده درخود را درسفتی ها جان اسفت  َه فهم قابل ممانی میبائی      

 شعور انسان است. اَمل درستی   ذا 
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 وانده اینخ و نکرده بام َتاب  تا مانند  .محتوا برآن  مجلدی است میبائی اما      

می  ار َتابی جلد و صففحافی طرح فریب َه َسففی . رسففید نخواهی او فهم به

  .داد  خواهد دست ام را معنا   خورد

 : بعد اما و     

 یمخرب انرژی و بار منفی چنان و َردم مطالعه را شما مکتوب لحظه همان من     

 و.  نمَ ارسففال پیامی و پاسففخی هیچ  نتوانسففتم َه شففد قفل جانم  در امَالمت

   فهم این هب َه چرا.  بدهم پاسخی نتوانستم و شدم   بسته شما با در ارتباط َامال

 َند  همف را میبائی مرم  این به تا   انسففانی اسففت  ممکن چگونه َه نکردم  فهم

 .َند به این نارسائی ابرام ها  َالمی درستی در درک اما

  مینیا چه را شما  اید  شده   غافل من َالم درستی فهم ام حد این تا شما اگر     

   ؟  من است  َالم میبائی به

 .   همةآنها  معناست َه .منند می رقم خِردم های درستی  مرا   َالم میبائی    

 .شدند نمی ها  ماده میبائی این نبودند  من در ها درستی آن اگر    

  ؟  دارید فهم میبائی نیامی به َنید  چهنمی فهم را َه اصل  شما    

 .شویدمی  نشئه  َالم امآن خودتان بقول به َه   
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 حبس میبا فهمیت  به درَنار را   هایت درسففتی فهم ام مهمی بخش شففما     

  دانیدنمی را این ایی وخودتان  َشیده

 .  گفتم چه َه باشید دانسته َه دانممی بعید      

 نیز ینا به   بعدا باشففید َه  داشففته نیز را َلیدی جمله این چرا.  گفت خواهم     

 .  رسید خواهیم

ا  ر معنایی وهر معنایی  را تعریفی وهر تعریفی  را واژه هر     

 سانیان حرمت به بودن مقید  معرفت  فهم عرف .اسفت معرفتی

د  خواهمی انسانی  شعوری متعالی حرمت فهم. است خویشفتن

 یندگو را می این شففر  خیرو بین تمیزی انسففان  یعنی شففعور و

 و  معنا  تعریف داریم َالم این در جمله سففه. شففعورانسففان

 .  معرفت

   َه وخواندید  شففنیدید در هرَجا و هرشففرایطی  امَسففی  ممان  هر اگر        

 َه می انگارند   بدانید هیچ را  به ماده جهان  جهان گرایان معنویت و عرففان

 شففمارا  ات .اند َرده تن معرفت   به لباس هسففتند  َه بزرگی  گویان دروغ اینان

 وخردتان  جفان معنفا  درگلوی این فهم نگفذارنفد  َفه. َننفد درشفففمفا  تمفام
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 برای هَ بهتانی است و   است. بزرگ بس دروغی این   َه برود فرو وشعورتان  

 شده است.  در مکتب عرفان    اختراع پالوده ورمان وخرد عارفان َردن آلوده

    است این َالم اصفل اندیش   خوش  انسفان یعنی عارف       

 و ریش و َشکول واقعی  عارف و    عرفان.  نیسفت این جز و

 تننشففسفف خود در عرفان   نیسففت نشففسففتن درخانگاه بلندو موی

 هَ َسی.است فهمیدن خود   ام است نشفسفتن وباخود  اسفت 

و با  جهان   را   دراین خود را  وشعور وخرد پُر بار اش اندیشه

اسفففت  و همة تعالی جان  رسفففانده تکامل جهان   به ابزار این

 می تواند است  چگونه به بلوغ رسفانده  جهان   در این خودرا 

اسففت پ  عینی جهان اصففل  این در خود َه جان فهم مادر  به

 واقعی  عارف بدانید    پس  به آن خیانت ورمد.  َند  و شففت

 راوسففتد  وآنچه متعلقاتش تمام با جهان را َه َسففی اسففت

 دهد.دارد و مورد حرمت قرار می دوست بسیار
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 اصففل. نیسففت جهان  وابسففته به عارف؛ :َه فرق با این         

 تس دنیا این مادر َه این پستان ام را خود اینجاسفت  و مطلب

 عوام خالف بر .  اسففت   جداَرده دراوسففت َه هرآنچه و با

دانمی ج پستان  این عمر  ام پایان تا وگاه . اند چسبیده بدان َه

 یهست مرامی َه باشد  دراین و دین و لباس درهر عارف .شوند

 جهان این حرمت یعنی َند می فهم مادر را  بسففیار این حرمت

 .دارد   او سر درآستان جهان  بوسی دردست  ومدام  را 

 .اردند را  دردهان مادر این پستان دیگر فرق َه این اما  با        

  رقف بسیار َردن  دنیا  ترک با معنا  این .خوردنمی اورا شفیر و

 .َند می

 مقید دارد و بدان دوسففت بسففیار  را    دنیا حقیقی عارف       

 ؛ مورد توجه را هایش مشتی و میبائی و را طبیعت همه و اسفت

 انسففان  .نمی َند  گرفتار  آن در دام خود را قرار می دهد. اما

هنوم   وعوام .است دنیا  واَرده شیر را؛ ام پسفتان عارف  خود
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 دین را  برای دنیففا عففارف .مکففد می پسفففتففان  شفففیر این ام

 خواهد.می  خود  دنیای را  برای دین عوام  اما.  خواهدخودمی

  َُشففتن این چه .َُشففدنمی بهشففت  آدم به رفتن برای عارف

عارف انسففان  .باشففد  وچه این َُشففتن  معنوی باشففد  جسففمانی

 ود  این  میان  فهم به ممان َِشفت می َند  آدم نمی َُشفد. هر

 نسانا معنویت برای جهان...   اید آموخته بسیار رسفیدید؟  معنا

 برای دین َه گونههمان . ماده  جهان  برای  انسففان اسففت   نه

 .دین برای انسان نه  است  آمده انسان

َند  تا  تو خود را برای  او   قربانی دینی َه ترا مجبور می       

 شففما اب این غیر به  َسففی َنی  یک جایش لنگ می مند. اگر

 و یا ندارد  فهمی  عرففان ام معنویفت یفا گففت  بفدانیفد َفه

 پنهان معنویت پناه در  خودرا َالش  َفه دروغگوی اسفففت

 اه خویش  توشه سود اطرافیان  برای ام جهل اسفت   ا َرده

 .     َند فراهم
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 ما شما فهم سرشار ام  َه اول بخش  َردم شما را  دو بخش های نوشته من       

 ینا نوشتن به  مرا َه چیزی است  دوم بخش و .است معنویت و انسانی احسفاس

 . َرد وادار مرقومه

   مجددا تا  َنممی ارسال خودتان برای  را شفما مکتوب   ین اول بخش در       

 طلبم فهم امخود   بیشففتر شففاید تا  ..  می نویسففم  بخوانید َه ها متن این در دل

 :                      بودید نوشته شما. َنید

 د م   این شدی نزدیک من به میاد رومخیلی چند بودید: در این نوشته )شما     

 مد َهیم تلنگر بهمبود و  وجودم توی خاصی حس  باشما  آشنایی ام قبل اخیر  

 با من ... ودب اتفاق همون شما با آشنایی شاید...بیفته برام  قراره خاص اتفاق یک 

 یخیل مطمئنا..من اما...شففیرین ولذتی ام هیجان پر میشففم هاتون نوشففته خوندن 

 را عرفان لذ  و نیسفففتم عارف شفففما مثل...هسفففتم جهانی این درگیر  عوالم

 ..  .نمیبینم بزرگی چالش همچین آماد  را هنومخودم اینکه حقیقت...نچشیدم

 رد  نابخردی انگل آنقدر . بیشعوری است سفرشفار ام شفما عزیز  جان خانم       

 شعور را حلقوم َُلفتتان شفعارهای   .اید شفده خود منگ َه  دارد حضفور شفما

 .   پاره َرده است 

 اهجایگ اینجا ؟  َنیدمی صففحبت شففعاری چقدر َه هسففتید آیاشففما  متوجه      

 .شعار نه  مستراح خانم شعوراست 
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 درسففتی معنای ها واژه ام   اصففال شففما   خانم  نیسففت بزرگ لش عرفان چا    

  روممر  امورا  تا  اید را  فقط آموخته ها واژه شفففما .  ندارید خود  درخرد

 .  َنید درمان را شعورتان نه  دهید  سامان خودرا

 آن هب هرَودَی َه است فهمی ترین ساده نیست ؛ َه بزرگ چالش عرفان      

 خرد است  بودن  پیرایه بی بودن   و وساده  بودن  شفاف و آن است.  شده آلوده

 .    است بودن درَل  مثبت و  است بودن غش عارفانه  بی

 هایآ مند  َهمی نهیب  شما به شما  درون  بیشفعوری باره  گوئی یک به اما     

 را  خود بودن من همة داری ه َ باش ا  نشفسفته در خود   منِ آن   مراقب آدم

 را  دیدبو یافته فهم آن به َه خود  ام بیرون به آنکه بی وشفما .دهیمی دسفت ام

 چه َردیدَه فراموش  واصال  خود خیزمدید  درون به  باره یک  به  َنید  فهم

 نوشته ینا با ربطی هیچ فوق َلما  آن. بخوانید را خودتان مطلب َنید.  عینمی

 تهنوشفف فهم به باشففد شففما در شففعور ای ذره بخوانید  اگر خودتان .  ندارد هایتان

 .   یافت خواهید فهم خود های

 جایی َه تا نکنم عاطفی مسفففائل درگیر را خودم دارم بودید  تصفففمیم شفففمفاگفته)       

 انهومتاسف بخونم دادم دست ام فرصفتشو انگاری سفهل با روَه درسفی دارم دوسفت...تونممی

 عاشففق من...بخوانم میخواهم َه را درسففی  خواهم بار می این  ولی  خواندم دیگری درس

 بخونم  ( هم را معماری رشته بتونم َه اینه  خواستم همه و ایرانیم  بناهای
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مهندس. مدرک  َرده خانم. خانم تحصیل  است صففر شفما َالم ادبیا  )       

تحصفیلت را بر دروام   مسفتراحی  بیاویز  تا مگسان را صفحه ای باشد برای دفع 

 (فضوالتشان   

 مسیریابی  عقل خوام می عمد  به   َه منه  مندگیه  ام  ای برهه و ادامه داده بودیدَه : االن    

  رو اینو من اما .مندگی خسففران یعنی  این عرفا وعشففاق اعتقاد  به  دونممی ...دل نه برام   َنه

 .  َردم انتخاب

 نای به قلمی  شما چون ای َرده تحصفیل  َه خانم اسفت تاسفف جای واقعا     

 ( دارد مهملی

 ی یمهن َه حد اون تا َنم رها رابطه  این توی مو  خود تونمنمی من   استاد: بودید نوشته      

 .. باشم شما

 اداسففت یه عنوان به باشفید درَنارم دوسففت یه عنوان به دارم دوسفت : اما بودید داده ادامه و    

 وهام نوشته شما  دارم دوست من...   بشم لذ  ام وسفیراب بخونم هاتونو نوشفته دارم دوسفت

 . َنید گوشزد بهم اشتباهاتمو  و بخونین

 ایه امگفته .عزیز  خانم بودند  شففما متناقض  همه َالم های نوشففته  این         

 ا ادبی چنین بیشففعوری اصففال چیزی می فهمید؟ هیچ  ؟ فهمید می چه  خودتان

خو  شما آیا .دارید درخود  عالیه تحصیال  مدعی شفما نداردَه درخود  مهملی

 .ندَمی غوغا شما فکر و تضاد  درگفتار ؟ اید نوشته چه شدیدَه دمتوجه
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 اینو  گرفتن  نادیده  آنرا َردن  و قبول را مطلب ردَردن  آن را مطلب این      

 همة فهم به باید اول:  َه چرا .شفماست خرد خامی ام ناشفی همه   َردن نقد را

 بگیرید تا مدد به شعور را فهم  آنگاه  درَمال و باشید رسیده خودگفتید َه اینها

 .  َنید تائید یا ردآن به هرامری  حکم و ناشدن نبودوشدن در بود و

  دارید؟ فهم خودتان فهم به خودتان شما   خانم واقعا    

 البته اگر بدانید  . .  بدانید تا داد خواهم توضیح من    

  رفا ع  اعتقاد به :  بودید  گفته جرا  به  ؟َه  دانید می چه عرفان ام شففما          

  مندگی و اال آخر ...... خسران یعنی این

 لمع َسب َه است آموخته شما به   ای گوساله َسفی وَدام چه پرسفم می     

 است؟ عمر خسران عُرفا   نظر ام  معرفت 

 شففما عرفان  درگوش مبانی عنوان تحت را اراجیف این  گوشففی درام َدام      

 این ؟ در خوددارید ذلیل خرد در عرفان ام فهمی چنین شففما اسففت َه فروَرده

 صففرف را خود گران خردمند عارف  اوقا   قدریک  به َه َی هسففت جهان

   معرفت و علم  فهم بدون مگر   جان دختر  ؟ باشفففد نکرده وتحقیق مطالعه

 . ؟  َرد فهم توان  می   را معشوق
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 سففود دهند  َه می  اشففاعه  فریبکارانی   آن را مهمل  های بامی  دالل این      

 .را برای سود جویی خود شما واطاعت می خواهند خود  دنیوی

 مرع  خسران ام دنیا دست َشیدن َه اسفت گفته شفما به واقعی عارف َدام     

 َه  دسففت بدان  انسففان  ای گوید  َهمی شففما و  قویا به دقیقا  عارف ؟ اسففت

 . است عمر دنیا  خسران َشیدن ام

 . است شسته دست است  عارف  امدنیا نکشیده دست ام دنیا عارف      

 چشم های خود  به دارائی همه  به دارائی َمال در   اما دارد چیز عارف همه      

َند. چون خودِ انسفانی  او   مهمتر ام داشته می و تحقیر آمیز می نگرد و نظر َم

 های موجود دنیاست 

 یا گرسنه درَنارش َه این بر مشروط خورد   اما می را غذا هترینبعارف        

 نماشی بهترین  .داندمی  احترام مورد را عالم مواهب همه  عارف  .باشد نایسفتاده

 َنید سوارمی باشد  اورا ایستاده خیابان َنار در َسی اگر شوید   اما می سوار را

دسففتش به َشففادی  ؟  باشففید گرفته را مطلب امیدوارم .و به مقصففد می رسففاند

َه داشته باشد . و اگر نداشته باشد مدام در   دروامهای عالم است . مشروط به این

   به تمام است .نیتش بخشنده ای 

 ....   به تو می گویم   سادهبسیار به مبان این مطالب را من       
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م ا است  َه جاهل  الناس عوام این .َنید گوش هم َنید وخوب گوش پس      

 نه   اند نشفسفته درخسفران موجوداتی َه هسفتند اینان .اسفت َشفیده دسفت دنیا

 را همه و را دارد  وطبیعت دوست بسفیار    را هسفتی و  را  دنیا  عارف.    عارف

 را. وهمه

 : بعد اما و       

 امورمی این مدعی فهم را خود شففما َه چرا .بگیرید من ام درسففی خواممی      

 .......دانید

 َردم عرض  هم ق بل درنوشتة و. دارد َفه دو عارف یک امدیدگاه انسفان      

 .یعنی انسان خوش اندیش   عارف َه

 ومعرفتی   علمی صففاحب َه   این شففود  مگر اندیش نمی و انسففان  خوش     

 دین ومقام درهرمنصففب .باشففد آموخته درس انسففانی علومی وام .گردد انسففانی

 . باشد َه ومدرک وشغل

و   ممال  هر دو  دنیوی  یا مادیت َفة و  معنویت   َفة ام: دوَفه  عبارتند این    

 عارف شدن هستند .   ملزوم
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 هَ َسی .دیگری است دوَفه ها خسران ام این هرَدام جاهل بودن  به فهم      

 یعنی امجهان وغفلت شودمی غافل جهان فهم  َند  ام پروارمی  را معنویت مدام

 .خود   دیگر نیمة  َردن گم

 این.است َرده خود را دفن معنویت َند  می فربه خود را دنیای َه و َسفی     

 . دیگر نیمه شدن گم یعنی

 .  میاد و نه .َم باشند  نه استوار باید قاعده یک به دو هر     

 ؟ و عشق  را تعریف َن. چیست عشق  َه َنم می سئوال شما ام من حاال     

 امر  مطلب  آنگاه و  دهید پاسففخ  من  به این سففئوال مطالب خواندن ام قبل      

 ؟ دارید خود درذهن عشق ام تعریفی بگوئید ببینم چه بخوانید

 : َه گوییم می ما      

 وعلوم علم َسب یعنی    عشق و داشتن دوست       

 تکامل یعنی   عشق و داشتن دوست       

  وارستگی  یعنی    عشق و داشتن دوست      

  فهمی خوش  یعنی     عشق و داشتن دوست     

  رساندن بلوغ به را فکر خود یعنی    عشق و داشتن دوست     
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   َردن فهم را فهم بلوغ   یعنی     عشق و داشتن دوست      

  رسیدن معنوی  بلوغِ به یعنی     عشق و داشتن دوست     

   َردن هضم درخود را آفرینش فهم  یعنی   وعشق داشتن دوست     

 در هن و   َردن فهم خود انسانی بُعد در را دنیا  یعنی عشق و داشتن دوسفت       

 َردن. فهم آدمی بُعد

 فهم  معنویت جان خود  در را خالق ذرا  عشففق   یعنی و داشففتن دوسففت      

  . َردن

  نه و دیر نه  و درمسففجد نه . درَعبه اسففت  نه عشففق   و داشففتن  دوسففت      

. و اصال خدا در منِ  من  او در من و است من و با  من است خدا در درَلیسا.َه

  است .

  ا  همه و  َردن طی را عمر   مام نشاط  در وعشق    یعنی داشتن دوسفت     

 .   شدن غرق ناتمام وجدی در

 . نیست  ماری و عشق  گریه و  داشتن دوست     

   نیست. شدن مندانی تن غربت در عشق  و داشتن دوست   

  نیست. تنگی دل عشق  و داشتن دوست    
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  . نیست قراری    بی عشق و داشتن دوست    

 . نیست شدن بیگانه خود عشق   ام و داشتن دوست     

  نیست. فریبی خود   عشق و داشتن دوست     

  نیست. َردن نهان دل خانه در را اندوه   عشق و داشتن دوست     

 . نیست حرمان و سرگشتگی و انتظار   عشق و داشتن دوست      

 مندمی برجان خراشففی َه معانی امآن یک هیچ   عشففق و داشففت دوسففت       

 . نیست

 ذراتی آن همة . با توست خود ام تو  خود فهم یعنی عشفق و داشفتن دوسفت     

 .   است آورده پدید درخود را  هستی جهان و ترا  َه

 گلی همچون همیشه  را  داشفتن دوسفت و َند می فهم را عشفق َه َسفی       

 د وخر بلبالن صففدای خود  به تن درمرغزار و خود  درون باغ در میبا و شففکفته

 سپری عمر  نشاط  و ام مندگی سفرشفار تعقل سفار درخت سفایه در جانش  فهم

 َندمی

 این َه آن اسففت؛ نه ورمیدن عشففق و داشففتن دوسففت واقعی  معنای این      

 دانید  .و شما ام آن می .دانندمی  نادان جماعت
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 .َنندترید می عشق درَاسة  را خود های فهمی این جماعت  َج      

 . عاشق ذهن در است خرد ومعشوق َمال .است بالغ موجودی عشق       

 .گفت نباید عشففق را  َه عاطفی لگردهای و  ها مدرسففه  بچه گیهای هرمه       

 . اند ادهد پیچ عشق مرین درصحیفة بشرهستند  َه غرائز اوراق ام مهمالتی  اینان

 این .  َنندمی معنا و  و و وجدائی ورنج ودرد در حرمان را عشفففق ای عده

نند و َنمی فهم را عشق هسفتند  َه  هائی جنبانک ماتحت مشفتی   ابله جماعت

 آنان.هیچ معرفتی  بر معنای آنها ندارند بدان ادا می َنند  اما  را اند.َلما  نکرده

 و آمیزند می هم در عشق و داشتن معرفتِ دوست با  را خود دنیوی تمنیا  حس

 .گزارند می عشق وحرمان درد  را  نامش

 را  ام همگان بو  َه خوش  گُلی است نیست  عاشق دردی را واقعی عاشق       

 باشففد وصففال تن به َه  متعلق شففود. عشففقی حاصففل خوشففش  مسففرتی بوی

 تر. خوش جانی نه.طلبدبسترمی

 جان وصال شد. خواهد قبل ام روم نوتر طلبد  هرروم  جان وصال َه عشفقی     

 است. َردن  فهم را خود محیط و است َردن فهم را خود همة:   اینکه  یعنی

 . درد و حرمان نه. شوراست  و  وجد هست  هرچه عشق      
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 تو   در است معشوق جمال شوق و تو  وذوق در خودتوست َمال فهم عشق     

 . توست در تو خود بیشتر فهم َردن  برای طلب را معشوق وصال و

  دارد دختر جان؟ شعور؛  درد این َجای    

 ایتبینه دیگری اسففت  وفهم گرائی  معقولة اید خرد امخردگفته شففما خانم     

 یا معقوله . اسففت َشففیده درآغوش مرا هسففتی ؛ َه  الیتناهی وپهنای آفرینش

 .  دیگر

  قاعد   هب اید َرده فهم شما  َه   بینی  جهان آن با  بینی جهان این میان فرق      

 یفیتعر را واژه هر  گویم می َه اینجاست .دارد وجود فاصله  ناتمام هستی یک

  حظی برآن را عوام معرفتی اسففففت َففه را معنففائی هر و معنففائی را تعریفی و

 .   ها نستاده مدرک غیر چه و چون تو   ای ستاده مدرک چه.نیست

 . است خویشتن فهمِ به بودن  مقید   معرفت فهم عرف     

 و داشففتن ام دوسففت مسففرتی َند  هیچ نمی فهم خود را َه َسففی     

َس َه خود را دوسفففت ندارد   هیچ  ندارد. خود درجان عشفففق

 .َس و هیچ چیز را نمی توند دوست  داشته  باشد
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 و گرائی  اندیشففه و  و خردورمی وآگاهی معرفت و عرفان و اندیشففی خوش     

  نمم می مثال  . نیست احمق فهم درحوصفله َه . دیگری اسفت   مقولة افهام فهم

 .   گیرد جای مطلب تا

 چه عنیی معرفتی است را معنائی هر و معنائی را وهرتعریفی تعریفی را هرواژه     

 ئینو فهم  با  دهیممی گسترش گان واژه را  ام  خود فهم دایر    ما َه هنگامی ؟

 .  شویم می شعور مواجه  درحیطة

رقی ف  دانید  چهمی هسففت؟ واقعیت و حقیقت میان فرقی  چه...مثال عنوان به      

 وجود دارد ؟  این دو   میان

 با بود  َه ما  شففده نهان  سففنگ دل در َه ای اسففت شففیشففه مانند به واقعیت؛ 

 َنیم.می آن  جدا را  ام سنگ   ام معدن  شیشه آن استخراج

دست  رد امروم َه لیوان  را و  استکان سنگی است  َه ما شیشة وحقیقت  آن    

  داریم ام آن استخراج َرده ایم.

 ومعلوما  است.ب اید عرض َنم  اطالعا  ؛  اطالعا  میان فرقی بام   چه و    

 نیم َمی َسب ام محیط عمر وگذر ومطالعه تجربه اساس بر ما َه اموری است

 ام شود.َهاطالق می اطالعا   ام آن و شما  من استفاد  شیو  به    معلوما  ولی

همت  خود  در شعور  پرورش  اطالعا   درخرد خود  به ترَیب آن با

 درخود  راه یابیم . َمال فهم  تا م.  گذاریمی
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  وانیمبت رسید َه خود  خواهیم با و محیط بامحیط  خود  معرفت به  ممانی ما      

 ما در معرفت فهم توان آنگاهَنیم.  تعریفها را  معنا را   عریف؛ و گان واژه

 .     گیرد می شکل

 .داردن نهند می او  برگرد  َه پاالنی بر  االغی   فهمی هیچ      

یة  اما  قدرِ دو به َنی  لگدی  لمس را  او (  خایه )  اگر  خُصففَ

. ندچونین هسففت نیز آدمیان بیشففتر. َندمی پرتاپ  خود  قامت

 َنی  هیچسوارمی شفعورشان را  در سفنجیده همینکه  سفخنان

 د قاع به َالمی  اگر اما  .َننفد نمی ابرام َالم  برآن فهمی

 خود  ام قدر دو قامت خُردَردی  به ای   درگوششان  خُصَفیه

 .  َشند می نمایش   به خود ام گران وذوقی جهند  می جای

    خاَی َر  این در هاست  َه فهمی َور  همین خاطر به      

 بند  و متولیان دین صففففت  ام قداره سفففیّفاس قلیلی همواره  

 . گیرندمی َالن   سواری َثرتی
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 واهیدخمی  َه چرا نمی َنید  امور عاطفی در گیر ِ  را خود بودید  َه نوشته     

 َه یعاطف درگیرمسائل را خود َه َسی  گفتم.شوید معمار مهندس

ر د خردش  َه باشففد  داشففته یقین . َند نمی دادم را شففرحش

 .است غُل

 تعریف شففمارا انسففانی منزلت تنهائی به خرد شففودمی مگر     

هر  و هر دو با هم . واال . و خرد احسففاس یعنی انسففان ؟  َند

 . دارد خود؛ قدرِمعاش به  پائی   شعوری چهار

 وشففعوروتعقل اسففت تعقل ام خالی شففعور  بدون احسففاس      

و  فالَت   برهریک انسانی.مخمِ منزلت ام تهی احساس  بدون

 . دیگریست درد آن

 همان و .رسففند نمی بلوغ  به  یک هیچ  شففوند  غافل هم فهم ام دو اگر این      

  قطف الناس عوام نکنیدَه گمان . نامیممی الناس عوام شففعور آنرا ما َه شففودمی

 تدردس قلم های َرده الناس ها  تحصیل عوام جمع گویند. در را بر دوشان  بیل

 وتحصففیال  تحصففیل به هم  ربطی بودن خواص جمع در...  داریم بسففیار هم

  دوش رب بیل یک با الناس عوام َرده تحصففیل یک میان فرق . ندارد دانشففگاهی
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در  این اسفففت  و خود؛ َرده ژولید  هیبت بر ژنده لباس او َه اسفففت این در

 بوی اسفففت  َه پیچیده مدرک یک درَفن را خود    ن مربفت ایپارچه

 لبرجه وآن   فقیراست خود  امنادانی این نادانند   و ابله دو دهد. هرمی  ادوَلن

 دهدیم پهن بوی اولی است. اولی ام بیشتر بسی دومی خطر .َندنمی فهم  خود 

 ب رخودروهای لوَس. اما نشیند و دومی برخر می َلن. اولی ادو بوی دومی و

 هَ نوشفتم.گفتم شففما به َه شفدن من نیمه ارتباط باو اما در  هسفتند. عوام دو هر

 اسففت . وقتی برگرفته  در  هم  با هردو احسففاس  و را  تعقل آدم نه  راَه انسففان

 ما َه تعریفی همان درَنارآدم ب راسففاس نه  گیری می قرار انسففانی درَنار

 ؛ وتعقل دهیمی من  احساسی ام مجزا موجود  یک عنوان شما  به   عشفق  دادم

 مهادا همچنان تبادل گیری. و اینمی احسففاس و دهیمی تعقلی وگاه گیری؛ می

 ورم  معامله هر دو مهر معامله میان این در . رسففیم بام هم   فهم به َمال تا دارد 

 ریدیگ آن وگاه گیرند  و دیگری اسففت دهنده یکی َه انسففانی  سففت  بسای

 . شودمی یکی گیرنده و این دهند

 تواحسففاس ممانی َه ای اسففت نیمه  گویم  می سففخن آن ام من َه ای نیمه      

 و یده می خرد تو وممانی    تاچیزی ام من بستانی  َنیمی خود را به من ارمانی

 . ستانی ام  من می احساسی

  با مبادله  است شفده   نهان وتو در من هرآنچه ام    َه جائی و تا ممانی  تا       

 .شویم هم می ام لبریز َردن با هم  
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 .  ستنی و رختخواب اسکناس بستر. خانم  است شفدن تو نیمه و من نیمة این       

 وامآنچه در توسففت وشففما؛ آنچه من انسففانی  میان دادوسففتدهای این  تداوم در

 وتو  خلق من درجان ثانوی و هیبتی شفففکل درهم  درآمیختن با اسفففت  درمن

در  انسفففان دو.گفت باید ما احسفففاس خرد  و درسفففت فرمند او را  َند َهمی

 به را آنان َه .شففوندمی درخود موجودی  خلق به  قادر   دوَالبد  مجزا امهم

 سففیَ.ایم تکثیرشففده نفر چهار به اصففل نفر  در دو ما.دهدمی نفرافزایش چهار

 انِمردگ دل .َندمی سیر  درمعنویت و. است دراوج  َه َندمی  فهم را عشق

 نهِپِ در انگ شکسته بال فهم عشفق نمی َنند. وفتاده   قفس در

 .خفته را  عطر عشقی نیست

 د  تاان َرده خود حبس بستة َپک درتن را وعشفق را داشفتن دوسفت اینان       

و . دهستن خود رومانه ما یحتاج دنبال و به. َنند مداوا را  خود جنسی مگر هویت

 های وحماقت .خودند محمت دنبال  به  گففت  خواهم َفه غریزی امیفال بفا

 زنی امآنان َنند  َهمی تکرار واری  طوطی  َلما  را  درهیبت خود جاهالنه

  رضففایت  به  را تاخود َنند  می  حالجی  را عشففق ندارند. و خود درتن  فهمی

 نه دَن پیدا خود را َنید   تامی حالجی را عارف عشففق. بنشفانند

 . را راضی خود
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 . است المم ما قبل قاعد  شدن دو انسان برای     

 ( نیست اندک حوصلة این در َه دارد فراوان جزئیا  سخن این)      

 غریزه عنیبشفففرسفففت  ی اول   پا؛ این موجود دو . َنم می عرض درَل اما     

 آدم دوم شففود  ومی شففکوفا   َم َم َه در اوسففت َه خرد؛ َمی وشففعور با

 ینسب رشد به خرد در او وتکامل داشفتن شفعور و دوسفت َه   این  عنیاسفت  ی

 قعش و داشتن دوست و شعور است  انسان َه است ممانی سوم  و. است رسیدن

 .  است شده متبلور ام خرد  در او در طبقی

 آموختن خواهد. رنجمی اسففت. مطالعه نیاممند َالنی محمت به شففدن انسففان     

 فهم خواهد. و می خود َردن غربال خواهد. رنج می داری منده شب.خواهد می

 ستیه های چرائی  اینکه  فهم بیشفتر خواهدو می طلبد. و می خودترا  درتو تمام

  َشففیدن دنیا ام  دسففت  عمل  این َجای خواهد.می را   َشففیدن چالش به  را 

 است؟ َه شما فرموده اید ؟

 ملبس برای . شود مَلِبّس  معرفتی به َه شود  باید عارف خواهدمی َه َسی       

 َس هر  حوصففلة در َه شففوی متحمل باید  را رنج پر محمتی معرفت به شففدن

 .    نیست

 عقلِمت انسان    مگر َنم  رها رابطه این در را خود خواهمنمی  بودید  گفته         

َند؟  هار را خود تواندمی نشسته  درتعقل احساس پر انسان   و نشسته احساس در



319 

 

 الفهمی  مبت خود به َه دارد. انسانی جاهل به رفتار علق ت شفدن   وول شفدن رها

مبادا  ات َند  َهمی حفظ خود قید بسیار در و خودرا است   مقید شفود  بسیارمی

  خودتان فهم َردن  ام اگرشففما .نکردن فهم  را  خود یعنی شففدن شففود. رها رها

 نگرانی  حد امخود  تا این دارد  َه َار شمااشکال هسفتید  ببینید َجای نگران

 صاریح َشیدن گردد. و بامی بام  امخودتان  خودتان فهم به  شما دارید. نگرانی

  . َنیدمی َلما   قربانی خودرا در قالب خود  هویت تمایال  و دورخود به

 . شوید ذ ل ام  لبریز تا بخوانید مرا های نوشته دارید دوست َه بودید گفته       

 منبع باشففید  و َرده فهم را لذ  شففودَهمی حاصففل ممانیبردن   لذ           

 هیچ َه یدببر لذ  َسی سخنان ام توانیدمی چگونه شما... باشید شناخته را لذ 

 ذهن باورهای  در دیگ اورا ندارید؟  ومدام خود  او در انسففانی ام شففعور فهمی

 خرج خود تربیتی خوراک برای ام او را بخشفففی ومدام َنید می خودَبفاب

 تاداسفف من .َنیدمی تکه تکه درونت درسففانسففور باورهای او را مدام و  َنید می

ستاد ا َردن درشاگردی َنممی سعی َه شفاگردم هنوم خود من   نیسفتم َسفی

َردن  شففاگردی حس .ندارد شففما وجود در َه اسففت حسففی همان بمانم  این

طعم استاد هر وقت در شفاگردی َردن اسفتاد شدید  آن وقت ؛   .درشفما نیسفت

 بودن را فهم خواهید َرد و خواهید آموخت .

َنم نمی اصالح را َس هیچ خطای من.  َنم اصالح را شما خطای  َه من بودید گفته          

 . دارم خطا بسی خود  خانم   َه
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 ؟   عقلی خانم چه یعنی  جمله َند . این مسففیر یابی عقلتان خواهید می َه بودید گفته         

  ؟ ندَ  یابی  مسیر تواندنمی َند  چگونه می فهم  است  احساس همان َه را خود نیمة َه

ابد. ی  مسیر  نه است مسفیرسام عقل .دارد معنائی چه عقل برای  یابی مسفیر اصفال

 برای خواهیاست  ام چنین عقلی می شما  سرگردان بیشعوری شما  دربستر عقل

و ام عقلتان بخواهید تا مسفیری درسفت به شفما نشان  هم بکند؟  یابی مسفیر شفما

بدهد. مسفففیر را َسفففی می یابد  َه تمایلی به سفففیرَردن دارد. شفففما آنقدر در 

 اید َه هیچ مسیری را فهم نمی َنید . خودتان گیرَرده

 خشب َه اسففت. عقلی دردآور َنید  بسففیارَه شففما بیان می  َلما  این          

 وداده دهد فریب می حد تا این وشففمارا َندمی انسففورسفف را  امخود مهمی های

 این   خانم نیست عقل نیسفت.این فهمی آن به مرا َه عقلی اسفت چگونه اسفت 

 ین گونها و. َنی باور توآن را  تا.است شده تحمیل شما عقل به َه است حماقتی

  عقل را معنا َردن َار شما نیست . .هستی َه باشی

 من َه فرمودید . های نوشته توسط  و پرشدن شدن نشئه به راجع اما و        

سی وَ شدن خود بی خود ام بنده  یعنی دیدگاه ام شدن ونشئه پرشدن واژ        

   ؟ ندارد انتخاب حق  شود؛خودمی بی خود ام َه

.  نه  میبا یدبگوئ سخن َنید  درست غیر نمی َند. سعی نشئه  فهم به مبتالی      

 درخود هم  حدود چرائی باشففد  و نشففئه در َسففی َه اسففت ممکن چگونه این
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یا نشفئگی شفما دروغ است   یا   .نماید تفکیک  را و باورهای خویش ذهن های

 اصال نشئگی را نمی شناسد.  نشئه شدن   یعنی بی خود ام خود شدن  . 

 .ائید َرده استعمال خود تربیتی براثر ادبیا  را واژه شما  این       

 هافیون  دید به معتادان آنرا   در شفما شکل مادی َه عالمی اسفت گیه نشفئ      

 اید.

ر امو َردن فهم به رسد چه  ندارند  جنبیدن حال  در حال نشفئگی  این جماعت

 . خود وتربیتی ذخائر ذهنی ام َردن استفاده  و خود  و

ند َ خیالی تا  ندارد شود  ام خود اختیاری غالب او بر نشئگی  َه موجودی       

آورد  و  می پدر در  ماده  اممعتادی  درعالم چنین این َه ایو نظری دهد. نشئه

گویم می فهمی چه می َند؟می چه انسفففان با معنویت امان او می برد  درعالم

 مطالب َردید  َلی صفففحبت امآن َه نشفففئگی دختر جان ؟شفففما   اممعنای

 اب َرد .گذاشتیدَه حال مرا خر برجای دلخراش

 معشوق فهم به تا ریزد   می هم به را و ممان شفود  ممینخمارمی َه انسفانی      

 . برسد  گی استه نشئ علت همان  َه

 اورا هَ این نه  دارد می دوست بسیار را خود َننده نشئه شده  نشفئه انسفان        

وآن قسففمت ام او را  .َند خود چرخ اورهای  تربیتی و ذهنیب  هجوم درَاسففة
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ا  در اظهارنظرها ر نشسته  همه نشئه در دهد. انساناستخراج َه تربیتش مجال می

 شئهن درَف شودمی انسانی  ریسمانی چنین وجود است  وهمة خودَشته وجود 

 مطامع برای را  گان و معانی گران آنان َه واژه ایم َرده عاد  مفا چرا  .دار

 پلکففانی  و امآنففان .مهمال  درون خودَنیم رجمکفان  خ و ممففان خود  درهر

 . ترَند نزدیک تربیتی مان  حوائج مقصد را به ما تا بسامیم

 روغد شففما   بسففیار خود به بلکه  نه  من به دوغگواسففت  َه بسففیار درونت      

 گوید.می

 بسفیارَسب تبحری بیمار خود  درشفعورشفما   منیّت درون  درتوجیه وآن        

 . است َرده

ا ه تماشففبیاموم   ن  را دیدن  خوب ..... َنی تماشففا  مبادا َه َن نگاه خوب      

 می سففبَ خودتان گفتة  به    بنا من مطالب ام خواندن َه لذتی ام َرن را. ببین

 ت روماس خودَرد؟چند قربانی گی ها راه غرورتان  همة آن نشئ   چگونه َردید

 ادهند رضایت هم آن به   غرور شما   اما بشنوم سفخنی امشفما منتظرم  تا عمد به

ئه ترسد َه نشومی   اسفت ترسفیده من وافکار چقدر اممن دورنت   . ببین اسفت

گی  را امََلّة  شما پرانده است َه شما را تا  این حد ام من دورَرده است.و هر 

تو خطری  برای روم هم دورتر می َند.آن  هویت  بیمارشما  مرا   درجان تو  و

 تاس   وشده دورن نشین بامَرده  وخوش توجا در َه داند .هویتیبزرگ می
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 هدایت  باید ترا  چگونه   داند َهمی خوب     اسففت َرده  نهان در تو را وخود

 را دخو های تراشففی دلیل تواندمی وتا َند می دور اممن هزارحیله به َند.و ترا 

آن  یمجبورشو مبادا رومی برود.تاَشد  تامبادباورهایتان امدست می شما رخ به

َنی .برو!  موش هفای درونفت را شفففکار َن  َه  بیرون خود را امتن بفاورهفا

 درونت گویم می َه بدجوری شففکار آنها شففده ای  . مطلب در همین جاسففت

. متاسفانه    تو امآن جانوران  بیشعوری تنت  بیشعوری ام سرشار و دروغگواست

خود او   ََس  چون هزاران    هر انسففانی درون در .نداری فهمی و درونت  هیچ

هویت آدمها  نقش می بندد. دقیقا؛ این   آنان  ام تشفففکل َنفد َفهمی منفدگی

ئجش  شففما را به شففکیل ترین  هر حوا برای هویتی َه شفما امروم درآن هسففتید.

شففکل ممکن  شففکار و قربانی خودَرده اسففت. هویت امروم شففما آن موجودی 

 داشففتنی آدم دوسففت متکبر  آدم ها  تربیت َرده اند.آدم اسففت  َه آن موش

م ا متنفر  وآدم دوسففت  هندوانه  متنفر ام خاروآدم  وآدم بین خوش وآدم بدبین

 صلماح تو .اند داده شفکل ترا درَنار تو  همه و اینان دوسفت. گالبی وآدم پیام

هم ف   در خود  را  واقعی را ودرستی واقعی ممان  میبائی هیچ شما  اینانی  مایش

 بینی بزرگ وخود محوری خود و عداو  و بغض. َنیفد و نخواهیدَرد نمی

خود  به اینان واقعی در فهم اگر. اند ساخته ترا اینان درتو  همة نهفته غرور وَبرو

 هَ خوب خوبهای این  همة  َه  با نخواهید َرد. بدان فهم خودرا حقیقت نرسی

 فهم درونت  جانورانِ این فهم به اگر بود  نخواهی بیش  در توسفففت  عوامی

  مد همه شما  این.شد خواهند آنها بامیچة عمر  تاپایان تو    همة باشی نداشفته
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   ندادم پاسففخت َه اسففت شففده نگفتی  مراچه ای  حتی مانده اطالع   بی اممن

 را ت َنی  ومی فهم اورا  بودی َه  مدعی وخود َند  می فهم ترا َه َسی آنهم

ئه امنشفف وهیچ بمانی درخماری توانسففتی مد  همه این َند  توچگونهمی  نشففئه

 .بودی داده پرورش درخود ای مفایففه معتففادَم َننفد  خودخبرنگیری. عجفب

 گرفت  ومداماوج می ها درآسمان فریادم  شدم  می نشئه امَسی و بودم اگرمن

 گرفت حیاتم اوج درطول همانطورَه . دهد پاسفففخم تفا مدم می فریفاد او را

آنرا  .دندار معینی هیبت َه جانوری است منم . بیشعوری  تنهامی فریاد وهنومهم

 را شما پاسفخ عمد من به  تو  تووخود درون چونان درخود َشفف َن. درسفت

   تا یدهمی شعار امآن مدام َه درباوری  شما  انسانی شعور دایر  ببینم تا . ندادم

 َه َنی وخود  یقین ببینی خواسففتم .اسففت َجا تا و در فهم خود  َجاسففت

 ا ر فهم در این قضاو . شعور باغ در شعاراست   یا درونت  دربسفتر آیاآدمهای

 رحضففو  تا َن فهم بدان و آنگاه و برو بخوان. بس و گذارممی وا  شففما خود به

  نَرد شففاگردی در  ممانی َه تا بشففناسففی.  درسففتی به درخود را  خود انسففانی

 ردیشففاگ توانید می تا .برسففید مجهوال   فهم به توانید نمی  اید  نشففده اسففتاد

      ؛  به سراغتان بیاید .َه  استادی  رومی بکنید  تا را خودتان

>< 
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 ...  314سخن  

 ظارِانت باید  َندمی بام سخن هر ورود را  برای خود گوش دروام  َه َسی       

 هدع خود با گاهی  خدا رضای محض. باشد داشته را تفکرش شفهر در اغتشفاش

 گوهای بلند این صففدای تا بفشففاری محکم انگشففتت دو با را گوشففهایت َه َن

   قدراین جماعت وقیح به را قومی هیچ تاریخ  در. بشفففنوی َمتر را تبلیغاتی

 زاره بعد ام.  قلُک این جماعت پتیاره  هیچ ممان پُر نخواهد شد . ندیده دروغگو

 سینح برید  سر   ساله چند و بیست  ابوالفضل برید     دستِ سفال صفد چهار و

 یا یک راصغ علی برگلوی تیر و ساله هفتاد مینب گی  آواره ساله یک و شصت

َربال گویانمی  در نفر چندی و صد طفالن مسلم آدم َش  و مرگ و  سفاله دو

 خواهد تمام شود تا شعور حقیقی ملتی به نفس َشیدنی انسانی عاد  َنند  . 

چرا َسی به حال آن طفالن معصومی َه همین تامیان خون آشام در مد          

 مگر آن .گویدبردند سفففخنی نمیسفففال آنان را به بردگی و غالمی خود می 321

درمانده گان بی َس   جان انسففانی نداشففتند َه هیچ َس به حال دردمند آنان 

ر عَلَم َردن این چند نفر د این سوداگران انسان   با خردی انسانی ابرام نمی َند.

تفاریخ َفه هیچ ربطی نفه به فرهنگ من ایرانی ندارد و  نه  به  تمدن من  و  نه ام 

تبار من ایرانی هسفففتند   عمریسفففت َه به  جنجال های تبلیغاتی   اذهان عموم را 

مسفففمون َرده اند  تا مگر سفففود َالن مادی خود را فربه تر َنند. بد بخت ملت 

َه باور َرده اند َه تمدنشفففان ام رومی شفففکل گرفته اسفففت َه  درماند  ایران
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تامیان و َتاب آنها بر این سرممین مسلط شده است . این جماعت بیسواد َودن  

نه ام تاریخ خود فهمی دارند و نه ام منزلت َالن گذشتة خود  َه تامیان آنرا به 

 یت بخشند .آتش َشیدند   تا نداشته های خود را  با نابودی تمدن من  هو

 را غراص علی و ابوالفضل و حسین و مینب هزاران   حکومتشان این با اینها          

  دندَشی خون و خاک به گذشته بیسفت سال این طول در خیابانها و ها مندان در

 و مدند دار به َردند  تجاوم  ها خیابان و مندانها در  معصوم دختران و منان   به 

 یب را مادران و َردند مادر بی را اصغرهای مظلوم علی ها وصد َردند باران تیر

 بغل در و مادران شکم در را اصغر علی صفدها و شفوهر بی را همسفران و همسفر

 طورچ. سر بریدند و دست را حسین و ابوالفضل صدها  و َردند جان بی مادران

 رد گ بیابان  عرب مشففتی اعتقادا   خاطر به َرد  َه  اعتماد قومی به شففودمی

 قربانی  را خود وطنان هم اینها  .َنندمی جاری درخاک را خود هموطنان خون

 د  تاان َرده قدیس  را عرب  َنند  ابوالفضلمی آدمخور عرب مشفتی اعتقادا 

ا پ عرب مشففتی خرج را مملکت این ملی سففرمایة .َنند شفیشففه در ترا و من خونِ

 َسب یسیاس وجهة خود برای تا  َنندلبنان و فلسطین می در تروریسفت و برهنه

هم  را حسففین و حسففن و وعلی مینب و  .دهند قوام را ننگینشففان بقای و َنند

 و نادانیم  یملت ما َه بگویند وتو  من فرق بر آنان  َوفتن تا با اند َرده چماقی

 بی بهره. خردی انسانی بسی ام
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 سینح مرگ .خوردیم نمی دردی هیچ به و تو نبودند  من و نباشفند اینان اگر َه

 و دارو دسفتة حسین  ام حسفین سفاالنة جیر  قطع . دارد من به ربطی چه درَربال

همسر  نباری تصاحب و یزید و خاندان بنی امیه  توسط به المال بیت ثرو ِ َالن

ان یزید را به ج .آن من بود عاشففق یزید حسففین  َه توسففط عبداهلل ابن سففالم  به

بطی به  من و تو  دارد  َه همه نیز  رنگ  قداسففت اینها  چه  ر .حسففین انداخت

 داده اند. تا مگر خرد انسانی مرا  قربانی مهمال  خود َنند . 

 حماقتهای این تاوان   تاریخ طول در باید  چرا    ما ملت ما  و ومملکت من          

 وترا من سففرممین َه   نبودند ها  مگرهمین  جان دختر....     بدهند را تاریخی

 ةنام مگر  بردند؟  بردگی به  ما را مادران و و پدران ما را َسففان و َردند غار 

 قمی اسعب شیخ االثار و  و مدینةاالحکام البحار  سفینة َتاب در را حسین همین

. است هحسین َرد به ملت ایران  همین را تاریخ توهین بزرگترین َه ای نخوانده

 نشیو خودمان حال به است بهتر وتو من   ؟ َنم شفیون او مرگ در باید چرا من

   داده دست ما انسانی منزلت و ایم شنیده توهین و ایم رفته غار  به ملتی َه َنیم

 مین روم هفت به  هزارسففاله هفت تمدنی با َه ایم شففده ویران مملکتی ائیم  و

َه   َتاب یک خاطر به ما را تمدن و فرهنگ و ناموس و جان و مال  ارمیم

در مدینه  رقم مده اسفت به تباهی   خائن  فارسفی وسفیعی ام آن را سفلمانبخش 

 مآد جماعت این ونبود بود  تا امروم   َه بفهمم و خواهم بدانممی َشففیده اند.

 د و دارند وداشتن تاثیری چه تو من مندگی در پرور   با این َتابشان  برده و َش
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 این وجود درمان َرده اند. اصالدر طول تاریخ  مارا ناتمام دردهای ام دردی چه

 لیبطور َ به را ما خبرم . تمدن بی آن ام من َه مده ما ملت سَر بر گلی دین  چه

د  َه بردن غالمی و َنیزی به قرنها را تو و من تبار و َردند  ویران و سففوماندند 

اینها  ام رومی َه پای به  دانممن نمی هیچ َس را به درد  ناتمام آنان خبر نشففد.

 غیر سففاختنِ به  بودند  ملت ما برای خیری چه خاک ایران گذاشففته اند  منشففاء 

 سطح در ماده پنچ هزار امام ام بیش و با  بنا َردن  وَنارَشور گوشه در مساجد

برای مطامع خود  قُلکی سففاخته اند   و هر َدام ام این امام  امآنها نیز  َشففورَه

 راَعبه ای َرده اند  تا خرد انسانی من و تو را عقیِم حماقت خود َنند  ماده ها 

 و ملت این به خدمتی چه و به حال فرهنگ نابود  شففد  من داشففتند  سففودی چه

 خود جهل  جان دختر .  دانیدآنها را می شما و دانمنمی من اندَه مملکت َرده

 یمتعل را بودنت  مادر بعد و ب ودن من نشففود.  برو  بیمار فهمت تا َن درمان را

 اندشففمند  پرورش و انسففان و وارسففته نسففلی َن  تا فهم را فهمیدن درس گیرو

 .داردن دم و شاخ َه بودن بَدَوی. بردارید آشکار پرسفتی بت این ام دسفت. دهی

 و  مالی های َارَشمکش ؟ چیست در سفاله هزار ده نشفین غار آن با شفما فرق

 ائید و ها ماده عمو با  امیه  جماعت بنی  با سففرحکومت  بر قدر  طلبی حسففین

 .وتو ندارد  من به واگذارید.  اینها هیچ ربطی   خودشان به یش  را ها ماده

 و هزار بعد را شفففیونش هیچ ممان به این نکته اندیشفففه ای داشفففتید  َه چرا     

 رو ث َه بکنند هائی شیون هارا   همان .  بکنیم  باید تو و من    سفال چهارصفد
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 و وجواهرا  ام طال پر صففندوقهای َردند و غار  عاشففورا روم در حسففین را

مر بافت به یغما رفته ام ایران   نهان شففده  ی چادرها در را  َه گران های البسففه

 امهاد  هم غارتی َه  هنوم .تقسففیم َردند  خود میان بود را  به غار  بردند و در

وم بففا دختران مففادرَشفففورهففای همچون دبی و مگرنمی بینی  همین امر .دارد

نند. و َعربسفتان و قطر و غیره در حاشیة َشور های خلیج فارس  چه ها َه نمی

عربها و شیوخ عرب  در امای بکار  هر دختر ایرانی َه ام آن پرده برداری می 

 َنند.  مگر خود شما  بخشی امفرمایند  شفش میلیون تومان  به آنها پرداخت می

 تا  د آئی خود به اسففتانها را َه شففاهد بودید  برای  من نقل  نکردید . َمیاین د

 چه به تیپرس بت َنیدمی تصفور. خبر و مطلب َنید فهم و بشفناسفید را خودتان

گویند؟ َمی به خودتان نگاه َنید با این چادر مشففکی و روسففری  َه برسففر می

خواهید خودتان را ام نگاه  نامحرم خود َرده اید   به قول خودتان با این َار می

بپوشفففانید.َدام نامحرم دختر جان ؟ مکتبی َه خود در پرورش نامحرم سفففرآمد 

دانش را شکارچی  منان رومگاران است  یک جایش لنگ می مند. مکتبی َه مر

تعلیم داده اسففت  باید برای توجیه رفتار رذیالنة خود  معانی ویژه ای هم اختراع 

نماید  تا پذیرندگان  مکتب خود را به  باور بنشففاند. مَثَلِ دین تو  شففده اسففت به 

ی َه گویند بگیر.  مکتبگویند  بدو و  به تامی میمفاننفد این مثل  َه به آهو می

انی من را محترم نمی شفففناسفففد  به حتم  یک جایش لنگ می مند. َرامت انسففف

مردان پرورش یفافتة چنین مکتبی  چیزی جز شفففکارچیان جنسفففی نخواهند بود. 

توانفد بفه مردانِ خود  حرمفت نهادن به مقام  من را تعلیم دهد  به مکتبی َفه نمی
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 ط با حریمهیچ دردی نمی خورد. من هیچ ممان شعار های َلفت اینان را در ارتبا

کی اسفففت َه حرمت منان  باور نمی َنم چرا َه در عمل   من برای  اینان  تُشفففّ

گویند: ام دامن من است َه مرد  به معراج شفود بر روی آن خوابید.  میفقط می

گویند : پیامبرشفففان این را گفته اسفففت و آن دیگر ی این را گفته می رود .و می

سففت تا به وسففیلة این معانی بشففود ترا در اسففت .  همه این معانی دروغی بیش نی

فریب خود گرفتارَنند . این پوشفش تو نسفیت َه ترا  ام گرداب طعمه شدن به 

َند   بلکه فهم َرامت من بودن  توست َه باید توسط توسط مردان خالص می

 شد .مردان  فهم می

ای َنیزی ای بر وقتی ام روم نخستین اسالم   تبار ترا و ترا َه من نام گرفته        

و همخوابگی به اسفففار  َشفففیده اند  تکلیف منزلت تو در قالبِ این دین معین 

َند   شفده اسففت. َتابی َه پیامبرش خود  به َنیز داری وَنیز بامی تکلیف می

تواند َرامت انسانی من را فهم َند  وعنوان نماید َه بهشت میر پای چگونه می

ادرانی َه محمد  و یارانش   به اسففارتشففان مادران اسففت ..َدام مادر؟  همان م

حکم دادند و آنان را  به َنیزی خودَشیدند و برد   خود َردند. این چه پائی و 

چه بهشتی است   َه باهمان  پا ها  پا  برهنه بر روی شن های سومان عربستان  تا 

شفففهرهفای مکه و مدینه و دیگر شفففهر ها َشفففاندند و در بامار برده فروشفففان  

شان َردند ؟ دختر جان  شعار   فرمندِ نابکار  دروغ است َسی َه حقیقتا حراج

 با هَ مکن َسی َند  حریم او را آلوده نمی َند. فراموشحرمتِ من را فهم می
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 .ندَمی پرستش را خود درون چسفبد   بت خود می دلیل بی عقاید به سفماجت

 سففامگاری اطوارها این با  پرسففتی  خدا .اسففت پرسففت بت نیز چنین آدمی یک

 ار نور این َند. اگرمی نورانی انسففان را تعقل صففحن خدا  انواریسففت َه .ندارد

   اشدب قُل در تعقلش َه َسی.  به شفناخت خویش نائل خواهی شد َردی فهم

را   و ذَرّا  خیرد رون  خدا عظمت حتم  به  قلیل  انسففان اسففت. قلیلی موجودِ

  .خود را فهم نخواهد َرد

َه    به سفیخ تامیان  مخمها خورده است  ماوای بهشت نیست. به همان  آن پائی

گویند  بهشت میر پای آنان است   همین تبار گم َرده مادرانی َه  همین ها  می

ها   چه  تجاوم ها َه نکرده اند. دختر جان  مِریّا  را نمی شففود    با  مَر  اندود 

 َردن  میورش نامید. 

 َه  و  َافی و مجلسی را  قمی عباس شیخ   و با خرد َتاببی تعصب  برو        

 خوانب  بر اساس همان  َتاب ها نیز برای من وتو قوانین حیا  وضع َرده اند را

 گویم.می چه بفهمی   تا

>< 
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 ملتی نبی در حیا  ادامة به مجبور وقتی  دوست عزیزم    پدر بزرگم می گفت :

 هر به ر رافک  تک دیکتاتوریِ نظام یک سففلطة به رضففایت یراحت به هسففتی َه
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 و فکری جوانب امهمة نباشی قادر هشدا راگر  اسفت  داده خود به ممکن شفکل

 وضففع شففدیدترین  به  قطعا  َنی  مواظبت خود فردی واخالق اجتماعی اعمال

 مواظب اشند ب داشته تفتیش و َنترل این برای دلیلی آنکه بی  مردم  همان ممکن

           خدمتی  اینکه  برای نه آنهم.بود خواهند گزارش تو  برای اندیشفففة و اعمال

           به را خود ریائی اراد  خواهندمی عمل این با بفاشفففنفد  بلکه  خودَرده بفه

 و برسرشانت بیشفتر با افشفای حاَم  حمایت چتر شفاید نظر دیکتاتور برسفانند  تا

اینها   چون دیگری هرمعانی طلبی  یا اصالح اندیشة انتشارمفهوم قطعا .گسترد بال

ملتی .دامدبین بخطر تواند  امنیتِ این تود   نابخرد رابیشترمی جامعه  هرچه دراین

َه تا خِرخِره  به خیانت َردن تعلیم می بینند ودیده اند  هیچ ممان فهمی برمعنای 

بزرگ ترین َولونی های خائن دمکراسی  نخواهند داشت. این مملکت  یکی ام 

خورم َه بیش امنیمی اماین مردم در خیانت به فرهنگ پرور دنیاست. سوگند می

وآب و خاک خود سرآمد رومگاران هستند. اینها  تعلیم دیده اند و می بینند َه 

 رِاصالحنش نانشان را در شوربای خیانت تریدَنند.  واال َامشان لذیز نخواهد شد.

 گاهایدئولوژیکی هیچ تفکر یک ندارد   ارمشففی  هیچ  شففرایطی طلبی  درچنین

حاَمیتی اصففالحا   سففمی  چنین  برای اصففال. را باورَند اصفالحا  تواندنمی

 َه به هزار حیلة ممکن  سعی دردفن آن دارند.است
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فسیل اسالم وتشیع  َه ریشه در تعالیم استالینی  مغز مالیان رد شودمگرمی          

  وخدا  قرآن  وسنت اتزئین احکامی َه اممکانی نامرئی نامل شده استدارد  و ب

 جاشنی آن است  واژ  دموَراسی را معنا َرد .

 نام  هب بینی  اینان نمی مگر .َرده اندعربیشففان  خدا را مثله  اهلل با   اینان             

 مراقب گذرانند.می تیغ دم را  ام خدا  همان بندگانِ  احکام اهلل هشففان  چگونه

تاترا به حیله های شرع خود  به  .بود خواهند تو مراقب سفخت واال خود  باش 

بستر تمنیا  جنسی خود هدایت َنند. بدان عزیزم  تو وامثال من  نه حضورعینی 

خففدا را فهم خواهیم َرد  و نففه برای اثبففا  عقالنی قرآن  محکمففه ای خواهیم 

 ی برای عرضة  شعور خواهیم داشت.یافت  و نه درتحلیل  سنت  مجال

تو و امثففال ترا  َففاری َرده انففدَففه درگرداب این مثلففث جز بففه تمکین          

امآنان  هیچ چاره ای  در خود  فهم  نخواهی َرد. مرحوم یحیی دولت آبادی َه 

خود یکی امروحانیان وسففیاسففت مداران بنام دور   قاجار اسففت  درَتاب حیا  

چنین نقل َرده است َه درقسطنطنیه درحضور ومیر   4د جل 12یحیی   صففحة 

 بوده   چنین گفته سفففنی حنفی مذهب   طلعت پاشفففا  َه  عثمانی داخلة دولت 

اسففت : َه با ایرانی  حرف اتحاد اسففالم نزنید. طلعت پاشففا  باَمال آشففففتگی 

ان گوید؟ چرا  قربگوید: مگر آنها مسفففلمان نیسفففتند؟ یحیی دولت آبادی میمی

اما در درجة سففوم   اول ایرانی هسففتند  دوم جعفری  وسففوم  مان هسففتند  مسففل

ی. گوید عجبا اینطورند ؟ یحیی گفته است بلمسفلمان.طلعت پاشا تبسم َرده می
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واضففافه نموده اسففت َه: اگر نام  محمد و علی را روی صفففحه ای نوشففته  یک 

را محو خواهد  ایرانی  را چوب بزنیفدَفه یکی امآن دو نام را محوَند  اومحمد

َند و ام محوَردن علی احترام دارد. پس آنها شففیعه مذهب هسففتند  پیش ام می

آنکه مسفلمان باشفند.  در این صور   دعو  ایرانی  به اتحاد اسالم   نتیجه اش  

تجدید دعوای علی و عمر خواهد شفففد . تو خود   حدیث مفصفففل بخوان ام این 

 مجمل

>< 

 ...        312سخن 

               َه پدر   مفاننفد گیری یفاد برای  َفه ممفانی دخترعزیزم ! آدمهفا  تفا       

 را یجهن پدر   شالق و مانند اند  نیفتاده عجز  و به اند نکرده هسفتم  التماس من

 قیقت ح توانند بهاند  نمی نخریده جان به را این آن متفکر اند و فحاشی نخورده

 هجامعه َ ما  دراین داران مَدرک بیشتر. برسند امروم درآنم  من ناقصی َه فهم

. اند ندهَ ام بیخ را مندان خرد ننشسته  چشم فرو هنوم   مدرَشفان گُرگرفتة تب

 ویلةط در را وَتابِ فهم  .اند لبریز و تمام شده َنند می تصفور هایشفان و خیلی

این درمانده ها   اتمام دور  تحصلی یک مقطع ام  . اند َشیده حبس به  جانشفان

تحصفیالن را فارق التحصفیلی می دانند . من نمی دانم مگر َسفی هم ام تحیصل 

قط  ف مگر فهمم  تا نمی ای گوساله قدربه  سفن  هنوم این با منفارق می شفود.  

 بمطال این من  عزیزپدر  َن گوش خوب حاال نکنم.    گم را  پدریم طویله راه
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  دردِ تلخ طعم ام مد اند َرده عاد  َه نویسففم می و گذارممی َسففانی برای را

 نه جان  دختر است مدن شخم جای فهم  مزرعة  .َنند فهم خود جان را  در فهم

 محمت شود  جایمی خشفک آدمی درآن  عرق مدن  مزرعه ای َه تخم جای

جوجة  پرورش مند  جایمی یخ رگها در آدمی خون َه و جائی .نیسففت َشففان

   چه دانندنمی را مَدرک و مُدرک َلمة میان فرق هنوم َه خردنیست. آدمهائی

 یا   بدانند مرا  چون جانوری اصال .نخواند بخواند یا را مطالب این َههست نیامی

 نتبر ت  شففوند و سففوار فرقت بر فهیم  انسففان چهار نفر اگر پدر   عزیز . ندانند

 اینکه  تا  تراسففت  پسففندیده بسففیار. بمانند و باشففند َنار  َنند  ولیسففنگینی

این     ام وسیعی   بخش  بروند.گور  پدر  رژه ؛ نظم  مقابل تو  به قاطر  ام  هزاران

            مردم  َفه نفام آدم را برای خود یفدک می َشفففند. اگر رومی توانسفففتی  فقظ

ته های بر همة گف به تعداد انگشفتان دسفتت؛ خردمند درَنار  داشته باشی  من 

        خود خط بطالن خواهم َشفففیففد. مراقففب بففاش  تففا  درآخور نففابجیبی اینففان   

ید  یا تائ دارم َه َسففی مرا  نیامی   نجابتِ انسففانی خود را  قربانی نکنی. من چه

تقبیح نماید. من همینم َه هسفففتم   اگرَسفففی به داشفففته های  من نیام دارد  مرا 

الب بزک شد   این جماعتِ دالله  حالم دگرگون است  خواهد یافت. من ام فاض

تنفر این جماعت ام من   هزاران بار شرف دارد   به اراد  دروغینشان َه به من 

 َنند  .  ابرام می

>< 
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پففدر بزرگم همیشفففه می گفففت : فرمنففدم ! هر مکتبی َففه بوی خون امآن        

 استشمام نمی َنی  به حقانیتش ایمان داشته باش. 

مکتبی َه ام روم نخسففت  جز به خون انسففانها  دوام و بقایی برای خود فهم        

 تواند اخالق انسانی ترا  نهادینه َند .نکرده است   چگونه می

 عور   به بینشی َالن محتاج است .غَرس نهال ش      

    خالص  متولیفان  دین  خود را  ام چنففگ حمففاقفت  فرمنفدم  تقال َن   تفا       

 َنی   تا مگرَرامت انسانی خودرابام یابی  .

 اخالق را پیشة همیشة  خود َن  تا مخلوقا  را آمار ندهی فرمند  .          

تا ام تو  وسیله ای برای نیا  خود تدارک خدا جانت  ترا خلق نکرده است          

ببیند.آن شعورِ الیزالی َه با توست و ام توست  درمابقی مخلوقا  نیز در جریان 

 است . 

 پس تو  با خود باش  َه او د رتوست  و تو در او.       

 شوی  فرمند . تا دست گیر مخلوقا  او ام معشوق درس گیر     عشق را       
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َه معشوق درجان تو نهان شده است  نه درَتب   ق َن عزیز پدر مشق عش       

 َنند . دست نویسی َه ترا به فهم آنان  تشویق می

 خدابی خدا  وجودِ من هیچگاه به معنای انکار :به قول چارلز داروین          

 م َنفکرمی. ناممکن است چون عمال اثبا  عدم وجود  ام )آتئیست( نبوده

 .)آگنوستیک( بهترین شرح حال فکری من باشد گراییندانم

من با خداَاری ندارم  دخترعزیزم   بهتر است  او هم با من َاری نداشته        

باشد. من هیچ عالقه ای به َرنش َردن در مقابل او ندارم. انگار او بیشتر محتاج 

ل هر قبَرنش مخلوق خود است  با توجه به اینکه خود را آگاهِ َاملِ به بَعد و 

داند  درست تر بود؛ َه  مرا خلق نمی َرد. چون چنین خالقی؛ باآن پدیده ای می

َه من درمقابلش َرنش نخواهم َرد. واگرنمی داند َه دانستصفا   باید می

َرنش نخواهم َرد؛ پس برخدائیش تردید باید َرد.پس احضار من به جهنم ام 

ام خلقت مخلوقی چون من .  طرف چنین خدایی ناشی ام حماقت و ندانی اوست

مشتی متولی شارالتان دینی را   بایک َامییون َتاب وحدیث  به در خانة  حال هم

و  قطع طورباست: َه من فرستاده است تا به من تفهیم َنند؛ َه آن خدا؛  فرموده

 من احق بَه یفهم َه نمیمخلوق من هستی  توییاین   ن استم حق با  یقین

 هَهیمبف تو تا؛ میبزنترا  آنقدربه توسط متولیانم در ممین   مجبورم؛پس   است

من است ! ؟  فرمند عزیزم!  دیدی َه حق با  حاالمن است. تا بگوید خوب  حق با 
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َند   میخدایی َه بجای پذیرایی با َباب  سفر  فکرِ تو را با حباب؛  تزئین

 . تواند  سیریِ خردِ تو را تضمین نمایدچگونه می

>< 
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 َالمی  تر  خواهدشففد. دهی  فربه چه  تاب را  هر دروغ         

 تفاسففیرگوناگون  اسففتخراج خود را  ام معنای اعتبار َه  مدام

ی ا شفاف  به مانندآئینه هرسفخن .نیسفت بیش َند  مهملیمی

 . خواهی دید هرغشی  توخود را  درآن  بدون َه است 

لبی م توان َرد. مطبرَه ای َه  ذالل است  سنگریزه ها َف برَه را نیز فه      

َشففف حقیقت به توهم   هیچ شفففافیتی درآن نخواهی جسففت.  َه ذالل نباشففد

آن شفعوری توسعه می یابد َه خردی مَحَکمِه پسند در قفای آن  محتاج نیسفت.

 َند. حُکم می

>< 
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 ...      319سخن 

 های مغزتان؛در هرشرایطی  حرف اید  َه َرده عاد  شفماها آقاجان  چرا      

  ذهنِ  ةاساسِ سلیق بر تا بیکران  آفریده نشده است   هسفتی این.َند چرخ مهمل

 . شود ناقص آدمها  اداره

 اسفت َه مشتی شارالتان  مهمال   جهنم  مشفتی و بهشفت ام تَصفوّرشفما        

َه  داننداسففت. این متولیان دین   خوب می َرده تزریق شففما تربیت درشففالود 

درَرامت انسفففانی عوام چه  ماد   مهلکی را تزریق َنند   تا این جماعت  نادان  

 هیچ ممان نتوانند جز به امور مقلدانه  فهمی داشته باشند . 

عاد  به قسم خوردن به علی و حسن و حسین  آنان را در بیشعوری تمام               

 ردهبنام آدم خلق  نک حیوانی را  برای  فهم غیر قابل هستی سفت. اینذبح َرده ا

 د .َنیمحورآفرینش این هسففتی قلمداد می را حد   خودتان این  تا  شففما َه اند 

والفد  مکرمتان  بخوابانید   چربی مهبفل حرار  در را  معیوبتفان مغز برویفد و

  .فهیم گردید   آن شدن  پخته به شایدَه

 مالک را بدبختها  همان مند   شففمامی َه درمکتبی  عَری ای سففالهگو هر       

 سانیان مستدل  ام هویت مَدرک یک عنوان به و دهید می قرار  خود تفکرانسانی

 . َنید می خودتان  برای دیگران دلیل؛ عَلَم
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 ایه خُصیه جویا شوید  َه سرگذرتان مالی ام را سوال این جان  برویدآقا       

 ام هن است   فقه  گرم َرده توهما ِ حماقتِ را  درخاَسفتر نشفسفته اش  به تب

 َنم َه َرامت انسان را  در خلقت ستایش می.من

رود  ب بهشت به خواهدمی َه َشفم  َسفی نمی بهشفت رفتن  آدم برای من      

  نمی َُشد .  انسان  َند  می َِشت انسان

 های دّارهقَ بهشت  با  به رفتن برای بپرس َه را  امآنهائی سفئوال این  ! برو        

لند اند. موجودی َه َرامت ب نشسته نوبت انسانها  در َشفتن خود   برای خونین

انسفففانی خود را   قربانی توهما ِ جهانی  نامرئی َرده اسفففت   هیچگاه   منزلت 

 انسانی خویش را  فهم نخواهد َرد . 

>< 

 ...         391سخن 

 رندهبَ هیچ ای است  َهقمارخانه تنها سفیاسفت  َاخ:  گفت می بزرگم پدر      

این  دروام  گذر ام به  َه هیچ ممان َن سففعی .َرد نخواهی فهم درآن  را ای

 ترا َور نیانسا َشتارگاه  اشتهای این تعفن بوی رضایت ندهی  َه به َاخ  تن

خویش را ام دست سفامد َه فهم انسفانی و امتوی انسفان آدمی می. َرد خواهد

 خواهی داد  .
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د؛  تا منبدانکه هرسففیاسففت مداری  باحماقت تو   برَرسففی قدر  تکیه می       

 مگر جیب ترا خالی َند. و ترا خالی ام خرد نماید.

ا َند  تدر حَلق انسانی تو   فرو میسفیاسفت مدار؛  بیشفعوری خود را  چنان       

       حضور انسانی خود را فهم نکنی .تو   هیچ ممان بی نشئة  نفسهای او  

>< 

 ...          393سخن 

            َنیمی مندگی ای جامعه در وقتی   جفان پسفففر: گففت می بزرگم پفدر     

 تتوانی  تلخ گوشَن  تا می سعی است   احمق دست در  آن  برند  برگهای َه

 . ندهد نشان تو  رغبتی شکار صیادی   به هیچ باشی  تا

     َنففد  وبففدان فرمنففد  هر فتوائی َففه  مورد حرامی را در توحالل می            

حاللی را در توحرام َرامت انسففانی ترا نشففانه رفته اسففت . حالل و حرام بودن 

هرپدیده ای  را  شفعورِ آفرینش تو   ام پیش معین َرده است.  مشروط بر اینکه  

 تو   به فهم انسانی خود  رسیده باشی. 

>< 
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 ...     392س

       خود  و معلمان مدرسفففة  دوران  با درارتباط َه مطلبی   ام عزیزم دختر       

  َفتاران  ینا ناهنجار   فرمند  رفتار متاثرَرد بسففیار بودید  مرا خود   نوشففته  ابله

ی  سالگ سی سن در   َه است  سوء داشته شما  اثر روح در َجا خوار  تا انسان

  با شماست حق فرمندم  َنید آریمی سوم را در خود ممزمه روان ها درد هنومآن

م عَلَ شففهر   میادین  آدمیان  در پرسففتش را    برای  نجاسففت ام تندیسففی وقتی

 ......  دهد را آمار شهر تندیس  مشام  این تعفن بوی َه َنند؛ بایدمی

 را  درگورستان اندیشفه َنند ومی دین  دباغی خانة سفالخ را  در خرد َه وقتی

  دیواری را   در چهار سفففپارند  وفهم می خاک مفذهبی  به مهمفل هفای بفاور

  یرا  برا هیوالها َشففند    باید َه می َن   بدار اخته انسففان  باورهای  منحوس

ام نظ فرمایشفففی این مدارس تو  در شفففیرین تو  وَودَی معصفففومیت قربانی

 مربی اب را  َه روم َنم  آننمی ه   فراموشگا هیچ .َار  بگمارند دیکتاتور  به

 مدرسه  بخاطر ود تاب شبیه بامداشتگاه به بیشتر  شما  َه مدرسه تربیتی اصطالح به

 رخاط شففدم  به َرد  درگیرمی معصففوم  فرو َودَان مغزشففما در َه مهمالتی

 نشفففان امخود دینی درجهان  رغبتی هیچ فهم ممان  به هیچ بفاش َه داشفففتفه

  حاصففطال به داعیان همین سففوم   درَتاب انسففان های دروغ بزرگترین َه.ندهی

 حیا   دوران ترین بود  توامروم  امشیرین اسفت. اگرنشفده شفده خیّرا    نهان

 احکامی َه ام جهانی نامرئی اخذ .گفتی نمی با درد سففخن گونه َودَیت   این
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مان متولیان ه شفود . هیچ محکمه ای را به پاسخش توانی نیست. مگر محکمةمی

سفففرممین ؛  این در  دین  احکام ک ه بر روی ممین پهن شفففده اند. دَانداران

                       َردنففد  تففا َتففاب خود هففای  تالو   عزیزان را  قربففانی  شفففمففا  َودَی

 ونهچگ َه بینیم    می  و  دیدیم اما .َنند خودرا  اسففتوار مهمل احکامِ های پایه

 باش َهم اندوهگین  .یابدمی جهان  افزایش ستیزان پیش بر دینهرروم  بیشتر ام 

 خترد.باشیم داشفته جد به آن  همتی باید در تحمل دارد  َه تاوانی هراصفالحی 

 گردی قرن نبود  دو  اسالمی اصفطالح به جمهوری نظام این باورَن  اگر عزیزم 

 چه هر َه خفته نادان  فروَنیم   این جمفاعفت توانسفففتیم  درمغز ام نمی  هم

نظام  این اما .اسففت  آنان مهمل احکام و مداران دین و دین َشففید  امدسففتمی

دند رسی باور این عمیق فهمِ ممان  به اندک در    بسیاری اممردم َرد  َه َاری

 ینا بشفففر  در بدبختی بانی آنان  تنها مهمل و احکام دین و مُبلّغین دین   َفه

 صمذهبی   بخصففو حتمی انقراض در ممنون بود َه بسفیار باید ام اینان  .جهانند

 زرگترینب  .َردند را  ایفا َلیدی نقشی دین    اصطالح به روشنفکران اذهان در

 نتری قوی  با  فرمندم   َه َن باور  شففدند  باعث  اینان را  هم مدائی قداسففت

  یهاقداسففت با اینان َه.پرسففتی   مقدور نبود قداسففت این ابزارممکن  مدودن

ه ب  آن درصففور  و سففیلییی  ای َشففیده َه رومی خودَردند  اولین سففاختة

د  شفف مده خمینی عمال توسفط شففریعتمداری   به اهلل آیت   یعنی  مال  اصفطالح 

 و . است آغامگشته خاک این در مدائی قداست شد  َه شفروع من حالی خوش

ین قدیسفف ام را خیابانها و نام . نشففکسففتند َه ها قداسففت چه دیدیم  َه بعد امآن
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 آدم نظام این پروی قداسففت   به ضففربه  بزرگترین این َردند  و انتخاب خود 

 الحاصففط به  نام و شففهرسففتانها  َه تهران درخیابانهای  راحتی به  مردم..خور بود

 هری شفف نقلیة وسففائط بلند  به صففدای اند با نهاده  خیابانها آن  را  به قدیسففین

 هارحسین؛ دربست؛چ امام و سر تومان دربست   حسین  پانصد امام گویند  تهمی

 َه ام این واژها و هزاران  خورد؟ می حسین امام  تومان  صد سجاد . تومان صد

 را  به ردمم توانستیم اینمی َجا.است و ریخته فرو ریخت را قداست بتنی دیوار

زیزم  ع دختر بگویند. خویش  چنین قدیسفففین به  َنیم َفه راحتی  وادار این

 .برد ندارد اندیشمند و خرد ورم  َار یک قدر عوام  به هزاران

           دارند   اعتقاد  جماعت این به نبفاشفففید  َه عوام تود  آن نگران شفففمفا        

 .یزارندب دینی  متنفرو جماعت خاک  ام این راستین گان فرهیخته و متفکران همة

ها  تهنوش این است.َه شده نوشته اینان  جلدَتاب  علیه هزارانجهان   ودرسطح

رآن  ق سوماندن ام  آیا عزیزم پرسم می امشما .است بوده سام امروم  بسیارَار تا

   اسففالم تاریخ خواهید؟ درطولمی بهتری َشففیش نسففخة آن درآمریکا توسففط

 سففوماندن به صففراحت  این با َسففی ندارم  َه یاد به من الاقل  امری را  چنین

مگر خلفای بنی امیه َه برای یکی شففدن  .باشففد َرده عَلَم قد مسففلمانان  قرآن

عقاید خود تمامی قرآن های در دسففت مردم و صففحابی پیامبر را سففوماندند. َه 

 این نیز ام حیله های بزرگ سلمان فارسی بود.
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به عایشه امروم در دنیا می گویند دو قرآن وجود دارد یکی مربوط اسففت           

گوینففد متعلق بففه علی  یففا عثمففان و یففا بففه حفصفففه من ودیگری قرآنی َففه می

محمد.است  مابقی دست نوشته ها ام قرآن را به آتش َشیدند تا بعد ها اختالفی 

مذهب  111میان مسلمانان ایجاد نشود .َه برخالف این َار تا االن نزدیک به    

قرآن معتقد هستند   ولی به همدیگر  و فرقه اماین دین جدا شده است َه همه به

 اعتقادی ندارند .  

          فرمنففدم   قرآن دوَتففاب اسفففت در  یففک َتففاب   یکی َتففابی َففه در           

            مکففه تففدوین شفففد و دیگری َتففابی بود َففه بعففد ام هجر  محمففد درمففدینففه 

گوید جمع آوری شففد.آنکه در مکه تدوین شففده بود   همه ام اخالق سففخن می

وآنکه در مدینه تنظیم و تدوین شده   جز به َشتار و قتل و تجاوم و برده پروری 

 و َنیزداری و غالم پروری  غار  انسانها تمایلی به غیر امور  نداشته است  . 

 جماعت مسلمانان نیزدوگروهند  

به آیا  و سوره های  مکه ای پای بند هستند  وآنانکه به آیا  و آنان َه        

سوره های مدینه ای پای بند هستند.آنان َه به آیا  و سوره های  مکی پای بند 

َنند   اما آنان َه به آیا  مدینه ای عمل می هستند  سعی دارند؛ انسان َِشت

اما  عاده َم است َنند. جمعیت اولی فوق الَنند جز َُشتن انسان َاری نمی

جماعت دومی   تا دلتان بخواهد فراوانند.  تو اگر رومی خواستی مسلمان بمانی  
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بهتر است به َتاب و احکام وآیا  اولی  پای بند باشی َه در مکه تدوین شده 

هر چند ترا ام داشتن هر دینی منع می َنم . من هیچ ممان نتوانستم فهم َنم   است.

ند دینی را سیاسی َندَه خود در  رد سیاست و دروغ در تواَه اهلل چگونه می

آیا  مکی سخن گفته است   دینی َه ریا و دروغ و آدم َشی و برده  پروری و 

اهلل؛ در قرآن؛  دهد  خدایش را  ام نو باید شناخت.َنیز و غالم داری را نشر می

غ گوئی را درو داند اما بام جائی برای پیروان خوددشمن خود می دروغگویان را

دروغگویی را بدون  داند. روایتی ام محمد نیز نقل َرده اندَه درسه جا مجام می

ایشان فرمودند: به منانتان دروغ بگوئید   به دشمن دروغ بگوئید و  داند.اشکال می

توانی بگوئید. اما همین اهلل دروغگویان را دشمن خود برای امر خیر نیز دروغ می

 کار درَالم اهلل   در خِرد من نمی گنجد داند. این تضاد آشمی

دینی َه سفیاسفی شفد ی عنی دروغگو شفده است   به حتم تعالیم  چنین           

دینی جز نیرنگ هیچ نیست. دینی َه اخالق و فرهنگ دیگر ملل را قربانی دوام  

َند؛ خدایش هیچ ربطی به من وتو  ندارد. فرمند   تو خدائی را  دوست خود می

ه  حکم الیزالش بر تمامی شفئون حیا  انسفانی  به عدالت  و راستی حکم بدارَ

 .عوام ابله و جاهل  اند  نه عقال ساخته را جهان َه   بدان َرده است. و

 نیز  دچار خود آخور  فهم در گاهی هسففتند َه الناس گوسفففندانی عوام         

 .ندَ تمام مملکت این در را  حکومت َارخود این َنید  تا حوصففله.مشففکلند

 .بود خواهد وشما ام من بعد  نسل  انتظار در خوبی دهم  جهانمی قول
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ای در این دنیا  تحت لوای دین وعقاید دینی   می خواهند همه فرمندم  عده        

ن دی امور را بفه  نفع خویش مصفففادره َننفد.  بفارهفا گفته ام  َه حذر َنید  ام

 ترا به حیلة  دین  رستگار َنند .مداران دنیا جو  َه می خواهند 

 اشدنب شریک درآن مسلمانی سراغ ندارم  َه دنیا در تروریسفتی هیچ اعمالِ       

 رتفک شففیر  و چکیده این .باشففد نداده حکمی درآن اسففالم  سففوم آدم و اندیشففه

 خرد انسففانها  متون َردن واخته َشففی آدم تاریخ  با درطول اسففت  َه اسففالم

 سالما گویندمی َه آنان همة  را  درجان انسانها رسوخ داده است  ومبانی َتابش

 .انسانی خویش هستند منزلت به  اسفت  خائن َرده خدمت  وانسفانیت انسفان به

 المشود.اسمی حاصل دین متولیان درپیشگاه رقصیشان جماعت  امخوش این نان

 ردهَ   ترویج را خود  انسففانها  َتاب  َردن قربانی با   همیشففه اسففالم متولیان و

اند. یک نظر اجمالی برای فهم این مطلب  درتاریخ ممالک اسففالمی  ترا در این 

 فهم   یاری خواهد َرد  . 

 رفتهگ بشففرجای تاریخ امروم  درَتابِ  تا َه سففخنی ترین مهمل  فرمندم          

 تاریخ  آدم همة در َه دانم   قومینمی من .اسففتاسففالمی تمدن  اسففت  جملة

او   درَجای اسففالمیش اسففت  تمدن َرده را ؛ ویران ها تمدن و  اسففت  تهَشفف

این جماعت بقدر انسفففان به بردگی .خبرم بی من  امآن اسفففت َه شفففده نهان

بردندوبه غیر فروش آنان در خاورمیانه  به  روم و دیگر َشفففورهانیز صفففادر می 

 َردند. 
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 ا ر خردآدمیان معنوی  َه  شففیو  به َشففند  یامی آدم شففیوه دو به    اینان        

 مجسفف َنند  و یا می   حبس خود سففاخته جهل بسففت بن را  در انسففانی ومنزلت

بانی  قر پرداخته  و خود ساخته خود فتواهای گوناگون  در های شیوه را  به آنان

حوالی   و  مدینه  پیامبر  در  محمد  میزان اسیرانی َه. َنند خودمی  َتابِ امیال

مدینه؛ ام یهودیان  به بامار برده  فروشی آن روم تزریق نمود  بزرگ ترین فاجعة 

 نسل َشی تاریخ است . 

 گلة زرگترینب عوام دلبسته  َه درسایة خواص وابسته  تعلیم می بینند   توده       

 نبرده یخود  پ انسففانی  منزلتِ فهمِ نادان  به  گلة این َه ممانی تا .اینانند  قربانی

 رناپذی اجتناب وتو  امری  من جامعه میان اینان  در اینان  و عقاید حضور اسفت  

 .بود خواهد

   درآن  مجالی ورود را به جهل ای است َه دروامه شفعور تنها

 .نیست

          خور  گففذرگففاه انگففل جمففاعففت این گوش َففه  دروام  ممففانی وتففا          

  .اشیب خرد  داشته شهر  پاَیزگی به  امیدی هیچاست   نباید    قوم  این مهمال ِ

 ینا  جهل  های را  ام َُنده تخت  حکومتشان  های اینان   پایه مغزِ متولیانِ        

        .اند  داده  نادان تراش جماعت
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  خود نسلِ شعورِ اصالحِ به جهان   دراین انفرادی   طور به فردی اگر  هر          

 یسففرعت به نیز   آدمخورِ اینان ممان َتاب درطول َهباشففد ب دان داشففته همتی

 خود  اگردر عمر درهمة فرمندم  شما .خواهدشد نکردنی   بسفته و فراموش باور

  کی وآمومش فهم  باشید  در نیاموخته پدرتان  هیچ درس پدر وَالس مدرسفة

هان  ج این در  َردید َه فهم بوده َه درس  این وآن بودید   بسففیارموفق  امر 

 با را  درارتباط شففعورتان باید َردن  َه ادراک و هسففت برای فهمیدن دانسففتنی

الیتناهی  مبادا   تا  دراین جهان َه .دهید جهفان  ارتقاء دراین موجود مففاهیم

 همیتا پُر واین بود  درسی َنید. این ؛  بزرگترین حراج خودرا  انسفانی حضفور

نهادم   عهودی به شما   دادم   وآنرا درآغوش تعلیم  شما من  به بودَه ترین َتابی

 اریخت ناگوار دهید. فرمندم !  مصائب خود   انتقال بعد خود  ونسل فرمندان به تا

 حقایق و آدمیان  واقعیت است َه بوده ام این ناشی ممان  همواره بشفر  درطول

 بیند  نه می خود وتربیتی آنرا  با باورهای اَتسفابی َنند َه می فهم گونه را؛ آن

 .َندمی  اعالم خودرا حضورِ حقیقی حقّه  حقایق آن َه گونهآن

>< 
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 درطول معنویی  َه ضففخیم های  دروغ به    اندیشففیدن برای ممان  هیچ آیا      

ند  ا َرده نهادینه  ما  جان و درحقیقت معنویت  پروار  انسففانها ما خِرد در تاریخ

 ما  انیانسف خِرد تعالی بام دارند  ترین بزرگ َنم  َهمی داشفتید؟تصفور مجالی
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است َه  بوده معنوی های دروغ فهم  همین و پرورش رشد برای  ممان  درطول

 .اسففت َرده حبس خود مارا  در همة توسففط متولیان دین ترویج شففده اسففت.َه

تردید ندارم مهمالتی راَه دین؛ تحت عنوانِ حرمت وَرامت انسانی    در راس 

دروغ های بزرگ    امورِ تعالیم خود جار می مند؛ دروغی بیش نیسففت. دین؛  با 

می خواهد؛ انسانها را به ارمان ترین بهاء ممکن دراختیار خود بگیرد. وقتی دست 

ی و غار ِ ملت خود باشد عمیقا م مایة  فضفیلتِ دینی  منوط به َشتار و شکنجه

توان  به نقص هولناکِ تعالیم چنین دینی پی برد.  بلشفففویک های مذهبِ تشفففیع 

اسفتالینی   بیسفت ودوسفال است؛َه دراین مملکت؛ با شیوه های لنینی واستالینی 

دینی َه خود  راه را بررشففد عقالنی وتوسففعة شففعورجامعه؛ مسففدودَرده اند. 

به  پیروانش ادا َند   برای ماندگاری  خود  نتواند دین  خود  را

جز  ترورِ  پیروانش چاره ای  نخواهد داشففت. دوسففت من ! تا 

ممفانی َفه خفدایان ابراهیمی؛ درنظم امیال  انسفففانها شفففریک 

هسفتند  حقیقتِ سفهمِ انسفانی آنها درخلقت   بی پاسخ خواهد 

 ماند .   

>< 
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  ردمم بخش وسیعی ام این با سرممین  و این در و  اینجایم من  عزیزم دوست       

 سرممین را   فعال  جرثومه های َثافتی شکل داده اند  َه منم  اینمی سروَله و

 دتولی  َشففند. به وآدم فروش آدم  مشففتی  گنجد  نمی شففما درمخیله  باورش

و   اسففت اسففب  خرپومه حیوانی اسففت َه مادرش)  مشففغولند خود گان خرپومه

 (.االغ  پدرش

 شنوید  دچارجنون می هوارهائی امآنان گاهی شما َه  هم مانده اندک آن       

  توده است.آن آنان حماقت امطغیان ناشی  هوارهاشان   گاهی هستند  َه ادواری

. ندارند در ذهن  حرَتشفففان  برای دفاعی هیچ .َنند نمی فهم را آمادی هم 

 خصمشفف باشففد  تکلیفش  َش آدم و فروش آدم درآن حد  این تا َه مملکتی

 لمانسفف تحریک به و اعراب  توسففط َه  اسففپرمی  عزیزم  رطوبتِ بدانید .اسففت

 است شده ریخته خاک قبل  در این سفال چهارصفد و در هزارو رومیان  فارسفی

 چرا شما .شود خشک هم ها مودی به این ندارد امکان .است نشده هنومخشفک

  نید؟َمی ائید  بیهوده تباه َرده پیشفففه َفه صفففبری عفونفت در را  جوانیتفان

ید مائبفر اسففت؟ باور خودآنان مردم  درَف این َنید  سففرنوشففتچراگمان می

هل ج با است  َه دین یکی ددار بزرگ  دشمن دو مملکت این.طور نیسفت این

ک خا این با غربی َه منافعشففان دول و دیگری اسففت وخرافا  تمام توام شففده

 دسففرآم انگلیس و میان  ممالک روسففیه و چین وامریکا این قفل شففده اسففت .در
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 چهی به با خود   را  اسففالمی جمهوری رفتارهای  هسففتند. امریکا  انتقام آنها همه

 این به  را خود مهر  شده  ممکن هرشکل   به گذاشت نخواهد  جواب بی  وجه

 رمیانهخاو  در ها روس ناتنی  فرمندان با  ببینیدَه خوب ریخت خواهد   سرممین

              لیبی   سفففوریه    ی من.َندمی چه َوتاه مفد  این در دیگر  جفاهفای و

 ا وآمریک  اروپا .است وایران خاورمیانه تجزیة مقدمة همه اینها .و غیر و یمن َر 

  اسففت المم َار   دو بحران این ام خروج برای. منندمی پا دسففت مالی بحران در 

 این اموال و ایران  وغار  میانه در خاور جنگ باشد  داشته خود دسفتورَاردر 

 یَرسفف به را خود سففروری مقاصففد َنند. و سففاَت را خود ملت بتوانند ملل  تا

اول این چپ و غار    مشغول دیگر نوعی به  هم  َه داخل دینی بنشانند.  متولیان

م ا را ما است   نسفوخته وشفما من حال به و قومی  دلش ملتی هیچ .هسفتند ملت 

 و َسانِ  خود؛ ملت  ما   نان و همه ما؛ درخاَستر سومانند  تا می بیرون و درون

 هَ اوضاعی  با  هم دیگر قرن نیم دهممی قول شفما به  من . َنند پخت   را خود

 یختار َه چرا . گرفت نخواهد  صور در این آب و خاک  تغییری بینم می من

 انندم  سوریه و لیبی مهما  های ماغه است.  نرسیده اتمام به هنوم   اینان مصرف

 آنها به بتوانند  دوبارهتا  بشففود  خرج باید طوری مهما  این ؛اسففت پرشففده شفاه

 َنند. مصلحتی به آن ممالک اعزام وَارشناس جنگی بفروشند مهما 

 درایرانجنگ  سال هشت .شفد خرج گونهاین هم شفاه های ماغه مهما            

            . ندداد باد به را  مردم این ملی دالرسفففرمفایة را فراموش نکنیفد َفه میلیفارهفا
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    نظامی  نصففیبَه در خرید این تجهیزا دمدی های َالنی بود؛   غیر  به این 

 دالالن دو طرف شففد.َسففانی چون رفیق دوسففت ها.  و بیشففترین سففود ناشففی ام

ه َ شففد   اسففرائیل  نگ  نصففیب دولتبدبختی این ملت  درطول هشففت سففال ج

 برای خرید تجهیزان نظامی به آنها پرداخت شد.

 رد  انسففانهای فرهیخته فیزیکی وحذف ملی ام تباهی سففرمایة گذشففته                

 شوند حذف هر چه خاورمیانه ملت. دیگری است مقولة َه خود دارها  این گیرو

 دامشود؟ َ آماد ایران منتظریدَه شما .بود خواهند تر آسفوده ملل و دیگر اروپا

 َنار اسالمی جمهوری  االن همین اگر. شود آماد َه اسفت نمانده ایران؟ ایرانی

 .نندَ اصففالح آنرا دادگسففتری قوانین  فقط َشففدَهمی طول قرن یک برود  

 به  را  ودخ مِریّا  اروپا َتاب و توخالی  درآمریکا تئورسین مشتی. شماَجائید

      .ارمد نمی ریالی بفه هفا تحلیفل دهنفد. این می مردم خورد بفه تحلیفل  عنوان

را  لبیمط خواهید می اگر  ام گفته همیشفه . اسفت تاریخ پشفت تاریخ  در حقایق

 .   بزنید سری خورده شکست قوم تاریخ به َنید فهم درست

آبی   ؛ هیچ جَماع داغ های نَفَس را  جز دینی این اراذالن         

نیسففت  این قوم   ابله  سففخنان سففنجیده الیق .آید نمی خوش

من ؛ و هزاران چون من  بقدری  ابله و نادان  هسففتندَه شففما و
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وتو  تحت هیچ شففرایطی نمی توانیم یک سففخن سففنجیده  به 

 فسیل این جماعت  آدمخور روانه َنیم . خردِ

 تحماق .َنیدمی  گان  ترید پیشففه بالهت این َاسففة را  در خود بیهوده          

 چهی  اند  آخرخوانده را  ام تاریخ  َه  آنان. دارد تاریخ درامای به دُمی بشر  نوع

 این بدرگندآ را درسففتی خردتان. َرد نخواهند فهم  را مغز تاریخ جوهر  ممان

 را عمرم اینان میان در َه است و چندسفال  21. چرَین نکنید جِن مده؛ جماعتِ

 هم همیف   َه دهم پیشففه  انتقال بالهت جماعت این به نتوانسففتم  ام  تباه َرده

 به را  آمادی جماعتی  چنین  یک برای  خواهیدمی شففما هسففت.  فهمیدن برای

 اهیخومی َه  .برسففد شففما صففبر با توام حوصففلة داد به خدایم  ؟ بیاورید ارمغان

َدام آمادی ؟  مگر این جماعت ام مفهوم  .آشناَنی اسفبان نجابت با را  قاطران

آمادی در خرد ذلیففل خود فهمی دارنففد ؟  اینففان  آمادی را  بففه تعبیر  بی بنففد  و  

           رسفففانه ها ی و منبرها   مذهب  تشفففیع در  متولیان دین و داننفد. َه بفاری  می

ند. م می ََنند َه آمادگی را فهخوردشان داده اند .آمادی را به َسی اعطا میب

قومی َه مال محمد باقر مجلسفی  قبله گاه اوسفت  هیچ ممان به شفعوری توسفعه 

یافته دسفففت نخواهد یافت. دوسفففت من َمربندتان  را محکم  َنید تاتنبانتان  به 

 توسط این تبهکاران داخلی به سرقت نرود  َه تبهکاران اروپایی  پیشکشتان باد.

>< 
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          متون  در  چففه ام   آموختففه و ام خوانففده و دانممی من َففه ائیآنجفف تففا       

 اعتقاد .فلسفه متون در و چه ادبیا  قلمرو در وچه روانشفناسفی ها وَتب عارفانه

َند  می درخود  حبس را خود  آدمی غرور؛ درشفففمایل افراطی  داشفففتن بفه

 مسدود ما  را  در  خودمان ام خودمان و را  محیط و را  دیگران ام فهم  ودروام 

محوری  خود و شففکل  ناشففایسففت هر به وافراطی  انسففانی غرورِ غیر . َندمی

 ات است. البته شفخصفیت ما را فهم می َند  درست حریم غروری َه  اسفت.آن

 غرور  بیماری اسففت. نمحوری  ندارد.آ خود غرور  آن به ربطی این و .حدودی

  و  لو شدن را  امَشف آنان َه اری اسفتمحور  ابز خود های آدم غرور  برای

   اینکه  برای انسفففانها    نه امآدمها  َه َند  بسفففیاریمی حفظ هویت   رفتن

 رَهام مع خود َشیدن واپس  هویت خود ندارند  با پسندی  ام  محکمه   تعریف

نیز   را َننففد  و نففامشمی را ایزولففه محیط  خود و دیگران بففا  ارتبففاط  وقطع

  گیری ویاد وآمومش فهم در گاه هیچ غرور    مبتال به  آدمهای گذارند.غرورمی

  ینهم خاطر به را  ها ترین ارمشففمند ام بسففیاری و. َنندنمی موفقیتی َسففب

 .  دهندمی دست ام همیشه خود  برای ناپسند  خصوصیت

>< 
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 )فهمِ عشقِ عارفانه (        

 نداشت و دوست عشفق فهمِ می نویسفم   تعریف را   َه و  معنا فرمندم !  این     

ه ام و د توست گرفتپدر بزرگم َه جَ  ام معنا را این من  : است در تربیت عرفانی

 ام  می فرمودند :  آموخته این گونه

اندیشی  وهمین. هیچ تعریف دیگری  خوش یعنی عرفان         

بر عرفان و معرفت روا  نیسفففت  مگر آنچه ترا   به خوش فهمی  

 و توسعة شعور هدایت َند. 

 هَ گفت  شما به  َسی هر . ندارد دیگری عشفق  تعریف        

 گوید.می مهملی  سخن  اسفت  آمده ام آسفمان شفعورِ عارفانه

 هَ نیست امور میفه وخوش اندیشی خوش جز عرفان   چیزی

 َند .تربیت  می خاَی جهان این در ما را

 امورِ ام مالمسه دقیق هم  حس و  دارد  تحلیلی هم  اندیشفة واقعی عارف          

   میان فرق  می بیند.  جهان   جمالِ  امور و َمال  شففریک و خود  را   .را اطراف

ف عار است  گفته عاشق   دقیقا در همین  محقق   عاشفق   با  یک  یک   عارف
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در تفحص عشق  بکار  َه را )شفعورو عقل  ( خود  عاشفق  هم  دل  وهم  دِماغ

  محقق  تر  ام یفک موفق ای  هر پفدیفده ذا   فهم در   همین برای می گیرد 

رسد  در ِعلِم درمان درد این معنا در  این مثل گویاتر   به نظر می   .عاشفق  است

طبیب پرورش داد  اما ام محقق عاشق   می شفود   عاشفق    ام عارفِیهای بشفر

 می شود  پزشک تعلیم داد. 

 فهم  تنهائی  در   به  را خرد   اسففت   اما محترم  بسففیار عارف نظر ام خِرد        

 مزاحم داندَه نبایدَرد  می را  فهم داند. اگر  عاشفق  معشوقمی  امور   ناقص

 .وجود دارد  قویا  عارف در عشق فهم این .شود معشوق

 غربال َامال حس و سففواد   و مطالعه.  ویک خواهدمی عشففق  معرفت فهم اوال

باشد. عشقی َه فاقد شعور باشد   سرشار ام  آدمی وجود در باید تمیز؛ َه و شده

 تعصب است .

 نمی شففود عشففق داشففتن را   دوسففت ام هر نادانی فهم باشففید  داشففته توجه       

  را خود امورا  ریزد  تا می خود عشق درَاسة  را  مره روم نادان  حوائج. گفت

 .دارد را خود جای عارف هم   برای  روممره حوائج آن چند هر  .َشد سامان به

 رت بالغ خردی بالغانه  و احسففاس   به سففت. عشففق عارفانه دیگری اصففل  چیز اما

 فهم  را  خود جسففمانی  و عاطفی بلوغ َه َسففیاسففت.  محتاج

 ورمیدن  در عشففق درسففتی  ام اسففت  معنای و نکرده َندنمی
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 دوسففت را خود َل َسففی َه در .باشففد داشففته تواندنمی خود

هسففتی   در  تواندنمی را  ای پدیده  هیچ و را َس هیچ ندارد  

 را  خود اسففت  َه واقعی  عاشففق باشففد. َسففی داشففته دوسففت

َند  درست به  مانند  خدائی حقیقی  َه نمی معشفوق  آویزان

 َند؛   نهمی  به حتم    خود را  قربانی مخلوقا   خودخدا  آن 

 مخلوقا  خود را   قربانی خود  نمایدَند . 

 عشق  فهم فهم نهایت آدمی  ودر اسفت  درجان محبت رشفد عشفق َمال        

ا  ر فهم ت  باید محمتخردآمومی اس دنبال به َهوَسی. ماست خود ام ما خود

 ...  َند هموار خود در

 آغوشِ در هایش داشففته خاطر به را معشففوق توانی می تا َه َرد فهم باید       

 و َنی  غفلت ام تو  اگر گیرنده باشد  نه تو به دهنده   تا َنی خود  تیمار لطف

 مبدل وناپذیر  در ت  َنترل ای گیرنده تو   به نرسففی   معشففوق رابطه این فهم به

 ..    َندمی در خود تمام ترا   و َندمی حل خود  در ترا همة و شود می

   و داندمی معشوق اسفت   فهم همین ام هم  ناشفی عاشفق برای معشفوق نام        

 شففود  به صففاحب او را چیز همه َند   و لخت او را خواهدمی فهمد  عاشففق می

 اَند  تمی خود را  پیشففة معشففوق  نامَردن َه اسففت  معشففوق فهم همین خاطر
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       .خودَند ن امآ را او وتمام َند.  سففرقت او را تمام َه نگذارد  را عاشففق مگر

 .  ( داندمی عاشففق  ام بهتر ما    عرفانة در ادبیا  را    خود معشففوق َار گویی) 

 عشقِ دامدر  نبودنها  و ها بودن  های َشمکش هم  در این معشوق خود وگاهی

 هاست َ هم به طرف دو اتصال و تمام  مرحلة همان این .شودمی عاشفق  گرفتار

 معشوق  یکدیگر  هم و عاشفق هردو  هم شفرایطی چنین در .گویند می فنا آن به

 گیرند. و هم می شوند  می شوند. هم  دهنده

 فهمی  . بعد  دیگر و است  فهمی خود معقولة   عرفان        

 است مهمال  َنند   همهمی جماعت حَلق عرفان  در بنام َه اراجیفی  آن         

 َه است نیامده آسمان عارفانه  ام  مباحث و عرفان .ندارد عرفان به ربطی هیچ و

ین ا را  متولی خود خاص  َه  عده یک  نباشففد   تا توانی آن فهم  به  را َسففی

را   یانو اطراف. َنند پنهان  خود بغل   در را َتاب دانند  اینمی  اندیشه و َتاب

 طریق ام دبای فقط   را  عرفان بکشففانند  َه  توهم این  را  به  َتاب این طالبان و

 وجود  عرفان معنای قاموس مهملی  در ای اندیشففه  چنین اصففال َنید.  فهم آنان

به  وقتی .اسففت مغایر بشففد  معانی   این گونه عرفان  با مبانی  اصففال و . ندارد

     چرایی هفای درون  خودتان دسفففت  یافتید   همة امور هسفففتی برایتان  معنا  پیدا 

َند. دیگر به مانند عده ای ام فن آموخته های پزشففکی  دَان َسففب  و َار می

 برای خودتففان فراهم نمی َنیففد. بلکففه َففاخی ام این علم می سفففامیففد َففه هر

 با آرامش ام آن خارج می شود. دردمندی َه پای در آن َاخ می نهد آسوده و
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 دهش خود  در این جهان مسلط هویت و  خود  انسانی منزلت شما  به َافی است

 ابطهر به و .َنید فهم  عالم این انسان  در یک عنوان را   به خود هویت باشی   و

 شدن. عارف  امهر عارف  شودمی این .یابید دسفت  محیط با خود های انسفانی 

         محیط  را   به پدیده آن درس هم     گیرد  و متقفابالمی  درس  ای پفدیفده

  چه شده   ا ت به  تا َفش جفت یک ام چگونه مولوی  ببینید  .گرداندباممی  خود

 .  است َرده ای  استخراج خردمندانه  معنای

 :     فرماید می

 ..    پا به  آید تنگ   دو ام َفش یکی گر      

 ..   ترا   مَر    ناید  َار     جفتش  دو  هر       

   حیطم با ارتباطاتتان برای عمومی سففطح در توانید می  را  معنا این شففما حاال      

 مهیا  جا یک  ظریف  در را  چقدر همگونی نا و تناسففب عدم  .دهید  گسففترش

 : گوید می وقتی یا.است گفته و است َرده

   بشناختی خود مشتی   اگر   ماغ     

  بگداختی   غم و درد  ام    برف  همچو    

 مآد ام بعضی مانند  به درست . َند نمی فهم را خود مشفتی   ماغ ممان هیچ      

            این برف و ماغ  واژ  ام ببینیففد .نففدارنففد خود  فهمی فهم فهمِ بففه  َففه هففا 
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 خود در آن َشففف به و در اوسففت َه نهانی عشففق همان خاطر به مرد   بزرگ

  واژه ود این را  ام ای وارسته   معنای چه َند  ومی بیان  معنائی داشته  چه لیاقت

 .    است َرده استخراج

             هچ بیت   این  در فربه   و صفففحرا و گوسففففند ببینیفد امَلمفا  بفام و        

 ای مانهوحکی را محکمی سخن َنایه  چه به و .است َرده تصفویر میبائی  معنی

 دانائی داند  و می بیشتر َسی َه گوید   هرمی َنایه است  و به نموده را  عنوان

 ر بهبیشففت و  گیرد  می قرار  وآمار اطرافیان اتهام  مورد بیشففتر  اسففت  افزون او

 .  گیردمی آمار  قرار نادانان  مورد توسط

   می ََشند   صحرا م   را  گوسفندان       

 .   می َُشند    را آن مر   تر فربه  آنکه      

 .ندا ریخته و هسففتند ما اطراف در ریز  َه های نکته همین   فهم یعنی عرفان      

 . ظریفافهام  همین  هم  یعنی عشق واقعی فهم و

 رد سنگی اگراین معشوق .باشد باید َه اسفت همان  هسفت چه هر معشفوق       

 غوشدرآ َه مونسی و چه خفته   جوئی برَنار سروی چه و باشفد   دشفتی پهنة

 هیچ هسففتی  در بدار  َه دوسففت  .اید َرده خوش دل او   مالمسففت به خویش

 .نخواهدَشید آشتی به تو ترا  با  داشتن دوست قدر به پدیده

>< 
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 ...          397سخن 

 رایب معنائی هیچ  است؛ شده سگ  نهان پشم در َه حقیر  حشر    این کََ      

د  خو ای حشره شعورِ ؛ در کََ.ندارد سگ هیبت  قیاس با خود در  ناچیز قوار 

ت؛ اس فهم این حسب بر َند. می تصور را  فاعل مفعول  وخود حیوانی را سگ

 خون مدنِ مَک  با او  مدام اند  َه َرده خلق را  امآن سگ  دارد    باور  او َه

دقیقا   این معنا را شففما .بخشففد  پایدار دوامی و را  قوام خود حیا  حیوان  این

درمیان آدمیان نیز فهم می توانی َرد. عده ای تصفور می َنند   ام آن خلق شده 

 اند  تا همة محیط اطراف خود را قربانی حضورخویش در خلقت َنند .

>< 

 ...      391سخن 

 درَاسففة عقلِ  خردِ و حس  مُهر تصففدیقِ   بدون را ای واژه هیچ!  فرمندم         

     شففجاعت   ناموس   غیر    شففرافتقدیس  چون  مده  َلماتی خود  جای

 اهلل  و امام  آیت و   مومن  دین نفر  داشفففتن  و دوسفففت نانجیب  و و نجیب

 را  و واژ  دیگری هر  و پیامبران  و اهلل  و خدا وحتی   معصففومیت و معصففوم

 معانی فهم اگربه ریزند می فرو   و درتو داری ذهن در َه را  ها واژه تمامی

 دیتردی هیچ .َنی نمی انسففانی فهمی    آنان  معنای   تعاریف و     آنان عقالنی

 امآسففمان  به ای پدیده هیچ َن َه فهم را این مکن  فقط  آنان   بودن درمهمل
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 وتن خاک درخود این دارد  وجود هست؛  و و بوده چه هر اسفت   نیامده ممین

 مقام اند  تا خلق َرده آن را  برای ها واژه این ام بسیاری اما .اسفت شفده تونهان

 را  درحیلةت و.آن است ای اجبارَنندَه منافعشان در توده بردگی ترا  به انسفانی

ود  خ  برای گاه  آدمی َه آن مندانی .بکشففانند بندگی خود     به   ها  واژه این

 وت   به ای توده توسففط  اسففارتی اسففت  َه   ام تر مهلک بسففی  َند می خلق

را   دومی  اسففارا  اما جبران اسففت  قابل اولی   در اسففار ِ .اسففت شففده تحمیل

     خود در اسففار  و بردگی و بندگی این بسففیار مراقب  .نیسففت درمان  امکان

 نای خطر َنی َهمی خود  خلق خویش  برای  دسففت  به  باش  َه ا  نشففانده

 ما ناشی  و مخم. داد خواهد باد به تورا  انسانی ا   منزلت نشانده درخود اسار 

 .    شد نخواهد عمر  درتو  ترمیم پایان تا بردگی  این

>< 

 ...        399سخن 

 اما .َرد ابتیاع رایگان  به  ای خانه نجیب شود  امهرمی خروار را  به حماقت      

رد  خ  َیماگر چنگ ام توان نمی  عرضة جان  بهای  به را  حتی امشفعور مثقالی

بیاد  .اند هحبس َشید به  جاهل  بسته َپک ابد  در تن را  برای بالهت  .بدرَنی

ان  ورم خِرد تیمچة  در اندوده مَر بزَی با شود  را نمی َه مِریاّ  داشفته  باش  

 .   نهاد  فروش  عَرضه به

>< 
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 ...    211سخن 

 بزرگوار  !  به این گفته توجه نمائید .         

 این  انسففانی مالکِ خردِ سففالمِ  امری   هر  نادرسففتی و درسففتی برای                 

 شما باورهای و جزو  وا َرد جا درخردتان  هرعملی َه و مطلبی هر  َه اسفت 

 بدون نشاط  درشما هم مطلب نداشتید  وآن  سفئوالی هیچ آن درمورد شفد  اگر

 همة الممة  .اسفت درسففت  عمل گذاشفت  آن جای بر وگناه  اندوه و اضفطراب

    هَ آنجا تا .َنند سففیرمی ما اطراف در َه اسففت حقایق  حقیقتِ  فهم  ها  این

 در را ها درسففتی عمق تا  ببینیم آمومش را فهمیدن خوب سففواد باید توانیم  می

 .ودش ها  َامل پدیده همة  فهم به تواندنمی انسفانی هیچ بیآمومیم.   خود اطراف

 همتواند در فانسان می اما .امرشدنی نیست َه رومی انسان َامل شود این و اصال

 یک دسففت یابد. فهم ها در خود  به ادراَی نسففبی پدیده امور   وحس حضففور

 کی اما .باشففد هسففتی یک محقق ام فهم قدر به تواند نمی قطعا هسففتی  ام عوام

؛  دروام  باره یک تعلیم  به  مراحل در  بگویم  انسان طالب  قویا شما به را مطلب

 یانآدم جان در َه است آفرینش ام عجایب این . شودمی گشوده رویش به فهم 

 .َندمی   فهم امور را  فهم باره  یک به انسان َه . است شده نهاده  ودیعه به

 و  عوام . بزنیم محک  الناس عوام نظر  اسففاس بر را نداریم  مسففائل حق ما        

 انسانها.    نه هستند  درگروه آدمها  عادی  همه مردم
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 عوام  چهارعمل  .ندارند ام امور و فهمی اند مانده  خودشففان  در    ها آدم        

 ندرستی آ به مره روم بطور حیوانی هر َه.دهدمی انجام  سختی هم  به را اصلی

 دست   وبه جنسفی   رابطة رسفاند  مثل خوردن  خوابیدنمی انجام  را  به اعمال

 .َردن مزاج دفع و  رفتن شوئی

 هستند  و بیماری دچار  دارند و هم  َلی َم اعمال همین انجام مورد آدمها  در

 مدرک با    ربطی  داشففتن و خرد  َردن فهم  . اسففت اشففکال  دچار  اعمالش

 غیر ه  ب اما انسان . است دیگری خرد  دنیای و فهم . ندارد.  و دانشگاه تحصفیلی

 اصلی عمل  چهار آن دارد   به غیر ام هم پنجم بعُد اصفلی  یک چهارعمل امآن

 اوسففت  در جان ها در و شففعورچرائی و ادراک خرد تحلیلی شففد  وآن گفته َه

 جویجست انسفان  در اما .او با محیط و محیط با خود او وارتباط  محیط با ارتباط 

  اند. ولی خود  طردَرده را  ام وخود را  خود مَنیّت آدمهفا اسفففت  ولی خود

 یانسان ومقام را  خود خلقت آدمها  منزلت .َندمی جستجو را خود انسان  مَنیّت

 خود تا هسففتند خود جسففتجوی در امآدمها  مدام ای اند  عده َرده گم را  خود

 نسانیا منزلت مگر َنند  تا هدایت خود انسفانی منزلت به را خود و . َند پیدا را

 خِرد   خوردِ به َه متولیان ادیان مشفخصا  باآن بهشفتی واال .َنند فهم را  خود

 جهل وجهنم ماسففت  فهم بهشففت  .ندارد خارجی وجود دهند   می  ما
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 ام   نه اسففت شففده رانده خود  درون بهشففت ام انسففان  .ماسففت

 .یک جائی و مکانی َه در توهم ماست 

 آدمی َه است نبوده بهشتی اصال .اند نکرده بیرون بهشفت ام را آدمی هیچ        

 ام ار َسی تا ندارد  وجود  مشفخصا  آن با بهشفتی اصفال .َنند بیرون آن ام را

 رد تکاملشان و آفرینشفشان ممان درطول حوا و آدم خود .باشفند َرده بیرون آن

  خلقت ام  بهشففت  خودشففان   های نادانی  و  ها  فهمی  َج خاطر به  هسففتی  

  خود انسانی  ادراک و خرد اصل  همان در اند َه شفده رانده  و طرد  درونشفان

)در اسففطوره های بابلی َه به اعراب منتقل .باشففد تواندمی آنها  خود ها  در آن

(  .َه به قرآن نفوذ َردهمان باغ های معلق بابل اسففت  شففده اسففت ؛ بهشففت ؛ 

 مور ترا به خواهد می وفقیه .اسففت  خود در  هایگمشففدگی الدنب  به  عارف  

قال به شففما انت هایمان َتاب ما  با َه اسففت بهشففت  همان بفهماندَه و وادارَند

 . و وانمود اسففت شففده نقل  خدایان َتاب در  نیز  همه  ها واین گفته می دهیم  

  در .َند دخالت ندارد  درَارَارخانة  توهم سففامِ  خدایان حق آدم  َه َنندمی

  اند حاَمیت مهمل  توانسففته های اسففتدالل این با  ادیان   فقهای  تاریخ    طول

  فقهای گفتة  سففوای عارف  اما َنند. و حفظ بشففری  جامعه را  در خود جبارانة

 و همین افهام برسفر   تاریخ  طول هم  در  فقها  با   عرفا  جنگ گوید. می  ادیان

 و بالغ هرَاری  خرد ماخذ و منبع  َن  َه فهم را این .هست و است بوده معانی

 غیر. ال و است آدمی خود بالغانة احساس
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 یشب ای بگیریم  مباله را  امآدمی انسانی و احساس شعور را  و اگرخرد را         

 َه نهانی  ذوق با هسففتید  َه شففما   خود فهم با رابطة در مثال بهترین نیسففت.

 خودتان فهم به مرا و .اید رسففانده من فهم   به را اسففت  خود شففده بیدار درشففما

 بقیه ثلنبود   م شفما در انسفانی وشفعور تحلیلی خردی اید. بدانید َه اگرَشفیده

 به ار شما   َه شده بیدار شما در چیزی پس. رفتیدمی و شفدیدمی رد من امَنار

 میان  مشفترک حس آن.مندمی تو  فریاد در را وشفما خواند می فرا خودتان فهم

 .... دهد تو آشتی با را  تو خواهدمی انسانی  احساس و خرد

شما   هب َنید  تا آن شفعور را در خود  تیمار توانیدمی دارید  تا وظیفه شفما        

شما . دهدب سرگشتگی  خالصی را  ام این َند  وشما دانستن َمک بیشفتر برای

ود  ش هدایت درسفتی راه به خرد  وقتی. َنیدمشفوش را بیداری آن ندارید  حق

 ما َهش قبلی  دید  تعلیم نَفسِ دوباره   آنکه َند  بشرطمی فهم خوب را راهش

 ادنجوالن د  به شففما   در تشففریفاتی و دین اجتماعی تعلیما  و والدین توسففط

 انسان هَنید  َ حفظ خود خردِ در نیز را معنا این نکنید  و فراموش را نیفتد. این

 خود  را انسففانی مَنّیت گاه وهیچ .نیسففت خرد و خرد توام با احسففاس  هیچ جز

را   دینی و مذهبی َنید. مهمال  فهم   عمیقا را خود بودن من و .نکنید فراموش

 نکنید .اخالق را در خود تقویت َنید .    هم در اخالق با
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  مداری دین َمتر متفدینند  اما  دنیفا مفداران اخالق همفة      

   قدمم دین بر   اخالق  بدانکه  پس .باشففد   اخالق  تواند  بامی

 .است

 ا  َهر مذهب و دین تَحَکُّما     نه َنیم تربیت را انسففانیمان  اخالق بایدَه      

مارا  بَرد   منزلت انسففانی و  .اند َرده پَروار  و ترید ما خرد  در ممان    طول  در

 ارانسففانیمان سففامگ انسففانی واقعیت با اند. َه َرده آبادی دانم َجانمی توهما 

 بامی اُخروی  به دروغین های وعده امَسففی َه  شففما را؛ با فرارَنید  .نیسففت

به  آن به حیا  نشسته ای.اگر در هستی  همین خاَی هست  َه تو .اسفت گرفته

این معنا فهم یابی   هیچ َس  تحت هیچ شفففرایطی و با هیچ َتابی نمی تواند ترا 

   فریب بدهد . 

>< 

  ...  213سخن  

 ارسففال بنده   مطالعة جهت را مطالب وآن فرمودید محبت  عزیزم دوسففت       

 و مهمال  وجز همه مطالب آن .َردم مطالعه را همه دقت بفا بودیفد.  نموده

 هب اسففت  وهیچ ربطی  َالش مشففتی  روممر  الفاظ در رایج های گوئی بیهوده

 .است شفده اسفتخراج  دین متولیان سفوم مطالب  ام َور  آدم این .ندارد عرفان

بار   انهزار مختلف اشکال به هستند  َه ای ریشه بی مضامین همان سخنان   این 
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 وردِخ مختلف  به عناوین تاریخ   به و مذهبی  درطول دینی دالل مشففتی توسففط

 در و معانی مفاهیم ام  ضففبط شففعور  اسففت. مردمی َه: شففده داده مشففتی نادان

 است. دوام  َم ها  بسیار ماهی مانند ذهنشان  به

 بیسففوادی ام ناشففی جهل  و بیسففوادی  ام َِشففند می هرچه مردم  این            

 است  شفده گفته جلسفا  درآنو  شفده نوشفته هاَه حرف این خودآنهاسفت. 

 انج  ندارد  عرفان  به  َدام ربطی هیچ َه َنم  می شففما عرض به  قطع   بطور

  یاریبس َنم   عرض شما به ضمن در .دیگری است مقولة عارف   انسان معنویت

 و مرتشففت نمام و چندین مورد دیگر دقیقاً ام َتابِ جملة   ام اسففالم مراسففم ام

 به اجعر قبلی به شما تحویل دادم  نوشته اسفت. َه در شفده مرتشفت گرفته دین

 ام بودند  ای نمونه آن  موارد   . َردم صحبت حدودی تا  1 و  2 و 7 و 32 ارقام

  یاناد همة منشاء و  همدیگر  روی ام خاورمیانه و بین النهرین   ادیان َردن َپی

 اَمیت سفارگون سَرَه بیشفتر  ام ممان ایالمیان و ح .اسفت یهود ایراهیمی  دین

 روی موجودا  ترین های یهود هامیدیسففمی پلید .  خاخامچشففمه گرفته اسففت

ی جا بشری مخیلة را  در گرانی مهمال  قرون واعصار درطول هستند  َه ممین

ان  می توان گفت َه بیشترینش مضامین به اصطالح  آسمانی دین یهود    .اند داده

امَلدانیها  بامسففامی  شففده اسففت.   و خاورمیانه   اسففطوره های بین النهرینام

وآشففوری ها و  بابلی ها  فنیقی ها و سففومری ها و احکام حمورابی و غیره .  َه 

اَتشففافا  اخیر باسففتان شففناسففی در خاور میانه و بین النهرین  به توسففط باسففتان 
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 ارسالی نوشتة آن در َه سفائلم  و  مدارج  بر این امراسفت. این گواه  شفناسفان 

 سال 2111ایران َهن است  َه ام  پرسفتی مهر دین در همه  داشفت وجود شفما

 هشد تحریف ای گونه به همه ها آئین این و اسفت داشفته وجود هم ایران در قبل

 اب نیزخود  اسالم اسفت.  متولیان رسفیده اسفالم  به  ممان طول در نیز همه َه اند.

 ینا  بیشترین َردم  َردند  عرض حک خود دین در  را  آنان تامه    تحریفا 

 گفته ماش به  .است شده منتقل  اسالم مرتشت  به مکتب طریق ام مبانی و مراسفم

 ست  نی مربوط مسفلکی و دینی هیچ  و به  اسفت اندیشفی عرفان  خوش َه بودم

 ودیخود  س نفع به متاع این دارد ام سعی خود شرایط مقتضفیا  به هرَسفی اما

تواند مین دین اصال َه بدانید  و غیره. مسفیحی عرفان . اسفالمی عرفان مثل .ببرد

 میدین  ن واصال .باشد داشته تواندنمی دین  عارف اصفال و باشفد. داشفته عرفان

مبفانی خردی َفه بر محورِ جبر و مور و تحکم و   .دهفد پرورش عفارف توانفد

پرورش  عارف  تواندمی گیرد   نمی دستور   ام مکانی نامرئی َه  احکام الیتغیر

تحلیل و اعتبار اسففت. ادیان  امورا   فاقد   شففود فکری َه دیکته می هر  دهد.

 َنند. ونظرا  خود را دیکته و تحمیل می

  .تواند  تحمیل را تحمل َند  نمیهیچ مبانی تحلیلی       

اسففت   مقولة عرفان  مکتب آمادگی و َرامت انسففان و موجودا  عرفان         

   مهمل دانند  می دینی  عارفان  را خود َه  همة آنان نفدارد.  بفه دین   ربطی

               در را ما  همة  دارند سفففعی هسفففتنفد  َفه بزرگی  گویفان و دروغ  گویفان
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   انسففانباشففد َه قالبی هر در دین اینکه  برای . َنند خودگرفتار مهمال  حبس

 می َشففد  صففلیب به مشففخص و احکام معین  سففری یک  دیواری درچهار را

خدایی آنرا هدایت  داند  َهمی آسففمان طرف ام را خود احکام همةتعالیمی َه 

 و چهار دیواری  این  ام  خارج  در  تواندنمی انسان  شفرایطی چنین در می َند.

 َه انیباشففد. انسفف داشففته امور ام  فهمی و  بگوید سففخنی  تحمیلی الیتغیر احکام

  عارفانه داشته فهم   تواندمی دهد  چگونه ارائة  نو؛ وخردی نو؛  سفخن تواندنمی

ای  آماده عارف  انسففان باشففد.  عارف و شففود وارد  عارفان  جرگة باشففد؟ و در

 نه است   رسفیده فهم عالم  به وخوب و بد  ریّا شفَ  و خیرّا  فهم در اسفت َه

 رفتارمقید گ  احکام سری یک قالب در را خود دینی  متولیان و فرمایشفا  طبق

نشدنی است.  امر باشد  این آماده وهم باشد قید در هم انسفان شفودمی َند  مگر

اصففولِ  فرمایشففی الیتغیر   سففری یک به  و مقید شففده  دین  برد  هر آدمی َه

 ودخ تواند به آمادگیمی چگونه انسانی چنین یک  .شود تواند عارفمی چگونه

 دارد؟ َه فهمی خودش  چه ام انسففانی چنین یک اصففال باشففد؟  داشففته فهمی

  دینش   َه بیند می گونه   آن  را  آدم خود این  .َند فهم هم را بخواهدآمادگی

اند   ردهَ شففده وگرفتارش گرفتار در قالبی وقتی َه اسففت. آدم آموخته به  او

 ؛بکند دیگری فکر َه به او تحمیل شده است  قالب  آن غیر به ندارد دیگر حق 

 وبخ تشیع اهل جماعت باشفد. به دیگر هم داشفته   تعهدیها قالب آن غیر و به

  ه آنانب شففریعت احکام طبق  َه بیند  می را مطالب  ام بخش آن فقط  َن  نگاه

مد   در َتاب های مالمحنیزاین احکام  همة رسَ بینند و می  وتعلیم اند داده تعلیم
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 قادر تواند ببیند ونمی غیراین او؛ فرو رفته اسففت وباقر مجلسففی و َسففانی چون 

فضل و فاطمه و لوقتی قرار باشفد حسفین و حسن و ابوا .ببینند نباید و ببیند نیسفت

        در چنین چهار چوبی؛ چه تحقیق علمی و انسفففانی  شفففما    باشفففند  غیره  مقدس

می توانی داشته باشی تا به خردی عارفان در این خصوص برسی . آدم مشروط    

 باید شرطی باشد .  

 خود باشد َهمی فرمایشی  تعلیما   سری دین  یک ام تشفیع جماعت فهم        

 سففت ا شففده گرفتار قالبی  چنین در یک َه اند. انسففانی َرده گرفتار درآن را

 ارفیع ام او باشد؛ تا داشته فهمی  انسفانیش  منزلت و خودش به تواندمی چگونه

 اهلل طرف مطالب  ام گویند  اینمی  شما به حاَم  ای عده وقتی  شود.  استخراج

 حقی است  دیگرانسان معصفوم  اعمة و اسفت اَرم رسفول وسفنت  اسفت آمده

 هب ای  شففما َلیشففه تعلیما   درچنین  .بکند تصففرف و دخل ها درآن هندارد َ

 اینان  َالمی  نظر اهلل  ام گردید ؟  َالم می  بودن  عارف و شففدن عارف  دنبال

 تهداشفف  نقدی  بر آن ایجاد َند  و یا  تعبیر درآن ندارد  حق و بشففر اسففت تمام

 رااج و  اطاعت  باید  فقط   .بزند سففخنی و حرفی احکام   آن  به باشففد  و راجع

 َند و همین.

 دخو به تقدس رنگ و  جبری  تعالیم گونه  این ام دل خواهیدمی شففما حاال       

  خواندم هَ را مطلب تمام .نشدنی است قطعا  این؛ .نمائید استخراج گرفته  عارف

 جلسففا  این تا در  َنید  سفففارش هم  دوسففتتان آن به  بود مهمال  و جز همه
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ت  اس شده ایجاد  َالشان آن توسفط َه ای اسفت تله همه اینها نکند   شفرَت

 َنند. گرفتار خود جنسی تمنیا   دام به ها حیله این با را مردم دختران و منان َه

هسففتند.  َثافاتی جرثومة  چه َه .شففناسففممی خوب را ها خطا به مادر این من

 هحوال شففما به نیسففت  َه ها گوئی مهمل  و ها  بافی  چرند آن به  بودن  عارف

هر ممان آن جمع   به شففما اجامه داد  تا شففما نظرا  وعقاید آنان را به  َنند. می

َه خردی عارفان  درآن جمع  وجود دارد.  نقفد بگیری آنوقفت  مطمئن  بفاش  

 ند دار چه  هر اینان  .ندارند   فهم به فهمی  اصال  فروخته   خود  ابله جماعتِ این

 به   قبال طمرتب  آنان  باختة خود  یانمتول به  و اسففت مربوط  عرب  اهلل  تعالیم به 

 ست َها   نشده نهان  آفرینش ام بدو درهستی رامی هیچ َه ام گفته و گفتم شما

 و نم مغز در مهمالتی َه  .باشند نگرفته موجودا   بکار و انسفان فهم در را آن

 ندارد. خارجی وجود درهستی اند َرده شما

 است  آنهم ندارد  رام   فهم هم خاصی شمایل و ندارد خاصی هیبتی رام           

من   در و تو در َه آنچه همة ام شفاف و درَی .همین و ما اطراف امور فهمی ام

عنوان  رام  نام   به  هستیم    عاجز  فهم آن  را َه در  هر چه ما   .یابدمی  مایش

 گذاری می َنیم.  تا خودمان را ام دست جهل خودمان خالص َنیم . 

 اش ب داشففته من ام  را  ظریف گویم  اینتومی به  ظریف نکتة  یک  اینک       

 تآن دق در فهم  عمیقا و بنگر خوب  چرائی آن به  و اندیشه َن خوب آن و به

َند یم جنسی َسب  لذ   آنان تن ام  خوابد  ومی منان بستر  در َه َسی. َن
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  .است َرده خود تیمار رختخواب را در متعددی منان  بلکه  من یک نه   هم آن

 المغ و َند   و انسانها را به عنوان َنیزمی مزاج دفع و رودمی شوئی دسفت به و

 اجام  وَتاب  و اذن  بران  به تیغی به    را آدمیان خود دارد  سففر و در اسففار  

           به  عرب  خاطراهلل به را   قبفائفل  و  را آدمیفان َنفد  ومی جفدا  تن اماهلل   

 َند برد   خود می را منان را  و را  وَودَان َشففد   وآدمیانمی خون و خاک

پرسم   یک می  من امشفما  برد  می  غار  عرب  به اهلل نام به را  آدمیان واموال

 شهدانا اوگفت   شود بهمعصوم باشد؟ چگونه می تواند  می چنین آدمی  چگونه

ه باشففد  در صففورتی َ ممین روی بر اهلل ولی تواندمی چگونه اهلل.  علی ولی علی

 هب اورا حکم َسففی نامه رسففان اهلل اسففت یعنی رسففول اهلل.  چه   پیامبر همان آدم

. مگر این حکم را آن عففده اسففففت ممین  ممهورَرده روی اهلل  بر ولی عنوان

ویش خ به ایشفان عنایت فرموده باشند. تا سودِ  اممتولیان شفیاد اهلل بر روی ممین 

هی است؛ َه یک موجودِ  مطرود امبهشت لاین چه الحاصل َنند. 

َنفد؛ ضفففعف این اهلل  خود را   ولی خویش  بر روی ممین می

برای اداره وَنترل حیففا ِ و مخلوقففا  خود در ممین   همففه  

ناشففی ام جهل اوسففت. تا برای جبران خطاهای خود  آدمی  به 

امورخلقففت  وَلّی خود بر روی نففام علی  را ؛ برای رفع نواقص 

فقط نامه رسان خود َرده   ممین قرار دهد. و پیامبرخود را هم؛
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باشفد. دوسفت من   خدا  اَمل اسففت.  هیچ اَملی  ناقصی را  

  بففا  علی ؛ مفدفوعِ  رنفگ  نمی َنفد.   ممین  وَلّی خویش  بر

هیچ موجودی  در هسفففتی    رنففگ مففدفوع تو یکی اسففففت.  

 دا  بر روی ممین باشد .تواند  ولی خنمی

ولی و نمففاینففده برای خود برروی ممین معین  خففالقی َففه        

َند  به قطع   درفهم و احاطه اش بر هسففتی  فهیم نیسفففت . می

به عنوان وَلّی خود    ناقص را مخلوقی  خالقی   شففود مگر می

بر روی ممین تعیین  َنففد. خففالقی َففه بر هر ذر   این هسفففتی  

لی ون عبه توسط یکی چ  ال دارد.   مگر می شفودفهمی  به َم

 .    بر امور هستی فهیم گردد

اهانت  محض اسففت    مخلوقی  در ممین امطرف خدا   عنوان ولی دادن  به         

جماعت تشففیع بت پرسففتان قبولش دارید.  َه شففما  بر وحدانیت  قادری متعال  

َسی چون علی  َه با اشکم و روده وخون   و به دست َسی به  تعلیم دیده اند .

این آدم  چگونه می توانسففته و می تواند ولی آن خالق بیکران بر  رسففد  قتل می

ه همان اهلل عرب باشد. َه بتی بیش نبود  َه اهللِ علی روی ممین باشد ؟  مگر این
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سففتان َرده باشففد. اسففت. َه علی را برای َمک  به امور خود  ولی خود در عرب

همة این مراسمِ شوم  و هولناک    این مهمال  بی پایه و اساس را به دور بریزید  

توسفط شفاه اسفماعیل َثافت و تبار او ریشه گرفته است . تا  دوران صففویه  و ام

مندگی می َردند و  ایران در َنار هم   مذاهب در  همة نابکار ؛  قبل ام این قوم 

سال  411نمی دانست.  بیشتر جماعت ایران تا همین   ی خداَسفی هم علی را وَلّ

قبل  یا   مذهب   شافعی داشتند  یا  حنفی. تحریکا    مالیانی  نابکار  چون  مال 

 محمد باقر   ومال محمدتقی مجلسفی  و نوادگان او چون مال حسین   این  پدر و

ی  یر  شاهان صفوپسفر و نوه ؛ و َسانی چون اینان بود َه  به ضرب و مور شمش

در فرهنگ این مردم  را به ماتم َشففاندند. واین مردم را در طول این چهار صففد 

هم  آناست. یر روی ممین سفال گذشفته   به این باور نشفاندند َه علی ولی خدا

ام صدر اسالم در تمامی ایران ها  شیعه  این سفیار  ذره بینی بی هویت در هستی .

ویه  َسی علی را به ولی بودن ام طرف خدا بر روی بل ام صفداشتند . تا قوجود 

     به ممین  اهلل طرف تا امروم ام َسففی وَسففانی چه اصففال  ممین قبول نداشففت.

 محکمة یک  انفد  و سفففند محکمی بر ولی بودن  و پیامبر بودن خود  به  آمفده

را  دموسی خو  َه مورد تائیدَل جهان  قرارگرفته  باشفد.  اند؛ جهانی ارائه داده

ود خود محمد ب آخرینش هم َه  پذیرفتند   و  و دیگران نیز  اهلل خواند  گزید  بر

سی به چه َ  را برگزید  اهلل گفت   و بام جماعتی بر گفته های او صفحه  نهادند.

مگر آن دسفففتفه ام  غیر خود محمفد  بر رسفففول بودن خودگواهی داده اسفففت. 

به آنها اشففاره شففده اسففت؛ مثل جبرائیل و غیره    موجوداتی ناپیدائی َه درقرآن
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همین   وآن َسففانی َه منافعشفففان درگرو این گواهی  دادنها    نهان شفففده بود.

 اهلل  این مدند.   جار ممین    جماعت سففود جو هسففتند  َه وَلیّ بودن علی را در

 یزن همه َه .است ممین سوارَرده روی بر وَلّی همه  این وَیست  َه َجاسفت

وسامی  رتبا تامی و تبارند عرب همه نیز   و های سومان  عربستان است.  بیابان  ما

این جماعت درَتاب هایشففان  امیک صففدو بیسففت وچهارهزار  .تبار تبار و یهود

ن تا مردم را هدایت َنند. نقص ای  پیامبران آمده اند   َه آن نام می برند    پیامبر

اهلل درخلقت  چقدر اسففت َه این همه پیامبر را برای جبران  نقص خلقتش روانة 

 . جالببه هدایت بشففر نشففده اند و هیچ یک هم تا امروم موفق  َرده اسففتممین

 مدعیان این یکصفففدوبیسفففت وچهارهزار  َه :در ادیان ابراهیمی تراین جاسفففت

توانند اسم یکصد  نفر امآن پیامبران را بیان َنند َه ریشه و  پیامبر  خودشان نمی

ماره  تا ش  مهمال  َه َُنتور ندارد   دوست عزیزم   سفند تاریخی داشفته باشفد.

     ای  بیان َنید.  هوش ه  بنویسففید و بگوئید و  می خواهد دلتان   چه هر    بیندامد 

 این در تمام  مهملی هسففتند.  بی َنتور   و شففعورهای  فاقد هوش   پذیرای هر 

سال گذشته  در بین النهرین و خاور میانه  با این همه َشفیا  باستان شناسی  321

ک حتی یک مورد  حتی ی َه توسط بزرگان علم باستان شناسی  به عمل آمده  

این َشفیا  هست  نه ام  ولو َوچک   نه نشفانی ام  موسفی و قوم او در   مورد

ره   و نه ام مسیح و محمد وتبار او در این سرممین ها َشف یوسف و صالح و غی

ام موسی و مسیح و محمد     هزار سال قبل 2111شفده اسفت  در صورتی َه ام 
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در همین مناطق   نه تنها اسناد معتبر وروشن و عینی و مستدل و گویا َشف شده 

 ن به دست آمده است . تق؛ بلکه  مطالب نوشتاری مُ

لی حضورَسی به نام و برای  پسندانسانی  محکمه عقالنی و موثق لدلی چه         

 الیتو حکم  بشودگفت َه اهلل    در خرد شما وجود دارد َه به استناد آن   اهلل

اسففت؟  هر چه بگوئی  و هرچه  َرده در این خاک  تفویض را انسففانها بر دیگر

هر چه دراین خصوص  دلیل بیاوری  باید ام خود قرآن و سفنت اینان مثال بزنی. 

محمد خود  ادعای  عنوان شففده اسففت توسففط خود آنها صففور  گرفته اسففت. 

ت. این ها را اهلل به من داده استائیدَرده است َه  پیامبری نموده است وخود نیز  

 امور؛  ذهن  َردن مطلوب  به  مصادره با  ممین   بر روی اهلل متولی جماعتِ این

 : گویندیم َیست اهلل َه پرسیمی امآنان وقتی . َنندمی خسته و را فلج آدمیان

 هگویندآنکمی ؟ َیست محمد پرسیمی َه وقتی و .اوسفت رسفول محمد آنکه

 قرآن  گویند  آنکه؟ می چیست رسول اهلل می پرسی َه وقتی و  اهلل است رسول

 محمدر ب اهلل َه َتابی گویندمی چیسففت؟ قران گوئیمی و وقتی فرسففتاده  را

 نام ما .َنندمی دور خودتان آواره به  شوم مثلث در یک را و شما  .است فرستاده

  دورخود به   دهند  آنقدر ترامی حواله دیگری بپرسففی  ترا  به ام آنان هریک

 نندَمی تو  با َاری و بدهی نیز  امدسففت  را خود  حتی فهم َه می چرخانند

 جالهد مشففتی ؟ گویممی چه َه َنیمی فهم حتما . بدهی خود بالهت  به تن َه

 و  اند حبس َرده   سففالهاسففت مبتذل  سففخنان این در فریب را آدمها ریاَار  
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تنها   هن َنند َه مندانی باور  این و در  باور   این به  نسل آینده را نیز خواهندمی

 مانامآسفف نیز او اقمار  مابقی  اسففت  ممین برروی اهلل ابوطالب  ولی فرمند علی

  وممعص  پز خانة نفر دیگرنیز  امَوره   یامده آن و امامان  بقیة  و  اند شفده  نامل

 در ارب سه و رومانه اند َردهتحمیل ما به  و  .اند شده اسفتخراج تامیان اهلل سفامی

   َالش دین مُبَلغّین پَرور  ریا   مسففاجد های بلندگو ام  خود  َذاب های نعره

َشففانند َه علی ولی اهلل اسففت  بر روی ممین می مهمل؛  سففخن این باور به  مرا

 ..   ...ووووو

 هنیامد  خاک به خدایان  طرف ام َس هیچ  َه َندنمی باور   َسی چرا         

 نای .نماید  دعو   ای ویژه  تعالیم  به  را نادان  جماعتی  تا آمد نخواهد  و است

 مشففتی را   بدسففت ناقص خود و  ناتمام  خلقت  خواهدمی َه اللهی اسففت  چه

 ...َند عرب درمان جماعت ام میان مخلوق  آن هم 

 وتبار یهودی های خاخام قرنهاسففت هسففتندَه همه  مهمالتی سففخنان این        

 لاند  و سففلو آدمیان فروَرده به شففیوه های گوناگون درمغز نژادِ آنها   ابراهیمی

 را نآنا مگر اند  تا تباه َرده سففیاه  سففخنان این بیهودگی را در مغزآدمیان های

 م موفقه بسففیار امر این ومتاسفففانه در. خود فریبکارانة  امیال برای َنند ای طعمه

 ورمنص    هزاران اهلل متولی مزوران این  هاست قرن َه است همین برای .اند بوده

َنند می و اند بردارَرده  فریبکار  جماعت این تقلبا  افشای خاطر را   به حالج

. منده یاد  سفعیدی سفیرجانی؛ به خاطر  همین فهم   چند ماه پیش ؛ به دست این 
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  آنان  توسففط فریب و  ریاَاری مبادا   دَان جماعت آدمخور  به قتل رسففید. تا

آدمخور  هر   َش آدم جماعت این و شففود  َشففیده به آتش منصففورهای ممان

 قتل هب و گرفتار او را حیله هزاران  به َنند می فهم  خود میان  در را عارفی  ممان

 ..نماند برجای  خود  هیچ چرند جزخود  وتعلیما    تا رسانندمی

ر گفتة این            را؛ همف تو َه بدانند    دین َالش متولیان را  اگر مُهر  به سففَ

ر ائی   برده پی  آنان رام به و ای؛ فهم َرده ا ها ر این نوشففته َه تو  تن ام سففَ

 شففما به َرد. عمری خواهند جدا  نویسففم می  َه من  تن ام سففر خوانی  ومی

 آنها هنیست َ این گونه َه بینی می اما.است آمده علی  امآسمانها اندَه آموخته

 نیب ام تبار اسففت عربی علی . تراسففت ممینی  ممینی هرآدم ام علی. گویندمی

 اطراف در   را خدایان  تمامی عرب   اهلل خاطر  به  َهو به غایت بی سواد؛ هاشم

 حمدم مگراهلل تا  .مد فارسففی  گردن های َثیف سففلمان حیله و َمک    به خود

 ردَهَ خواهی فهم بیشتر  را میر  جملة  معنای  حال  . َند خود را تیمار اهلل و را

 همف بیشتر  ام نوشفته های قبل  را   معانی حاال و نویسفممی رمز به گاهی چرا من

 معفانی َلما  َه درک برای رام  رمومی اسفففتخواهیفدَرد. 

 ر ایند َه تحملی نیست. و بدانید توان آن فهم به را  هرَسفی

 جان اال ندارد    وجود  نامی  هیچ تحت   قدیسففی هیچ  جهان

هسففتی   هسففتی  در های آفریده ترین قدیس شففما  َه خود
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 مَنیّت درخلقت ترین تو  بزرگ مَنیّتِ منِ خود است. و هست 

 چه و. هسفففتی چفه َنی َفه فهم عمیقفاً را اگرخود .اسفففت

      تمام  برای  معنا   این  فهم و  معنفا این .بشفففوی خواهیمی

 .            می َند َفایت  ا آفرینش

>< 

 ...       212سخن  

این نوشته را به َسی ارسال َردم َه منان را طبق شعور تعلیما ِ دینی خود        

این موجود یک تحصیل َرده با  . دانستمی ناقص العقل وَم دنده وسُبک مغز

     ند گفت : خداومی این تحصففیل َرد  ابله   مدرک فوق لیسففانس تاریخ اسففت. 

ا من هر وقت احسففاس َسففالت ت  ) اهلل ( من را   برای آرامش من آفریده اسففت.

نانش وقتی سخ  مرا تخلیه َند. خودِ این  نادان سه دختر و  یک پسر دارد. َردم  

 چندروم بعد  این مطلب را برایش ارسال َردم .  را شنیدم  

 نوشتم َه:

ه ا   َه جان به تعفن نشففسففتنادان َوتوله  تو  به جمعیتی توهین می َنی          

 مذهب  قنداق در دانم چرا شما جماعتمدیون رحم  مبارک آنان است.  من نمی

   درالیهشماها گرفته تعفن وهویت .  همه  خایه بام  حَصیله  نوامید شده  پیچیده
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ع و مدفو مُهمِ بوی   همیشة وَالمتان د. شومی حَصفیله ها تیمار گرمی های الیه

 چرا  فقط آب نامِ  مهبل منان نهاده   لبو بر لب العنانِ ََریه جماعتِ شما  دهد.می

 لمیده  تناسلی سفایه سفارآلت در جماعتِ شفما  .دانیدمی جنت ربانی شفراب را 

ر  توانید نمی  َه هاسفت قرن ماها  ش  .بدرَنید منان مهبل را  ام خود بیشعور سفَ

              شفففما َنیفد. َرامفت من را   بسفففتری برای آلفت تنفاسفففلی هرم  خود فهم می

شففعوری به منزلت     حَصففیله  چربی حرار  به  دهان   جز بر تُف  گان خرپومه

 را  درشعور حقیرِخویش  به من انسفانی منزلت توانیدمین و انسفانی منان ندارید  

 شففما  فاضففالب فضففوال  ََلّة من  درَاسففة و منزلت  من معنای .تعریف َشففید

 . سففتا خُورده  بُر  بهایتان   بی قدرِ خرد به  فاضففالب  گنددر مسففتغرق نشففینانِ

 ه َنید َ فهم  در خود را   محترمی مکان شففاید  حرمتِ تا بیآمومید   و بروید

 ردهَ دفع انسانی جهان خود  به ام ندانسفته    را  شفمایان چون هرمه   توله گانی

 هب شعوری خود   انسانی منزلتِ فهمِ به َه شمایان   چون اندیشفانی هرمه  .اسفت

         َه دارند پاس  رَحِمی را   توانید  حرمتمی  چگونه نفدارید    ََفک قفدر

است  َه در جان  مِهر بسفترِ سرشار ام آن مالحتِ خلقت تان مدیونِ  برَتِ همة

  را  وقاحت شیر  حماقت  پسفتان ام َه دارم یقین!  اسفت. احمقمنان ماوا گرفته 

را   هویتش منگولة تو  َه  چون صغیری موجودِ  دارم حتم  اید  نوشفیده تمام به

 نیز   در تن خود تا .  اسففت هزر  تاریخ آویخته فروشففان خود حَصففیلة دروام  بر

را   همف توانینمی َه هستی گوشفی درام تو   . باشفد َهنة آنان  شفریک بارگی

 مکرمة خوَان نام احشاء آب در را  خود َندید   ماتحت اسفت بهتر  َنی  فهم
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 را  درمانی ماش  نشستة تعفن بواسیر به چرَین پُر جراحا  شاید تا  .نمائید تطهیر

خود    تدارم   تنبان منزل یقین َند  نمی فهم متعالی من را منزلتِ َسی َه .باشد

 رم َهامیدوا .است سپرده ودیعه به  خود  تبارِ درامگوش نانجیبیهای  درگرو را  

  .دنشففان پرسففوم  فرو آتشففی به  را  گزار  نمام ماتحتِ  قلمم  خورشففیدی داغی

 آن  خایه های  به تب نشسته ا  فهم َن  َه طویله دار طویله ای را بروگوساله  

قاعده ای   به  َُس خور  شففما جماعتِ  شففعورِ  به ادرار االغی خنک َند. را  

 . برو  درامگوش  و استسیر  آن  متعفن اسفت  َه مدفوع را شرمِ  به ریختن در

وهان  به  به تیز َردن آلت تناسففلیتان دل خوش    مکتبِ خود مُتعة  احادیث  سففُ

َه شفما جماعت دجاله را   به فهمِ منزلتِ انسفان شفعوری نیست.  قامت  باشفید  

ن به قاعده ای است َه اگر شمایِل مکتبتان  پیکره ای ام بیشفعوری در تن شفمایا

 اتمنیا  جنسففی خود ر منان بود   به حتم تا حال  به حیله های هزار رنگ خود  

هیچ ممان  بدون رطوبت   قلمِ وقاحتِ شففمایان  . با وی نیز به تمام  می رسففاندید

   م برگ برگِبیشففعور  و ا برو  نمی گیرد.  خود   به  جوهری خشففتک تامیان  

 ی مستخرجة مِن   لِ تنظیفی تدارک ببین  تا بتوانیدسفتما مدرک تحصفیلی خود  

در استفراغ های  مکرر  نظافت َنی. َه شرمِ خلقت را  ام مبانِ    ام شعور  را

 به تعفن نشستة شمایان  حدودی نیست . 

>< 
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    ...   211سخن  

 وانِرات حجابی اند  هیچ نشانده ای نشفئه را   به عشفق خماری َه بسفتری در      

ار سالهای  بسی این بسیاری در من   َه صداَن   شففاف مرا  .بود نخواهد ماندن

 هب بسففتر در های توانسففت  عاشففقانه خواهم َنی چنینم اگر . ام صففدایت َرده

تو   نت های درناله شوم  می پیر آن  شوق سالهاست  به جانم را  َه نشستة حبس

 مرا دوجو من  طلوع همیشة عزیز ای  .َنم دوباره تیماری ابدی   خیالی دربسفتر

 حریص  ای پروانه من  همچون خویش  نجواَن  َفه درخود  ودر بفاور خرد

 ولتر  و ونه  الفوتن  نه سوگندَه  .ام تنت  خوگرفته شبنم مکیدن به    سالهاست

بلند   در رِدای چنین را  این خویش معشففوق من   َس  چون هیچ نه و حافظ  نه

 مل خیالخفته  درمخ پشت   به ترا من بود  َه نکشیده ها عاشقانه تیمار عشق  به

من   همیشة و بدان  ای .ام َشیده نوامش به داشتن خویش   بستردوست جان  در

 بمانی  وچه چه .  نباشففی چه و باشففی چه  .همسفففری  من  با  مرگ   تا تو  َه

     وتوخ مرطوب تن لیس به من َه چنین این حریصفففی   گربة هیچ َه نمانی.

 دهنکر تمنا را   خود  پای  گریز خویش  جفت پرسففوم های مومه ام  در گرفته

 مالحت ةهم ای  .ام َشیده به تمنا  تنهائیم بستر  در سالهاست  من ترا  َه .است

 سلطان را  باشد  معشوق  رسیده فهمی به  عشق  رموم به َهعارفی  ! هست هستی

            تا    بدان   و بفدان   !حضفففور در حالو  ای  .َرد خویش  خواهفد جفان

 یناین چن َلما   سففومی تواند ام نایباشففد  نمی نشففده تباه حسففرتی جانی  در
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 دهتوَشففان مرا به فهم   همة داشففتن دوسففت این مرا  َه َن فهم .َند اسففتخراج

 همف را  ممانی  َلما  َشیدن آتشبهمن   داشتنی دوست عزیز ای اسفت  بدان

 بر باشیم. وای َرده را  فهم خویش  جان  نشفسفتن خاَسفتر به َرد  َه خواهیم

را  م احسفاسفاتتان ابرام َنم  غلظت طلب خویش امداد به باید  را خدای من  َه

لحظه  این من  تا قلمِ حماقتِ بسفففتر َه گویی .گرفتفارَرد خفگی درگرداب

اط با در ارتب مرا سئوالهای همة میبا  بود. چه نکرده را  فهم عظمت این به پاسخی

نیز   ادب معلمین متکبرترین  .اید فرموده  بیان شفففافی  بدین  پاسففخی  در خود 

 تنبیه  فرمودید   مالمسففت مرا    شففما مالحتی َه ر د را   خود  َودن شففاگرد

قاعده ای   به  من  داشففتن دوسففت عمق ارمش    َنمنمی  تصففور .نخواهدَرد

   گارین فارسففی حرف نویسففی  وپنج فینگلیش حرف باشففدَه شففما عزیز  درنه

 های ارسالی من یاد َرده بودید .تحت عنوان َلمة ممنون  ام نوشته

ه شما  َ َنند. نمی آرام مودبانه  به تشکری را   داشتن دوست غلیان  ! بزرگوار 

ری به چنین  تشک  َه تقدیمتان شد   نی در مقابلِ هجومِ این همه احساسا  انسا

بط و و یا احساستان  بی ر  یا سوادتان  قلیل است  قناعت فرموده بودید.  مودبانه  

َه هیچ نمی تواند در فهم وانتقال  نیست    این  درماندگی نسل حاضر جز . تهی

 را تقویت َنید. آن خودتان  َمی  ببرد. سففالمت   به عواطف انسففانی خود  راه 

َردن چهر  خود  برای بزک   نشففسففتن در مقابل آئینه  را َه صففرف سففاعاتی 

ذلیل  ن چنی  این  تا  َنید. خردتان   تقویت ختصففری را وقت بزک وَنید   ممی
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یل نیز   به مانند پنکیک و رژ و ریم دوست داشتنتان  نوشفتن و پاسفخ نشوید.  در

محما  سفاعتی شما را   َه به هجوم رطوبتی  مقطعی اسفت. ومداد خط لباتان  

اگرتوانسففتید فقط سففه خط  درخصففوص   نگذارم خانم   ناگفته  َند.پاک  می

دی در تا الاقل به داشتن سوا دوسفت داشفتن َه بنده در فوق نگاشفتم  بنویسید  

 خود یقین َنید.

>< 

 

 ...  214سخن 

شعور را به پروام وا داری  باید فرمند ! اگر می خواهی درمنزلِ جانت؛  َبوترِ      

َه بتوانی  تا ریشة پرندگانِ شکاری را در جان خویش  تمام َنی. واال َبوتر   بی 

َبوتر. برگورمن؛ بنشین فرمند  تا ترا نصیحتی به عشق َنم .این خدایی َه شما 

را به فهم آن مقید َرده اند گاهی به تمام؛در نقش شیطان ظاهرمی شود وگاهی 

ان و رحیم است  وچندی بعدهمان خدا در لباسِ قاسم الجبارین به قلع نیز؛رحم

من هیچ  .َند  واممکارترینِ مکاران می شودهای خود قَد عَلَم می وقمع آفریده

وقت نتوانستم تَکلیفم را با این خدا فهم َنم .َه نه تکلیف من با اومشخص است 

 میلیون سال و اندی امقدمت َنونیونه تکلیف او با من. بشر امروم َه حدود چهار 

ر هم آیی های خود د برخاک می گذرد  ام پانزده هزارسال پیش توانسته باگِرد او
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   خود را براییقبیله و عشیره و طایفه وگروه  دهکده ها وَلونیهای َوچک

امان  رخود؛ د همنوعان دیگر شرِ اشرار طبیعی و خطرا  احتمالی متحد َنند. تا ام

ب نیز  ام عواق به فهم خدایانی سوق دادَه خود نسجام اجباری آنان راباشد.این ا

اما یک امر آنان  آن خدایان در مندگی شخصیشان درطول ممان غافل بودند.

ایش ست راگاهی به سامش با هم می َشاند و آن این بود َه آنان فقط خدایی را

ن و آ  می َرندمبادله می َردند  َه گاهی آن خدا را با خدایان دیگر قبایل 

خدایان و خدا نیز فاقد هر پیامبری بود ؛ بدبختی نوع بشر امممانی آغام شد َه این 

برای احکام دروغین خود  پیامبرانی را برای ابالغ احکام خویش معین  خدایان 

و  اَد و خدایان سومر ادیان ابراهیمی درهیچ یک ام معابد نموند. شما تا قبل ام

ان یتا آنکه اد غیره سراغی ام پیامبری نخواهی یافت.بابل وآشور و َلده و 

جز َاهنان َالش این معابد هیچ َسی بر امور  .ابراهیمی پا به میان گذاشتند

با ظهور این  .د َه تاریخ خود گواه این امر استخدایان دخالتی نمی َردن

دچار  پیامبران  جامعة بشری آن دوران  بخصوص درخاورمیانه ومیان رودان 

امآن دوران بر  نادان   و ان غریبی شدَه هزاران َشتار امآدمیانِ درمانده طغی

ختی بزرگ ترین بدب َما اینکه هنوم نیز چنین است.  خاک به خون در غلطیدند.

نوع بشر ام رومی آغام شد َه َسی یا َسانی به نام پیامبران خدایی نامریی خود 

فقط   تا قبل ام این پیامبران  قبال گفتم َه را به جامعة بشری تحمیل َردند. 

خدایان اساطیری بودندَه در معابد؛ مورد پرستش قرارمی گرفتند .و عده ای شیاد 

نیز به عنوان َاهن و مفتی دینی نه تنها شعورانسانی آنان را به غار  گرفته بودند؛ 
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بلکه ام خالی َردن جیب این درماندگان ابله نیز؛ و به گروگان گرفتن ناموس و 

داشته باش فرمند  َه برهمن ها در هر  دختران آنان نیزدریغ نمی َردند. به یاد

فرصتی و مراسمی َه به دست می آوردند اعم ام تولد نوماد گرفته تا مرگ و میر 

ته  مبلغ گزافی تحت عنوان  و بی سر آدمها   با خواندن دعا و و اوراد بی معنا و

یر و بیچاره به عنوان حق الزحمه ام مردم درمانده و فق dashkinaدشکینا 

آمرمیدگی دریافت می َردند َه این امر دقیقا در مذاهب دیگر خاور میانه و بین 

النهرین نیز  و بخصوص به توسط مغ های یهودی االصل مردشتی شده  و مُروانیها 

آریووسی وآنوسی ها نیز  درایرانِ آن دوران متداول بود. وتعالیم مرتشت بزرگ 

ای َرده بودند  تا نه تنها؛  بهانه خرد فیلسوفانه ای  بیش نبود   عالیم ورا  َه ت

جیب خویش را بافالَت مالی مردم پرَنند  بلکه ام پیش رفت تفکر شایستة این 

فیلسوف بزرگ انسان سام نیز   شمایلی خرافی ارائه نمایند .چنانچه در طول ممان 

   آلود  خرافا  َردند. فرمندم اخرد ناب مرتشت ر موفق شدند. و بدین امر نیز

حلیلی به خِرَدی ت بلوغ شعورِ انسان   ممانی به تکامل می رسد  َه در فهم حقایق؛

است  نیک تجهیز شود. این معنا همان است َه بارها  ترا گفته ام وآن همان پندار

وسل به با ت َه جز بدان فرمند  بدان سفارش َرده است. َه مرتشت بزرگ ترا 

تا صره   اصل شوینیک  به هیچ وجه نخواهی توانست به حقیقتِ حقایق  وپندار 

بیاد بسپار  فرمندم! َه همة ادیان  به استثنای خرد  تشخیض دهی. را ام ناصره  

وَاری با خدایان   شعور انسانی منفرد او دارد  َه ریشه در انسانی مرتشت 

که ین ها  نه تنها قوی ترین  بلمابقی ادیان وآئ  آسمانی اقوام ندارد و نداشته است 
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درطول تاریخ برای انهدام تمدنها به رهبری خدایان  بزرگترین مصیبت نوع بشررا 

 و پیامران آنان تدارک دیده اند .

تاممانی َه نوع بشرنتوانسته است؛ به بیش امحدود صدها خدای مهملی َه       

سرنوشت آنان دخالتی به تمام دارند فایق  هم اَنون درمیان اقوام مختلف دنیا  در

آیند  وآنان را ام مندگی خود  بطور قاطع َنار بگذارند  یقین دارم  َه تحت 

 هیچ شرایطی آدمیان  به بهبود سرنوشت انسانی خویش  نایل نخواهند شد . 

>< 

 

 ...    212سخن 

ارهای د را با معیفرمندم ! اگر ملتی به این باور برسد ؛َه شناسنامة هویت خو      

بی هیچ تردیدی  نمی توان  به تعالی چنین ملتی  مذهب و دین  ارمیابی نماید 

امیدی بست . این َه گاهی دین مداران ابراهیمی ؛ با به رخ َشیدنِ  ندانم َاریهای 

ی را  بر ما تَشَخّص ببخشند  ناش نسل گذشتة ما؛ می خواهند شایسته ساالری خود

آنان است .این حیلة مبلغین  مزورِ دین  ابزارَِثیفی است امحقار  تاریخی خود

َه  پیشه َردنده اند  تا به این وسیله تحت هیچ شرایطی نگذارند تا  محققین عالِم 

جامعه؛ با افشاء حقایق تاریخی و اَتشافا  ارمشمند باستانشناسی  بتوانند ماهیت 

اع در  می توانید َتابی اماوضمالیان ادیان را بر مَال َنند. همانطوری َه شما به ن
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واحوال دورانِ صفویه وجنایا  شاهان این سلسلة شیعه مذهب آدمخور  وایادی 

آدم َش آنان؛ به مانند  تَبراها  وتَواَلها ) درست مثل بسیج و سپاه امرومی 

جمهوری اسالمی ایران(َه درحفظ حکومت صفویه حرف اول را می مدند  

یقینا شما را به َشف جنایا  دوران صفویه َه َشف َنید.َه فهم آن حقایق  

به توسط و تحریک مالیان تشیع به انجام می رسید هدایت خواهد َرد. و شما را 

با توطعه های مالیان آن دوران آشنا خواهد نمود. برهمین مبنا است َه به سختی 

راقب َرد. شما م در ایران َتبی معتبر برای مطالعه دراین خصوص می شود پیدا

ه ندانم َاری ب باشید تا به درستی فهم َنیدَه بخشی امتکامل هرانسانی درتاریخ 

 امآن اغالط مرتکب  مشروط به این َه : آنان های گذشته گانش باممی گردد. 

ر شعور هر انسانی به قد شده درتاریخ پدرانشان  دروس انسانی اخذ َرده باشند.

 فهم اوست فرمندم.

 اساس و مهمل؛ در بی پایه و قدری باورهای غیرعقالنی و ادیان ابراهیمی به       

یک انسان  باوری  تمامی عمر اذهان آدمیان فروَرده اند  َه برای مدودن هر

 فرهیخته وآگاه درارتباط باآن مهمال   َفایت نخواهد َرد.

            چگونه اذهان مخلوقا  خودَِشت می َند آن خدایی َه ترس را در      

خدایی َه هنوم نتوانسته است  .د مخلوقا  خود را روانة بهشت َندمی توان

را به  منِ مخلوقِ ناچیز چگونه قادراست  تکلیف خودرا با شیطانش مشخص َند 

 شعوری فارغ امنقص هدایت َند.
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صد ام  حداَثر متجاوم ام بیست در   ر جهانِ به اصطالح متمدنِ امرومید       

به دو  و نزدیک .ممین سواد خواندن و نوشتن دارند هفت میلیارد بشرَنونی َر 

صد هم ام مدارج عالیه برخوردارند  اما درَمال تاسف همین تعداد نیز؛ ام در

 درستی ندارند. در درآن مندگی می َنند خبر حوادث نیم قرن جهانی َه خود

چنین شرایطی  شما ام مشتی آدم متوحش و بی سواد و خرافه گرا  در قرون 

حوادث سه یا چهار هزار سال گذشتة خود را به  دارید  چگونه انتظار گذشته؛

درستی نقل َرده باشند. براساس تحقیق محققین ام چهار هزارسال پیش َل 

جمعیت جهان آن دوران ؛ ام َشور چین گرفته تا آمریکا و هند و خاورمیانه و 

گراین ه است. ) اآفریقا و پنج قار  امرومی ؛ ام سیصد میلیون نفرتجاور نمی َرد

َنی چند هزار نفرام آنان سواد خواندن و محاسبا  فنی درست باشد ( تصور می

ه ب نوشتن داشتند.آیا می شود باورَردَه در چنین شرایطی آنچه ام پدران قبل ما

ما ارث رسیده است   همه برمبانی علمی استوار بوده باشد؟ یقینا چنین نخواهد بود. 

سانهای متمدن امرومی بیشتر بر این اساس استوار است تا در قرن حاضر  چالش ان

با اسناد معتبر باستان شناسی های مکررَه در دنیا َشف می شود  رویاها و 

ران  تالش بی  وقفة متفک تخیال  مهمل گذشته گان خود به بطالن بکشند. و

دجو  وا نگذارند  خرافه پروریِ عده ای ستامروم  به لغو آن خرافا  َمربسته است.

خداپرست  و تاریخ نگار مجعول َه به  و ومفت خور  تحت عنوان دین مدار

ن همین اساس است َه مُروّجا بر اند را فلج َنند.چپاول شعورانسانها قدعَلم َرده

خرافه پرور   به خاطر منافعشان نمی گذارند تا  اذهان توده ها  به سالمتی خود بام 
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دام ام پیشروی َشفیا  باستان شناسی جلوگیری رسد. و به حیله های مزورانه ای م

می برند.  ای هجوممی َنند و اگرنیز بتوانند به تخریب چنین اماَن شناخته شده

درست به مانند هجوم به شهرسوخته درسیستان وبلوجستان   قره تبه باستانی در 

   َه چندی قبل شهر قم وسیلک  غیره در ایران و دیگر اماَن تاریخی َشور 

ز وخلخالی ها نی سط  سپاه پاسدران و  ایادی آنان   با بلدومرها  میر و  رو شد. تو

ران و دست اندرَا در اوایل انقالب اقدام به تخریب اماَن تاریخی دیگرَردند.

ته به تخریب َشاندن دیگرآثار باستانی شناخ تا می توانند با حکومت امروم نیز 

خ تمدن بشریت برای این جماعت شده به ویرانی آنان َمک می َنند. تاری

محمد تاریخی برای  اصال قبل ام َاسب  شروع هجر  وبعثت محمد است. و

 بشریت منظور نمی َنند . بقیة ادیان ابراهیمی هم چنین هستند . 

به قدرِ تقویت شعور احساسی خطرناک نسیت   برای آدمی   فرمندم ! هیچ ابزاری 

ار انجماد َند. وقتی بشود اماحساسا  ملتی و نمی تواند تعقلِ تحلیلی او را دچ

ول ای؛ درطسواری گرفت؛ فلج َردن حتی  خردی تربیت شده در چنین جامعه

بود. شعوری َه درگلدان  جهل به شکل می نشیند؛ هیچ  ممان ناممکن نخواهد

تواند ثمره ای پایدار برای تربیت آدمی به بار بنشاند . عزیز پدر! شما اگر ممان نمی

نیز؛  خالق آن ذرا  هستید را در انرژی مثبتی غرق  ذرا  وجودتان َه خودهمة 

نمائید؛ یقین داشته باشیدَه با تمامی موجودا  عالم به اشکال مختلف  تماس 

تنگاتنگ خواهید داشت .تا به فهم آنان نایل آئید. بیاد داشته باش َه دراین جهانِ 
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دن   مگربرای بیجان َرتزویرو نیرنگ ودروغ  هیچ فشنگی شلیک نمی شود

  .ی دهندبه دستت م شدن؛ مراقب تمامی تفنگهایی  باش َه برای شلیک جانداری.

>< 

 ...        212خن س

   را خود تاریخی امحماقت مملو ظرف ندارم من ! من  حق عزیز نفامنین       

 الشت بایدَه  .َنند مرا درمان بالهت  آنان   شفاید تا . هوارَنم دیگران برگرد 

  ...   َنی خود َشف برون ودرون در   را خود مگر گمشد  تا  نمائی 

دام م  بیامومند  خوب گوش َردن را  تا  اندندیده  َه تعلیم آن دسففته امآدمها 

ه ای بهان  را  َردن تاگوش   آموخته اند  نیز   ایوعده ند. پاسخ ده  تا  مجبورند

این  رد . نمایند  تخلیه  مقابل  در حلق فرد   خود را   آماد  پاسخهای    ات ؛ َنند

 .بردروام  گوشش به انتظارنشسته است  ی َه خرد َس می آمومد آن میان 

>< 

 ...        217سخن  

وّر   َه محبت  برمعشففوقی خام   درابرام افراط         واهیاوگ پختگی بر  تَصففَ

  داشتن دوست فهم به  را  هرَسی خواهدَرد.  بسیار رنجور ترا   جان  دهد می

َشد  می معامله به خویش   در فهم خود را   مُحِب شعور َهَسی .نیست لیاقتی

 . است برده بالهت  فرو قعر به  خود  را  درجان داشتن دوست
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>< 

 ...      211سخن  

رسُره جماعت این         نویسند  برای می فقط خورده    شاهی فتحعلی مُهر باِم سفُ

 را خرد   َهبانو غریبی است رومگار رومگارما  بدانید َه اما .باشند نوشتهاینکه  

    ای ممینه هر در فهم  گرسففنگی حقیقت  اند  اگر حماقت  گندانده  چالة    در

            .َرد خواهد ترین بهاء بی  ترس را هیوالی    حتم به  برسفففد  خود فهمِ بفه

 ؟ دارد خود  ایمان شعور گرسنگی به قدرگنجشککی  ما  به ام َسی آیا

 تداش استخری خود درَاخ دجاله  پرور آخوند شاه فتحعلی  می گویند           

 تخراس این بر ای سُرسُره و . می پرداخت شنا به استخر درآن خود منان همه با َه

 بغل هب سُرسُره این باالی ام را   برهنه متعفن  تر ام خود منان بودندَه سوارَرده

 تناسلی آلت توانستمی سُرسُره  درهنگام  هر منی .خواندخود درآب فرا می

 خود  هب  بود ایستاده سُرسُره پائین استخر  و آب در داخل را َه شاه فتحعلی

ه َ متعفنی هستند  های جرثومه ها  همان این .گرفتمی جایزه ای َالن  فروَند

 تحکوم در همین نیز امروم َه اند گرفته  خود دست در را انسانها جامعه هدایت

ه مُهرتائید مد  نیستند  َه حکومت قجر را َم جانوران جمهوری خمینی  ام این

 اند.

>< 
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     ...    219سخن 

 آوردمی دنیا به گاوان گوساله گفت  همة َه شنیدم بزرگم پدر ام رومی         

 خوب  چنانکه آخوند .باشد شده ماده غزالی امگاوی ام َهندیده جان  من پسر

 خوب آخوند آخوند َه باش مطمئن باشد  داده پرورش انسانی ندارم  َه سراغ

 مجالی  گور فهم به را جز مردگان َه.نباشد َاری هیچ مردگان ترا با .است مرده

ند  َ پذیر می را  درمقابل مهمال   انعطاف خود شعورانسانی َه َسی .نیست

 .نیست  بیش احمقی

>< 

 ...       231سخن  

 بخو و بزرگ  بد پدر  َه پرسیدم بزرگم َه جد تو بود پدر ام رومی        

 شه همی! جان پسر:  خوب؟ گفت ای وعده هستند بد ای عده ؟ چرا چه بودن  یعنی

 خود حاَمیت تعالیم در را آدمها بودن خوب و بد َه هاست حاَمیت تعالیم این

 دنیا هب یکسان همه  .آید نمی دنیا ر بهشَ َس االهیچ و َند می و معین تدریس

 این پایة .َندمی باید معین اخالق َتاب را   فقط بودن خوب  آیند  معیار بد ومی

 ند: امفرمود می .َنندمی تکلیف ها درجامعه را  حکومت و غلط خرافی تعلیما 

یکدیگر  به درستی  با رابطه رد آنها اجتماعی در جامعه  واخالق مردم رفتار

 .شوی هراند  آگامی حکم تو برسرنوشت َه حکومتی واقعی هویت توانی  بهمی
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 باور  هب   ذهن تو حتمی  در احکامی عنوان به را فرضیا  َه پذیرفتی  وقتی

 .شود  ور بار   تو انسانی شعور َه باش  نداشته انتظار بنشانند؛ 

>< 

 ...         233سخن  

 قدر به را موجودی هیچ  جهان  این در پفدر بزرگم گففت : من رومی         

 هچ فهمیدم نمی و بودم َوچک .برود  راه گشاد گشاد  َه شفناسفم نمی آمادی

 موجود آمادی  تنها َه فهمیدم  تامه شفففدم  بزرگ َمی َه بعدها  گوید.می

 مباح مقامی  هر ام  مجوم  َسففب بدون را   خود به تجاوم  َه اسففت  مفعولی

 ومتموالن مقاما  حق فقط  آمادی  به تجفاوم َفه فهمیفدم تفامه و  .دانفدمی

 اجتماعا  عادی ومردمِ الناس   و عوامو مر اندومان است است منصبان وصاحب

 تجاوم آنبه بخواهند شففناسففندَه نمی را آمادی نامِ به موجودی اصففال بشففری  

 .  َنند

>< 

 ...        232سخن  

 گونهچ  ورمد  می  عشففق  سففرخ رنگ  به  بیشففتر درتعالیمش   َه  مکتبی       

مکتب تشفیع  مکتب خون ریزی اسفت. اصال   .َند فهم سفبز را رنگ   تواندمی
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    ی چنین مکتب پُرمسففلم اسففت؛ َه  پایة خون ریزی اسففتوار شففده اسففت. اسففالم بر

 نمی تواند رنگ سبز را باورَند . 

>< 

 ...        231سخن  

د  َردن اعمال بر او را   خدا  شفاه  میهن بندگی  طوق سفال   هفتاد َه ملتی      

ر را  ب سنت   و قران  خدا  پروری   برده  قانونِ  َه  نیست آیا امروم   سزاوار آن

 نیعی حقیقت اسففت  َه  میاد   آنقدر  مردم این جهل و غفلت َنند؟  تحمیل او

  معاوضه  خرافی باورهای  و توهما    با  میل    باَمال  جهان   این  در  را  خود

 چه  نادان مردم این ام شما    شفناسفند نمی خود  خودی فهم در اصفال و َندمی

 لد خود مقلدانة نشفخوار  به مبارَشفان  درآخور بدهید تا  اجامه ؟ دارید توقعی

شففعورش را برای  فهم هسففتی    چوب خدا   ام ترسِ  ملتی َه  باشففند.  خوش

 انتظار شعورمداری  امری باطل خواهد بود.  َورَرده اند  

>< 

 ...       234سخن  

شان  انسانی مسندِ را  در تاریخ دیگر  شد  قدیس هر یا   مسیح یا و محمد اگر       

 نتسبم  هستی  سوی آن آبادِ َجا دانم نمی بر اریکة را وآنان گذاشتند می باقی

 ومعلولیففت علففتِِ وقففت  عظمففت آن َنمَردنففد  تصفففور مینمی ومنتصففففب
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 افهام ام  فهمِ گنگی این ردر دقاین ما  دیگر  .شدمی ملموس یشترب  هست؛ِِ هستی

       وحقیر  اسفففت  حیران َرده   مخدوش را ما شفففعور انسفففانی لطبیعه  َه بعدا ما

 .ماندیم نمی

>< 

 ...      232سخن  

 خادم  احسففاس  بلوغِ و .اسففت عشففق بدانکه  خِردآدمی  آمومگارِ اولیة          

یل عاشقانة آنان عل فهمِ  ندارند  یافته پرورش تعقلی آنان َه عشفق.  همة وحافظ

م َه بلوغی عارفانه درفه عشق  ممانی در جان آدمی به حقیقت می نشیند  است. 

ان چوپ هر  داشت  دیگر  توسفعة انسانی این مردم    اگرشفعور آن سفهیم باشفد. 

 شعورآنان را به بامی نمی گرفت. َتابی امآسمانی نامریی   با  چرانی  شتر

>< 

 ...        232سخن  

تواند  ندارد  نمی حضفور فهمِ خود  درون مصفدق  به  َه ممانی تا  آدمی          

 درخواب َه عمری است  نادان  جما  این درون مصدّقان َند.طلب را مطلوب

این  ینافهم   َاسففة در  را فهم  تا َنیدمی بیهوده سففعی .اسففت فرو رفته غفلت

 . َنید ترید جماعت  نادان

>< 
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 ...       237سخن  

 دورب  شففرّیا  ام توانیمی خیرّا . تا به  َنم می سفففارش ترا . پدر نامنین       

  بزنی غوطه درخَیرّا  هرچه!  گویممی چه  َه فهم به  و بخوان  فرمندم!    .شفو

  شففرّیا   در  هرچه  و َرد  خواهی فهم درخود  را خود عروج نرمی و سففبکی

 حکایتی این داسفففتان .شفففد ترخواهی  بهاء بی و تر  ورشفففوی  سفففنگین غوطه

 درامدارد .

 نادان آدمهای این را  َه رومی آن دانم نمی  اصال و می دانم بعید:  فرمندم        

د  شون َارخود یهود بردارند  ومشغول قوم مخلوق خدایان سفر ام دسفت  بتوانند

 ینا!  فرمندم . برسففند جائی  به  خود   انسففانی  منزلت فهم  در شففاید   مگرو تا

 یختار طول در حیله  صففدها  با  را  ابراهیمیان  ادیان  پرداختة  و سففاخته  خدایان

 و ثرو    انسانی مگرآرامش تا .اند َرده فرو  ما مادران و پداران  و  ما  درحلق

  َنند. خدا  خود  برد   را  ما خرد و    ما را همه  انسانی  و هویت انسانی منصفب

 یعبادت به خدا اصال نه و . دارد چشمی من عباد  به نه و است  محتاج من به نه 

 دهآفری  را  ما و همة مرا و ترا احتمالی در خود  تکامل سففیر در طبیعت .دارد نیام

 .  رمبگی قرار  خود  ام فهم جایگاه دراین من تا است  َشفیده طول    قرنها اسفت

 طرد ام بهشت نه ام  و شده رانده بهشت ام ونه ام  آمده بهشت ام نه من!  فرمندم

 باور  َس  هیچ  ام  را مهمال  این  .ببرند جهنمی مگر رومی مرا به ام  تا شففده

 بدن  و یفیزیک شعور وساختار خاطرتکامل به َه هسفتیم وتو  حیوانی مکن  من
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 یامروم شففامخ مقام این ممین  به طبیعت حرَا   در نوع و و انگشففتان دسففتها

 وبخ بسیار  را  خود َه مگر تا  َن سعی . َنیممی  فهم را خود  َه ام رسفیده

 همف دین  ترا قحبة قلندران   مود بسفففیار نکنی  فهم را خود تو اگر َنی  فهم

 مراقب بسفففیار پس .بود خواهد تو برای نامبارَی روم  روم خواهنفدَرد  آن

 آنچه هو ب خود  بیشففتر امپیش  در فهم و قبل روم  ام هرروم  پیشففتر خودباش  تا

تا هیچ آموخته ای  بیاموم    .باشی  داشته  هوشفیاری. اسفت شفده نهان تو درخرد

ود درستی را ممانی درخ باورنکنی.را؛  بدون دلیل ومدرک وتحلیل  امهیچ َسی 

 فهم خواهی َرد َه مشق فکرَردن درامور را  درخود باورَرده باشی.

>< 

 ...         231سخن  

 تدوسفف باید  فقط   را خدا .َنندنمی پرسففتش را خدا َه! بدان  فرمندم!           

 را  خدا اند  َرده خود را  پیشة خدای پرستش َه  آنان  همة .همین و.  داشفت

دا خ. اند سپرده گور ساخته  به خود معابد خاک و سنگ ها خروار فشفار میر در

 مندان به ای خفانه در هیچ َرد. وخفدا را  حبس تواننمی معبفدی را  در هیچ

 خویش یشعور انسان  بینند می   تعلیم خدا ام ترس برای َه آنان .َشید تواننمی

 . اند َرده ممین برروی خدا   متولیان َذاب قربانی را
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 .راستپذی وخلل َش  خدا فهمیشان  بسیار ذلیل آدم گان دیده تعلیم این         

این ممین   پهنة دوسففت داران خدا  در نه   َه خدا  گان َننده آن پرسففتش همة

در  ودشعورانسانی خ  َردن قربانی با ناشفی ام جهل و تاریکی   َه بخاطرترسفی

        سفففالخی باورخود خدا  در سفففرگردانند .و اممعفابفد   در جفان ذلیفل خویش 

واما  نند؛ تا امگزند او در امان باشند.قربانی اوَ را  انسانیشان ساخته اند  تا  منزلت

 خود َه آفرینش  شففامخ مقام فهمِ دارند  در  دوسففت را   خدای  َه  آنان همة

 َهیَس.اند برده راه مندگی های درستی فهم به  است  وعطوفت سرشارام عشق

 تیدوس خدا ممان  به است  هیچ ندیده را  تعلیم مخلوقا  و انسان داشتن دوست

  َه استخدا  شعوری .نشفاند نباید  باور  به فهمی او   جوئی خدا تعالیم به او  و

منطق انسان را  درفهم این َهکشان الیتناهی به چالش َشیده است  تا شاید   به 

پاسففخی درخورشان ، َندادراک مجهوالتی َه امخردی پرسفشفگر طراوش می

 بام یابد . 

>< 

 ...      239سخن 

 ای آئینه همچون  َه ممانی است وآن. شودمی عاشفق بار یک فقط انسفان        

 تن اینیامه َه.گفت نباید را  عشق آدمی عالئق مابقی .اسفت غش بی و شففاف

 اشتند امروم  دوست نسل .است بسفتر هم جسفتجوی در  َه ای اسفت گرگرفته

 یب هر ورمی؛ َار عشففق .َندمی طلبد خود حَصففیلة ها و خُصففیه گرمی برای را 
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 این الممة  تعلیما َه باید ورمی است   عشق دنبال به َه َسی .نیست سروپائی

 نه ؛است ورمان خِرد َار عشق . باشد دل  آموخته بستر خِردِ در َار را  درمکتب

 . بامان خر معرَة

>< 

 ...       221سخن  

 وبذ  تنی عشق فیاض قامت تیزآب در جانمان ست سفالها  َه دانیدآیا می       

 ی لبها بهشففت پهنة در   را ام سففوخته جگر نام َه توئی این وآیا .اسففت  شففده

 به ا  مر َه شد چه!   مهربان ؟ ای َشیدی ذبح به دلکش ترنمی در ا  خداگونه

 یباد.  ب تو   پای توام خاَسففتر ام سففوخته جان  همة ای ؟ عزیز  نواختی َالمی

 به  را  خود گداخته لبهای سففوم خانمان جگرمان  آتش صففید به چرا  انصففاف 

  یالبسفف َه  توسففت؟ مهرِگران  تشففنة تنم َه َردی فهم اید؟ آیاطلبیده امداد 

 َرده مندم درد تن روانة امتداد سوم  دراین جان ای را  درعشفوه جگرتان جملة

 منا َه  َنم می  روانه   لبانت  مقدس محراب  به  پر ام مهر  بوسففه هزاران  ؟ ای

 وجودم  همة ای .ای َشففیده ترنم به تنت  رویای حصففار را  در سففوخته جگری

  تنت معبد درآستانة خود را  داغ تو  خون مهر بندگی در جگرمان عمری اسفت

 یبسفف تو   مالحت َالم ام من َه َنیدمی تصففور   چرا اسففت ریخته خاک  به

 یادَردی   دیرام جگری سان این  چرا َه دارم ام تو رنجة دیگری من  رنجیدم 

 هبگوی  َ بسففیار مرا  گان واژه ام این مین پس   .اوئی العنان وارث خود تو  َه
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 انسامِج را  در خوش آهنگی بدین  ایام  نغمه عزلت تپیده به  سالهاست گوش

 رمجگ  َه این ام فراتر سففعادتی چه من  تمام جان ای. بود نکرده فهم   خویش

 ام پُر جان َه باورَن .ای صففیقل َشففیده خود  به َالم لطف  سففوهان   در را

 جودم  َهو بهترین  بدان   ای. یافت  دوباره َالمت  حیاتیدلنشیننغمة  به توام  

 تواندنمی  تندخوئی تو   لطافت به  ذوقی درهسففتی   و هیچ درعالم شففوقی هیچ

 حتم  هب   نیز  تو  تلخیهای َه .َند تیمار خود محبت قنداق  در مرا درومند  روح

 فریاد من  همة در را  توام ر امپُ جان همتا  َه بی  شففهدی اسففت درشففعور جانم

 خواهد مد.

>< 

 ...      223سخن  

 من درباور مهرِتو را  طهار ِ تنت  قدرجوانی هسفففتی  به در ایذَرّه هیچ       

شففنه  ت گلبرگی به هسففتید  َه آبی قطره اللم شففما  چونان. اسففت نداده رسففوخ

 شففبنمی اسففت قطره  ا   نشففسففته درطراو  وجوانی . بخشففد می جاودانه حیا 

ایمان دارم َه  .بود نخواهد   مجالی فهمِ آن تجزیة به    را عاشقی هیچ مُطهّر َه

 نوری شما .دو چندان خواهد َرد را حیاتم فروغ فهم دوسفت داشفتن تو درمن  

ن ای.اسففت من ناتمام  درجان اندوه هزاران بخش سففلیجوانتان ت جان هسفتید  َه

ش  خوی جان درخاَستر دل   مبان سخنی امهمواره قلم بوده است َه درنگارش 
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 درفهمِ  را  دل مهر  تو در خود  قو ِ  به من   اما  .است خورده عجز  غوط به

 ام .مهر تو در   به عجز نشانده

>< 

 ...      222سخن  

 دوستی  خدا به را   پرستی بت بزرگم  پدر امر  به من است َه ممان بسیار          

 خدای ه َ هسففتم  مکتبی یافتة پرورش من.  ام داده ترجیح   پرسففتی خدا نه َه

 قرن منی  .است صادر نکرده را َشفتارآدمیان شفرایطی  فرمان درهیچ مکتب  آن

 ام  و به َرده خود ویران جان همة را  در خدایان هایوپرستشگاه معابد َهاست

 من خدای . ام شففده مرجوع اوسففت اصففلی  خویش  َه جایگاه درون خدا خانة

 توانینم و جسففت  تواننمی را درَتابها خدای بدانکه  .نیسففت فقیهان درَتاب

 دوسففت خدا .َرد فهم تاریخ    گان شففده قدیس  اوراد  را  درمهمال  خدای

 درممین  ای ولی  و نماینده من  هیچ و خدای .پرسفففتیدنی نه داشفففتنی اسفففت

. اهلل ولی علی ان اشففهدو َه فروَنند من باردرخرد انسففانی  سففه رومانه نداردَه

پاله گی هایش  هم نیسفففت  اگر بود  خالفت او را   هم عرب اهلل ولی  اوحتی 

همچون عمر وعثمان و ابوَر  به خود اختصففاص نمی دادند.اگر بود  عایشففه من 

 َشفید. اگر بود  شفمشیر ابن ملجم  ایرانی تبار  محمد  اورا به جنگ جمل  نمی

 بود و اگربود ووووو  ............ فرقش را نمی شکافت . واگر
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چرا هیچ  یفک این جمفاعفا   َفه درَنفار علی و بفا نَفَس های او  دمخور       

بودند  به فهم ولی اللهی او پی نبردند   اما مرا   قرن ها بعد   به ضرب شمشیر شاه 

 َننداسماعیل صفویه  به قبول ولی اللهی او در ممین مجبور می

سفال خاندانِ حاَم امویه در منبرهای مساجد تحت نفوذ خود   311اگر بود        

مابقی  اگربود   َردند. نمی  را لعن خود او پنجگانة  نمامهای  وعفده ام درهر

َردند. اگر بود  باشفففند او را صفففدا می  فرقه  می  111ق اسفففالم َه  بیش ام رَفَ

  سففید رضففی نویسففند   َردند. علی راخاندان بنی عباس  اوالد اورا قتل عام نمی

مرگ علی  َتابی  را تدوین  ام  بعد  سال 111َه  علی َرد َتابِ نهج البالغه  

َرد  و نامش را  نهج البالغه گذاشت وگفت َه نویسند   این َتاب علی است.  

 علی هیچ َتابی ام خود بر جای نگذاشفففته اسفففت َه چنین نامی داشفففته باشفففد.

َردند ام دوران سید رضی  به بعد به انجام  جماعت شفیعه را  هرچه شد و هرچه

ز ج و مرده  َه ومهمل حاصل بی درسرممینی رسفانده اند.َتاب وعلم ومعرفت 

یش افسانه ای ب است. نکرده نهان در خود فضیلتی موذی  هیچ مارمولکها و  ماران

 .است بوده تشنه آدمیان خون به تاریخ  طول در رذیلتی َه نیست. مگر

 یکرانوب خالق خدائی ولی تواندنمی درهستی مخلوقی هیچ بدانکه فرمند            

ریان یاوه و  گویان مهمل  .باشففد  ممین  روی بر             افسففانه   با   ادیان   تاریخ  سففُ

  ها اوهو ی.اند  بامی گرفته  ما را به انسانی شفعور خود  َارانة فریب های پردامی

 در   ؛  فریب   پُر   حیلة هزاران  به   را   خود  تقدس گرفتة  رنگ  ومهمال ِ
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 ردنَ سالخی در اینان َه مخور  را اینان فریب اند. رسانده ثبت به  آدمیان  جان

 ...ندا َسب َرده شگرف انسان  تبحری خرد  َردن انسانها  ومصلوب منزلت

 یترس درقندانرا   خرد انسفانها ؛ بلوغ خود حفظِ بقای برای َه آن اللهی           

 . نمی خورد عبادتی  هیچ درد هب  است پیچ َرده بغچه َودَانه  

 اسففت   مقدس  تنها مقدس  هسففتی  همة  عزیزم   فرمند :  َهاین دیگر و         

 در ضفففرابخانة وَربال  و قم و مکه و مدینه و غیره  نیسفففت َه خراسفففان خاک

 یقربان را  خرد خود هوشیاری  مبادا . اسفت گرفته خود به تقدس مذهب  رنگ

 . َند نمی فهم ترا انسانی منزلت َنی َه ترس

 به آن خاک را در خود توگامهای َه جائی .همین جاسففت  هسففت  آنچه       

  َهمسپار فراموشی به ممان را  هیچ نیچه گزید   سفخن ای. این َشفیده تحرک

 به را ت من   تا ! خبرَن خویش َجا آمدن تومرا  ام!  توانی است ترا اگر:  گفت

 .خبر دهم  رفتنت َجا 

 جان همة  َن  سعی. تو رد و حسخِ تو  و همة توست همة  تو  حس وخرد       

 بسیار نم َند.َهرا تقویت می َه شعورِ توگذر دهی غربالی انسانی ام را خویش

 قربانی ار تو هستند َه الخانیسَ همه گویند می اهلل ام َه آنان بینم می و ام دیده

 . َرد خواهند خویش َتاب
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 ام نه  د گویمی خدا با   َهباش و َتابی  فرمند ! باَسانی         

راوی َالمِ  خدا  بر  و دور شفففو ام َسفففانی َه خود را ؛  .خدا

   دانند.روی ممین می

 پایان مجلد اول                                                                   

     میثرا اشوان                                                                                                    

 


