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 ))سخن اندیشه بر انگیز ((
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 نویسنده :   میثرا اشوان 

 ستار : صفا مینوی اویر

 سرَسوَتی راحی جلد : سوفیط
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 گوید: اشوان

    گذشتگانِ یاوه سرا  دواییدممادد  ممان م،  ز  ه  اووا  َرریگوشِ مردمانِ 

 َند. فهم  دمیما 

ه  فهم آوایِ   ند  َ  شعومِگوش خود ما؛قرفّورفرمددم ه  هوش هاش ! آدادی مُ

 ادد . ترهیت َرده ؛ آینده گان

خرد   تعالیترهیت ست َ  دیوامِ شعوم ما فرو می می د. ا شعام  تنها حره  ای

 متخصص می خواهد  د  مُسترحدرث .

>< 
 

 کارخانة در  ،که خواهی خواند ؛را گُرگرفته  های تراشه این  حجاریِ  قلمِ         

لبی کنم،  قمی حجاری برآن که و سنگی  ام. داده صیقل بزرگم،  پدر سازِ انسان

 ترا  فهمی اس، اگر .اندکرده هوارآن،  را در تاریخ های عاشقانه همة ست،، که

 سبزِ یبیکرانگ به  را،و ت شو، تا رفس هممن،  با ساز،  انستان نقوش این  حجاریبر

                                 . کنم خِرد،  هدای،

>< 

 

 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


6 

 

             

 

 

 SARASVATIسوَتی و سَرَ      MANRTAدر تعریف واژة مانتره     

روایات اسطوره های هندی ، سخن دارای  نیروری سحر آمیزی  در               

تواند دانایی را از اندیشه به عمل در آورد. این نیروی اس، که می 

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

و قدرت آن در  به   در ادبیات  هندی ؛ نمایان گر  کالم مقدس اس، ؛ 

انجام رساندن  اعمال  جادویی از طریق گفتار اس، . مانتره کالم مقدس 

و قدرت آن در به انجام رساندن اعمال جادویی از طریق گفتار اس، .

فای بیماران و موجوداتِ زیان آور، از نیروهای خاص مانتره ش اس،.

 به بهترین صورت خوانده شود ) نه این «منتره » مانتره  اگر اورادِاس،. 

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

تی ، ایزد بانوی آفرینش کالم و بالغ، و شعر وَمانتره نامیده شده. و سَرَس

ار ان، که شخص پارسا و درستکبه اشو ،اس، که در تنگاتنک با مانتره

رساند . )کتاب زبان و یاری می انتقال بالغ، و ادب به انسانها اس،، در

 سرکار خانم ژاله آموزگار (   173فرهنگ و اسطور ، ص 
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فرهنگ کهن ایرانی؛ خط پدیده ای از دیوهاس،، و هنری اس، که در            

منثره است تهمورث از اهریمن و دیوان می آموزد. و مانتره  هندی  در  ایران ، 

َ  وفت سپنت  ؛ ه  معنی مقدس و ف ودی هخش ما ه  عنوان پایاد  می پذیرد و 

می گردد؛ َ   ندپرسره سِماد تبدیل ه  یکی ام ه مگ تری، خدایان ایرادی ه  دامِ

وان منثره  میشت ها   وهم موَل هرآن. دم  هم َالم مقدس و هرَت هخش است

و ه  مهان آومدن آن   سفید و دمخشان و پرفروغ اهومم دا ) اسوما ( استو

ناگفته نماند در یش، ها و ندیداد اوستا ؛  گفتار   آسودگی و شفا می هخشد.

بیماران محسوب می شود. که قدرت آنرا   درمان های  یکی از مهم ترین ، درمانی

قابل توجه اس، که یکی از مهم  . راحی و انواع دارو ها دانسته اندج تیغفراتر از 

الح س، دانترین جلوه های تمدن در فرهنگ دیرین ایران زمین در مقابل دیوان و بَ

یعنی خودی ورد زمینآ ش، با بزرگترین همچنان که زرت ،کالم وگفتگو بوده اس،

باخواندن و بر شمردن کالم مخصوص  به پیروزی     DORAS RAVAوَ  رَ ورَسدُ

به چنین  با توجه ، گذشتة ایران  زمین، در اسطوره های تمدنتاریخ حقیقتا  رسید . 

 ،به راستی این شیوه از شعورانسانیآیا .بوده اس،   گهر بار واال و  آئینی  چقدر

ه می در خور  مقایس ؛ ادیان ابراهیمیره بندان  تفکر اصال، با قدادر چنین آئینی 

 تواند باشد  . 

: شفای بیماران و راندن دِیوان و موجودات زیان آوراز   رسال، مانتره و دیگر        

 . که با کالم  قدرتمند خود بر آنان پیروز می شود . اوس، نیروهای خاص

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

 به نشان حمای، اس، .  « TRA « و ،  لقب نیروی متمرکز
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فرینش کالم  و  بالغ،  و شعر ایزد  بانوی آ  SARASVATI« سَرَسوَ تی » و       

س،. زادة او  ،پاسا و درستکار اس،فضلی،  که فرد ، ASAVANکه  اشوان  اس،،

       .بر انسان آشکار کرده اس، و سپس نگارش را،  ،زبان را ایزد بانو ؛ نخس،، این

ق ی محقهاها، عیناً از نوشتهتمامی توضیخات فوق الذکردر خصوص اسطوره) 

 .( به عاریه گرفته ام ارجمند سرکار خانم  ژاله آموزگار 

 

................................ 
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ه در کیا منثره ،یا مَنتِره  « مانتره » آنچه در این دومجلد که تح، عنوان 

 ز معنا شده،گرد آوری گردیده اس،به معنی سخن اندیشه برانگی زبان اوستایی

 انتخابِ سخنان کلیدی؛ همه؛ به دس، خود اشوان صورت پذیرفته. وجمع آوری و

 سهلامری چندان  ؛هم، این،اشوان اس، خود ها ومکاتبات اشوان،کارازمتنِ نامه

کری فمحارم  اشوان عادت داش، درمقابلِ سئواالت اطرافیانِ میثرا .نبوده وآسانی

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

مادگی آتا برای سئوالت آتی  نماید. ونسخه ای از نوشته را نیز برای خود نگاه دارد.

، عنوان تحچینی ازمیان سخنان کلیدی آن مکاتبات، گلکه امروز  ،اشدداشته ب

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

این امکان وجود و  برخوردار اس،،  مجزایی برای خود از مفاهیم ،هر مجلد

، اما چون وصی، خود اگانه ارائه نمودجدبطور هر مجلد را  بشود  که داش،،

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

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

 . م واجب دیده  تا وصی، او را عینا به جای آور

بدون هر مقدمه ای؛ عینا  ، مجلد دوم  کتاب مانترهکر اس، که الزم به ذ

م ، تقدیدرج شده خود اشوانای که توسط  دیف وشماره های مندرجهراستناد  با

 .گرددمیمحترم خوانندگان 

  «اشوان میثرا نوة   -انتان؛ همواره سرشار از شادکامی باد معنوی، ج»             

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


11 

 

                                                   ><       

 اشوان گوید :                                                 

 خالقِ  ذِهنِ تو مَخلوقی  َخس اس،

 فهمِ این معنی بَسی تَلخ وَگس اس،

 در شعورِ هَس،ِ  خویش خلوتی کن،

 تا  رَهانی  ذهن   را  از  بَند  کیش 

 چون رهیدآن ذهن ازهرکِیش وکَش 

 کَس کجا  بر تو زند  تیغی  به  خَش  

 اَلّهِ  جانِ  تو ، جز تو ؛ هیچ    نیس، 

 ؛ غیری نه زیس،  ش جزتودرجانِ تُوَ

 خویش را،   مشغولِ  معنا   کن پِسر 

 تا  نیفتی  سَر در آخور،   همچو َخر 

 آن خدای طبَل وصُوت و بُوق و هو  

  رسمی به خو نی یش؛ تُندی ها،به  جز 
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فرزندم ! گنج را به رنج می یابند، نه به غَنج  . )اطوار و کرشمه و ناز ( . اگر 

طالبِ گنجی، باید که جانِ نادانِ خویش را به مَالطِ شعوری کالن ؛ مَرِمّ، کنی. 

نی دگاای س،  در اطوار نشسته،که زنواال تعالیمی که به غَنج آمیخته باشد، بَدکاره

وة 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 اس،،  همه برای 

نم نوشته شده،  همه برای توس،. وهمینطور؛ آن نوشته هایی که برای نزدیکا

زآن تو. در خواندن این وآن نوشته ها دقیق باش، تا می توانی به معنا توس، وا

بیندیش،که معنا، تنها دروازه ایس، که ترا، به مقصدِ مقصود هدای، خواهد کرد. 

من این نوشته ها را به ردیف وشماره؛ از شمارة یک آغاز کردم . و تا پایان دفتر 

 مِنوال پیش خواهم برد .  نیز، تا زمانی که عمری مرا باقی اس،  به همین

بدان فرزندم! یکی از مهمترین امور؛ برای تربی، و تعالیِ شعورِ آدمیان؛          

دراین امراس،؛ که فرد، با شهام، بیاموزد؛ تا اقدام به کارهایی نمایدکه قبال حتی 

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

. نندفهم کها نمی توانند شرایط مطلوبی که به سوی آنها می آید اس،.گاهی آدم

لهذا؛ مجبورمی شوند تا خود را به نوعی مات کنند. چنین افرادی تح، هیچ 

شرایطی حاضرنیستند از داشته ها؛ وتربی، والدی خودکه به آنها تحمیل شده اس، 

ایی که قرار فرد را یک عمر در همان ج دس، بردارند. این فاجعه ؛ بی تردید 

 آغاز شده اس، که عدهزمانی کند. رنجهای بی پایان بشری ازگرفته مُنجمد می

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

د انبهانه نموده جهات به نام خدایان، جوالنگاه مطامع خویش کردند. وخدایان را

ة بدین وسیل  به خدایی اتصال دهند تاتَقَدّس  در قالب های خویش راتا نکرده
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آنچه ؛ درچنتة خویش اسیر نمایند . وانسانی ما را، از فهم حقایق هستیبتوانند شعور 

 بشر تمام کنند .  می خواهند را با جان، انسانی نوع 

فرمدد ع ی م! هیاد هسپام  َثافت امآن موَثافت است؛ تا ترا چون خود َند.       

  معنا هما امآغشت  شدن ه  َثافت هام دامد .  ومآن مو پاک است  تا تو پاَی ا

 تا چ  گفتم .هیندیش !  

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

گردد.که آغازی برای بدبختی هزار بارة مل، هزاروسیصدوپنجاه و هف، بازمی

ونخواهدگرف،. شعورِ  هایران. ملتی که هیچ گاه ازتاریخ درس عبرت نگرفت

مذهب آلوده شده اس،،  کوتولة این مل، درمانده،که به طاعون و سرطان دین و

هیچگاه او را مجالی نخواهد داد ؛ تا این هوی، گم کردگان با هوی،، به حقایق 

 هس،ِ خود دس، یابد.

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

شمارة آنها صورت وهیچ دخل وتصرفی درپس وپیش کردنِ هم آمده اس،. 

 چنین کنید. در حفظ آن شما نیز  نگرفته اس،.

برای  و را فقط برای تو نوشته ام.رزندم! که بسیاری از این معانی به یاد بسپار ف     

 غرق در منجالب را فهم کنند. نوه هایی که شاید روزی، این خاکِ

دانم که تاآن روز؛ نوه ای جز تو نخواهم داش،. تاآنان را نیزدرآغوش اما می     

 خود را در بهانه های ایی هستی که ترا درآغوش گرفتم، وتنها نوه بکشم. تو،

شدم و  گینکودکانه ات غرق کردم. و با لبخندهای، خندیم و باگریه های، اندوه
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ات، درشعفی وصف ناپذیر فرورفتم. الجرم حضور تو در جانِ با صدای کودکانه

 من؛ بر من؛ مقدم اس، . 

گردد. هرچقدم شعومِآدمی فرمددم! حماقت؛ ه  محدویتِ شعوم هام می       

حماقتِ او وسیع ترخواهدشد. ع ی  پدم تامیخ هیچ ممان  محدودتر هاشد  دامنة

ه  دفع فردی تمام دمی شود  مگر ای، َ   ه امان ادسان هیگناه ما قرهادی اهداف 

 هاشند. َردهآن یک دفر

کنیم  فرو می درذهن پاک و سپید اطفال خود،  ازکودکی،عزیزپدر ! وقتی

مذهب، ازمدارکِ مستدلِ علمی قوی تر اس،، دیگر نباید انتظار داشته  که دین و

باشیم که کودکانمان در سنِ بزرگ سالی، از ذهنی پرورش یافته وتحلیل گری، 

چرا به کودکانمان از طفولی، هیچ زمان نیندیشیدیم که برخوردار باشند. 

ایم؛ و می آموزیم که مدام موجودی به نام شیطان، یا ابلیس واهریمن، آموخته

درتعقیب آنهاس،، تاآنها را از خدایی به دورکند،که هیچ زمان اورا نه دیده اند، 

 و نه خواهند دید. 

هس،.  نها نیزکارة، و قَیّم همة امور آنه تنها همه جالب اینجاس،؛که آن خدا،     

،. نیز نیس دخال، در دستورات صادة او توان   بلکه موجودی اس، که کسی را

اما همگان موظف هستند؛ تا همة گفته ها و دستورات این موجود نادیده را که 

 متولیانش اعالم می کنند بی چون چرا، باور دارند .

 .  اشتفرمددم! مفاقت هیچ گوسفندی هاقصاب  عاقبت خوشی دخواهد د    
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نامی دیگری که به او می دهند، موجودی اس، به غای، نادان  آن خدا، یا هر      

وکَلّه شَق، که سعی داردگاهی با مهربانی های  رخوانوکینه توز بی رحم و خو

خود، فرزندان آدم خود را متقاعد نماید، که سرنوش، آنها برایش بسیار  فریبندة

مهم اس،. و با تکبر و نخوت، مدام؛ با به رخ کشیدن بزرگی ودانایی خود، 

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

می ؛  با طعمه اش نصورتِ عدم اجرای آن نصایح نیز، آنان را به کیفری که گرگ

 مرا که خودش، نادان بیاید و منِ آدم، از او خواسته ام تا؛ انگار می دهد. کند، نوید

 ل، ودرعم خلق کرده اس، با نصایح  بی پایه اساسش عالج و چوپانی نماید. اما

ه هیچ نیس،، بلک امور کاره وااَلّفی بیش در عمال می بینیم که خدا، نه تنها هیچ

ندارد. اما با زیرکی و شیادی  نگهداریِ جانِ مخلوقاتِ خود مهارتی هم در

متولیانش، می خواهد، نقص خلق، خود را به عهدة من انسان بیندازدکه فریب 

شیطان اس،. می خواهد با این  همانشیطان نامی را نخورم.که خود او نیز، خالق 

درمانده هوار حیلة مَزوّرانه، خطای کثیفِ خلق،  خود را به نوعی  به گردن من 

مرا مقصر جلوه دهد. این خدا، موجودِ هولناکی اس،؛که گویا، علی رغم  نماید. و

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

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

ان کنم، هم نمایم. تصور می  روسفید ؛دار نکب، بار گیرواین را در تا آن خدا

بهتر، که شیطانِ بی کتاب و بی پیامبر و بی تعلیم، به عَرصة حاکمی، هستی تسلط 

که نه جهنمی بر من تراشیده اس، و نه فاحشه خانه ای به وسع، بهشتی که  یابد.
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نسان، بدون هر وعده ای با منِ ا شیطان؛  متولیان شیادِ آن خدا وصف کرده اند. 

که باید بکند و یا  نکند. به هوش باش فرزندم ! که  کند؛ و یا نمی کند،آن می

ه ب این اس، که قبل از فهم خدا و شیطان و ایادی آنان؛  نخستین وصی، من به تو

فرمددم! ه  طربرقِ ای، خاک  .خودِ انسانی، که پای در این خاک دارد، توجه کنی

 دهند. ی م  طبقا  آسمان َ  تراه  آن دویدای  د  هدمآن دهادههیندیش َ  پای 

 ؛که کلیدِ فهم همه تو؛ درخود توس،. وقتی خدایی، قادر به رفع نقصی که خود

بانی   ،در تو بِنا نهاده اس، نمی باشد. چگونه قادر اس،، نقص خلق، ترا، که خود

 تنها خدا ، مرتفع نماید. نهآن اس،، به حیلة کتابها وپیامبران وتعالیم هولناک  خود

یش را، خورا، بلکه شیطان را نیز؛ به حال خویش رهاکن، تا مگر حقیق، انسانی

درخلق،ِ این کُرة بی مقصد و مقصود باز یابی. فرزندم محمد، پیامبرعورت نمایان 

و برهنه گان سرزمین عربهاس،.  جماعتی که به شواهد  قطعی تاریخ، چه زنانشان 

ن تا اواخر قرن دوم هجری، حتی در پوشاندن عورتین  خود در جهل و چه مردانشا

ر ه گی و عریانی در معابو نادانی به سر می بردند. و زنان و مردانشان درکمال برهن

آمد بودند. این دوران؛ همان دورانی اس، که به گواه تاریخ عینی در رف، و

ها از ایران زمین، نه تنحجاریهای موجود و اکتشافات باستانشناسی، مل، ومردمان 

پوشش کامل برخوردار بودند، بلکه خدایانشان نیز، همچون آناهیتا ومهر و ورونا 

 در پوششی تمام غرق بودند.   و غیره ،
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فرمددم ! خودآگاهی و داشت، سواد  می توادد ه  شد  تجرهة ما ما امحیا ِ        

ا َ  هاید افکاممان مَ  ما مدام احساس َنیم  پیرامودمان اف ایش دهد. ای،

های دو دمامان دگاه دامیم  سامادة عصبیِ حسی ما ما مختل امدفوذ اددیش 

خواهدَرد  وحافظة یادگیری ما ما هرای فهم اموم؛ ه  دوعی؛ مبتال ه  ادگی   

ا دم م تدافعی خواهد دمود. تعصب  یکی ام اه امهای مهلک ذهنی ماست  َ  ما

هخشد  تا ه  داشت  های موزود ذهنی ما تعرضی مقاهل هر پدیده ای مصودیت می 

اعمال دشود. ها چنی، شرایطی   خود ماهم   دمطول ممان ه  دوعی ه  متعرضی 

 .  خطرداک مبدل می شویم

فرزندم! وقتی ما توانستیم ؛ اوالدِ پاداش پذیرِ مغز را ،که حوصلة ما را برای      

که مجبور به  ، نخستین هیوالییشنیدن و یاد گرفتن تقوی، می کنند؛ تربی، کنیم

ترکِ ذهن ما خواهد بود؛ تعصب اس،. عزت نفس؛ با درس، فهمی، برای فلج 

کردن تعصب، نقش مهمی دارد. درس، فهمی به این معناس،،که ما بتوانیم 

استقالل؛ و پرورش وتربی، ذهنی خودمان را با موازین علمی زمان انطباق دهیم؛ 

ول ادیان؛ که هیچ پایه و اساس علمی ندارند. وقتی نه با مهمالت کتابداران مجع

ذهنی به باور پاداش ستانی؛ از نوعِ جنسِ فهم؛ عادت کرد، همواره در تعقیبِ 

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

ی ااز امور اس، ، به دس، آورد. هر ذهن وتفکر سالم واصالح شده ومستدل، بر

زدودن خرافات وتعصب، از همین گذر، به تکاملِ خود خواهد رسید. سعی کن 

هستی اخذ  تا ذهن خود را عادت دهی؛ که ترا در مقابل هر ادراکِ عقالنی که از

 می کنی،آماده دریاف، پاداشتی به نامِ  فهم کند .
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 دنِ شها خراب ه ؛ َ  رِآدم همان قدم می توادد احمق هاشد  َ  یک شب پر       

شمعی قرهادی می َند. وقتی هاوم داشتی  قطب دمایش خود ما دم شعل  های داغِ

دم  پ می توادد فرمددی ه  ددیا هیاومد َ  هم  دختراد  ای گیه هاَر  ها ؛َ  مریم

شعوم ادسادیت ما ها همی، یک هاوم هرای    گومِهاشد سدُو هم پسر  و هم موح القُ

 نده ای.همیش  َر

اعتقاد به مبانی کتب ادیانِ به اصطالح مقدس، هیچ زمان نخواهند  فرزندم!       

ری های دینی، امگذاش، تا تو به لذت فهمی درشعورِ انسانی خود نایل آیی. داده

 ؛ شعور ِترا تربی، نخواهدکرد. خدایی که باقطعی والیتغیر اس،. هیچ قطعیتی

ساخته ای را  احکامِ خودرا، و  متوسل شدن به زور، سعی دارد نقصِ خلق، خود

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

دم مقاهل  غایت منجمد هستند  َ  زماعتی ه تردید، دین مداران، بی

 گیرم که خدایی باشد فرزند، بایدگف، : وقتیحرام  عِلم مصودیت یافت  ادد.

دچار نقص شعور برای فهم امور  وق خویش راخالقی از روز نخس،ِ خلق،، مخل

خلوقی را شود نقایص چنین متنبیه نمی کند، دیگرتح، هیچ شرایطی به جبر ومی

درمان کرد. خدا، خَر  پا  و داربستی اس، که عده ای شیاد و فریبکار و دغل باز 

الش، به نام متولی دین، قرنهاس، که خود را از برگزیدگانِ آن خدا وکَ

، فاند تا بتوانند، با ایجاد ترس و رعب در جان آدمیان، سَروَری و مُردهقلمدادک

خوری تاریخی خود را تقوی، کنند. واال تا امروز هیچ مال وکشش و خاخامی، 

موفق به کشف واختراعی مختصر وحقیر نشده اند، تا ابزاری و دارویی بشود برای 
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مابانة خود،که بدان تعلیم نجات بشری،. این جماع،؛ با وراجی های  مُتِشَخّص 

اند، جز تخریبِ اذهان عموم؛ هدفی ندارند. و با فاسدکردن شعورِ مردم به دیده

چُماقِ خرافات و تزویر، منافع تاریخی خود را هر روز بیشتر از پیش تقوی، 

 منحصر به فرد تاریخ گرفتار نشوی که کنند. مراقب باش در دام این شیادان، می

 به ساعتی، تباه خواهد شد.انسانی، روزگارِ 

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

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

نگذار، چرا که دانستن، در نهای، ترا  به جهنمِ فهم هدای، خواهد کرد، و فهم 

 یی که ترا به اجارة خود گرفته اس، تهی نماید. قادر اس، همه ترا، از باورها

چ ممان ه  هی خدامادند حشرا  تکثیر می شددد   دی  هاوم  اگر متولیانِ خدا      

م، و  دسلی َ  پیش موی یقی، َ، فرمدد!  ه  پیری دمی مسید.مادند امروم  

اهد   رای  تا هپوست پست  ای هرای خدا مهیا َرده ادد قاعد   ه   توست؛ گومی 

ه  سوی تکامل اخالق ادسادی خود گام خدا ما دمای، گوم حقیر دف، َنند. و 

 هردامدد.

 میثرا اشوان تو، پدربزرگ                                                                      
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 ...  3سخن   

 : فرمودند توس،  بزرگ دّکه جَ  روزی پدر بزرگم         

 ندتوایزمان نم چیه ،شودیم دهیچیپ شعار، درقنداقِ کهی شعورفرزندم !          

  بلندِ کرام،ِ بالغانه، به شعوری راحرم، کن،که یخِرد کند.فهم را شیخوی تعال

 ه حبسب مکتبی، منزل،ِ ترا هر انسان، توسط کند. هرتعریفی ازرا، معنا می انسان

را قربانی خود خواهد کرد. مراقب باش! تا فریبِ  خواهد کشید، ومَنیّ، توی انسان

 بدان فرزند!که هیچشود را؛ نخوری. دربُغچه هایی زَریّن عرضه می کلماتی که

 د. بَزَککننمعنای درستی را، برای انتقال به شنونده، مشمولِ َبزک نمی

  .زندمکان، موج می ی درآنبی محتوایکنند،که می خرج جایی ؛را

 االو محتاج دروغهای بزرگ اس،. آدمها،که نه انسانها،نشستة به ترس  شعورِ         

 قانه،محق این انسانها هستند،که جزحقیق،ِ. دوام بخشد را بقای خود نمی تواند

مُردن  ، موجودی که خیالیز پدربسپار عز به یاد خویش فهم نمی کنند. درباورهیچ 

تو خود را آمادة مُردن کن، تا آفرینشِ  شد. هیچ زمان آفریده نخواهد ندارد،

 دارند؛دوس،، خویشفهمِ  به گورسپردنِبرای  آدمها،خویش را فهم کنی. 

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

زندگی کردن را فهم نکنند فرزندِ عزیزپدر! نخبه ترین معانی را درشعوری 

جستجوکن که به هیچ باور باطلی آلوده نشده اس،، مگر باوری که به حقیق،ِ 

 علم و تحلیل و تحقیق ، مزین شده باشد. 

>< 
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 ...  2سخن

 چگونه مردم این که بینممی چه خوب.استت، 2212 ستتال استتفند 22امروز      

 ازیب به قبل در تاریخ، های دورغ تراز بزرگ دروغی درتکرار دوبارة تاریخ، با

اند. جماع، تحصیل کرده ای،که با کُلفتی مدارکِ تحصیلیشان حَلق  شده گرفته

  کنند.آدمی را مسدود می

 برای همواره استت،،که آدمیان جاوید همیشتته دروغ تنها شتتادی نظرمن، به     

 ردیخ آن چرائی به آنکه اند، بی ستتپرده پایان بی  های رنج به  تن آن، کستتب

زه شهر، زو خیابانهای در برسد،که  مردم این داد به من باشتند. مگرخدای داشتته

 ،پش در شومی عواقب چه دانند،کهنمی ها بیچاره هایشتان تنین انداز است،. این

 دراخواه گریبانشان عنقریب اس،،که شتده جمعیشتان، نهان دستته هوارهای این

 و د.هستن آنان درجمع هم، دانشگاهیان جامعة اس،،که تأسف بسی جای .گرف،

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

 ها، خونِبدبخت گویی این.باشتتند  مملک، این علمِِ نخبگان تردید دارم که اینان

به  را، اصالً اس، شده ریخته برخاک قوم همین توسط ست، قرنها راکه تبارشتان

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

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

پیش تا امروز،  قرن چهارده قوم، از همین اند،که کرده فراموش اینان .اند شتتده

 ردمم همین وبرادران خواهر و پدران و مادران که تبارِ اینان استتیرکردن با چگونه
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 ردهب عریان و برهنه دربازار ممکن شتکل ترین فجیع به را آنان گروه بودند،گروه

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

همین جماع، دین و جن زده بودند،  که دانندنمی دارند، چرا تاریخی فراموشتتی

 غالم عنوان تح، زنانشتتان و دختران و پستتران به وخواهرانشتتان، و مادران به که

 دربند مقو همین. اس، بیشعوری  مل،،مل، یقین دارم این .اند تجاوزکرده وکنیز

ساسانی  خاندان وشتایستگانِ بزرگان به باتجاوز بود، که خود مانده تناستلی آل،

 نهمی گان وفرهیخته گان وشتتاهزاده منصتتبان صتتاحب از ستترزمین، بستتیاری این

 .کردند خودکشی به ساسانیان، وادار را در دوران مملک،

دو قرن تمام، بعد از حملة تازیان دراین مملک،، جزکشتار وتجاوز وغارت          

ودو اصتتال کتابی و قلمی نب.یه زبان پارستتی نبود نوشتتتن راحق هیچ نبوده.کستتی

سی بی قرن، ب بنویسد. تاریخ ایران زمین، ازآن دو بودتا نمانده نمانده بود. وکسی

شوخی نیس،، دو قرن سکوت ِمطلق فرهنگی. آن هم در سرزمینی که  .خبراس،

مانده  تاریک چقدر ستتال دویستت، آن در جهان مدیون فرهنگ اوستت،. تاریخ

ش جهل اعراب، حتی یک کتاب از آن دوران در دس، نداریم. همه در آت .اس،

 د، درخو کش تبارآدم نیز، چون اینان زود، هم خیلی که بینمخاکستتتر شتتد. می

 زنان شان، بامفتشین بستتة در اتاقهای در کرده، تن بر  دین لباسِ اراذلِ پرتو مشتتی

 یمحر به چنان. کردندمی با اجداد این مل، تبارشتتان کنند ه ودخترانشتتان، همان

 دانممی .نخواهدگنجید باورشان در که شتد، خواهندتجاوز  انستانیشتان مال جان
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 مستتخره،  وباورهای عقاید از دستت،  توانستت، نخواهد  نادان، قوم این  باز، که

روزی که عربها به سرزمین من؛  .بردارد اندلمیده درآن که دینی خود مستخره تر

حمله کردند، دردست، مل، من ابزار تمدن بود، و درست، عربها شتمشیر رومیان 

ستفارش داده شتده توستط ستلمان فارسی ؛ حاال در دس، مل، من، کاسة جهل 

 رد ،که بینممی را روز آن اس،، و در دس، عربها، ثروت و رفاه سرزمین من. من

 تنها نه .دکر خواهند چه ها خودتان و زنانتان  تنان و انتانبادختر  شیونهایتان، میان

 بی ک،،بر پر سفرة ازاین هم، را فارس خلیج نشینهای شیخ بلکه ایران،   درداخل

 عاطال بی وبیستتواد و نادان مردم این کنمنمی گمان.گذاشتت، نخواهند  نصتتیب

 یبرا ای حوصله ازتاریخ،که یهودی های هازیدیستم  بر سرشان می آورند اصالً

 یک یلتحم و یهودیان ، با تازیان همین بفهمند،که بخواهند باشتند، و داشتته فهم

 طول رد تبارشان را،که آنان پارستی فرهنگ و تمدن کتابهای همه آنها، به کتاب

خود   نهچگو ببینید .سوزانیدند خود حقارت های درکوره بود، کردهذخیره تاریخ

 دالله، فروشتتتان  این خدا قربانگاهِ  به دوباره،  جمعی،  دستتتته را در فریادهای

 مروزا خیابانها، که درهمین  نخواهدپائید، که چند زمانی دانممی .کنندمی هدای،

 دخواه چرکین ناتمام دریده شدة آنها درشیوَنی  های کشند، شکممی هوار درآن

 .    بمانم وزنده را، روز آن ببینم تا .شد

>< 
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 که.اس، آدمیان حیات ذخائر عاطفی از هزاران یکی دخترعزیزم، محب،     

 ایبق تواندمی .کندانسانی تراوش و تربی، اخالق خود، از خزائن اگردر زمان

 کنیم. معامله  تا با عالئقمان اندکه ما را آموخته .کندرا قرین معنی آدمی

ساخت،.  هرای خواهند  د می  تاخت، ماهرای محبت هایند َ  آدمای،     

 هرنّایی تعالی خویش هکامگیری. ت ما  دمتا مُحربّتر هاش توادسان 

یا تکلیف محب، مارا در خصوص روابط  .کند خراب محب،، ما را قرار نیس،     

 لو طرف و .شوی ساخته کن؛ با محب، عاطفیمان، شعور دینی ما هدای، کند. سعی

ری ش تجهیز شد،هیچ خردی چنین به که انسانی .باشد معنا، عاجز  این فهم از تو،

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

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

بیشتر در این معنا نهان شده اس، که، دانسته ها، وداشته های خود را تمام شده 

خِردِ   رنجی ازدانند. و رسیدن به فهم را قربانی دانسته های خودکرده اند. واصالمی

 کنند . ناقص خود فهم نمی

  .بدان فرزند! صح، و سقم هرعملی، دربارِ مثب، ومنفی آن عمل متجلی اس،       

نه خَیّرات را مرزی اس، معین و مشخص، و نه شَر را حدودی اس، برای        

 تعریف .
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خدائی َ  ه   مختص خوداوست. َ، فرمدد!َ  خدای هرادسادی فهم      

 شود  شعوم ادسادی ادسان ما  هرد  خود خواهدَرد. اشتراک گذاشت  می

گذارد، در صح، آن تردید نکن. که درتو، نشاطی پایدار بر جای میهرعملی     

که، به اخالق انسانی تو خسارتی وارد نکند. هیچ زمان سخنانِ  مشروط به این

سالم، به اخالق، وتربی،ِ تواند شعور آدمی را بار ور کند. وشعورِ شعاری نمی

همواره درخویش؛ نمانی، بلکه  محتاج اس، فرزندم. تالش کن، تا تجربه شده

 دارند ادتشده، ع گرفته تعالیم دینی ایرانی، براساس باخویش؛ بمانی.که جماع،

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

 ای، فاجعةدرمانده جماع، چنین موری به نام شعور، برایفهمِ ا مشقِ  .قرار دهند

 امااین نکته را نیز ناگفته نگذارم که اکثر زنانی که به پاک .اس، فرزند هولناکی

دامنی وعف،ِ خود وسواس به یقین نشان می دهند؛جزوآن دسته زنانی هستندکه 

بیشتردر معرض آلوده شدن قراردارند. چراکه؛ این زنان، نسب، به بقیة همنوعان 

می کنند،  حساسخود، با توجه به حسِ برترطلبی که درخود، نسب، به زنان دیگر ا

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

 هستند. و ای بساکه، در این رابطه، بشدت نیز قربانی می شوند . 

و اما سخن دیگر دختر عزیزم! کنترل کردن دیگران به این معناس، که ما منافع      

کنترل می کنیم، مخصوصا کسی را  خود را در خطر می بینیم. وقتی ما کسی را

که دوستش داریم، این کنترل به این معناس،، که ما بیشتر از آنکه نگران فرد مورد 
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نظر باشیم، نگران ازدس، دادنِ منافع خودمان در ارتباط با فرد مقابل هستیم. عموما 

 گر، از اعتماد به نفس ضعیفی بر خوردار هستند، همین امرآنها راآدمهای کنترل

وا می دارد تا ازآنچه که در اختیار آنهاس،، به سختی وتح، هرشرایطی محافظ، 

 گر؛ هولناک ترین عمل ممکن می تواند باشد . کنند. نوشدن  برای افراد کنترل

گاهی کسانی در زندگی خود رنج های فراوان توام با درد وسختی را تجربه      

مین سابقة منحصر به فردی که در خود می کنند.  دسته ای از این افراد؛ به دلیل ه

سراغ دارند؛ خود را به عنوان یک برتر، نسب، به دیگران ارزیابی می کنند، وخود 

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

، که گرمبدل نمایدزمان، به یک آدمِ خودخواه وخود برتر بین، و تک رو و کنترل

ز خود، هیچ کس را نه تنها قبول نخواهدکرد، بلکه  باور  و قبول هر امر محکمه ج

ناک خواهد بود. ای او امری ناممکن و دردتازه و نویی، در زندگی ، بر و پسند

کسی را دوس، بدارید، که به شما احترام می گذارد. منشاء و پایة احترام به فهم 

ما منشاء دوس، داشتن، به احساس انسانی و شعور تربی، شده باز می گردد. ا

بستگی دارد،که سعی داریم با حفظ ظاهر؛ ثبات یک احترام مصنوعی را پایه ریزی 

کنیم. وقتی که ما آدمها آموختیم که می توانیم  بدون تکیه کردن به کسی، همة 

نیازهای شخصی وامیال فردی را اغناء کنیم، دیگرمبتال به طرز تفکری نخواهیم 

باید کسی را برای حوائج شخصی   وفردی خود استخدام نمائیم. شد که حتما 

احمقانه ترین رابطه، و بی ادبانه تری ارتباط انسانی با دیگران، در این حرک، اس، 
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،که ما افراد مورد خطاب خود را با اعطاء امتیازاتی ویژه، وادار کنیم تا درکنار ما 

.      انند که ما به آنان تحمیل کرده ایمبمانند. تا موظف شوند اَعمالی را به انجام برس

فرزندم! وقتی ما سعی داریم تا خودمان،خودمان را در ارتباط با دردهایمان درمان 

کنیم، از یک نکتة مهم به سختی غفل، ورزیده ایم ؛ و آن غفل، این اس، که ، 

عنی یما خودمان را ، با اختالط با همان رنجها که در ما هستند شریک می کنیم.این 

مدامِ همان رنجها و دردها، که سعی داریم از شرشان خالص شویم. تا وقتی  رتکرا

که رازهای پر رنجی در ما نهان  شده اند، صداق، ارتباط خودمان با خودمان، 

دچار مشکل خواهد بود. واین امر درمان ما را نه تنها در پی نخواهد داش، ؛ بلکه 

مدام در رمز آلوگی خود نهان شده اند، در  با یاد آوری آن رنجها و سختی ها که

ما تقوی، خواهد شد. راه حل در این اس، که ما بتوانیم با شهام، تمام، از سرپوش 

گذاشتن بر رازها ی دس، نیافتنی درونمان، با کسی که درشناخ، ما می تواند 

سو گردیم. و او را شریک درون خویش کنیم، تا حس خمودگی  متبحر باشد هم

این صندوق سر به مهر را به کمک فرد مورد اعتماد خود بشکنیم. تا هر دو و قفل 

 بتوانیم به حقیق، محتوای این صندوق واقف شویم . 

دختر عزیزم!وقتی دوس، داشتن مایة رنج وآزار شد، یقیناً پای عقالنی، درآن      

 .می کند ما را بردة حوائج خود جایی ندارد. حس به دوس، داشتن به تنهایی،

، تنها امری اس، که آدمها را از درون و همانطورکه حس به مادیات بی هدف

 برون متالشی می کند . 
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 ... 4سخن

 روازةد نتوانند ها، دانسته اگر خورند، دردی نمی هیچ تنهائی، به ها، به دانسته     

 .دش خواهند اعتبار و خطرناک آور و فاقد بازکنند،کسال، آدمی روی به را فهم

 برای را دانش آن پذیرش و ظرفی، بیاموزیم، اول کسی به را چیزی اگرقرار باشد

 شخص به داریم آن در آموختن و تصمیم اراده راکه آنگاه، آنچه .کن مهیا او

 داشته وزخود نوآم راکه آنچه تنها صورت؛ نه این درغیر کنممنتقل کنیم. تصورمی

ز،که در نو نی های با آموخته ایم، بلکه اس،، از اوگرفته بوده  نیز آن به ومعتقد

و، ن اکتسابات .وگاه، همان خواهد نگریس، تردید دیدِ کنیم بهجان او روانه می

نابود  خود او را قدم اول در شد، که او خواهند در دس، خربمُ خود، سالحی

را چ بودید؛ که شد. از من پرسیده خواهد دیگران متوجه و بعد دامنة آن کند،می

ای هیچ راه مودبانه برای این که یقین دارم، .نکردم تعجب مطلب آن یدناز شن

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

 وحةسر ل که کنیمی زندگی ایدر جامعه باشم؛ یا نباشم، وقتی من باشید، چه

 اس،، نباید از چیزی داده شکل بیشعورابر  دین مداران را، تعالیم امورآن

 یایدر جامعه .اس، شدنی ای جامعه ای، در چنینو حادثه هر اتفاق .کنیدتعجب

ا، ر حکومتشان احکامِ هستند، مشروعی، ، مدعیقانون گذار آن متولیان که

حاکمیتش نیز،  کرسیاند، وکه در آسمانهاس،، اخذ نمودهنامرئی ازموجودی
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 رایب جائی، مجالی ماند، درچنین نمی تعجب برای استواراس،، جائی درآسمانها

 .  تو،نخواهدماند انسانی شعور توسعة

رهیت شد    تملت پاچ  خوام ایران. دیست شعوم مدمس مُلّایی  هیچ هدادیدَ      

ز و داب تری، ملت های ددیا ه  حساب آومد؛ هاید  ای، ملت ما  ای، زماعتند

آدان   امَ مطلبی هیانَ  می توادند زلو دومهی، های فیلمبردامی؛ هرای چرا

هدون یی ااستاداد ه  شیو  علی مغم حقیقتی َ  می دادند  سئوال می شود؛ 

ت و هشرم  دموغ هایی ما ها اعتماد ه   دفس  هیان َنند  َ  ترا دم هُ  احساس

 حیر  فرو هبرد. 

 کنی؛ دیگر از شما تعجب ها بار، ده روزانه باشد، شما اگر قرار دخترجان،      

ام، تهآموخ از انسانهائی باشم که دسته جزو آن ماند، شاید من نخواهد باقی چیزی

 اژة بیو ذهنم، از این لغاتی خزائن بدلیل ضعف هرچند، گاهی .کنم کمتر تعجب

لق در خَ  مردمانش کنیم،کهمی زندگی وتو، درخاکی من طلبم، اما می معنا، یاری

توسعة حماق، در جان این  .هستند  روزگاران برانگیز، از سرآمد امورت عجب

هیم کرد، که شما اس،؛ که امکان ندارد به آنان تف جماع، بقدری ریشه دار

انسانید، و بایدکه از خمیرة خردتان، برای امور روزمره خود، کمک بگیرید، نه از 

 خواهند .خود میفتوای مالیانی که همة مَنیّ، شما را برای 

دور، از زمانی که قوم یهود، باآن تاریخ  ازروزگاران خاک اینجا !دراین        

 خودی وغیرخودی، تقسیم امورمیانِ کردند، همه رخنه خاک مجعول خود، براین

 که ما را تکه تکه کرده اس،، کاهنان و تنها اسالم و متولیان آن نیس،.اس،شده 
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قرن هاس،، با روانه کردن دروغهایی و هازیدیسم ها د، خاخامهای دروغ پرداز یهو

اخته ساند. بخشی از تاریخ کُلف، در تاریخِ ما،کارخود را با این مردم تمام کرده

حکوم، هخامنشیان یکی ازهمین دروغ هاس،. تخریب تعالیم زرتش، نیز شدة

یکی دیگر ازحیله های کثیف این قوم اس،.که تقریبا از یکصدوپنجاه سال 

 اند. اصال کار دین، دروغذشته، به این طرف درحلق تاریخ این مل، فروکردهگ

 شیبا در تعجب مدام که کنی عادت سرزمین پردازی وفریب اس،. اگر در این

 پس .شد خواهد سیاه اند، کرده رتسَ به که سیاهی همچون، چهارقد روزگارت

نی. نک اعالم را؛ بودن،  غیرخودی پیغام کردن تعجب با که باش خودت مراقب

 و پرورش آموزشبدانند، آنروز، روزگارت درآن ترا غیر خودی که روزی  آن

و ت نِت که بود، خواهد از چادری سیاه تر خمینی، که درآن شاغل هستی، فرمایشی

و دستة او؛ چون نخواهند توانس، مل،  خمینی و دار .اند کرده پوش کفن را بدان

را به حوزة علمیه بکشند، عنقریب، حوزه را به مدارس بیس، وچند میلیونی ایران 

 ا ذکربگویم،، ب من، مطلبی تا کن گوش پس خواهندکشید. و خانه هاودانشگاها

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

 سفارشِ امروز مرا به یاد بیاوری و مراقب خودت باشی.

 به مرا از همکاران شود،یکیمی3121آذر  دوازدهم تاریخ قبل،که  سه روز          

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

 ،توسطاداره دردادگاه درش، عسلی زیباوچشمهای ابروهای داشتن دلیلهستند، به 
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به ماندنِ تنها، در  محکوم زیبائی همین  جرم اسالمی اداره، به انجمن متولیان

 ردانم ،چهرة این بانو،) شورای اسالمی اداره(طبق نظرآقایان  کردند. چراکه:اتاقی

ا ت کند، و بایدمی جنسی را تحریک رجوع اربابهمینطور  را و وکارمندان اداره

 کباید از عین کهتر اینباشد و جالب زندانی کارش اداری، دراتاق ساع، پایان

 .کندکند نیز؛ استفادهمی   اورا پنهتتان ابروها و چشمهای بزرگی،که یدود

) یق عت عهد در زمان نه اس،، افتاده اتفاق این بیستم درقرن دخترجان آری       

کس به یاد کرد، هیچمی کاربا ما اداره درهمین هم انقالب از قبل سال 2 بانو این

ه بر او را داشت سوارشدن شود، و هوس بانو تحریک این دیدن با ندارد،که مردی

 اسالم الیموتع تاریخ بزرگ ابر بیشعوران این حضور و ظهورِ دوبارة محض باشد. به

 نید اینیاف،. ببی زایش مملک،، تناسلی، در مردان این هایآل، عزیز، تحریکات

 انسانهای دیگر، تسلی آزار با را، خود ناکرده های سکس جماع، بیمار، چگونه

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

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

 هب زمان جماع،، درطول شناسند. این نمی بجز اهلل، عرب  خود، ابزاری ناکردة

 در اصل؛ در گذشته های دور ، درسکس، از بتی به نام اهلل،که کفای، عدم دلیل

 "ال لح "نام داش،، و قوم هاشمی آن را ب، خود نموده بودند واین  "ال لح "

دوران خشایار  راهزنی بوده در عربستان،که سالها کعبه را یا همان آتشگاه زرتش،

خود  هایها ونداشته اند، تا نکردهشا را، پایگاه دزدی خود کرده بود ابزاری ساخته
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 ار سختیبسی درشرایط بیچاره بانوی این .کنند تالفی خود همنوعانِ  جانِ آزارِ را، با

 کاربه اندبتو دشواری این با دانمبعید می .اس، و روانی قرار گرفته از نظرعاطفی

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

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

 رطودوران صفویه بزنید وهمین تاریخ به سَری کافی اس،کرد. نخواهند ها که و چه

را در  آبادی دول، یحیی خاطرات کتاب قاجار، یا ری به کتابهای دورانسَ

 چه که دانس،چهارمجلدکه مربوط به دوران قجر اس، را بخوانید، خواهید 

اشید. فعال ب کنید تا داشته تهیه اندنکرده جمع را کتاب تا کنممی سفارش گویممی

ه امور گونمالیان در خلسة قبضة حکوم،، غرق شده اند، ومجال اندیشیدن به این

را ندارند. چند وق، دیگرکه زیاد هم دور نیس،، خودشان را پیدا خواهندکرد.آن 

ر کتابهای این سرزمین خواهند آورند. اگرسعد ابی وق، خواهی دیدکه چه بر س

وقاص وشُرکایش کتابهای گنجینة مداین وتیسفون ومعابد زرتشتیان را به آتش 

در قدرت نشستة فعلی، نه تنها، همة کتابهای ایران را کشیدند. این جماع، مالیانِ 

بیاورندکه  نبه آتش خواهند کشید. بلکه بالیی به سرآثار تاریخی قبل ازاسالم ایرا

 ناممکن ایتانبر باورکردنش که اس، در پیش در بُه، بمانید. صبرکنید، فجایعی

 بتعج که اس، زود فعال دارید، نگاه روز آن را برای هایتان بود. تعجب خواهد

 و خود، در حقارت های گندیدةحجره در پستوی را کنید. اینها، عمری

همة  ،پوس که روزی چنین برای اند روزگارگذرانیده  مالی و جنسی محرومیتهای

بکنند. درس، همچون تبار عرب خود، دودمان ایران را به باد خواهندداد.  را مردم
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 درتو ق ثروت بیسواد و ابله ونادان؛ برکرسی مل، این جهل باحمای، امروزکه

 و محرومیتهای تاریخی ها ها وحقارت ناکرده همة آن جبرانِ به اند، تکیه کرده

 عمل  وازاین کرد. خودخواهند مطامع قربانی را ، قطعا ما تک  تک ند،ا کشیده که

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

ازاللّهی  را احکامشان تمام اند،که رسانده باور این را به جامعه همة دینی، های

 ماحت بکنند که هرکاری و .کندنامریی اخذ کرده اند که درآسمانها سیرمی 

 اعمال این ود،خ مکتبی وتعلیمات تربی، و طبق .اس، نابکار در آن آن اهلل رضای،

دانند،  درس، همچون حاکمان می  زمین بر روی اهلل مسلم حق مباح، که تنها نه را

اهلل،  سروده های را، جزو الینفک خود وقیح صدر اسالم درایران. و همة اعمال

که از آسمانی نامرئی نازل شده اس،.که اینان باور .دانندمی مقدسشان درکتاب

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

و تجاوز به  کشتار و تعدی با دارد و باور دارد، که حتم قومی رف،. وقتی

 یمنطق استدالل چه ایشمادرچنین معرکه .خواهند شد بهش، ها، روانةغیرخودی

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

ا گویند : خمینی عزیزم ، بگو تتوجه کنید،که مردم در خیابانها؛ هوار می زنند. می

خون بریزم . می فهمید خانم، این جماع، می خواهند خون چه کسی وکسانی را 

هیدان زنده زنند، شتوجه داشته باشید که چگونه با غیظ فریاد می زمین بریزند. بر

به خون غلطیده اند؛ اهلل واکبر. این جماع، درمانده اصال نمی دانند  اهلل واکبر؛ اند

گویند. اگراین شهیدان به خون غلطیده اند، زنده بودنشان ونمی فهمند که چه می
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م داده اند که مشتی جمالت وکلمات مهمل را چه معنی می دهد. به آنها تعلی

وری ط، تاریخ و مارقین نحجاب؛ شراف، زن اس،. این ناکثیمثل  ردیف کنند.

و  به خاطر سر برهنه گی دنیا؛این معانی را جا می اندازند که انگار زنان ملل دیگر

به  لچک، فاقد شراف، هستند. فقط همین پ و دامن های کوتاهپوشیدن منی ژو

عاجز  این پوشش که در فهمایرانی هستند که دارای شراف، انسانی شده اند. سران 

هستند. جرثومه های فسادی نیز؛ همچون بازرگان و سحابی، وشرکای هم دکانشان 

، حاضرند؛ ماتح، خود را در اختیار خمینی قرار دهند تا فقط شاه ؛ و حکوم،ِ 

وانگلیس ها وکارتل های جا افتاده این آب و خاک را به با همدستی شورویها 

نفتی بیرون کنند، تا با قُوّت  هر چه تمام تر؛  به چاپیدن این مرز و بوم مشغول 

  .شوند

ود را خ وارستة زنانة هوی، تابتوانی را بجوی عزیزم، کُنجی بروید دختر        

 زندگی درآن کهشهری های وکوچه درخیابانها عنقریب کنی،که پنهان درآن

 قدسم شرع را، مورد معامله توهستند چون که آنها همة تو، بلکه تنها کنی ، نهمی

 . خواهندداد قرار  اهلل،

 گان سهنوکی نکنید، این فهم خود را از مراقب اگر باشید، که خودتان مراقب        

 دیگر؛ و دختران زنان و تو تناسلی آل، تصاحب برای مخوفی های دسیسه بیمار،

روغ د سخنان اینان را باور مکن،که اینان، از بزرگ ترین .اند کرده پنهان درآستین

دانی  می خاخامها هستند. پروردگانِاین ها دس،  .گویان وکالشان تاریخ هستند
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ند، که گویمعنی ماُل یعنی چه؟ می گویم،، در فرهنگ یهودیان ، به کسی مال می

 زم.مال  اس،  عزیاین معنای  گوید.یهودی زاده ای اس، که به زبان عربی سخن می

خمینی مال،  3143مهرسال  37این نامة را،که دربه متن این نامه توجه داشته باشید.

در ارتباط با حق رای زنان در جامعه به محمدرضا شاه نوشته اس،، این نامه را، 

عزیزی از صاحبان قلم وکتاب، چند وق، قبل ، به بنده مرحم، نمودند، که من 

را و وخواهند منزل، تکنم ،  ببین چه کسانی مینقل میعین متن آنرا برای تو 

حرم،ِ زنانگی ترا به تو بازگردانند. مراقب باش تا مبادا فریب دروغهای کلف، 

بزرگترین خاخامِ دروغ گوی تاریخ اس،.   خمینی مال ؛ این آدم کالش را بخوری.

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

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

الن چگونه ا درآن زمان چه گفته اس، و انسانی استوارکنی.  بخوان تا بفهمی که او

به مانند بوقلمون رنگ عوض کرده اس،. این دروغگو، درنوفل  برای  فریب زنان، 

زنامه نگاران و سیاسیون دنیا فروکرده، لوشاتوی فرانسه، آنقدر دروغ درحلق رو

که تحلیل آنها غیر ممکن اس،. وسع، فریبِ سیاسی بقدری وسیع اس،،که 

ارتر خود فروشی دیگر به نامِ ژان پل س و باخته ، کسانی چون فوکو؛ فیلسوف خود

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

فاع از خمینی برخاسته اند. خاک برسر به اصطالح این روشن فکران فرانسه و به د

ان ن درماندگکنم که خود را قربانی مهمالت چنین روباهی حیله گرکرده اند. ای

با این همة مطالعه وعلم نمی خواهند بدانند؛ که هیچ  ،بی هوی،ِ احمق، گویا
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خوان ه باشد. بسِنخیّتی میان مفاهیم دمکراتیکی ودین نمی تواند وجود داشت

که دانستی هم برای فهمیدن وجود دارد.خمینی مال درآن روز، دخترجان تا بفهمی

 به محمدرضاشاه چنین نوشته اس،  :

 الرحیم الرحمن اهلل بسم       

 همایونی  اعلیحضرت مبارک حضور      

 دول، اس،، منتشر ها روزنامه در که طوری به ودعا، تحی، اهداء از پس       

 به وه نکرد شرط ومنتخبین دهندگانرادررای اسالم ،ووالیتیایالتی هایدرانجمن

 طبقات مسلمین وسایر علماءاعالم نگرانی امر موجبواین  ،اس، دادهرای حق زنها

 یند احکام درحفظ ،مملک، صالح که اس، مکشوف همایونی خاطر بر .اس،

 خالفم که را مطالبی فرمائیدامر  اس، مستدعی .اس، قلوب وآرامش اسالم مبین

 حذف وحزبی دولتی هایبرنامه از اس، مملک، رسمی ومذهب مقدسه دیان،

 .شود مسلمان مل، دعاگوئی موجب تا نمایند

 الموسوی اهلل روح الداعی

 توجه فرمودید نازنین خوبم  ...

و سایر طبقات خود، که در "عُلمای اَعالم  "می نویسد موجب نگرانی        

 ایرداند. آن سکپک بسته اند را، علمای اعالم می تاریکی حجره های حوزة علمیة
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نده کالً از که ب دانم ازکدام طبقة کثافتی هستند،طبقات را، که می فرماید ، نمی

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

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

ها هستندکه خود را، علمای اعالمِ علوم کنفقط این فسیالن آدمخور و انسان اخته

کنند. ببینید چگونه برای خودشان القاب های پر طَمطُراق تراش هستی تصور می

دهند. تا مردم را قربانی کتابهای فقه و مذهب انسان خور خودکنند. باید ازاین می

دیوانه پرسیدکه اینان چه علمای اعالمی هستند، که حقوق بخش کثیری از 

ی بیانش کنند وکرده اند. بی ربطانسانهای جامعه را قربانی کتابِ فقهِ فسیلِ خود می

 مبین دین احکام حفظ در، مملک، حصالگوید: را در این جمله فهم کنید که می

داندکه حفظ احکام اسالم، هیچ . این یاوه سرا، نمیقلوب اس، وآرامش اسالم

داند، که حافظ احکام اسالم، ربطی به آرامش قلوب ومملک، ندارد.گویی اونمی

کرده را نیز، تاریخ تجربهجزخودآنان هیچکس نیس،. و همة احکام اسالم اینان 

کند؛ درطول قرون، با م عزیزی راکه او سفارشش را به شاه میاس،. این اسال

کشتارجمعی انسانها و نسل کشی انسانها، و قتل عام مل، ایران آرامشِ قلوب 

انسانهای کثیری را، در طول تاریخ؛ در هم کوبیده اس،. و ممالک و تمدنهای 

یوه، را ب کشد. و زنان بسیاریفراوانی را به نابودی کشیده اس، و هنوز نیزمی

ه اند. ویا برای کنیزی و غالمی، بشماری را یتیم و بی خانمان نموده وکودکان بی

خمینی و دارو دستة او  کم،که مدت این سرزمین عربستان روانه کرده اند. در

وفهم  ببین وخوب کن نگاه او اطرافیان به دق، رسیده اند، با قدرت درایران، به
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 قشری چه هب ومتعلق اند گرفته دس، به اسلحه مملک، کن، که چه کسانی دراین

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

گویی  .پی خواهدداش، در نزدیک بسیار بسیار درآیندة ایران مل، و ایران برای

درس، دوران شاه اسماعیل صفویه اس، که هر کجا را که فتح می کرد و خون 

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

ر هرا به جرم شافعی بودن شکاف، و استخوانهایش را در کوچه ها پرکنده کرد. 

ی م رد سپاه قزلباشها خونخوارل و اوباش ودزد و آدمکش ونابکار بود ، واذچه ارا

 ، چماق های خود را به سم، مردم نشانه کنند.کرد. که برای حفظ اسالم عزیز

گان  هحرم، مردگان قرنها قبل؛ بسی بیشتر از زند برای این قوم حاکم در ایران ؛

امروز اس،. این همه زِرّیاتی که در اوراد مکتب عزیز اسالم درج شده اس،، همه 

و امثال من ، خود را آمادة  مرگ کنیم،   ،اس،،که هر چه زودتر، منناشی از این 

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

 کالن اسالم عزیز را درآن جهان نامریی، به اشغال خود درآورد. 

ده اس،، در میانِ هزاران خدائی که، ذهن بشری، درطول تاریخ خلق کر     

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

 خدائی واحدی هستند،که خاخام ها وتبارآنان، درخردتربی، نشدة جماع،ِ 

 فخر رد وغرور، خاورمیانه ودنیا، تخلیه کرده اند.که این  هر سه خدایان، در تکبر

درسالخی کردن و کشتار نوع بشر، در فریب وعده های دروغ، و در به  فروشی،
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برای خَلق خِلق،، درجان کشاندنِ مخلوق خویش، و در مِنّ، نهادن  حقارت

به نام آدمها، از سر آمد خدایان هستند. و متولیان کالش این خدایان نیز   موجودی

درخوان گستردة کنند، که انگاری همین دیشب، در زمین، طوری وانمود می

مِ خدایان نیز، بعد ازصرف شا خدایانشان، به تناول بریانی دعوت شده بودند. وآن

در زمین، احکامِ جدیدی  را در کف آنان برای ابالغ دوستان، با متولیان احکامش 

سخن  به نوع بشر، مرحم، می فرمایند. این جماع، دَجّاله، طوری ازخدا،

 در ان درفهم این موجود نامرئی مستقرگویندکه گوئی،هیچ کس جزآنمی

 کهکشانها، شعوری به فهم ندارند.

آن خالقی که برای تفهیمِ نیات خود به شعور انسانی تو، واسطه ای تراش 

 ای اس،،زند، درکمالِ هویتش تردیدکن. که چنین خدایی، داللهمی

 که به معامله با منزل، انسانی تو، قد عَلَم کرده اس،. 

 زا شده رانده بیمار روانی زمان کم ، هرچه مدت در این .بینیددخترجانمی         

 معج ارتش شاه،کنارخمینی از پادگانهای شده غارت های اسلحه بودند، با اجتماع

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

 ،تقوی را وآنان کرده جمع خوددور  به را اینان همة تاریخ، بیشعور بزرگ ابر

 این ایةس شعورتر از خود را، در بی حکوم، های بتواند پایه تا کندمی وتشویق

شیوة خباث، خمینی درس، مانند شاه اسماعیل صفوی  .بخشد ابلهانِ نادان، تحکیم
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 بود، که با مل، درماندة ایران ؛که از فِرَق مختلف بودند به وتبار و اوالد نابکار او

انجام رساند. این مل، بی سواد احمق، اگر چهار تا کتاب درس، وحسابی دوران 

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

ای، که امروز به دورخمینی جمع شده اند، فکرهای ابله با این به اصطالح روشن

 یخمین که دانس، شد، وخواهند خواهند خود، آگاه خوردگی فریب به زودی به

د، شونمی خمینی مزاحم صورت درآن .اند داده را فریب خمینی، آنان ودار و دسته

 خواهد در زمانیدر جامعه، می ابله اراذالن این اعمال گذاشتن باآزاد خمینی

 دقیقا )دینی خود ببندد.  حکوم، رابه فکر واقعی روشن تودة بسیارکوتاه، راه

، روزگار، از خلیفه گری  ابوبکر به بعد آن ایران به تازیان درصدرحملة که کاری

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

ار که چه کندکهمی را کاری ها، همان وروستا در شهرها ها کمیته وایجاد اوباشان

روه تبرا ها و گباس، و صفویه )خلیفة اول اسالم کردند و خلفای بنی امیه وبنی عبا

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

وکاسترو و  کرد، چین مردم با مائو حکوم، و .وملل شوروی و ایران کردند

 ....  ووو .کردند ها کوبائی چگوارا  با

 خواهد فهم بعداً تاریخ کند،می مملک، این به توده امروزحزب راکه خیانتی       

 چترحکوم، زیر نیز همه شده، که اللهی حزب هایاییتوده حزب این .نمود

د خواهن ممرد بر سر این مصیبتی زنند، بدمی سینه شوروی جماهیر اتحاد کثیف
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خواهی دید،که شورویها، به خاطر قدردانی از خمینی، وحرک، او در ایران  .آورد

که آنها را از دس، تجهیزات جاسوسی امریکائی ها در مرزهای شمالی ایران 

قربانی منافع خودخواهد   خالص کرد، همة این جماع،ِ حزب توده ای ها را،

خمینی تجلیلی همه رابه دس، خمینی سالخی خواهدنمود. تا از خدمات  کرد. و

مشق  استالین تعالیم از بیشعور، که ابزارهای این با کرده باشد. فعال خمینی

 کتدار هایش خود و حیله ول، برایدرمقابل دیگر دُ اند، دیوار محکمیگرفته

 گویند. ولیمی شوروی بر مرگ در ظتتتاهر خمینی هر چند ایادی .اس، دید

ارِ ک کهنهایها، واین، تودهیتودهکمک به  خودرا پلید خواهند، نیاتمی درنهان

بسیار  جماع، این اما .بنشانند کرسی به کیانوری، و امثال او؛ آی، اهلل زاده ،جناب

ری خو آدم مکتب اصل که دانندنادان،  و بی بهره از شعور سیاسی دینی، نمی

 ،ماعج این .اس، گرفته الهام دین متولیان ازمکتب نوعی به  استالین هم، چون

در  مااس،، ا استالین مکتب خود مدرس خمینی دانندکهنمی را ای، اینابله توده

ایران،  لکام کامل وتصرف از استقرار بعد  خمینی، باشید مطمئن دین. شما قوارة

را، به امر مستقیم حکوم، شوروی، نابود  هار شده  هتتتایایتوده این همة

 خواهد ایران برای همیشه اخراج سیاسی های بازی از گتتتتردونه و خواهدکرد

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

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

 به پایان رسیده اس،. فعال، این حزبِ خود فروشِ  بدبخ، درمانده ،  بودنشان ،

 .  خورندشورویها می درد به سیاسی بازیهای این آمریکا، در کردن خفه برای
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ا، ر خوابیده ها آهلل آی، بستر در های االسالم حج، خانم، شما این نازنین       

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

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

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

 احمقو بیسوادان  این جایگزین کشان از آدم جدیدی قشر شوروی،  حُکّام دستور

ودة ت کنند،آنمی ولگردی درخیابانها شد،که خواهند امروزی بر دس، تفنگ های

 تر و خطرناکتر از جماع،بیشعورتر و خود فروش بسیشدة بَعدی،  جایگزین

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

 تمام از ماموری، آنها مرحله این تا اس،. جامعه ومردم در جانِ جامعه ترسِ بادوام

ه کاری ک.آمد نخواهد در اجرا به سناریوی سیاسی شورویها، بَعدی نشود، مرحلة

 در دوران صفویه قزلباش ها با مردم ایران کردند.

 ارهاک مردم، خیلی باآن زمان، شد،آن نهادینه مردم، بین در ورعب، ترس وقتی      

 اکمح ورعب ترس که درجائی کاری که استالین درشوروی کرد..کرد توانمی

 یا شود. درهرجامعهمی بهاء بی انسان خواهد مُرد؛ و منزل، قطعاً انسانی، شود،می

کنند، یم پیدا نمود که جانورانی اولین شود،می انگاشته هیچ به انسان منزل، که

 و اختالص و دزدی و نا امنی اس،. کشی و آدمچپاول  و و دروغ بیشعوری، ریا

 پاسخی، هرگونه را، بدون ای، سرهای زیادی شده حاکم شرایط چنان در آنوق،

 ینیخم همین سرانسان، توسط تعداد چه دیدکه خواهید .کردجدا  توانمی  تن، از
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 نآ.اس، نشده دیر هنوز صبرکنید، فعال شد. خواهد جدا او ازتن دار و دستة و

 ودهت خواهندآمد، بسیار خطرناکتر از این ازخمینی بعد که جدید حاکم تودة

شورویها که ازهمین ،خود خواهند داش با هم تری قوی ادوات آنان .خواهند بود

 رحَلقد ممکن شیوه درجدیدترین را، وفریب تزویر و نیرنگ و ،خواهند گرف،

حکوم،،  دوام واصلی کلیدی های فعالً، مهره ولی .فروخواهندکرد مردم این

 مینیخ حاکمی، پردوام استقرار الزمة اس، که اختیار بی روانی بیماران همین

 هستند.

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

 حسین های شعار با چگونه ببینید برسند، خود های ناکرده به کنند، تامی تکرار

 نند.کمی پاره را خود درخیابانها، هرروز ماس،، افتخار شهادت شعارماس، حسین

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

ملتی که منزل، انسانی خود را  را فهم نخواهدکرد. و منزل، انسانی خود داند،می

 فهم نمی کند قطعا، ابزاری خواهد بودکه نیات جانیان تاریخ را رقم بزند. این

 اه سخن این اس،. شده ریزی برنامه همه شنویمی خیابانها در امروز که سخنان

 این بیشعور، ابر مزدور این  کنمتصورمی من .اند شده دیده تدارک قبل ها ازسال

 ش،پ دانمنمی واقعاً من .کنندمی بزرگ انسانی فاجعة یک آمادة روز را تیره مل،

 زودی به باش داشته اطمینان اس،، ولی خوابیده تهی، چه بیشعور شعارهای این

 این قلتع بدون و خام احساسات کردن تحریک چگونه، با ببین .فهمید خواهیم
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 که نندکمی تشویق را نیس،، آنان آن پش، مطالعاتی وفهمی، در هیچ مل،،که

شم ی کُشم می کُکنند. ببین در خیابانها مدام فریاد می زنند ، م شعار خود را مُردن

.کلمة برادر هم در این میان، برای داغ کردن حلوای مُردن آنکه برادرم کُش،

 ندی دهند ومی جلوه ارزش بی و بهاء چقدرکم را آدمیان جان ببین، که و اس،.

 حَلق رد را ممکن،اهلل شکل ترین داند. و به کلف،می مقدم ها آدم جان بر را اسالم

 نای پش،  که دارم ایمان من. فهمند نادان نمی مردم واین. کندمی فرو مردم این

زرگ، ب مصیب، یک که دارم ایمان من اس،، خوابیده بزرگ فاجعة قضیه، یک

 باره زن بهشتی اهلل آی، این اس،، خوابیده شعارها این پش، در مملک، این برای

 دنبوکشی به شورویها، برلین دیوار درپش، ، درآلمان عمری که کن توجه را

 این یبدرفر پلیدترازخود، چگونه یاران اتفاق به بوده، مشغول استالین مدفوع

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

اند،که خدمات کالن رضا شاه، درنظراین مردم اینان کاری کرده .اس، راکَرکرده

خارشده اس،.کاری کرده اند،که این مردم فراموش نموده اندکه در همین پنجاه 

سال گذشته دراین مملک، چه سرنوشتی داشتند.که حتی نمی توانستند شپش های 

؛ همین  هریره ابو ؛ با همدستی رفسنجانیکثاف، این بهشتی تن خود را دفع کنند.

و یک نفر را هم در موزة تهران  موزه های کشور را غارت کردند. ، چند وق، قبل

های اشیاءملی و عتیقه موزه های این مملک، را ، به آلمان و و صندوق  کشتند.

  دیگر کشور های جهان انتقال دادند. 
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 همان گویند، درها می آن اسالمی که این ؟جان دختر اسالم کدام      

ه و محمد از مکه ب تبعید شد، مدینه به از مکه پیدایش خود. که اوائل

کرد با دینی که درمکه، سعی می  .ومُرد نابود شده ،مدینه فراری گردید

ثروت خدیجه تعالیم انسانی بدهد و جای خود را بازکند، با رفتن به 

درتعالیم واحکام یهودیان، با چشم طمع به ثروت با ادغام شدن ومدینه، 

ها، به ترفند های والقائات  سلیمان یا ی و زنان و دختران و پسران یهود

و رومیان شکس،  ،یهودی زاده ای از ایران گریخته سلمان فارسی،

خورده از ایران، تبدیل شد به دینی آدمخور،که جزحکم کشتار انسانها، 

 . هیچ دراحکامش وجود ندارد

چگونه می شود ملتی که تا بن دندان ، جز به شراب و زن و قتل و غارت عادت      

اشهد  و فرهنگی دیگری نداشتند ، یک شب، با گفتن کلمة ال اله االاهلل و اهلل واکبر

اگر کمک های نظامی رومیان برای اخالل در امور مملک،  متحول شوند. گفتن 

شتی م مان فارسی اعمال می شد.به دس، سلنمی گرف، ، که همه نیز ایران صورت 

ره ومتمدن چون ایران  چی ملتی بزرگمتوحشِ بَدَوی، هیچ زمان نمی توانستند بر

 سوره ای راکه درمکه نوشته شده اس، را، باسوره هایی که  12شودند. بروید، و

درمدینه نوشته شده اس،، از نظرمعنا وشکل، باهم مقایسه کنید، فهم خواهید کرد؛ 

 312گویم. به خصوص با تحریف هایی که در دوران حاکمی، بنده چه می که
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امویه به یقین توانسته اند قرآن را در  سالة امویه از قرآن و آیات آن به عمل آمد.

ی تح، هیچ شرایط سال حاکمیتشان، به نفع خویش تحریف کنند. 312طول 

اهلل، د.هم قابل مقایسه نیستنو و اهداف با  مضامین آیات مکی با مدینه ای از نظر معنا

درمدینه قویاً، به تناقض گویی مبتال گشته اس،.آنچه را در مکه گفته ؛ همه را در 

 تفاوتمدینه نقض کرده اس،.مگر های اهلل درآیات مدینه، کوالک می کند.

زمین تا آسمان اس،. دخترجان،  معنا و تعالیم درآیاتِ میان این دو محل، از فاحشِ

ار، ک را، به خوص از دوران قجرهای ملعون تبه وثروتش خواستند رامی اینها ایران

 پس رضا شاه؛ و کردند. و در دورة خاندان پهلوی؛ چون نتوانستند از توطعه ها

ای اقدامات فرهنگی رضا شاه برآیند، این بار، فرزندانشان را با لباس های غیرحوزه

عی، برای تدریس در دانشگاه های نسانی و  اجتمااوبه اسم اساتید ادبیات و علوم 

ایران روانه کردند.کسانی چون فروزانفر ها و همایی هارا، وده ها چون آنان را، 

فرو کردند. همان طوری که  درکرسی استادی؛ درحلق دانشگاه های ایران 

تبارشان نیز در طول تاریخ همواره برای این مرز و بوم توطعه های این چنینی کرده 

ن را غارت کنندو فرهنگ ایران رابه غارت ونابودی بکشانند. شمادر ایرا تا اند،

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

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

 یقیاهی، حقشما را به م نخواهید یاف، که در دانشگاه ها تدریس شده باشد؛ تا

اعظم مدرسین واستادان دانشگاه ها،آخوند زاده  :متولیان تشیع هدای، کند. چرا که

های شیعه مذهب در لباس استاد علوم اجتماعی وادبیات وتاریخ بودند. واگر کسی 
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در این میان قد علَم کردند تا سخنی به  شادموان َسروی و دشتینیز چون 

ه های اورا در نطفه خفتفکرهمة هم صنف د، با ترور معنوی و جسمی،نحق بگوی

 .اندشده نمودند. امروزهم این جماع، با همان شیوه های کهن، اختیاردار ایران

مودند، ن خود، حاصل به امرِ اربابانِ یهودی خواستند کهمی  را مملک، این نابودی

خمینی کارآن دول، هایی راکه، از  .دادند سوق عقب به هزارسال وکشور را

پیک و خاورمیانه، کینه به جان رضا شاه به خاطر افزایش قیم، نف، در اُ محمد

جان  داشتندرا راح، کرد. خوف از ژاندارم بودن محمد رضا شاه درمنطقه،

شکس، شوروی، در ظفارِ یمن ، از سربازان محمدرضا  داد.می آزار شورویها را

قلدورانة محمد رضاشاه شاه، گور این مملک، را کند. قلدوری  وسخنرانیهای 

د. کرد،گوراین مملک، را کنپهلوی که در ایپک  ومیان سران نف، جهان ایراد می

و سخنرانی هایش در اروپا، با خبرنگاران اروپایی که مدام خود را تعیین کنندة 

به بعد محمدرضا شاه  3121قیم، نف، جهان اعالم می نمود. دول غربی ، از سال 

با تحریک گروهک ها،  زمانتند، برای همین، در طولرا آدم خیره سری یاف

که فعالی، سیاسی درداخل داشتند، بخصوص حزب توده، محکوم به فنا واحزابی

نمودند. و کنارشان جماع، مذهبی ها؛ که برای قیام بر علیه شاه مستعدتر از 

هرگروه دیگری بودند. فاجعة سیاهکل کمونیستها در شمال ایران یکی از آن 

 یع بودکه در دوران شاه به وقوع پیوس، .فجا
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 لیم ثروت و تو و من فرهنگ و جان استعمارگر، خورندگان دول دخترجان،        

 در که اس، قرن یک مملک، این پیشرف، کردن متوقف برای تو هستند. من و

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

شدند،که همه زیر سر یهودی هاس، وریشه در باورهای منحط این  ها خباث، این

 سیک  نماید. تا نیز مرحم، الهی قداستی  های شرورانه، فاجعه این به مل، دارد.تا

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

 و حوزه های زیرزمینی مدارس در که اس، سال هفتاد از بیش مالیان  نیس،؟

اع، بی بض را، وخانواده های یتیم کودکان خود، دینی تعلیم با خود، و ومخفی

، و نمودندمی وسرپرستی کردندمی ولگرد را، جمع آوری فواحش را، و خیابانی

 و بیشعور این خائن و بازاریان احمق مردم همین از کالنی که هایامام سهم با

 یب خود، آن مغزی شستشوی های گیرند، درکالسگرفتند و می می مملک،

 نمودند.که همة آنمی مالی وتأمین و آماده تربی، روزهائی چنین برای را خبران

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

 اتشاطالعوزارت  آن با نگون بخ، نیز زائیده خود همین مالیان بوده اس، . وشاه

نبودند.  قائل ارزشی آنان اعمال برای چون چرا؟ دانیمی .کردنمی دخال، هیچ

 ند تاشو تجهیز قدرتی چنین این جماع،، به روزی کردندکهواصال تصور نمی

 های کشورو بقیة امریکا را به دلشان .کنند کشور سرنگوان را در این پادشاهی نظام

 ومق حیله گرترین که شورویها های وازحیلهبودند.  کرده دوس، خود، خوش مثال

ر هزار و د ساسانیان مانند خاندان به بودند. درس، بسیار بی خبر هستند تاریخ
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 هک شدند حماق، همان نیزمرتکب ساسانی چهارصدو اندی  سال قبل. پادشاهان

 شد. محمدرضاپهلوی

نژاد  ترین مدینه امروزی را، پس، مکه و ساسانیان، اعراب حکوم،           

 ساسانی اصال پادشاهان روز عربها در عربستان آن روز برای دانستند، و حالمی

 انیساس آمد، پادشاهان می پیش روز آن عربستان در اتفاقی که هر و  نبود. مهم

 تیبرای شاهان ساسانی، اهمی بودند، واصال تفاوت بی کامال وقایع باآن درارتباط

و رومیان و مصریان ، با  .گذردمی برهوت چهو  زار دیارِشن درآن که نداش،

 تجهیز کردن این قوم چه در سر دارند .

 ضاعازاو کاملِ آنها خبری بی باعث همین کبر و نخوت درپادشاهان ساسانی،       

به نه مدی در محمد درمکتب کشی شورآدم چه ونمی دانستند که .بود شده اعراب

قتل عام های قبایل یهودی ساکن مدینه، . اس، درحال شکل گیریکمک رومیان، 

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

به ثروت نیاز داش،  دس، محمد، برای سران ساسانیان، اهمیتی نداش،. محمد

چرا که اموال خدیجه در طول زمان تمام شده بود. هیچ قومی به قدر ثروت 

مالی تامین کند. محمد هر روز؛ به  انس، نیات محمد را از  نظریهودیان نمی تو

تا  گذرانیدبهانه هایی واهی قبیله ای و طایفه ای از یهودیان را از دَم شمشیر می

ود را از خنابکارپیروانِ  بتواند هم از اموال آنان به نفع نیات خود  سود ببرد، و هم 
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زنان یهودی، پیروان خود را مشغول بیکاری و الّافی نجات دهد، وهم  با تصاحب 

 خودشان کند .و آنان را از لذت مسلمان شدنشان آگاه نماید .

 گرد ابانبی عرب مشتی روزی کردندکهنمی تصور روز، اصال تیره ساسانیان        

 انج آن هم امپراطوریی که .کند سرنگون را امپراتوری آنان بتواند  وحشی،

 . بود آورده لب به را رومیان

 سال 3411 در تبارشان که کردند، چنین زمان درطول نیز ماُلّها عزیزم،  آری        

ها،  یشورو نفوذ زیر ممالک المدت، در طویل گزاری سرمایة با. بودند کرده قبل

دهند و می چریکی ولیبی افراد تح، نظر خود را تعالیم سوریه در طول زمان مثل

 ماق،ح پرتو در که وامروز توانستند شدند. موفقهم در این مقصود  دادند و الحق

 ملتی وتعالی و دودمان کنند؛ تکیه و قدرت ثروت ، برکرسی بیسواد مل، این

داد، باز برای متمدن را،که تازه داش، خود رااز بدبختی تاریخی، نجات  می

 نابودی کشند. چندمین بار به

 تولیادشم ههشتی هروددَ  ه  تا .َُشندمی َنند  آدمدمی َِشت آدم اینان        

ها خون  اینان  .ادددیده تعلیم تناسلی پرروام آلتهایدمآسمادها  ه  دامعلوم  دممکادی

 ههشتی خِآدمیان َا َنند. وها استخوانِ می ما آهیامیههشتشان آدمیان  دمختانِ 

 َ  افسوس .َنددمی فهم خود ما  دمزانِ ادداینان  وقاحت َردهخود ما  هرنّائی

 . شودترمی مدی   چرَی، دیشتر هرچ  ما   حماقت
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 شودمی حادث آدمی، وقایعی زندگی از دانم،که درلحظاتیخوب می این را        

 .می برد بین زا یکباره به را تحصیالت حتی وتربی، تعلیم و اثرات تأثیرات که

 تعفنم منجالبی به را وی بسا چه می سپاردکه حوادثی دس، به ، وشخص، خود را

 دانائی تلخ طعم که کسی برای جریانات این در .کندمی هدای، نجات قابل غیر و

 جامعه .ردگست خواهد سایه حیاتش عموم بر ناپذیر وصف رنجی باشد چشیده نیز را

 کولونیهای ترین بزرگ از مملک،، یکی دراین دین؛ و مذهب زدة طاعون

 خ،س شرایط را آنقدردر فهیمان تاریخ طول در بیشعوری را شکل داده اند،که

 . شوند خود قربانی تا  اس، قرارداده فکری

 هم اه کرده تحصیل حتی .اس، خبر چه شهر خیتتابانهای در که بینید می       

 از ردهک تحصیل تودة این آیا .اند کرده ابراهیم معبد کاهنان مسلخ روانه را خود

 همالتم قربانی را خود چنین این که؟  اس، بیخبر خود گذشته تاریخ محتوای

 طورب  خیابانها در کش، فریاد های بدبخ، این ؟ اس، کرده متناقض خمینی

 کنند، امامی فریاد خوب هم همان برای و خواهندچه نمی که دانندمی مشترک

داند که احکام اسالم اصال نمی .خواهندمی چه که کنند نمی فکر این به اصالً

 رجِ   چیس،. واصال اسالم را نمی شناسد. همین جماع، ، که خود را برای اسالم 

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

قرآن ندارند. فرهنگ اسالم برای این مل، معنائی جز رقص عربی نیس،. حتی 
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یک  کشد، به قدراین مل، بیشعورکه این چنین در خیابانها هوار می یک نفر از

 صفحة، از اسالم حرفی برای گفتن ندارند . 

 کرده تجربه را استقالل نه و کنندمی فهم را آزادی نه  روز تیره جماع، این       

جماع،،  این .دارد معنائی در مغزشان اسالم؛ و اسالمی جمهوری قواعدِ  بازی نه و

و  مالیان که دانندمی را مهمالتی سواد اسالمِ عربی، همان ، و اسالم دین از

 و بازرگانها، شریعتی و و امثال شریعتی چون هائی زده واسالم مالیان هواداران

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

 که خمینی، عنفریب، چه دید اند. خواهید فروکرده جماع، درمانده واحمق،

 یرونب خود عبا و ردا و قمیص جماع،، از زیر سراین بریدن برای مهلکی، ساطور

 روز درآن نادان، جماع،ِ این حیرت .کرد نخواهد که هاچه کشید و خواهد

 دیدنی اس،. 

 هک اس، دراین اشکال اما فهمدمی خوب امروزی انسان دخترجان، متاسفانه         

بهره  ،خود تاریخی مبانی واز. اس، نامنسجم و پراکنده العاده فوق هایش دانسته

 امروز ومعل حقیق، از برده؛ ونه ایگان بهره گذشته ازعلوم نه .اس، نبرده کافی

 هک اَعالم بی اس، ای عالمه امروزی انسان.اس، جسته خود، سود تعالی جه، در

 .ماس، قرن ازعجایب این . داندمی فهیم را نفهمی،خود کمال در
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مستعد  به حتم  تاریخ خود عقب بماند، تا از ملتی که تعلیم دیده ومی بیند،      

ات، دهند، تا از مبانی ادبیکه تعلیم داده اند و می پذیرش هر بالئی هس،. ملتی را

ودروس ادبیات وتاریخ خود، متنفر باشند، حال روزی بهتر این  سراغ نخواهی 

 هب حقیق،، تظاهر فنِدَ راه برای ترین آسان که بدانید،داش،. این را 

این جماع، آدمخور، قویا مدعی تملک  حقیق، هستند. و  .اس، آن مالکی،

راسر  یق،حق یافتنِ فریاد که آنانی دانند. همهخود را برگزیدة اهلل برروی زمین می

 زرگیب های وتو،حیله استحمار من برای که.تاریخند بزرگ دهند، دروغگویانمی

اند. متولیان ادیان، یکی از همین کسان هستند،که خود  کرده خودنهان را،درآستین

جماع،ِ دَجّاله، که بزرگترین را متولی کشف حقیق، می دانند.حذرکن ازاین

 چیزی حقیق،، بایدکرد،که فهم را این دروغگویان تاریخِ حیات بشری هستند.

یشعور، ابرب یک کالم نه .اس، شده نهان تو، در نیس،،که تو، در خود تو، خود جز

ود خ دین درخندق سقوط به راو تا ت .اس، پیچیده قدیسان درکفن را خود که

 دس، ا، بهر خود ِخرد شعور وتربی، هدای، که ملتی بیچاره کند.  تشویق

 .کندمی بازان، تغذیه وعرفان دین ازآخورِ اس،، که کرده حواله کسانی

 تمح دهد، بهمی دس، از را اندیشیدن حوصلة که بدان دختر جان، ملتی

 .  بود خواهد محتاج بهتران ازما قَیّمی به

 ند َ هست هامادی هم  عرفان هاشان  مسلک َنان  و هم تکلیف ای، دی،       

 ون وآلتخ طعم ز  ه  َردددَ  اللهی خود  قرهادی هستة َپک خدا ما دم ت،
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َُ . دهددمی ه  غیردشان مدان  مغبتی تناسلی ن  عرفان سامان ما دمیاب   َ  دم 

 غرهتی خ یده ادد .

 خدرتاری را واحدی ایدئولوژی یک که آورانی پیام آن عزیز بزرگوار، همة          

انها انس خودرا، باخون اعتقادات دادند، شالودة بشر بنیاد گذاشتند وآن را رواج

 امر انکشتارآدمی به تاریخ درطول که شناسمرا می کمتر اعتقادیمن  .اندداده دوام

 به نه دهید، عادت فهمیدن نوعی، به به را آدمها کنید سعی.باشد نکرده

 ممان یچه هاشد  شده تجهی  و مذهب دم دی، تعصب قدام  ه  َ  َسی.دانستن

 .  َرد دخواهد فهم ترا  ادسادی من لت

 خواهی تباهی به سخ، جماع، احمق کنی، که این مبادا خود را، خرج        

 .مکن فراموش را در سکوت، درکنار آنان بودن اما .رف،

جز  هک اس،؛ جماعتی با شدن از دمخور دروغگویی، ناشی به اجبار       

از  را انتانکنید؛ دوست سعی .کنندنمی تو؛ کاری شخصی در امور تفتیش

 . ،اس قِل، در تفتیششان شعورِ کنید، که انتخاب کسانی میان

>< 

 ...   2سخن 

 با ههمیش رنج از شود، کهمی اس،،چگونه رنج نطفة زائیدة خود، که انسانی       

تواند می خویش عمرمقرری پایان تا آدمی .باشد دررنج همواره نیز، خود خویشتن
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 زنده کتفکی در هستند،که کردن زندگی قادر به انسانهائی تنها بماند، اما زنده

 .  کرده اند کسب کافی مهارتیخود،  کردن زندگی و بودن،

>< 

 ...    2سخن

 که امندیده خردمندی هیچ من.اس، کوچک آدمهای بزرگ، از آن آرزوهای    

 آدمیان سازی توهم که کارخانة.باشد تجهیزکرده بزرگ آرزوئی به خود را

نایه سخن به ک .اس،  حقایق جواز دفن کندصادر می که نامتعادل، تنهامحصولی

 ارزد.گفتن به پشیزی نمی  اشارهو وایماء

 د. شویا خف  می و ؛َندعریان هیان می  معنا ما شعوم ترهیت شده  

ترین . بیش، مهمل و بی پایه اساس اس،ایران ادبیات گذشتة ما مل،نود درصد     

ش کرده تالآن جماع،،  ،تاریخ مصرفشان به سر آمده اس، ما ةگذشت نویسندگان

ایه نصایح بی پد. که اصال وجود خارجی ندار،اثبات برساننداموری را به  تااند 

اساس در ادبیات مل، ما، به گونه ای اس، که گویی؛ همة باید مطیع اهلل باشند تا 

هوی، انسانیشان قابل تعریف گردد. حتی این حماق، کالن را، در بیشتر نوشته 

    رد.واند فهم کنیز می ت های کسانی چون مولوی و حافظ و سعدی ومشابهان اینان

رها شدن از باورهای ذهنِ قُومی؛ که قوی ترین انگیزة ذهن بشری اس،، هیچ زمان 

 نیم.کتا ما، استقالل هوی، خود را دراین جهان؛ به صورت منفرد فهم  گذاردنمی
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امددَ  َند  و هاوم دحاضر خود سیر می هویتِ َ  شعومِ داپختة آدمها دمممادی تا

توادد ه  سامان  هدون حضومخدای دادیده دمآسمادها؛ دمی همة اموم اخالقی 

 زنایا  هشری؛ تمام دخواهدشد.  هنشیند

جنایاتی که خداباوران درطول تاریخ؛ مرتکب شده اند؛ خودگواه مدغنی اس،     

بر این امر اس،؛که خدا باوران، با قربانی کردنِ حقیق،ِ اخالق؛ جز برای بقای 

 هیچ نمی اندیشند . ، بهو خدایشان منافع خود

اما؛ ستیزجویی خدا ناباوران، که همواره از حیطة کالم نیز فراتر نرفته اس،،        

که ما، ستیزه متضمن هیچ رنجی برای بشری، نبوده اس،. این معنا بسیار نابجاس،

جویی، وجنایات هولناکِ حقیقی خدا باوران را درطول تاریخ، که برجوامع انسانی 

 ، را نادیده بگیریم.تحمیل شده اس

 جنایاتی که باورمندان به خدا تا امروز مرتکب شده اند، بقدری      

تنادآن که نیاکانشان به اس هولناک اس،،که یقین دارم، بشر آینده، از این

ه متکی اند،کمتون دینی مرتکب شنیع ترین رفتارهای غیراخالقی شده

 از خود شرم خواهند کرد.به احکام توهم زای خدایی نامریی بوده اس،، 

بی ترید برای یک خرد تربی، شده، دین نوعی شکنجة روانی اس،، که 

ن ایعدة کثیری از نوع بشر، به این بیماری مهلک مبتال شده اند.

تا هوی،  جزومُسلّمات دین اس، که همواره شمارا ازهر تغییری بر حذرمی دارد،
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 .شما را در خودتان مضمحل نماید هوی،ِ خود را در شما؛ خدشه ناپذیرکند. تا همة

 اما علم، قویا به تغییرات ذهنی شعورِ شما، از جهان اطراف خود اصراردارد. تا

 موجودی، انسانی شمارا به تعریف کشد.

مم آمی زلوه دادنِ مهمال ِ خود دم اذهان عموم َُلُفت  دی، مدامان  ها     

ست عمومِ زامع  ما دم ه، ه تری، مغالطا  ما لباس تقدس می پوشادند. تا شعومِ

 زهل خویش  منجمد َنند .

دردآورترین بخش تفکر باورمندان به خدا دراین معنا نهفته اس، که وقتی       

شواهدی دال بر بطالن نظری، که درکتاب به اصطالح مقدس آنان سروده شده 

دید رکه کتاب مقدسشان را به دید تاس، را؛ به آنان ارائه می دهید، قبل از این

کتاب  مگر بقای کنند، تابنگرند؛ شواهد انکار ناپذیرعلمی شما را از خود دور می

زحم، خواندن آن را به خود نداده  مقدشان را مصونی، بخشند،که حتی یک بار

تخلیه  آنهادر باورهای ذهنی که در قرون اعصارجماع،ِ دین مدار، با اند. 

 نموده اند. را با معانی خالصِ معنوی، بیگانه  خوداند، کرده

 به ،نجات نداده ایمبیهوده گذشتگان ؛ باورهای  تازمانی که ذهنمان را از      

ل داده شک ما بایدکه به عموم باورهایی که در .حقیق، خودمان راه نخواهیم یاف،

خودمان  رد تا خودمان را قادر نخواهیم بود،  اگر چنین نکنیم، ،باشیماند مشکوک 

آدمی؛  هنذ د. تا زمانی که ثغوری نمی شناسهیچ  پیدا کنیم. شعور تربی، نشده،
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قطعا نمی تواند، صره را از ناصره، تشخیص   به استقالل واقعی خود نرسیده اس،،

 دهد .

 واحد معانی از ؛که اس، بناشده ای گونه به طبیع،؛  در آدمی ذهن طراحی     

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

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

 رخودد مشترکی یک کلمه، تعریف اقشار نوع بشر، درفهم اند؛ تا ذهنی،کرده

تند، هس مدعی شعورِ جمعی، معنایی جز خدا نیس،،که اشتراک باشد، وآن داشته

 انرژی بخش بیشترین که اس،. متولیان ادیان؛ قرنهاس،؛ نهاده بنا را هستی همة

  .اند کرده شعورِآدمی را؛ به حیلة خدایی نامریی ؛ باطل ومنجمد

توسعة ادیان؛ جز به فریبِ عوام امکان پذیر نیس،. متفکران وعقال، هیچ زمان      

وچون زبان عِلم، زبانِ ساده ای در ترویج فریب ذهن عوام قدمی برنمی دارند. 

اده س به شعوری تربی، شده محتاج اس،، برای همین متولیان دینی با ، ونیس،

عوام را با داستانها و افسانه های غیر قابل استناد و به گرد  سادگویی؛ کردن بیان؛ و

خود جمع می کنند، و از آنان به نفع خویش سود می برند. وعوام را به قالبِ خود 

هیچ  که تا امروز این معنا؛ کنند. تاریخ گواه مدغنی اس، برخته ای هدای، میسا

مذهبی نتوانسته ضامن خوشبختی و هدای، انسانها به راه صحیح ودرستی  دین و

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

، یرین خود ساخته دسشوند و تح، هیچ شرایطی نمی توانند از این تخیالت ش
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بردارند. مومنین به خدایان، از فرط تعصب مذهبی درطول تاریخ  با ساخ، و 

پرداخ، مفاهیم اساطیری کاری کرده اند تا خدای خود را بهتر از دیگر خدایان 

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

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

 یک حقیق، تاریخی صحه می گذارند . 

بی تردید رنج ها وناکامی ها وسردرگمی های بشری برای فهم خویش؛ از      

 گر، تح، عنوان تعالیم الهی، اقدامزمانی آغاز شده اس، که مشتی سود جو و حیله

اند که مدعی شدندآن دستوراتِ بی چون چرا به تدوین وتدریس الفاظی نموده 

ل توس را از طرف خدایی نازل کرده اندکه در آسمانهاس،. این جماع، شیاد، با

ی و زندگاند در جمیع امور خصوصی توانستهای تا امروز به چنین حیلة مزورانه

 روزمرة مردم ، دخال، مستقیم داشته باشند .  

>< 

   ...7سخن

 ناس،، ای نخیزد، باطل بر شعور تربی، شدة آدمی از که فرزندم! عشقی       

 عقده های  انبوه از اس،، که حسی نامد، می نسل، عشقش این را، که احساس

 .بکشاند خود ِحقیقیش با بازی تا او را، به اس، سر برآورده درون
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 معنوی، که ای اس،، معامله عشق  .اس، شتعور عین  نیست،، شتعار عشتق،       

 خ،بفروشی، س ارزان را خود معامله، اگر این در کند،تو، باتومی آفرینش ذَرّات

 با همعامل خود، به هوی، کاالی گرانترین با باش، که مراقب .کرد خواهی  زیان

 دَمخورنشوی. آدمها ارزانترین

>< 

 ...   1سخن

 یزندگ واقعاً هستتتم، اما قائل زنان به که ای ویژه احترام رغم دوستت، عزیز، علی

 قابل یشترب را زندگی تلخیهای  اس، زردآغشته لبخندی به لبش  درکنار زنی که

 را بزس لبخند یک زنی، امیدِ رؤی، چنین درکنار که مردی بیچاره .کندمی لمس

   اس، . صادق نیز آن وعکس کشدمی انتظار درزندگی

>< 

 ...       9سخن

 رد هستند،که کورخِردی ستوارانِ فرزندم، این جماع،ِ منتظرمهدی، استفنج      

 انهبیگ بسی آن با  خود،که درون حقیق، ودراعماق .شناورند وتوهم اوهام دریای

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

 را، همواره، متوهم ای توده جهال، هستتتتند،که حمّاالنی اینان .اند کرده دفن

 درجامعه، درسایة عقایدی چنین و مروّجان .کنندحمل می خود گنَدِخِردِدرگُردة 
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 رایکالن ثروتهای مردم، به جهالتی چنین فروش مل،، و در ستتتتتایة این حماق،

 سرازیر کرده اند  خود بانکی های حساب به

حتما خاطرتان هست،  که وقتی خبرنگاری از رفستجانی پرسید :که شما این        

خواهید چه کنید، جناب رفستتتنجانی چه عرض فرمودند : ثروت میلیاردی را می

ایشتتان عرض فرمودندکه،  ثروت من، همه برای پاستتداری از کیان استتالم و ائمة 

شده با کک ،  معصتومین است،. در دوران ریاست، جمهوری همین شپشِ جف،

 آورند. دیدید؛ که چه ها برسرخردمندان این سرزمین آوردند ومی

برای آلت، تنتاستتتلی همین مهتدی،کته منتظر آن هستتتتنتد، خواهرانِ زینبِ        

حکوم،، ده ها آل، تناستتلی زنانة مازاد را  نیز،  برای خود مهیاکرده اند، تا آنها 

 وهرگوری برای یک مرده، در را، گُتل قتدمِ تشتتتریف فرمتایی آقا مهدی کنند.

وروزانتته  رود. فروش می بتته  میلیون تومتتان 4جمکرانِ قم ، همین اَالن حتتدود 

رند آقا تشریف بیاو کنند تا هزاران نامة بی برگشت، درچاه جمکران سرا زیر می

ن، نادا   جماع،  خود این جماع، پلیدکم کُشتتته اند. این وآدم بکشتتند. انگار

کنند، تا آقایشان مهدی، انگشتی می چاهِ موجودِ جمکران فروماتحتشان را در دو 

به تبرک درمقعدشتان حواله کند. تا شتاید بواستیر به تعفن نشتستة آنها را درمانی 

 باشد . 
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هیچ زمان از مهمل گوئی باز نخواهند ماند  تاریخ،  دجالة  خرناستته کشتتان       

نشتتوی.که هیچ خنجری، به  مهمالت اینان غرق مراقب خودباش، تا در فرزند. تو

 خشب ترین مانند خزعبالت اینان، شعور انسانی ترا زخمی نخواهد کرد. هولناک

 و التتخی  اس،؛ که گرفته شکل معنا زمان، دراین درطول انستانها فکری حیات

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

 .  اس، کرده مبدل

>< 

 ...     31سخن

د، رومی عبث راه به خود، تالشِ  با تاریکی، نور، درجستجوی همانطورکه      

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

 می رسرشب بالیی چه نیس، مهم برود؛ بهش، به گرفته اس، تصمیم که ملتی

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

 انسانی را، خردی شعورش دارد،که تعلق ایجامعه و مشورت، به مشاوره .اس،

 ریاختیا کرد، الیتغیر هدای، را احکامی شعورش کهآن اموری .سامان داده اس،

 داش، . نخواهد ازخود

>< 
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  ... 33سخن

مَسدودِ شرطی درآدمها، یکی از قوی ترین فرزندم ! شعورِ منجمد، وخِردِ       

ادواتِ پایدار در تعالیم دین محسوب می شود.کسی که به تحلیل داشته های ذهنِ 

تربی، شدة خود؛ خوگرفته اس،، هیچ زمان 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، که جزو ممنوعات مجموع

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

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

دین را به خطر انداخته جواز مسموم کردن شعورِ غیر خودیش،که منافع متولیان 

دفنی دریاف، کرده باشد. اختراعِ کلمات محاربه با خدا وارتداد، یکی از قوی 

ترین ابزار متولیان ادیان ابراهیمی اس،، تا با توسل به این کلمات، بتوانند با حذف 

غیرخودی ها از صحنة زمین، منافع سرشار از سروری خود را؛ که ناشی از حماق، 

 ، از دس، ندهند.توده هاس

>< 

 ...      32سخن 

خود فروش  بیستتوادِ دل بستتته، وخواص عوامِ تودة های خواستتته و تمایالت     

غبتها، ر ازآن توانیمکه نمی اس، کودک رغبتهتتتتتتای وابسته  به خرافات، مانند
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و  .ودشتتمی او، دگرگون و رغب، توجه هرلحظه ببریم، چون او شتخصتی، به پی

با  دبای .کندمی پیدا بخصتتوصتتی شتتکل و فرم عالئقش و ناگهانی واکنشتتهای

 که ظلمی همه این بود، معنی این غیر از اگر .هستتت، که باشتتتی همان کودک

 همف  باید را،  استت، رفته جامعه بر این امروز وحکومتی، تا دینی  حکام توستتط

 ،نیزدرغفل عاجزاس،،کودک  کلیدی مضامین فهم از عوام همانقدرکه. کردمی

  می برد. سر به خود های ازخواسته

>< 

 ...       31سخن

 عنوانب مخلوقی  موجودی، تواندمی که ای اس، واژة ترین معنی  با  تنهائی،      

 بلوغ  و عقالنی رشد اگر به که موجودی اس، تنها انسان،. کند تعریف را انستان

 میقاًع الیتناهی جهان این در را خویش بودن تنها باشد، مفهوم رسیده سالم فکری

 های چرائی شتتود،کهمی نمایان درآدمی زمانی فکری و بلوغ. کندمی احستتاس

 . نگذارد راح، را او ای خرد، لحظه

>< 

 ...  34سخن

رهنگی، ف  تربیتی، ومحیط شرایط براساس باوراس،،که یک فرزندم ! زیبائی      

 نوانع زیبائی، تح، از  واحدی تعریف قابل  واژة ،هیچ واِال .شودمی  بیدار ما در
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 نتیجه این .وجود ندارد خاکی کره انستتانهای عموم واحد، در اذهان  مفهوم  یک

زنیم،  می ها را محک آن، پدیده با  ماستت،،که فرهنگ تاثیر تح، ذهنی فعالی،

در  که نیستت، آن هستتتی حقیق، کنیم.می فهم ایم آموخته ای که بگونه را وآنها

  .اس، کرده تصورات ما رخنه

>< 

 ...    32سخن 

 اندلشت که کاری هر آدمها، گویم،کاشمی یقین و ایمان تمام با فرزندم! من       

ی نم انجام  به شتترایطی  درهیچ را بیشتتعوری یک فقط کردند،می خواستت،می

 کالینف جزو خصتیصه این متاستفانه که.گوئی است، دروغ عمل وآن رستاندند،

 سایة در را گوئی دروغ که.تشیع مکتب خصوص به .اس، ادیان مقدس تعلیمات

 ،پوس و رگ در چنان را تعلیمات این اس،. و کرده موجه خود شرعی کتابهای

 و افکار را از آن ریختن دور به داده، که رستتوخ خود پیروان خون و وگوشتت،

 دروغ تواستتتندمی آدمها این فقط اگر .استت،  شتتده ممکن عموم، غیر تربی،

 شتتان،های ناکامی و مشتتکالت تمام که هایم، داشتتته به خورممی نگویند، ستتوگند

 مگر ولی .شتتتدمی تمام همیشتتته برای ای لحظه به هتایشتتتان بتدبختی وهمتة

 اس، کرده سفارش  تشیع اهل به مقدستش، کتاب در نگف،، اهلل  شتوددروغمی

 الهی چه نای دانمنمی من بگویند، ودروغ کنند کاری پنهان یعنی. کنند تقیه که

 جالب .دهدمی تعلیم را گوئی دروغ خود، درس مخلوق به استدر این مذهب، که
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 ودخ دشمن  را، گویان دروغ مقدسش، اصطالح به تر اینکه، همان اهلل، درکتاب

 در ود،خ  الوان هزار های نیز، باتفستتیر کتابش متولیان و شتتارعین .کندمی قلمداد

ویی گ دروغ توجیه با جماع، این .اند ننوشته که ها هاچه گویی دروغ این توجیه

به   ربطی نای کنند، تضمین عربیشان اهلل را، در پرتو خود دنیوی  خواهند منافعمی

 ندارد.  شناسم می من که خدائی آن

 .ندارد وجود عرب اهلل و خدا میان  ای رابطه هیچ کرد، که فهم باید را این       

دم ! فرزن  .اس، متفاوت و مجزا کامال فرهنگ یک به دو، مربوط این از کدام هر

 می،حاک و واقتدار است، الجبارین قاستتم اند، پرداخته و اینان ستاخته که را الهی

 اهلل باشتتتد. دروغگو هم باید خواهد،می حکوم، اقتدار و که خواهد، الهیمی

و  ،اس کرده باز ای حجره و دکان اهلل، این سوداگر. و  گراس، معامله یک اینان

ر فروش کاالی و تو من با  ،استت، نشتتستتته معامله به خود جهنم و بهشتت،  بر ستتَ

 اهلل کرتف نوع  بفروشتتد. من  به  را مَمات بنجلِ وکاالی بستتتاند مرا  نقد  تاحیات

 ار کار آن هم اوبه انجام رستتاندی ، او برای کار را این اگر استت،،که این تازیان

را  فرمانش و ندادی او فرمان به وگوش نکردی، واگر. کرد خواهتد تو برای

 نوبر ریگ معامله این به رساند.، اللهیمی  ستخ، کیفری و عقوب، به ترا نبردی،

 شامورات  شتتیوه، این  از غیر به  هم باید گری معامله اهلل چنین . استت، ها همة اهلل

 ار ممکن هر مصتتیب،  گوش ندهی ستتخنانش به اگر که اللهی .نگردد  اصتتالح

 انبندگ وبه .خواندمی  هم مهربان و بخشتتنده اهلل را  بعد خود و آوردمی برستترت
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 بسی هک فرمایندمی به نسیه عنای، پاداشتتی از دستتوراتش، اطاع، پاس به خود،

 رد تناستتلی آل،  کثرتی  شتتامل تحویل پاداش، آن از نظر اعراب پُر هاستت،، و

 قایب تا که.اس،هرآدممیلیون آل، تناسلی به 22معادل  اس،. این پاداش، آخرت

ر از هستتی را ت از رمزآفرینش کهکشانش نه  نیاورد. بیرون آن مدخل هست،، ستَ

ستتترهای ما را چنان در   .گویدمی تو با خلقتش چرائی از راز ونه کندمی خبر

مدخل آل، تناستلی فرو کرده است،،که نتوانیم سراز شعبده های او در بیاوریم . 

 هستتتند،که آنان ومقلدان دین متولیان این. ندارد کاری اینان با خدا، اصتتال اما

 ااینان،ت .ببیند  باید  را کستتی نام، چه خدا درماندة این. کار دارند هستتتی باخدای

 . بردارند ازسَر او دس،

 ما، نمی  که ائیم زده  فریادها  هستم، من  هم یکی خدا، که مخلوقات آن از      

 برای فاحشه میلیون 22 که بهشتی .گوئیدبرویممی  ها شتما که بهشتتی به خواهیم

همسر و زن  جهان، یک اگردراین .خوردمی من درد چه به اس، شتده هرنفرمهیا

بته هرآدم  زبان  نفهم می داد، ) که خوشتتتبختانه چنین حوری  الفکری، ستتتلیم

 هزار دیگر 999 میلیون23 حقیقی را بنده در منزل دارم که مادر بزرگ توس، (،

 رایب کاخی موهوم بهش، درآن سرایان، یاوه این .کردیممی او خود پیشکش را،

 تخ،، و بر هزار 71 دارد؛  ودرهراتاق اتاق هزار 71  اند، که دیده تدارک نفر هر

 اگراین .و دارد تناسلی آل، هزار 71 وهرحوری هزارحوری هفتاد تخ، هر روی

 همین اما .زنانه تناستتلی آل، 22/231/22 شتتودمی کنید ضتترب را در هم ارقام 
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تناسلی که آن را هم  آل، ندارند به جز یک حق عالم دراین  های حوری، خانم

 لماتیک کند، به آل، تناستتتلی دیگری فکر کنند. که باشتتترع مقتدس تجویزمی

را آبکشی نموده اس،.  حتما در مراسم عروسی ها دیده  مبارکش سطوح  مهمل،

را   دارم شما  اجازه  عروس خانم ! من  گوید به عروس خانم می  مال یی  اید که

به نکاح آقای  فالن در آوردم.  این مل، احمق و بی ستتتواد نمی دانند که کلمة 

نکاح در زبان عربی می شود، تا بیخ به کسی فرو کردن. عروس خانم در حضور 

پدر و مادر و برادر و خواهرو کستتان  خود و حضتتاردر مجلس  با صتتدای بلند به 

 بدون اینکه می کنند. عروس خانم   شتتادی  بله می گوید ؛ و بقیه هم، همه مال، 

  داماداجازه  به  مادرش  و  پدر   اجازة  با   وقاح، و  با بداند    معنی این جمله را

به فرهنگ لغات عرب مراجعه کن که توضیحات  بیخ به او فرو کند. )  می دهد تا

 بیشتری دارد( .

حال آن   به  استت،، وای  جماع، این فرهنگِ این دنیای این  آری فرزندم!       

 صاحب نه و دانشمندی نه و مکتشفی نه اس، مخترعی نه بهش، دنیایشتان. درآن

ا ی  هس،  چه آفرینش،  هر امور  از مطلع آدم یک  نه  و ای کتابخانه نه  و قلمی

ور و تصتت  ای لحظه. تناستتلی آل، گان لیستتنده تناستتلیند؛ و یا آل، گان خورند

 داشته نذه اس،، در شده گفته که اوضاع آن با بهش، صحنة از تصویری تجسم

وجه وقاح، را ت .هستند همدیگر روی بر جنبیدن  در حال شتاب با همه باشیدکه

کن که درمحضتر همان پیامبرشتان و پیامبران دیگر و اهلل و  فرشتتتگان چه صحنة 
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 یرستت دوچیز از زمان ابراهیمیان، هیچاهلل  وقیحی مدام درحال تکرار استت،.گوئی

 های آل، تماشتتای ودیگری استت، وکشتتتار آدمیان ریزی خون یکی شتتودنمی

و  یتناهیال  کهکشان این عظم، بفرمائید در تصور. خود اس، مخلوقات تناسلی

 برندب را شما .اس، انگیز اش، اعجاب ذره فهم که هستی، این منتهای بی وستع،

 و یانناتمام اس،، عر بیکران این خالق الیزالی که محضردر  بهش،، نام به  جائی

 اینان، . باشتتید تناستتلی آل، بر روی جنبیدن مدام مشتتغول رو خوابیدهدَمَ و برهنه

 عورش فهم کَک، ندارد. الاقل ازامور تحلیل فهم شعور کَکی، قام، به شعورشان

 ناگرآ .کنندنمی نیز فهم ،آنرامانده درخود این درماندگان .ستتگ دارد بر پشتتم

 ستتریعتر استت،،چراخودشتتان اینقدرجذاب دهید،می وعده اینها که عربی بهشتت،

 ؟  کسی کهنائل شتوند بیشتتری لذت فیض کنند، تابهنمی ستفر آنجا به ازدیگران

و نیز غیر ا به تواندچطورمی باشتتد،  شتتده گویند غرقاینها می که اینقدردر اللهی

 .نیس، شبی شان دروغگوئی اهلل نیستید، یا بیش اینان کالشی یا. شود مشغول

 س،،ا محال بشود،  شناسممی من حداقل که خدائی مشغول حقیقتا که کسی    

و  اشدب خدا مشغول شود، یکی،همچطور می شود.آخر مشغول نیز او غیر به بتواند

 .نجدنمی گ  خداشناسی من  تضاد،  درکاسة این  فهم بدهد. خداگیر خالیق به هم

 وند، تاش او بی لحظه  دریک توانندبا خدایند، چطور می  اگراین جماع، حقیقتا

 سیک .تردیدکرد 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 که
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خود،  اهلل دین از  اطاع، شمشیر، به زور را به خود  اطراف وآدمهای .خود بشود

اس،،  نیخمی که رهبرشان آن نیس،. وقتی او به رغبتی را بسیاری وادار کندکه

 روشن ما را انسانی منزل، تکلیف خواهدمی  خون اسالم درخ، :که گویدمی

 رکتاباز شَ ببینیم، تا را باید کسی چه نخواهیم  را درخ، این اگر اس،، ما  کرده

 آبیاری آب با ،که خواهیممی را درختی ما .شویم خالص شما تعلیمات ، و شما

 لهیا مقدسش، فیض کتاب متون اساس بر را خون. خمینی، شهادت با نه شودمی

 البانط عمرو و گروه مال که کاری .دهدمی ترویج را کشی آدم و وکشتن داند،می

 کردند. اینمی قاچار دوراندر  خمینی دُکاّنی های و هم . کندمی  افغانستان در

 دیگر روز و اس، مردم رای میزان که :گویدمی روز یک بیشعور تاریخ  اَبَر  فوق

 تاز واجبا نظام حفظ باشدکه قرار اگر .اس، واجبات از 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، کتاب

 ود؛خ پیروان خود، به مهمل سخن این رساند، او با قتل به را انسانها  نظام، حفظ

 می عارف شاعریرا  خود اوچگونه آخر .کرده صادر را کشتارآدمیان اجازة

 وبه .اس، کرده پنهان را تاریخ درازای به خونین ای عبایش، قداره زیر در نامد،که

می  و خورندمی آدم فرمودند، امروز درخیابانها سفارش که نظام حفظ خاطر

 قینی من .سوزانندمی کنند، ومی تجاوز آدمیان شراف، به زندانها،  و در کشند،

 ها انسانمیلیون اس،، و اال و بی هوی، عربیش،دروغگو اهللمانند  نیز به خوداو دارم
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 را شانعربی اهلل تا کردندنمی کباب  سوزیشان های آدم درکوره تاریخ را، در طول

 شآموز مرکز یک که بهشتی اس، چه این آخر .دهند رجحان  خدایان دیگر بر

 هچ این .کند هدای، الیتناهی جهان این  رمز و راز کشف به مرا تا. علمی ندارد

 بشری،  خِتاری بزرگان و مخترعین با همنشینی  و معاشرت درآن، که بهشتی اس،

 یتناسل آل، انتظار ، برهنه زنان آن در اتاقی اس،، که هس، هرچه .وجود ندارد

 رمگ. آن تخ، هر برروی برهنه هزار حوری هفتاد در هر اتاق کشند، آنهممرا می

 فاحشه کهاس،، شده آفریده من تناسلی آل، برای فقط ، انگیز شگف،  عالم این

تقاد اگر به اهلل نیز اع اینان .اند بینی کرده پیش آن عظم،، برای این به ای خانه

امشان، آش تبارخون مانند اینان، .اند خودکرده شهوانی مطامع ملعبه دارند، آن اهلل را

 یعرب  اهلل این،که خاطر به برید. فقطمی لذت برخاک آدمیان خون ازریختن

 لدخی آدمیان جان و درسرنوش، می کند، تامین آنان را دنیوی منافع خودراکه

 ترین یمعن فقط، با خدا، بدانند،که خواهندنمی بیشعور، چرا بندان قداره این .دهند

 اضطراب و خوف چنگال از را تواند، آنهامی اس،، که آدمیان اذهان سیال واژة

 به  خودشان درون را، در آن برآنکه، مشروط .کند چه،خالص دانمنمی جهان این

 خودشان، نه از  بیرون کنند، نه پیدا کنندمی جستجو خودشان که ای شیوه

تقدس،  یب یافته تقدس داران کتاب مزورانه، توسط ای شیوه به که درتعلیماتی

یل شود، خردِ انسان را ذلفهم خدائی که به اشتراک گذاشته می .می شود  تلقین

کند. خدائی که با تفسیر وچماق، درشعورآدمیان تزریق می شود، چگونه خود می

 چون انیاندیش قراضه که زمانی می تواند، مَنیّ، انسانی منِ انسان را، بارور کند. تا
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 و ها ودستغیب ها شیرازی مکارم چون مکاری ومفسرانِ   شریعتی و مطهری

 این ورهائی اینان، پرچمدار نجات چون نفر جوادی آملی ها و قرائتی ها و هزاران

 اس،. معلوم  انسانی خرد واندیشة جهل، هستند، تکلیف ظلمات روز، از تیره مردم

انگلیس و  دسیسة با نادان،که مردم این هف، و پنجاه سال احمقانة ازانقالبِ

 این من امروزکه گرف،،تا روسی؛شکل ای هایتوده جامع طرح یهودیان وبا

 خون ها و الجوردیها، به خلخالی صادق چون جالدانی دس، نویسم می سطور را

 یچه که گویممی یاس درکمال شود،می و اس، شده گناه آلوده بی انسان هزاران

 خود تالش تمام  که دینی!  جان پسر . اس، نمانده مردم این رستگاری به امیدی

 خودکرده جامعة و ادرارجماع، و مدفوع مجاری و مردم؛ پیش و پس صرف را

فهمم، ب نتوانستم و عُمر نفهمیدم چهل سال از بعد من .لنگد می جایش اس،، یک

 هانپن اسالمی، چه ممالک زنان تناسلی آل، وگوش، وخون ورگ درپوس، که

 سَر توانندنمی ومذهب، دین این ومردانِ ومذهب دین این مروّجین اس،، که شده

قانون،در پی  خود، گزاری قانون درمجامع مدام، و .کنند خارج آنمدخل از

 ونی،با صرف هزینه های میلی.رسانندمی  تصویب به تناسلی آل، این قانون،برای

 مذهب این و عزیز، اسالم تعلیمات سایة در اسالمی، ممالک مردان ذکر و فکر

 سبل،ِ  و ریش و. زندمی دور ادراروخون مجرای این محور حول در مبارک،

 نان،ز تناسلی آل، چربی بدون نیز، هیچوق،، دین ومذهبش متولیان ( سبیل)

 قبر روز، رسیدی، واگرآن فهم این به  روزی شما اگر. گیردنمی خود ،به خنظاب

 مُهر را بازگو  به سَر سِّرِ  این اند، نهاده آن در مرا گوری،که یافتی، برای  هم مرا
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 یوخش و ها االسالم وحج، ها اهلل آی، این مبارک، سَر وکلة  که بفهمم، تا.  کن

 هچ دنبال به زنان؛  پای میان این اسالمی، درمدخلِ  تبارممالک عرب های مفتی و

 . گردندمی

 گی قحبه اسالمی، هر ممالک فاحشة جان، مردان پستر کن تماشتا را اوضتاع      

 شرعی و مشروع نیز، جوازی اعمالشان همة وبرای کنند،می خواهدمی دلشان که

 کائنات؛ کل ادارة ایوان مستتلمان، از دخترِ و زن یک اگر ولی .اند زده بغل زیر

 جامعه فرهنگ کند، طبق ارسال زمینی مردِ یک به چشمکی هستی، الیه درمنتهی

تی، هس معلق ایوان همان را، از بیجاره ودختر زن آن گویان شریعتا عزیز، وا اسالم

 این واریبزرگ  عمقِ .کنندمی به فضتتا پرتاب کائنات منتهای بی و ناتمام درخالء

 ، جامعهخورممی سوگند اعتقاداتم تمامی به کنید؟می حس را وشریع، تعلیمات

 وخوشتتبختی ستتعادت روی دارد،نمی نگه را خود دختران و زنان حرم، که ای

یزان خواهید ماگر می .آید خود نائل انسانی شراف، ندارد به امکان و .بیند رانمی

الخبار ا لئالی کتابهای به کن. سری فهم عرب، اهلل دردین را زنان به نهادن حرم،

 ونچ کتاب بحاراالنوارو و اصول کافی وصدها و ورسائل الیحضر من و ووسائل

 نیزیبه ک را ودختران زنان که دینی .گویممی چه من که فهمید ،خواهی بزن اینها

وقتی س،.ا روشن تعلیماتش کند، تکلیفمی اجبار سکس و جنسی کشی بهره و

پیامبرشتان که  محمد است، چنین باشد، وای به حال بقیة آنها. از عایشه نقل شده 

  اس، که گفته :
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و من ، رانهای خود را عریان کن گف،من  به  و .شبی پیامبر بر من وارد شد       

                                                       .سینه خود را روی رانهای من گذاش، پیامبر چانه و ،را عریان کدم ران خود دو هر

 271شماره3 ود کتابسنن ابو دااز کتاب 

در واقعی،  در حالی که ،دخول کرده اس، که بر من می کردپیامبر گاهی فکر       

 221شماره73بکتا7صحیح بخاری پوشینه.  این کار را نکرده بود 

 آنرا با ،می کردمنی 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 کتاب جهان .

به تن  زارکه اِمی گف، به من  ،کندمرا نوازشمی خواس، هرگاه پیامبر خدا       

 299شماره 2کتاب 3 صحیح بخاری پوشینهمی کرد.  او مرا نوازش سپس  ،کنم 

سالگی زن محمد می  9که  ساله؛ به نام عایشه اس، ، 21این ها سخنان یک دختر 

یا ده سالگی  محمد با او چه  9بعد مرگ محمد اعتراف کرده که در سن و شود   

 می کرده اس، .

 همبستریگوید: ؛ می411درکتاب تحریر الوسیله مسئلة دوازده صفحة خمینی       

 سالش تمام شود، چه ازدواج دائم باشد چه موق،، جایز نیس،، 9زن قبل ازآنکه  با

ه ران ران ب گرفتش ودرآغوش او، آمیزقبیل لمس شهوت ها ازولی سایرکام جویی

 ذش،وسَرگ 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
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 همه هک خاک و آب این دختران و زنان با تاریخ،  گان کرده تبارگم این دید، که

 به هجرت نه ازسال یعنی ایران به حمله در اوائل بودند، تو من مادران و خواهران

شماها  گرا اعتقاداتم به سوگند .کرد خواهند و کنندباز می و نکردند که هابعد، چه

ر آنها بر سَ چه و اس، رفته  پدر و مادرانتان بر چه گذشته در که امروز، نفهمید

 باورکردنش خواهند آوردکه سَرتان بر نزدیک در فردای بالئی چنان اند،آورده

 .         بود خواهد  سخ، بسیار روز درآن شما  همة  برای

  اهلل تا دمحرم ادد  َشیده ما خدا فرمددم  مالیان  خُصی  های )خای  های (     

 . َنند منصوب گیش خواز  ه 

بان ز و،که یهودی باشتتد گویندمی کستتی به   زبان یهودی ،  فرزندم، مُال در      

چه  ا ب  کن که کند. حال توجه خود دین   عقاید ترویج   آموخته اس، تا  عربی

 قشری طرف حساب هستی .

با  هستتتند،که آنان ومقلدان دین متولیان این. ندارد کاری اینان با اصتتال خدا        

 ،الیانتا م .ببیند  باید  را کسی چه نام،  خدا  درماندة این. کار دارید هستی خدای

 . سر خدا، بردارند از دس،

 جوان نستتل انستتانی هُویّ،  با کاری خود  هزار رنگ  های حیله به  مالیان،       

 .وندشتت بیزار خود، مِلیّ، ادبیات و و تاریخ نستتل، از این اند، که کرده ازکودکی

 از ،ها نستتل ناآگاهی غفل، و باعث از تاریخِ وادبیات  استت،، که بیزاری همین
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ذشتة ادبیات گاس،. بدان عزیز پدر، ملتی که ازفهم  تاریخ و  شتده خود گذشتتة

ین فرزندم ! ا  ای  بر خوردار نخواهد بود.خود غفل، کرد، از شتعورِ توسعه یافته

 ل همة علوم دیگر متبحر خواهد کرد.دو علوم کلیدی ؛ ترا درحل و فصل و تحلی

>< 

 ...    32سخن 

 مخلوقات با همة هنرمند، تماس و معاشرت فرزندعزیزم، جوهرة کارخانة  خالقی،

 هنرش، شد، عموماً با مخلوقات ِِتماس الزم حسِ  فاقد، که هنرمندیاس،،  عالم

، هنر که،فرزندم باش مراقب. گرددمی فهم و غیر قابل شخصی، مبهم، جنبة

 اروزی، ب اگر. دیگران به ترا نه.رساند تو، خواهد ترا، به ای اس،،کهوسیله

 هک زحماتی آنروز خواهید دانس،،  برسی، آن خود به داری، توانستی کههنری

 .اس، نشسته انسانی ثمری به ای، کشیده خود برای

 تو، زمانی عالیت. تونیس، برتعالی دیگران از تو، دلیل فرزنددلبندم، تعریف          

 .زدن، اجبارکنی حرفبه  نه گفتن، که سخن را، به خردت گردد، کهمحرز می

. فرزند خواهد کرد ترا تعریف انسانی کند، بقایمیبُن خرد؛ تراوش  کهسخنی آن

الن، ک خاصیتی به باش، تا تو از خواص . اس، عوام بقای کردن، شیوة حَرّافی

 .   تجهیز شوی

>< 
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 ...     37سخن

 تاسفانهم که  خواندم از آن درجائی کلی مفهومی نویسممی که مطالبی عزیز پدر! 

 ینب شتتباهتی عجب که چرا .از آن گرفتم گران ای کجابود، اما آموزه ندارم بیاد

 گاهاً هک علتی ترین عمده بنظرم:  اینکه یافتم، وآن مطلب آن با خودم روزگار

 من باشتتتد، که این گیرد، شتتتایتدمی قرار  مورد  رد دیگران طرف از افکتارم

 نچیز، ای آن آوردن بدس، الزمة و فهم کنم،که بیاورم بدس،  چیزی خواهممی

.  بدهم دستت، یک چیز، از آن آوردن بدستت، برای را چیزم همه که، باید استت،

>< 

 ...    31سخن

 ماا .ماستت، زمانة خصتتایص آدمیانِ از همگان، یکی به گفتن فرزندم،دروغ       

 نآ جزو نیز، گوئیش دروغ خود به شتتود، کهمی آغاز زمانی فرد،  حیات فاجعة

 تعلیم را نگفت دروغ کسی که، بخود بدبخ، .دیده، منظورگردد تعلیم خصایص

 رائیچ  فهمِِِ بدون  را مطلبی هیچ .باشی  صادق  خودت کن، با باشتد. سعی دیده

 . نندکمی ابراز تو به را، که داشتن دوس، مکن. حتی،  قبول کسی هیچ آن، از

>< 
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 ...  39س

 کند، باید انتظارِمی باز هرستتخن ورود را، برای خود گوش دروازة که کستتی     

 خود اب خوتان گاهی خدا رضای محض .باشد داشته را تفکرش شهر در اغتشاش

 لندب این صتتدای تا بفشتتاری محکم انگشتتت، دو با را که گوشتتهای، کن عهد

 دین ولیانقدرمت به را قومی هیچ تاریخ، که در . بشتتنوی کمتر را تبلیغاتی گوهای

 . ام ندیده دروغگو

تابی ک بزرگترین خود کربال، وقایع برای ستتاله وستتیصتتد و اندی هزار شتتیون      

که خمینی به حفظ آن بستتیار ستتفارش  .مل، این نشتتاندن حماق، به برای استت،

 و ص،ش حسین بریدة ستاله، سر وچند بیست،  ابوالفضتل  بریدة  کند. دست،ِمی

 و ساله دو ای یک اصغر علی برگلوی و تیر ساله هفتاد زینب گی ساله، آواره یک

  .نفر درکربال  ووووووو  چندی  و صد مرگ

این جماع، تازی و خاخام های منفور هازیدیسم اسرائیلی،  داستان زمانیکه تا     

 و بآ خرد، دراین خورشید بستته نشتود، که چپاولگر همة این مرزو بوم بودند؛ 

 و زینب هزاران  این افکارشتتان، با نخواهدکرد. این جماع، فستتیل، طلوع خاک

 الس شانزده این درطول خیابانها و ها زندان در را اصغر وعلی ابوالفضل و حستین

کشیدند، که هر یک از آنان به  خون و خاک در سرتاسر دنیا و ایران، به گذشتته

؛به  درزندانها معصتتوم دختران و زنان هزار عرب بی ستتواد کالش می ارزید . به
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 دند،کر باران وتیر دار زدند، بی گناهان به عناوین شتترع مقدشتتان تجاوزکردند،

 را، بی همسران همسر،  و را؛  بی ومادران مادرکردند، بی را اصتغر علی وصتدها

 کردند. و جان مادران بی بغل در و مادران شکم در اصغررا علی صدها شتوهر.و

 .بریدند  سر و دس، حقیقی را حسین و ابوالفضل صدها

 مشتتتی کتاب عقاید ؛ قربانی را خود وطن نان وهمنوعان هم این جماع،،        

 شهشی در ترا و من خون تا اند کرده قدیس را عرب  ابوالفضل اند، کرده آدمخور

 ابومگر پرستتدکه نمی خود از کستتی چرا . کنند من و تو را خالی جیب و  .کنند

 دختران و زنان مهبل در را خود تناسلی وآل،  خوابیده؟نمی بستر زنان در  الفضل

و  ف،رنمی شتتوئی دستت، به مگر  ؟ کردهنمی فرو ایران؛ از شتتده برده کنیزی به

که امروز از او   ؟ نمی شتتده استتتفراغ و استتهال مگر  کرده؟ دفع نمی  مدفوع

که  کنند. ابوالفضلیقدیستی ستاخته اند،که همة هوی، انستانی مرا،  قربانی او می

حتی،ا زکتاب و ستتواد خواندن و نوشتتتن نیزبی بهره بوده . وجزحشتترات موذی 

لم یُزرع ، هیچ درخرد ناقص او، نمی توان فهم کرد. امروز وشن های داغِ  بیابانی 

 قِدّیستتی  مرا اجبار کرده اند،  تا همةآنان را قدیستتی آستتمانی تصتتورکنم. هیچ

مفاهیم،  گونهاین نشتتر .ندارد وجود ستتواریم، برآن وتو، من خاکی،که درعالمِ

 تاسار به خود بردگی  چوب درچهار تو را و من است،، تا کثیفی اذهان  زائیدة

 . ندارد خودِ انسان،وجود جانِ بجز درعالم، مقدسی کتاب وهیچ . کشد
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 تروریستتت، مشتتتتی خرج را مملک، این ملی این جماع،ِ متوهم، ستتترمایة    

 قایوب کنند. درجهان کستتب ستتیاستتی خود، وجهة برای تا کنند،می درفلستتطین

 ااند، ت کرده چماقی را حستتین  و و حستتن وعلی و زینب .دهند قوام را ننگینشتتان

 .ببرند تغار به را ما ملی من وتو، ثروت کردن کودن و با . بکوبند وتو من برفرق

 نحستت مگرهمین دخترجان، . دارد ایرانی من به ربطی درکربالچه حستتین مرگ

 ووووو مدائن و خوزستتتان و آذربایجان و  ایران شتتمال  درستترزمین وحستتین

 بردگی به مارا وکستتتان نکردند غارت و ترا من ستتترزمین تبار خود،  همچون

 حسین مینه مگرنامة ؟وبه بردگی نبردند؟ نکشتند را سرزمین این ومردم نبردند؟

 را324 درصفحة قمی عباس شتیخ وآثار ومدینةاالحکام البحار ستفینة درکتاب را

 ردهک ایران مل، به حستتین  همین را تاریخ توهین بزرگترین که ؟ ای نخوانده

 نای ایران را مشتتی پست، و ناالیق خطاب کرده است، .حسین، درو مل، . است،

گوید :  )اس،، به سخنان حسین گوش کن جانم ،که چه می گوید : گفته نوشتته

 ها ما ایرانی دشتتتمنان و ازعرب، هواخواهتانمان و هستتتتیم قریش تبتار از متا

 از ، ایرانی هر و اس،. باالتر و بهتر هر ایرانی از هرعربی اس،،که روشتن.هستتند

 زنانشان و آورد مدینه به و دستگیرکرد باید را ایرانیان. اس، بدتر هم ما دشتمنان

ندة گوی  (  گماش، اعراب غالمی و بردگی به را رستانید. ومردانشتان بفروش را

ی، پرور برده هم که معصومی گویندمی پیروانش، معصتوم یک چنین ستخن را،

 زنان فروش وتوصتتتیة کند.می فروش و خرید وآدم. کندمی داری برده  وهم

،  . یک چنین آدمی فرماینددرعربستان، ابالغ  می هایش مسلک هم ، به را ایرانی
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تواند منزل، انستتانی این مل، را ، فهم کند. این مردم نادان و بیستتواد چگونه می

دهند،که گوئی جز حستتتین دراین وخرافاتی، چنان خود را برای حستتتین جِر می

ی آمده اس، و نه کسی خواهد آمد. همان حسینی که خواهران و هستتی نه کست

 مادرانشان را به گا  داده اس، .

 خردی َ  معیوب شد  لیاقتش ز  ه  ذلت دشست، هیچ دیست  .     

 یم برایتان هزار دلیل ببینند خود را درخطر وقیح، اگرمنافع جمتاعت، این)      

 زاروه بکند. ایجاب منافعشان روزی باز واگر است،. جعلی حدیث این آورندکه

 کتابهای .( استت، درستت، حدیث این که می آورند وحدیث برهان و دلیل یک

.  اس، یعهش جماع، برای منابع ترین موثق از وکلینی ،که یکی قمی عباس شیخ

استتت،، که در  اهلل ها آی، جمیع جماع، مرجع ها وکالمشتتتان ، مورد کتاب و

 آن  مشغولند را بخوانید .حوزه های جهلشان ، به تدریس 

 اما شهدا سید السالم علیه حسین امام حضرت  ستخنان  ؟ فرمائیدمی مالحظه      

 ،که رانای متمدن مل، با را، دررابطه بارایشان گوهر را، وفرمایشات شیعیان ستوم

 وتبارش، تاریخ حسین بدانید .اوست، گذشتتة تمدن مدیون امروز، وانستان جهان

 و وا شتتناستد،گذشتتة نمی را، اش وتبارگذشتته خود اصتال ندارد، ندارد،گذشتته

ده آم کتابشتتان در که استت، دروغی پا  ستترا پردازیهائی داستتتان همان او، تاریخ

 پدرانش تباراو ، و در جستجوی خدایی واحد بودند، ایران مردم که زمانی .اس،

 ستتت،ا کرده فراموش حستتتین . کردندمی درکعبه، تعظیم ب، 121 از بیش به
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 ترینبزرگ را، همدان را ؛که را، وتیسفون را،  ومدائن شاپور چندی عظیم دانشگاه

 . پزشک شدندمی التحصیل فارق مراکز این از روز، آن جهان تاریخ دانشتمندان

 دهکر فراموش  جدش محمد، فارغ التحصتتیل همین دانشتتگاه جندی شتتاپور بود.

 جدا هم ازتن ستتتر مارمولکی تصتتتاحب و تناول برای را، که تبارخود استتت،

 صتتدقة را، از گیش زاده ، وآقا را ثروتش ،که استت، کردهکردند. فراموشمی

.به گواه تاریخ فراموش کرده اس، که بر  است، آورده بدست، ، ایران سترِغارت

تن اعراب  و اجدادش لباسی نبود تا بتوانند حتی عورت خود را بپوشانند .زنانشان 

وحتی  متادرش زهرا نیز نیمته برهنه بود،  و فقط لنگی فرستتتوده  به دور کمرش 

آویزان بود، و متابقی تنش عریتان بوددرستتت، زمتانی کته مل، من ، به استتتتناد 

راوان بر جای مانده در تخ، جمشتتتید و دیگر اماکن  ایران ، ستتترتا پا حجاریها ف

 چپاولی و غارتی چه آذربایجان و(  طبرستان)   تبرستان در او، هم پوشیده بودند. 

 ، حستتین ،که استت، کرده .وفراموش انداخ، راه به ها انستتان منزل، و مال از

 من.ووو  کردند حمای، را او .که بود ایرانیانی سر صدقة از ، همه شده  اگرحسین

 شتتیون خودمان حال به استت، ،  بهتر وتو من ؟ کنم شتتیون او مرگ در باید چرا

 ایم شتتده نویرا ومملکتی ، ایم شتتنیده ایم، وتوهین رفته غارت به ملتی ،که کنیم

 جانو .  مال ارزیم نمی دقیقه هف، به خود سالة هزار بیش هف، تمدن تمام با که

 سلمان مدرسش کتاب،که اصتال؛  یک خاطر مارا، به وتمدن فرهنگ و ناموس و

 امروز، کردند. تا وخاخام های ملعون یهود و خدیجه بود، نابود خائن فتارستتتی

ز چندهرا خبرم. تمدن بی ازآن من که اس، سرمازده بر گلی ، چه دین این وجود
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و  دکردن وویران را، در مدت کمتر یک قرن به کمک یهودیان سوزاندند سالة ما

 خیری چه منشاء اینها دانمنمی من بردند. غالمی و کنیزی به را، قرنها وتو تبارمن

 نوساخت  کنارمملک، و درگوشته مستاجد احداث از غیر بودند، به مل، ما برای

 نمائی قدرت برای هم را آنها کشتتتور،که درستتتطح زاده امام هزاز 2 از بیش

 ک،وممل مردم این حال به ستتودی بناکردند. به غیر اینهاکه گفتم، چه خودشتتان

آیا  .دانمنمی من اندکه کرده ومملک، ملت، این بته ختدمتی داشتتتتنتد، وچته

بیمارستان ساختند؟ دانشگاه ومراکز تحقیقی بنا نمودند؟  فقررا ریشه کن کردند؟ 

شعور مردمی نادان را توسعه دادند ووووو . اینان چه کرده اندکه مرا ازآن خبری 

 نیس، .

 . بیمارنشود تا فهم اکن ت خود را درمان جهل جان خترد        

 همف را فهمیدن گیر. ودرس تعلیم را بعد مادر بودن، و بودن، برویتد زن        

 پرستی ب، این از دس،. بدهی اندیشمند، پرورش و انسان و وارسته نسلی تا کن،

 حستتتین ندارد. کارکشتتتمکش و دم شتتتاخ که بودن بَدَوی .بردارید آشتتتکار

 مربوط خودشتتان به هایش زاده دائی و ها عموزاده امیه، با بنی با  برستترحکوم،

وتو  تح،  ستتال، من هزار و چهارصتتد بعد را شتتیونش چرا .و تو من به استت،، نه

 کنندب هائی این شتتیون ها را همان.  بکنیم تعالیم آموزه های خاندان صتتفویه باید

 پر از طال . وصتتندوقهای کردند غارت روز عاشتتورا در را کالنش ثروتش که

 بودرا، در شتتده پنهان حستتین در چادرهای راکه گران های البستته و وجواهرات
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کردنتد. وخیمة زربف، وگرانبهای حستتتین را،ت صتتتاحب  تقستتتیم خود میتان

زمان، از  طول در پدرانش و حسین که بود هم، از غنائمی  ثروت این نمودند.که

 خود به کمی.دارد ادامه هم که، هنوز غارتی .بودند برده و کرده غارت ایران

 به پرستی ،ب کنیدمی تصور .خبرکنید فهم بشتناسید و را تان به خودآیی آئید، تا

 و ب، پرس، کیس، ؟ ؟ گویندمی چه

 ،ِب چستتبد، خود می دلیل بی عقاید به ستتماج، با که نکن،کستتی فراموش      

 ، یدوست خدا .اس، پرس، ب، آدمی چنین یک . کندمی پرستش را خود درون

 صحن خود آیی است، و انواری است،،که خدا، .ندارد ستازگاری اطوارها این با

شتتناخ،.که  را خواهی کردی، خود فهم نور را این اگر .کندمی نورانی را، تعقل

دراصتتتل، فهم خود توستتت، از خود تو . برو دخترجتان ، هر چته فریاد داری بر 

شتتتعورت را، تربی، وتقوی، کن، تا ستتترِهوی،  خودت بزن، نه برستتترآمریکا.  

کند، وخواص نقل مُحَکمات. ازشعار گفتن دور شوی.که عوام؛ نَقل مهمالت می

 برو تاریخ ملیت، را بخوان .البته نه آن تاریخی را،که یهودیان برای، ننوشته باشند.

>< 

 ...      21سخن

 :   گف،می بزرگم که جد توس، به من فرزندم ! روزی پدر     
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 یک لطةس به تن راحتی به که شدی ملتی بین در حیات ادامة به مجبور ) وقتی    

 گرهشدار ا است،، داده خود به ممکن شتکل هر به را فکر تک دیکتاتوریِ نظام

 هب کنی، قطعاً مواظب، خود فردی واخالق فکری جوانب همة از نباشتتتی قادر

 و نترلک این برای دلیلی آنکه بی  مردمِ زیرسلطه، همان ممکن وضع شتدیدترین

 ورگزارش به دیکتات برای تو؛ اندیشتتتة و اعمال مواظب باشتتتند، داشتتتته تفتیش

 عمل ینا با  ، بلکه باشتتند، کرده خود به خدمتی اینکه برای نه آنهم.بود خواهند

 حمای، رچت شاید دیکتاتوربرسانند، تا نظر به را خود ریاکارانة ارادت خواهندمی

 (. گسترد بال برسرشان تو افشای با بیشتر حاکم

 دراین ااینه چون دیگری هرمعانی طلبی، یا اصالح اندیشة مفهوم انتشار  قطعاً     

 صتتالحا .بیندازد رابخطر ملی، و مل، تودة امنی، تواندمی بیشتتتر ، هرچه جامعه

 محور، دخو تفکرِ ایدوئولوژیکی یک ندارد، ارزشی هیچ شرایط طلبی، درچنین

،  حاکمیتی چنین  برای اصتتتالً . کند را باور اصتتتالحتات توانتدنمی هیچگتاه

 شده، آنهم فستیل  تودة اینِِ ذهن قاموس در شتودمی مگر .ندارد معنا اصتالحات

 اب اینان.گف، ازاصالحات وسن،، سخن ختتتدا، قرآن، احکامِ حاکمی،ِ درحیطة

 به ینانا بینی،  اند. مگرنمی کردهخودحبس عربی را، درطویلة عربیشتتان، خدا اهلل

اش، ب خود مراقب . گذرانندمی تیغ را، ازدم خدا بندگانِ  اهلل، چگونه احکام نام

  بود. خواهند تو مراقب سخ، واِال
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 زویده  دی، ما زادوم مرا  سرررش فرمدد! زد مادمیت  می گفت:  سرررممی،    

 اهویهی ای، دم فرمدد  تا هاش است  مراقب  َرده تباه مذهب ما  ادگل وتنش

 .  گرند دکشند هیچ  ترا ه 

 لقاه ایرادیان ام ما هندوها َ  عنوادی تری، می فرموددرد:  فرمدد  مهم        

مقدسند   انگاوادش هندوستان دم است َ  است  دمای، معنا دهفت  َرده تفکیک

 دامدد. مراقب خودتان گاو ه  عجیبی شررباهت  ما  مقدسررینمان دمَشرروم ولی

 َسی مراقبت ام شما ما پیشة خود َند .هاشید  قبل ام اینک  

>< 

 ...  23سخن

 تم،ح قلیل، به استت،. وموجودِ قلیلی باشتتد، موجود درقُل تعقلش که کستتی      

کرد. هیچ شعور بالغی در عالم ،  ذلیل خواهد را، درخود، کرام، انسانی خویش

م درتعالیتواند خدائی را در خارج ازخود، فهم کند،که آزادگی نوع بشتتر را نمی

 . خود منظور کرده باشد

مبادی آمادگی   ه  خدائی محتاج اسرت َ  شعومِمخلوقِ خودما  هاومَرده       

 است . 

خدائی َ  شررعومِ مخلوقِ خویش ما  ه  احکامی تیتغیر  مقیدَرده اسررت         

 قبل ام آدک  ه  تعالی مخلوقِ خویش هیندیشد  ه  هقای خود تالش دامد. 
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دیدکن به خدائی که، برای اثبات خویش، درپش،ِ چماقِ متولیانش پنهان تر        

کند، شتده استت، . خدائی که، برای توستتعة خردِ مخلوق خود، حدودی معین می

تواند بی نقص باشتد. باید خدائی را دوس، داش،،که نقِص مخلوِق خویش نمی

قِ خود را، به کند، نه آن که مخلورا، درکمتال و جمال بی پایان خود، درمان می

 نقصِ خلق،ِ خویش محکوم نماید . 

>< 

 ...  22سخن

 ، یدکن سعی.  شکند می را امید کمر قطعا پشتتوانه، بدون دوست، من ! آرزوهای

ید. باشتت را داشتتته برآوردنش توانِ باور  بنشتتانید،که  به حدی  در را آرزوهایتان

 درتو، چنین آیا خواهد،می آزاده قطعا،ت فکری آزادگی، به رستتتیدن آرزوی

 ، نشتتیو جزکتاب ائیدکه یافته پرورش ملتی میان در شتتما ؟  دارد وجود خردی

  .کندنمی فهم در خود انسانی تعلیم برای هیچ

 البغ انسانیش  برمنزل،  در او مُردن شتوق و مرگ طلبی باورهای که ملتی       

 هنوز که ملتی .کند فهم را خود نخواهد توانستت،  تا آزادگی  زمان هیچ استت،،

 تواند، وارستگیمی دهد، چطور سامان را  خود حیوانی و  اولیة  حوائج تواندنمی

 فهمِ ایِمعن دین، متولیان توسط ، به مردم هنوز این وقتی .کند فهم خود را انسانی

 هک شتتتودمی القاء آنها به گیرند، ومداممی تعلیم باری، بند و بی در را آزادی
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ز ا کند، بایدکمیمی ترویج را آن غرب جنستتی، که باری بندو بی یعنی آزادی

. رستتانیدب مردم این قام، گی به کوتوله  را کنید وآن کوتاه آرزوهایتان بلندای

استت،،  معین هم آنها طبقة قشتتر؛ و ستتطح که مردم این از وستتیعی بخش وقتی

 فهم آنکه بی را وخود دانند،می اهلل در  راه  شتتهادت  خودشتتان بقول را آزادگی

 به ند، تاکنمی دینی متولیان های وعده قر بانی  ، وخود را دهندمی کشتن به کنند

 سدرکال را انسانی ومنزل، آزادگی روش آنان به خواهیدمی شما بروند، بهش،

ومتحجر،  منحط فرمایشتتی پرورش و آموزش این با دهید؟ آنهم  درس،آموزش

 .داردبرنمی سرش از دس، لحظه یکدینی،  های مکتبخانه تعلیمات سایة که 

ر در شتما، دنبالِ کنممی باطل، فکر خیال زهی           .یدگردمی خودتان برای ستَ

 نیمکتهای رویبر که ای زنده های آنتن.فکرکنید خود بیشتر سالمتی به کند سعی

 تازی های به ستتتگ تو را برق، گزارش ستتترع، به  اند، نشتتتستتتته تو کالس

 روش یک انجام اما . زنندمی پرسه  دبیرستان درمحوطة داد، که دیکتاتورخواهند

 اس،،که ینا وآن.  نیس، اثر بی ببندید،که کار  به تا کنممی توصتیه شتما به  را،

 شتتده تحریفو وتبلیغی تقلبی دروس به نستتب، اعتنای بی و میلی بی با  طوری 

 صورت یندرا بگیرند، را مطلب بطورغیرمستتقیم  آموزان، دانش ، که رفتارکنید

 بیاموزند، خواهند  باید که آنان .کند شتتتما متوجه را اتهامی تواندنمی کستتتی

اشند، ب نداشته هنری  هیچ  اگر مردم بخشی از این .  نباشید نگران شما.  آموخ،

فهم، درفرهنگ و  شیوة این و .دارند تمام مهارتی ، اشاره و ایماء و کنایه در فهم

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


89 

 

 لبة ،چه هر اس،،که داده نشان این خاک در نباشید، تاریخ نگران .اس، خونشان

 ایناسورهااس،. د ترگردیده مسجل ، سقوطشان، تیزترشده شتمشتیرحکومتها، تیغ

 ضانقتتتتتتتترا تکلیف  شدند، ، منقرض زمین کرة روی هیکل وعظمتشان،از آن با

 تصور شمتتتتتتتتتتتتا که اس، ازآنها تر ممکن خود، روشن هرشتکل حکومتها، به

 بزرگترین نبیاموزید، ای  را فکرکردنِ  تحلیلی  درکالس، شاگردانتان به .کنیدمی

 امور را در دنکر تحلیل تا بیاموز آنان به.  بکنی توانیمی آنها به که اس، خدمتی

 ماق،ح دس، از را مملک، این روزی شاید که اس، داروئی تنها بگیرند. این فرا

 . کند خالص دینی

>< 

 ... 21سخن 

 شودیم وعضوآن کندمی قبول را ، جامعه سالم فردِ که بتدریج می کنم تصور      

 همواره مسال انسانِ .بیابد دیگران دراندوه را خود خوشحالی نیس، ممکن برایش ،

د، ندارن سهمی اشتراک در این آنانی که .اس، شریک محیط با را خود از نیمی

 بودن از معقول تعریفی اند و اصالً گرفتارکرده بهش، و خودرا، دربندِ جهنم عموماً

 قربانی ناکجا آبادی ، برای خودرا اند تا آمده اینان.ندارند جهان، درذهن این در

درخرد انسانی خود  پسندی محکمه تعریف هم، هیچ آباد ناکجا ازآن کنندکه

 ناخ،.ش توانمی امور به آنان وابستگی و را ازعالئق آدمیان حماق،ِ میزانِ  .ندارند

 آبادی ناکجا را، قربانی خود خودِ واقعی هستند،که ،آنهائی آدمها ترین احمق
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انید، اس،. بد کرده رخنه آنان ذهنی باورهای پایگاهش، در اند،که کنند وکردهمی

، در بر قرار نکرده اس، انسانی خویش، انسی تن اعضای تمام با تازمانی که آدمی

 ماتوانسته گردد،که می محقق ذهن، زمانی ن ظم.آورد می کم خویش تعریف

 برقرارکنیم. درس، خویش، نظمی همة فهم باشیم، در

 نیمک قطع از درازایش چه هر که چیزی بنظرتنها : گف، می بزرگمان پدر         

باقی  جهان تا. اس، آدمیان درگُردة همیشه شود، جهل می افزوده آن پهنای به

 ینِ خورج باشید، که خودتان نگران شما .بود بشر خواهد با نوع اس،، حماق،،

 باروت اس،. و قداره از پُر ، همیشه احمق، حماق،ِ

>< 

 ...  24سخن 

 را،که قوارة بی  روسِ این قوم کند لعن، خدایم دوستت، بزرگوارم ،  مگر      

 که.اس، هرفت را نشانه سرزمینم قلب  ، نفرتشان از باروت پُر  همیشتة  های تفنگ

 تاریخ همه  درازای به الشتتخور در تباهی ستترزمینم، خوارانِ الشتته  این رنجمِ از

 مرده به کفتاری، کشتتند، و همچونمی  خرناستته خرس همچون که قومی .استت،

 هایشتتان مائده هستتتندک ه ستتاالد خوارانی اینان، آدم .استت، ستتپرده دل خواری

 ایه با توله درکشورم سالهاس، این آدمخوران، .زندخِردآدمیان رقم می راکتابِ

 هیچ من.  اند نشتتستتته  ستترزمینم خونِ مکیدنِ خود، درکمین نامِ ای توده حِزبِ
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 .تصتتورکنم توانمنمی  انستتانها خون بدون ، را روس حکام پوزة کثیف  وق،

 بلعیدن در خط خال خوش ماری  همچون همواره  قرنهاست، که  این آدمکشان،

جنایاتی که این قوم ، بخصتتتوص،  .کنندنمی حذر ای حیله هیچ خود، از طعمة

دردوران قتاجتار و اوائتل پهلوی دراین مرز و بوم مرتکتب شتتتده اند، همه ننگ 

تاریخ  بشر اس،. مطالعة کتاب چهار جلدی تاریخ حیات یحیی دول، آبادی،که 

خوددرآن دوران، شاهد عینی جنایات روس ها با همدستی مالیان، در ایران بوده 

 یبعنقر را،که اینان  بینمث، این قوم  استتت،.  می،کمتک بزرگی بته فهم خبتا

 لباسِ  نِپوشتتید با هایشتتان فعالًببیند، چگونه، توله. بلعید خواهند خزر را  دریای

 ریاکارِ نمازگذارانِ اول صتتف خود را در و دین، فقه و شتتریع، و استتالم ستتپاه

 رانخو آدم دوبارة این اتحاد . دارم بدی بسیار احساس. اند کرده ؛ جای نوکیسته

 وزهن  درکمین دارد،که وطنم برای را بزرگ بس این مملک،،خطری مالیان با

 نشتتستتته، چند بر اریکه خورانِ آدم اگر این .ندارم خطر، ادراکی آن نوع فهم به

توانم من هیچ زمان نمی .رستتتید نیزخواهم آن فهمِ به گذارند، مرازنتده متدتی

ینان را، دردوران قاچار درآذربایجان و جنایاتِ وستتتیع اینان را، و قتل عام های ا

شتتتمال فراموش کنم . شتتتکوه اقتدارِ محمدرضتتتا شتتتاه، و ثروت کالن نف، این 

مملک، ، دراین نقطه از جهان، بدجوری اینان رابه وحشت، انداخته اس،. تحمل 

این چنین اقتداری برای روس ها و انگلیسی ها و امریکائیها در این نقطه ازجهان، 

یستتت،. مگر خدای من به داد این مملک، درمانده برستتتدکه برای قتابل تحمل ن

نابودی این آب و خاک، این  مثلث شتوم نامتجانس، چه ها که درآستین ندارند. 
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نتاگفتته نگتذارم که در این میان، مبادا، حیلة خاخام های یهود را  نادیده بگیرید. 

 که  باور  کردنیاین تبه کاران، چنان مزورانی درآستتتتین خود پرورش داده اند؛ 

نیستتت،. این مزوران؛ قومی هستتتتنتد، کته حکومتهتا و تتاریخ جهان را  به  بازی 

سال گذشته،  321اند . همانطوری که بخش وسیعی ازتاریخ ما را؛ در همین گرفته

به دست، دانشتمندانشتان واستاتید دانشتگاه های دنیا، بخصوص دانشگاه شیکاگو 

هختامنشتتتیتان رادرحلق مل، ایران و  دگرگون کردنتد. و یتک امپراطوری، بنتام

جهانیان فرو نمودند. وتاریخ و تمدن عظیم ایالمیان را ؛ به نام تاریخ هخامنشتتیان، 

 به باور عموم نشاندند. 

    (  21 سال تابستان  )

>< 

 ...     22سخن 

شتتده،  آخوند های ای توده که استت، ستتال هفتاد دوستت، من، بیشتتتر از      

 اندهم باز اُجرتشان دریاف، از ایران، اسالمی جمهوری نظام فامیل هایِ وکیانوری

شما زیاد  نگران این مل، نباشید. وسع،ِ حماق،ِ این مل، بقدری توسعه   .بودند

آنان را در برابر هرشعور ناشی از فهم، مصونی، بخشیده اس،. دل یافته اس،، که

ناخوش نباشتتید، این جماع، اصتتال فهمی به فهم ندارندکه دردی داشتتته باشتتند. 

ن جماع، نادان؛ خوراکشتتتان دنبالنی استتت،،که شتتتبها درآغوش می گیرند. ای
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صطالح دانند. به ابقدری بیسواد و نفهم هستند؛ که فرق میان شعار وشعور را نمی

تحصیل کرده هایش هم حاضر شدند،که انگش، خمینی ماتحتشان را جِر  بدهد، 

اما شتتاه را ازحکوم، کنار بزنند. بی آن که  به چرایی عمل خود خردی داشتتته 

ون خودشان به کمک ایادی خارجی شان باشتند. درطول هفتاد ستال گذشتته، چ

نتوانستند؛ چنین کنند، عُقدة حقارتِ ناشی از ناتوانی در این امر وجودشان را تکه 

تکه کرده بود. حضتتورخمینی، ورستتانه های خارجی، مغتنم ترین وستتیلة ممکن 

برای امیال آنها بود. تادر این ویرانی تاریخ شتتاهنشتتاهی در ایران،  ستتهمی داشتتته 

  باشند. 

فقط  دو یا  ستتته ستتتال مانده  بودکه طبق معاهدة ترکمان چای  27در ستتتال       

آذربایجان شتوروی  به ایران بازگردانده شتود،  ببینید، این ابربیشعورهای سیاسی 

دنیا، به خصتوص شتوروی ها، چه عَلَم شتنگه ای به راه انداختند؛ تا این قضیه را 

مزوّر، برمنبرهایشتتتان، دراین مملک،  مالیان نتاتمتام  بگتذارند. عمری بود، این

 افلغ  بدبخ، مردمِ   این برای را  برشتتوروی ومرگ برکمونیستت، لعن، کتاب

 دیدند؛ کتاب درخطر را منافعشتتان کههمین. کردند بیستتواد، مشتتق می و ونادان

 حرامزاده یتاً، ایننها .تبدیل شد از تباراستالین طومارِتمجید به یکباره رابه لعنتشان

 ةسرمای و در مملک، مملک،، و از این در این هم زاده استالین و برادرهای رفیق

آمریکائی ها و انگلیسی  اس، سال 71دارند. حقی زده طاعون این کشتورِ ملیست

 شتتودمگر می  .استت، چین و روس نوب، حاال استت، طبیعی خوب. خورندمی ها
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شوری زده را، را، و فردوست، های  یافته پرورش خمینی در دامن های نوری کیا

ند. بگذار نصتتیب  بی  را آنان  حد این  تا که نیستت، . روا انداخ، خیان، قلم از

سام  عمو ات دارد،  ستنخی،  بیشتتر   مالها  مکتب  با  برادر و رفیق معنای بالخره

  . َجا و خروشچوف جا  ومفیق هرادم استالی،َ سام عمو.     امریکائی 

 خواهید، ایننمی عمو ،مل، ایران بخواهیم عمو تا بودیم نکرده انقالب متتتتتا     

شد. چقدرهم زیاد حاصل شده  حاصل البته صد خواهد، کهمی برادر و مل، رفیق

 بر رفیق بتتاد استتت،. چتته از نوع داخلی آن، و چتته از نوع ختتارجی آن. رحمتی

 خلیج آبهای  به را، را و تبارش غلتیدنش، او باالخره، درخواب برادراستتتالین؛که

 کهباید دید کنند،می تکه تکه را عنقریب خزرم و دریای کرد، هدای، فارستتم

 . اند کرده نهان  متعفنشان  دراندیشة چه ازاین بعد

 صد هاکیلومتر پارچه  خرج صرف را کشور این ملی سال اس، سرمایة31           

شهرها و در و دیوار  ونصب خطاط وهزینة وقلم رنگ نمودند، بامصترف نویستی

 هتتا درخیتتابتتان شتتتعتتاردادن برای متتدارس و ادارات کردن ادارات، و تعطیتتل

 د تاش صرف درکنارش دیگرهم مخارج آنها، وهزاران وایادی برعلیه،کمونیستها

 عرض به نهایتاً تا شتتود، ام،، جناب خمینی حاصتتل حلقة ارباب مندی رضتتای،

 جن، اقدس وجود گوارای.زرشک بفرمائید بیخرد و احمق، برسانند،که مل،ِ این

 از هک مبارکتان جان دارید. و نوش تشتتریف حد، احمق این تا باشتتد،که مکانتان 

  .اس، شده پر تاریخ برگهای ها،  شما مذهبی حماقتهای
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 نوب، در یک بودم شاغل سازمانی یک عمومی درروابط دوران، بنده درهمان     

 تا ددفترکارِمن دادن تحویل وسفید سبز زرد و و آبی در رنگهای پارچه طاقه 329

 حدود طاقه هر طول شود نویسی شعار آنها برروی انقالب، مختلف مناسبتهای به

 ژاپن کره و.  چین ازکشتتتور که.متر ستتتانتی 91 تا 71 عرض با شتتتدمترمی 21

 کشتتورتصتتور درستتطح کل را هایی هزینه چنین مصتترف. ))  بودند واردکرده

 این ملی کالن های  وسرمایه راپیداکنید ها پارچه این گان کننده وارد و. بفرمائید

انقالب تا االن،   روزشروع از کنید.که شمارش را، زده ومذهب بیشعور دین مل،

 به یادن های شود.خوب توجه کنید،که بانکشتد و می روانه کستانی چه جیب به

 لمانس برای فقط. می کنند چاق را چگونه الغرخود صتندوق  مالیان این برک،

 ادارة در کیلو رنگ  27با  روز پارچه دریک طاقه 31 او کردن محکوم و رشدی

 هتوانست من، ازاین که ابله مسئول وآن .متر پارچه3111شد یعنی معادل  مصرف ما

 دمتیبود؛ خ خلق شده خمینی توسط که محمدی ناب  اسالم به  طریق این به بود

 به صلوات ازهزار بیش عصر، تا و شناخ،، نمی پا سراز ، ازسر ذوق باشد.  کرده

 نیخمی کردمی تصور خفته، جهل و در باله، ابله محمدفرستتاد. این محمدوآل

 هآمد، ستت می برزبان  خمینی نام که وهرزمان استت،. فرشتتتگان پای میان  زائیدة

تواند،ی ب طریق بدین شاید تا. کردمی خود حماق، نثار  بغچة هم اضافی صلوات

  دهد. خودجای چرکین درماتح، را، بهش،قطور  درختان از کی

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


96 

 

 اع،جم این ماتح، ، از حتم بود، به برقی را مفعولی، اگر که دارم یقین       

 د، مجرایبرمقع گوسالة زنگوله این .گرف،می جهیدن فاز سته تبار، برقی مذهبی

 دهانش را با ماتحتش اشتباه گرفته بود . تنفس

 هوارهای انداختن به راه با شتتده، مستتلمان های ای توده تحریک به خمینی       

 لوح دهسا مردم این ملی ثروت کمک به دوران درآن. تبلیغاتی و و دینی جنجالی

 های خانه سفارت توسط به ختتتتتتتتتارج وکشورهای ایران و در خیابانهای و نادان

ویس و رمان ن ناشناس مردِ این کتاب از نستخه میلیونها کردندکه خودکاری مُبلِغ

 زا وسلمان رُشتی، رساندند. جهانی شهرت به را او و رف،، فروش به دنیا درسطح

 فروش بالق در دنیا ازسراسر دالر میلیونها و سِرگرف،، لقبِ انگلستان ملکه طرف

 واز. شد یرسرا ز انگلستان کیسة بانکهای به مرد، این ارزشمند چندان نه کتابهای

 لمظ مستتتحق  بدبخ، گرستتنة مل، این جیب از تومان ها میلیون ، هم طرف این

 رف،. بیرون

و مرگ بر انگلیس  رشتتتدی ستتتلمان بر مرگ  خرج پولها، فقط این همة         

 .داشتت،ن بدبخ، مل،ِ این برای هم ای نتیجه هیچ  شتتد. نه عملی دیگر.که گفتن

 خ،بدب مردم این ملی وستترمایة پول با. احمقی به کمال استت،  خمینی،  حقیقتاً

 درهم، وچق انداخ، راه به جهانی تبلیغات انگلیستتی گمنام رشتتدی ستتلمان برای

 هب هم رشدی سلمان هستند، خمینی آقای مدیون روس ها همانطورکه . بود موفق

 رفتهپیش جاسوسی سیستیم شدن جمع برای روس ها، .است، مدیون خمینی نوعی
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 یآقا به مرتبه هزار  باید روزی ایران شتتمال ستتر تا ستترکوههای از آمریکائیان،

.  شتتانمستتائل بقیة همینطورب رای بیاورند. و فرود تعظیم ستتر وی ایادی و خمینی

 جماع، چه و ها داخلی  جماع، چه انقالب، این طول در دیگرهم های خیلی

 شتترکتهای که انواع استت، همین برای هستتتند. مدیون خمینی آقای ، به خارجیها

 روزگار دانند وکشورمی این مالیان مدیون ، خود را سخ، دنیا درستطح بزرگ

 ، الکترونیکی و و نظامی جاستتوستتی مدرن فوق تجهیزات تحویل را، با مردم این

 ظامن به خود دِین ادای در اینقدر که استت، همین برای اند. وکرده کنندمی ستتیاه

 برای خودرا قوا، تمام و اینقدر با کنند.می فشتتاری پا ایران استتالمی جمهوری

 همین ببینید، را نادان مردم روزگارِاین .اند داشتهنگاه باش آماده در مالیان تجهیز

شود،صلوات بر محمد و می روشن چراغ تا که اس،، بس مردم این برای حماق،

 .آل او را از خاطرنمی برند

 به دارد وی، شتترف وآل محمد به فرستتتادن مردم نادان، صتتلوات این برای        

 . انسانیشان وحقوق ملیشان وهوی، وسرنوشتشان انسانیشان منزل،

ستتر  چادر برای  مشتتکی پارچه  مترمربع میلیونها  خرید با  که احمقی مل،       

 ورکشتت آن بافی پارچه های کارخانه غیره و وکره وتایوان مالزی و زنان، از چین

 رابخ اگردراین کنممی فکر همیشه من . بخشیدند نجات هارا، از ورشتکستگی

درآمارکشتتوروجودداشتتته  زن میلیون بیستت، فقط اند، داده نامش ایران که شتتده

 رماباشد، اگ نیازداشته ستیاه پارچه متر شتش به خود چادری برای زن؛ باشتد وهر
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 یم  کنیم چادری پارچة متر  شتتش در، ضتتربِ چادر زنان را میلیون بیستت، این

 هزارمتر مربع ،بیس یکصدو ،یعنی سیاه پارچة مترمربع میلیون شتودیکصدوبیس،

  داد. پوشش پارچة سیاه این با شودمی را ایران خاک از

 مربعهزارکیلومتر ششصدوپنجاه و میلیون یک ایران خاک کل که جائی در        

 هاناصف استان کنیم، پهن اصفهان  درزمین هم با ، را ها چادر این اگر که. است،

 این  ةعفیف  زنان چادر به مربوط فقط این نشتتود، اشتتتباه .کندمی پوش ستتیاه را

کتته می خواهنتتد، درآن دنیتتای نتتامرئی ، بتته .استتتالم زده استتتت، متمتلکتت،

 داستتتتان بغل ِقلمانهایبهشتتتتی ستتتوار شتتتوند. مانتوها، و روستتتریهای آنان ، خود

 . دیگردارد

 این در فوران نجابتشتتتان که هستتتتند هم زنان از ای این، عده از گذشتتتته      

 سیاه چادر چهار یا سه الاقل صاحب ، هرکدام که است، غلیان مملک،،آنقدردر

 این ریرستگا کتاب . آوریمنمی حساب به را اضافی ارقام این. هستند هم اضافی

که گریبان زنان  این مملک، راگرفته  .استتت، نجتاب، فوران همین ؛ در ختاک

 از هک.و خریدار دارد هوادار مملک،، چقدر دراین اهلل بهش، کنیدکه اس،. فهم

چه اهمیتی دارد،  مدتی انگلیسهاو  .اند شده پوش سیاه همه ، آن به رستیدن ذوق

تا  در  حاال هم نوب، روس و چین و مابقی ملل  استت،.  ،  خوردند امریکائی ها 

    بهش، آنان را کمک کند. به  رسیدن 
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محمت خودما   ه  مشررتی   پول و دسررترد ِ َ     هاد خاک هر سرررملتی           

ری  گ ه   ما   آدها و   ید هیا پامه   پاچ     ددِ آن آخو تا   دهد َالش می  آخودد

 ما یکش اشرک و ماتم هخرد.  پول هدهد و دیده ائید َ  َسری  هیندامد  َجا 

دشرران هدهیدَ   ه  چنی، عمل  داهخرداد  ای  دسررت   م،  ه   ملرت دم ددیا

 و اشررتیاق  پول ها مغبت شررودد. ومرتکب آن می  دادان  م،  مدد  َ  ملتمی

 ما هگریادد . د؛ تا َسی آداننمی ده

خطرداَتری، گودة دوع هشرر ما آن دست  ام آدمهایی تشکیل می دهند  َ  ها      

اعتماد ه  دفسِ توام ها وقامِ تمام؛ دموغ های وقیحادة خود ما ه  خومدِ شررما می 

  مالش هروم یاهد. َسی َدهد   هی آدک  ذرمّه ای ام فریبکامی او  دم مفتام و اع

مدمس   ه مگتری،  ید   دیگران َتمان  دما  ام ماحتی  حقایق ما  ه    دد  می توا

 عالم است .   هیشعومی

>< 

 ...  22سخن

 زا داوری، پیش:   که اس، این  دانممی داوری پیش از من که آنچه پسرجان     

 رچشمهس معین خصوصی، یک یا وضعی، یک قبال در فرد شدن شرطی تاب باز

 ردف درونی نهفتتتة تهتتاجم ریختن بیرون جزء چیزی ، داوری پیش.  گیرد می

 فرد، در درونی از محیط امنی نا احستتاس جبران استت،، برای وحرکتی .نیستت،

 بیش و کم امنی نا احساس  خود به  نسب،  که شخصی.  بیرونی  عوامل قبتتتتتال

 ردنک قربانی یا بالگردان درجستتتجوی  داوری، پیش با  کند،می ابراز واضتتحی
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 حس بتواند پیداکندکه را افرادی خواهددیگر، می عبارت به. استت، مقابل فرد

در  لدلی به داور، پ یش.نشاند فتتتترو برسرآنها پیشداوری را با خویش تهاجمی

 دنگر به دارد، بنحوی وحش، ازآنها راکه خود، نارضایتی دست، از نبودن امان 

 . ازداند هستتتند، می ارتباط و تماس در وی  با مختلف اشتتکال به که آنهائی همة

 دچار افراد انستتتانی  روابط دیکتاتوری و نا امن،که مستتتتعد جوامع در عموماً

 واحتتدی امنیتت، احستتتاس هم وبتتا هم درکنتار گردد، و افرادمی نتابستتتامتتانی

 اتحی ادامة منکر گروه با گروه و دستتتته با دستتتته فردیا فردبا ندارند،وهمواره

 اندیشتة چنین گستترش درستایة .گیردشتوند پیش دارویها شتکل میمی یکدیگر

.  ودشمی رها انسانی و اخالقی حتمی سقوط چنگال در جامعه، که مبتذلی است،

 بکس خود سود بازار آشفته  این در هستتند، ستازمانی چنین مُروّجان که آنان و

 ا کجات استت، گذشتتته مردم براین که کوتاه مدت در این ببینید شتتما .کنندمی

 بند و باری ودروغگوئی، وبی ریاکاری . استتت، صتتتعودکرده اخالقی انحطاط

 موزشآ در مدارس سر تا پا دروغ دروسِ .اس، رفته انفجار پیش مرز فرهنگی، تا

 نمازهای و درادارات ریاکارانه وروابط پرورش، و آموزش، فتاقتد پرورش، و

 بعواق  دیگر، خواهیددید،که وبستتیاری درادارات وکارمندان مستتئولین ریائی

 رفتهگ نکب، الیق جامعة این دامان چگونه سامان، عنقریب بی اوضتاع این وخیم

 پیش خواهیمی باطل های آموزه این  با  ای؛ آیا جامعه درچنین را خواهدگرف،.

 فعال وبمخ پسر باشتد؟ تو نیافته را خود راه دادن قربانی و گرفتن قربانی و داوری

 ای رفتهگ قرار وبیشتتتعوران تاریخ دنیا داروان پیش کولونی بزرگترین درکانون
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 ؟چرا چه ،یعنی بودن خوب و بد  ، بزرگ پدر که پرسیدم، بزرگم پدر از .روزی

 هاحکومت تعالیمِ ، این همیشه!  جان پسر:  ؟ فرمودند خوب ای عده و بدند ای عده

 بخو یا بد و کس هیچ اِال و  کنند،می معین  را آدمها بودن خوب و بد که اس،

 فقط  ، را بودن  و خوب  معیارِ   بد آیند، می دنیا به یکسان همه.  آید نمی دنیا به

 جامعه در ها حکوم، را، تعالیم این پایة کته.کنتدمی معین اخالقی تعلیمتات

 هوی،ِ به ، توانیمردم، می رفتار به دقیق کردن   نگاه   با همیشه. اند کرده تکلیف

 .    ببری پی راند، می حکم تو برسرنوش، که هرحکومتی واقعیِ

>< 

 ...  27سخن 

  بزرگم  به من گف،! رروزی  پد     

 گشاد راه گشاد شناسم،که نمی قدرآزادی به را موجودی جهان، هیچ این در     

 ، شتتدم بزرگ کمی که بعدها . گویدمی چه فهمیدم نمی و بودم کوچک.برود

را،  خود به تجتتتتتتتتتتتتاوز  اس،،که مفعولی موجود تنها آزادی، ،که فهمیدم تازه

، آزادی تجاوزبه که فهمیدم تازه و .داندمی مباح مقامی از هر مجوز کسب بدون

 عادی و مردمِ النّاس و عوام . اس، منصبان وصتاحب ومتموالن مقاماتِِ حق فقط

 آن هب بخواهند شناسندکه نمی  را آزادی نامِ به موجودی بشری، اصالً اجتماعات
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 روزی استت، ممکن چگونه ،که ام مانده باور  این  در  همیشتته من .کنند تجاوز

 . شود دگرگون  جهان این ، در آدمیان اوضاع

یده وگز ستتنجیده ستتخنان درجهان، مدام اندیشتتمند قلّتی بینم می که وقتی       

 تِنیّا اعمالِ مصتتترانه، درحالِتمام،  بند، با وقاحتی قتداره  گوینتد، وکثرتیمی

هستتند. تردید نمی کنم ،که این جهان با شرایطی که   آدمیانخود، برروی خبیثِ

دارد، روی سعادت به خود نخواهد دید. از ملتی که در مقابل نامالمات و بدبختی 

ها،  به آغوش اهلل پناه می برد، چه انتظاری بایدداشتت،. ملتی که، به او تعلیم داده 

ه آغوش اهلل، همیشتته برای تستتلی تو باز استت،، انتظارخرد ورزی وتوستتعة اندک

 شعور، احمقانه ترین کارممکن اس، .

>< 

 ...  21سخن

 ن،انسانیشا را، درمستند تاریخ دیگر شتدة هرقدیس یا ، مستیح یا و اگرمحمد      

امرئی نآسمانی  سویِ آن آبادِ کجا دانمنمی بر اریکة را و آنان گذاشتند می باقی

 حومعلول امورهستی واض عل،ِِ که کنممی کردند، تصورنمی و منتصتب منتستب

عه،که لطبی بعدا ازافهام ما فهمِ گنگی این اینقدر در ما دیگر. شتتدمی ملموس تر

 منمی ماندی حقیر و کنند، حیرانتخلیه می ما انسانی متولیان دین درشعتتتتتتتتتتتتور
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 ،"هار شتتتده  فروشتتتانِ الطبیعه بعد ما "از این خود را دوستتت، من! هر چقدر

 . کرد خواهی فهم بیشتر را خود انسانی منزل، دورترکنی،

  را تح، ما خشتکی روزی گف،

  هوا را  ما دهی  کی تا فالن  کی

  تر  رنجور تو  بوی از  جانمان

  دورتر   بس  تو کار از  خویمان

  حریر  آن  و ما  بین نبود  فرق

  سریر ها صد پنجة  سر در  رفته

  را  تند  جواب این تح، ما گف،

  ماوا  و  جا    مرا   ده وا  این غیر

  دم  دم  نجنبد   تیزی  زمن گر

  صنم ای ما تح،  دهندم  نام  کی

فراموش نکنید که هیچ زمان برای ارتباط با قشری تعریف شده، که  قداره       

درکف دارند، از منطق خویش کمک نگیرید. کسی که زبانش را، تیغة بران 

 کند. به حتم  شعورش را اخته کرده اند . شمشیرحمای، می
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 اللیو ذ شفافی، میزان تا .دهدعبور میما را از خویش غربالی اس، کهعشق       

عبور  غربال ازاین،دارند اینخاله پر جان که آنان کنیم. همة فهم راخویش

 .باشند تهداش به کمال همتی ،شعور انسانی خویش درتربی، مگر اینکه.کندنمی

مارا  ه همةکتعهدی اس، ،نهای، در عشق که.نیس، عشق طعم به فهمی ،بیشعور را

 اخالق. مگر نیس، چیزی ،قفل وکلید این .کندمی قفل،درخویش

>< 

 ...   29سخن

 بالغانه، خادم واحستتاس . استت، عشتتق فرزند، خِردآدمی،آموزگارِاولیة بدان     

 علیل نان،آ عاشقانة فهمِ  ندارند، یافته پرورش  تعقلی که آنانی همة .عشق وحافظ

 کند، تجهیز شتتدنمی خالص جهل از دستت،  ترا که ابزاری ، تنها فرزندم .استت،

دوس، داشتن؛ به  .داد خواهد پرورش خرد ترا شتفاف است،،که شتعوری به تو،

خردی شفاف نیازمند اس، فرزند. تا زمانی که ذالل نشدی ، حقیق،ِ فهمِ دوس، 

 ر نخواهد شد .  نوّداشتن در تو؛ مُ

>< 

 ...      11سخن

 تواندحضتتتور ندارد، نمی فهمِ خود، درون قدّصتتتَ مُ زمانی که به تا آدمی      

 ازنی به آدمی درجان امری که زمانی تا معناستت، بدان این .کند طلب را مطلوب

 لیتمای وتا .شد نخواهد  فهم قابل آدمی، دردرون مورد آن خواستن فهم ننشتیند،
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 اهدتو، به بار نخو آن نیاز در جان خواس، در فهم باشی،  نداشتته چیزی به عمیق

 نشس، . 

>< 

 ...  13سخن

خِرد  حقیقی محتوای از جامعة امروز ما،که در  تقوی، مفهوم غلط، از فهم      

 کلمه ینا درس، فهم باب در از انحرافات بستیاری گردیده، مستبب تهی تحلیلی

 ،اس نشده نهاده ودیعه به زائدی عضو و میل هیچ آدمی آفرینشِ اس،. در شتده

یم. کن آن جایگزین  را  تقوا واژة  مفهوم  آن، از بخشتتی حذف با بخواهیم ما که

 نکُشت را خود از بخشی  در ردیف را دینی، تقوا مبلغین و مردم عامة اذهان در اما

 ار آن توانمی که دارد وجود  کلمه این از  نیز دیگری مفهوم اند. اماکرده معنا

 خود  به  و خود نگاه داری کردن، و محفوظ داشتتتن؛ را خود کرد، معنی اینطور

 از درس، استتفادة بودن؛ و خود های داشتته همة حافظکردن؛ و  و مباهات  فخر

 . انستتتانی خود هوی،ِ همة کردنِ معنا و فهم کردن را و خود خودکردن؛ جانِ

 حذف را خود معنی به زمان طول در دینی، استتتعمارگران دستت، در تقوا،  کلمة

 به گرایش.خود کردن تنبیه و گرفتن سخ، خود بر  یعنی اس،، شده معنا  کردن

 به اعتنا دمع  جنستتی، میل وکشتتتن مستتلکی درویش و فقرگرایی به تشتتویق فقر،

 نه  . اس،  مفهوم این غلط  های جلوه  از قوالب، در این مفهوم وهزاران مادیات،

 و خود فهمیدن عناصرخود را همة ارزش یعنی حرم، گذاشتتن، را خود معنی به
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 ندیشةا در کهدرکی .شناختن احترام قابل و را، عنصر مجزا خود اینکه و یا . بودن

 خشیب سانسورِ مبتذل و شده مخدوش  جلوة بیشتر  کرده، رسوخ تقوا از ما امروز

 درکِ .را مان خود کاملِ شتتناختن استت، نه نموده تفهیم ما را،  برای ما ازخود

خودمان،  با ارتباط در خودمان انحرافی هوای بَالیای از مارا تقوا، از ما درستت،

 هکشت یا را خود درون های موش باشتد تقوا دارای که کستی) کند،می محافظ،

 (.   اس، داد قرار خود عمیق امر تح، یا اس،

 کستتتب کافی مهارت خودمان کردن حفظ چگونه راه در بتوانیم ما وقتی       

 هنیذ قیاس را، درتعاریف ازآن تقوایی هم تقوا،آن کهنیستت، نیازی دیگر کنیم

،  اختیمشن خود را امیال همة ما وقتی . اند داده تعلیم ما مالیان به باشیم؛ که داشته

 ،اس شده حکم ما در فطرت انستانی، که نحو را، به آنان از کردن استتفاده راه و

 ةدرحیط تصتترف و و دخل تخطی قدرت در ما، میلی را، پیداکردیم، دیگرهیچ

 واهخ ، شتتودمی ربط بی خود با وقتی  تا آدمی.داد نخواهد خود به را دیگر امیال

 های رابطه ما  چه هر. کندمی پیدا ربط  وی  او به وحوش امورِ حول  همه  ناخواه

 اب خودمان درون های رابطه به توانستت، خواهیم دهیم  کاهش  بیرون  با  خود را

 . شویم مرتبط خودمان

>< 
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 ...    12سخن

 لدلی به،  کنممی زندگی درآن من که ای جامعه در : گف،می بزرگم پدر      

 خواستی گرا کند. اما نمی تنبیه بودن احمق برای شما را کسی بیشعورانش کثرت

 در هک دهی ارائه بودن، عاقل  برای احمقانه دلیل یک هزار و   باید  ،باشی عاقل

 .   نیستی بیش احمقی شنید، که خواهی نهای،

>< 

 ...      11سخن 

 به ر، دیگ را خودت حتی باشتتی نداشتتته کردن معامله ی برای چیز هیچ وقتی     

 را یزچ همه دهدکهمی معنا کسانی برای خیان، .کنی خیان، توانیمی چیزی چه

 متحمل زمان دهنتدگان، درطول ضتتترری راکته فریتب .خواهنتدمی خود برای

 . اس،   خوردگان  فریب تر از  گران بسی شوند، می

>< 

 ...   14سخن

 دهدمی دس، از خود را حقیقی مذهب، ماهی، در قالب شده شاخص انسان      

 . ندارد   او به آفرینش ربطی هیچ که یابدمی  تعلق دینی آئین به و
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 ا،ر  دین و درمذهب گرفته قالب های انسان اس،، که اصول  همین اساس بر      

 . دهیم قرار وتحقیق تفحص مورد  آنها، آدمی هیب، در  توانیم نمی

 رد آنهتتتتتتا انسانی ماهی، به که کاذبی وجوه عل، به هایی آدم چنین عموماً      

 ونهازهرگ آنانرا تحمیل می شود، دینی  و  مذهبی  باورهایو پردازی افسانه غالب

 یند  قالب در  گانِ یافته تقدس   که .دارند میباز   خود  و حوش درحول تحقیق

 اف،،ی تقدس دین، امری و مذهب درشعاعر وقتی .نیستند تفحص ، قابل ومذهب

 شمرد . خواهد را،کفر از خود ملموسی قابل هرتحقیق

 (. هاس، باور همین از ناشی تحقیقی، گیهای دارنده باز از بسیاری ریشة)     

 هایباور رسدکهمی ظهور منصة به زمانی اصالً حقیقی خدای کنممی تصور       

 خدا را واقعاً حقیق، که اس، وق، کنیم. آن حذف آن صتحنة از را دینی مهمل

 دنباشتت لمس قابل  در هستتتی وجودیش حقیق، که هر دینی کرد، خواهیم فهم

 . اس، تردید قابل  قطعاً خدایش

 مرگ وحشتت، را ازعدم، و : ما که عنصتتری یعنی اهلل ، حضتتورِ استتالم در         

 ما هک ای استت، واستتطه تنها ، دینی فرهنگ معرکة  این در اهلل.  کندمی محافظ،

ر ب متولیانش  توستتط مدام که.کندمی  ناپذیر خالص  پایان خوف ورطة آن را از

 کودکانه یتستل یک جز چیزی خود تفکر این البته که.شتودمی تبلیغ زمین روی 

 به هاستت،،ک در فکرمان کرده ریشتته اهلل همین حضتتور واستتطة و به  نیستت،.بیش 
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این معانی ،کابوس دوران کودکی  به  اعتقاد   کنیم.می  تحمل را مهمالت راحتی

 می  کردن زندگی بهتراز را بودن زنده که اس، این آدمها اعظم بدبختی ماس،.

 آدمها این بود  این غیر اگر .زندگی تا با  دارد، مرگ با بیشتتتری انس و شتتناستتد

را  به کردند تا  زندگی کردن خود نمی مشتتتغول دل مردن و به مرگ همه  این

ودراین میان، کسی یا کسانی نیز هستند،که به ما، چگونه مردن  .فراموشی بسپارند

 درس می دهند ، نه چگونه زیستن را .  

 ، رگم مفهوم  بشناسد، قطعاً، را کردن زندگی خوب توانس، می انسان اگر      

 گش،،  ودیگر ازتاریکی ها، هیچ هراسیمی درک و  هضم قابل امری  وی برای

 جزء هم مرگ زندگی،که آفرینندة نبودکته نیتازی داد. دیگربته خود راه نمی

 زنده هب دادن فقط برای معنی کند مضحکی واسطة را، اس، زندگی آن الینفک

 دةآفرینن ما آدمهاس،،که اندیشة این از خامی .خود کردن زندگی خود، نه بودن

او، خالق  خود برهاند، که مرگی  شتترّ، از را ما تا ایم کرده ای واستتطه را زندگی

 زنده نه دهدمی شکل را زندگی دیگر هم، رویة مرگ که صورتی در . آن اس،

 مکمل هر دو مرگ، و بودن زنده رویه، شتتتامل این دو وجود که را، ما بودن

 نشبود  داند، زندهنمی را کردن زندگی که کستتی هستتتند. قطعاً کردن زندگی

اموری استتت، که  تنها هیوالی مرگ،  .قرارخواهدگرف، مرگ الشتتتعاع تح،

 علیمت من به امروز که زندگی ما را به کمک اهلل،  قربانی خودکرده اس،. خدایی

 خدای که امروز، .استتت، کردن ما را تنگ کرده زندگی جای دهنتد، جتداًمی
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 کردن زندگی را  از ما راستتتی به   ما ، ممات و حیات میان استت، ابزاری شتتده

، که  ودین مذهب منهای حقیقی، وجودی اس، . خدای اس، درخود، دورکرده

 یخراف دین و مذهب از صحنة خدا را حضور بتوانیم اگر .اس، همة زندگی عین

 حقیقتاً  م،بگیری  قلم دین متولی ومالیان معابد  کاهنانِ وتحریرشدة شتده ودیکته

 تشتتویقدر درونمان  کردن زندگی به را ما مدام که  رستتیمدر خود می خدایی به

ودنمان، ب زنده از نتواند حقیقی، هوی، یک عنوان مرگ، به که زمانی تا کند. می

 یمةن عنوان  به  را مرگ  نیز، بودن زنده و ابتیاع نماید، را خود واقعی شتتناستتنامة

 متولیان که  زمانی  تا و .شتتد نخواهد  صتتح، قرین  زندگیمان، کند، فهم خود

 زنی خود که عناصری ای افسانه های شتخصی، پروراندن در را خود دین، قدرت

رروز ه خود، خدای حقیق، از ما اند، مطمئناً نموده استتوار نیستتند معتقد ها بدان

 طول برد. در خواهیم یاد از نیز را کردن زندگی شتتتد و مفهوم دورتر خواهیم

. اس، ذشتگانگ تفکر با انطباق یافته شکل بیشتتر ها توده امنی،ِ احستاس تاریخ،

 یوندپ پیشتتین های نستتل ستتن، با رفتارشتتان کردندکه احستتاس  ها توده وقتی

 بزرگترین ر، نظ به  .پذیرندمی را امور بیشتری راحتی با گویی  دارد، ای ناگسسته

 رد بارها که استت، باری جنای، تفکرات همان ادامة نیز در حاضتتر نستتل جنای،

 فهم  آدمها به روزی دانممی بعید  .شتتودمی تکرار و استت، شتتده تکرار  تاریخ

 ، که هستند هایی ازآدم واقعی، آن دسته یابند. جنایتکاران خود فهمی  استتحمار

 د. وسعیان خودکرده گذشتگان ای کلیشه های اندیشه به مقید ستختی به را خود

 تفکرات آن اگر  .دهند نفوذ در ما ممکن حیله هزاران به را مهمالت دارنتد،
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 بر ،ندب قداَره   اقلیتی  دیگر  نمی یاف،، پرورش  امروز نستتل  تربی،  در  مهمل،

 . اشندب داشته توانستند نمی جابرانه حکومتی سالح بی و مظلوم اکثریتی

>< 

 ...   12سخن

 آدمی، بدین، اولیة مطلوب عالئق دوستتت، من، هیچ اندیشتتتیده ای که چرا      

 و دهد؟می دس، از را خود وصالب، ، بتتتتتتتتتتتتازدمی ، رنگ و خف، نگونساری

 می ازب خویش اولیة ترکیب از چنان زمتتتتان، گذش، درگذرِ مستحکم؛ تعلقات

 خویش ،غرب با  جذامیان ، متروکة در که مفلوکی استت، پیکرة گویی مانند،که

 .  اس، کرده خلوت

 خورده، که شکس، عالئق اندوه از شتده جاری سترشتک قطرات به  هیهات     

 .  کردمی نوازش  مادرانه  لطافتی به ،  را آدمی خوردة رنج جان زمانی

 ما شود؟ چراخویش می گر دستیسه درون عواطف اینقدر  بازیچة چرا آدمی      

 اشتند  دوس،  از ناشی شهدِ  نه ایم که بیگانه خود خویشتن قدر با این  آدمیان،

 . خود ادراک در را نیازهایمان از ناشی  حرمان نه ، و کنیممی را فهم

 ستیمانه صفحة بر ، ناشیانه کودکی گاهی که هستیم سپیدی اوراق همچون        

ند. ک سپری را بار خود شیطن، مگر، اوقات را  به  رسم می نشاند، تا مدادِ خویش
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 اس، کرده پیشه را ای زیرکانه  بازی ما، چنان نستنجیده ، با تعقلِ و خام عواطف

 .دارد  خویش درکنار که سپیدی اوراق با کودک، که

 هب ؟   کنیممی مالمستت، را خویش  شتتعور کودکانة  وجدی، چنین  با  چرا       

 ای و لحظه. استت، نشتتده آفریده هستتتی طبیع، آن، در جز گویی، که   ای گونه

 زی،چی اصل از گویی آمیزیم که می هم بر چنان را عالیق این حیات بعد، اوراق

 . اس، نشده نگاشته

 نام مآد کابوس این بر نفرینم، بود، تا راستتتتینی معبد را خدایان کاش ای      

 را ودخ ابدی  خویش، نفرین عمر از درازی ستتالیان تابا اعتکاف شتتد،می کارگر

 . ساختم می  جاری برآن

  چیس،؟ دنبال به آدمی سرگردان جانِ که حیرتم در       

 انآتشفش همچون  خود، در شوق عالئق نخستین آدمیان، ما که اس، چگونه       

 و مسوزیمی و کنیم می تخریب  وار سیالب را روی پیش موانع همة ای، گداخته

 فضع از ناشی مستائل زمان، و  پیشتة تفرعن دست، که وهمین  ، رویم می پیش

 به ، حب،م گداختة آتشفشان این  عظم، گرف،،  پیشی صبرمان، ما، بر حوصتلة

 . کنیم می مبدل جان و بی سَرد خاکستری
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 .اس، ارب تأسف قدر فهم عشق، چه بیکرانگی در  آدمی، حقیر فالک، که آه      

 پروازی بلند و کنیم خوش دل خود کودکانة های بازی به که نیس، سزاوارتر آیا

 .نماییم واگذار خود به هستی درگردش را عشق کبریایی های

 کودکانه بازیچه های همچون ما، جان درساللة ورزیدن مهر و داشتن دوس،       

کهنه  همچون یا و دور می اندازیم  به یا  کردیم که اراده زمان هر .که ای استت،

 .کنیممی ترد خویشتن از گرفته ، حیضی خف،

 شتةگ پدیدار انوارِ عزیزترین بودکه خواهد باری خف، و انگیز غم پایان چه        

 .دادن  سقوط خویش رذیل،  سدرالمنتهی دورترین به  را هستی

ارا ه عشق، نامهربانی انوار درگه نگهبانان که وقتی ، این از فراتر دردی و چه      

 از انمحبتش جام که مُحبّانی حیاتِ  اس، اندوهبار و چه کنند. خود همیشتة پیشتة

 از مینکدا در که دانستتتممی کاش ای . شتتودمی لبریز نامهربانیها  حقیرِ شتتوکرانِ

 رمگ تا هس، ای روزنه مهر، الهة تنفس برای  ، حیات بار مالم، های حفره این،

 به یافته َتَبُرک هوای آن لطتاف، در ای لحظته برای را خویش مجروح قلتب

 . دادممی سوق خویشتن از ختتتتارج

 را خود های حماق، ، کاخ خویشتن درون تَشکّل  های با جهال، چرا آدمی      

 بر  رازد سالیانی که اس، ای استطوره گویی که کندمی استتوار پرصتالب، چنان

 .  ماند هستی، خواهد تاریخ گُردة 
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کتاب به ذل،  ، که گرفته آدمیان حقیق، های حماق، همه این به هیهات       

 .نشستة او را شکل بخشیده اس، 

 اشین  هستی هتتتای پدیده همة باختگی رنگ  کنیم کهفهم خواهیم نمی چرا      

 ار  ورب  آن را در شعورِ نابالغ خویشتن جَنین تخم س،، که علیلی تفکر پستتیاز 

 .  ایم کرده

 را، دخو فطری آفرینش حقایق همة که هستتتیم بالغانی  ظاهر به  ، آدمیان ما       

 ، زودگذرمان های هوس و  ایم. کرده هدای، مفتضتتح بازیچه ای ،  به  کودکانه

 .  اس، کرده پذیر خلل  را، عمرمان های دیرپایی  فهم مجال

 به نه   که داشتتتن دوستت، رنج عظم، ، آلودی یأس مخوف بازی چنین در     

 حرو پهنة را، در اقیانوس فراخی که  استت، کالبدی الیق ، تنها رستتیدن عشتتق

 .  باشد کاویده خویشتن

 هرةچ با زمانی اندک در ، انتها  بی بازی  این  صتتحنة  در  ما، ناالیقی وقتی        

 چنان  با را  عالیقمان  صتتور  مهابا، بی شتتد، چرا خواهد هویدا خویش منحوس

 تررسا بدین صدایی  عظمتش تمام با رعد، غرش ،که داریممی وا صدا به وجدی

 .باشد نشنیده را

. کنیممی ستتتیز ابلهانه خود، چنین خویشتتتن با چرا ، که شتترم کرد بایدکه        

 در ، زمان درگذر مهرورزی کلمات شتتیواترین ، صتتور نامالیمتی اندک به وقتی
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. دهدمی دس، ، از را خویش قداست، و بازد،  می ، رنگ ناپایدارِ جانمان هوای

 بسترهای ، را خود  حماق، قنداقهای شده،  زاده  مادر، از تازه گان نوکیسته چرا

 خوانند؟می عشق

 به هک کسی و  اس،، آدمی بیشعوری تعلقات همة حقیقی، گورستتان عشتق       

 میشهه برای ممکن شکل هر به حماق، ، حق نهاد منبستطی گام گورستتان چنین

 . شد خواهد سلب وی از

 هدتع مستتئولی، بار ستتنگینی دادکه خواهد را این ، اجازت زمان مصتتائب آیا     

 ادراک ، همچنان و مادی معنوی شرایط ترین ستخ، ، در را عالئقمان از ناشتی

 کنیم؟

  شودمی  اآی کند.کهمی سنگینی  هستتیم بر نابخشتودنی   شتکی ،که  هیهات      

 حقیر   مغزی الیق ،که  بعیدی  تصتتورات چه  ؟  کنند پیشتته  نامهربانان،  مهربانی

 . نیس،

 متراکم های توده به  را خود وجود بر محاط خرد بتواند آدمی اگر روزی       

ناپایدار  قمعل های گفته بر که توانستت، خواهد وق، آن کند، تبدیل رؤیتی قابل

 اهیممف این بر جاودانگی که کند عنای، ،تراکمی فضتتتا در نیز کلماتش جان

 . معتقدگردد خداگونه
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 ، جان زَهرِ حیلته هتای  عفون، گرفتة  بی خردی ، کته کنیم فهم نمی چرا       

 شقع انسانی ، نغمات شودمی عشق را ،  قربانی خودکرده اس، ؟ مگر پُرصالب،

 . کرد هدای،  مطلوب، ترنمی به حقیر،  نایی  های  سجاف در  را،

>< 

 ...   12سخن

 زمین روی بر را بهش، استتقرار وعدة مدام که مداری دین طلبان اصتالح آن     

 و علمی های تفحص ترین جدی مورد  روزی باید نظرم  می زننتد ، بته جتار

 هک موهومشان بهش، آن خاطر به آنها شودکه مشخص  تا گیرند قرار روانکاوی 

 روانة را  ها انستتان  تعداد از چه زنند،می و اند زده دم آن از تاریخ  طول در مدام

ند، کنها مکتبی استت،، که کرام، انستتانها را ، غربال میدین، ت. اند کرده جهنم

 هیچ دینی   من لت حقیقی ادسان ما تعریفتاآنان را  به بردگی خود تعلیم دهد. 

 َند. دکرده است. ات ممادی َ  او ما موادة  زهنم می

َند  هیچ ممان ه  وررحت م ازش خردی َر  امَتراب دی،  تغرذی   می      

مان ز کنم ، و آن اینکه : هردوست، عزیزم !  توصتیه ای به شما می اعتماد مک،. 

 میان ملتی فهم کنی، توجه  به زمانی داشته که خواستی  حقیق، دموکراسی را در

 کنند. باش ،که آراء،  رای  دهندگانش  را  شمارش می

>< 
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 ...   17سخن 

 ناولی  که  چرا  آید می دنیا  به آدمی  سترش، با  دروغ رستدکهمی نظر  به       

 طفل، به بر دهان  الستتتتیکی پستتتتانک نهاندن مادر، با را،  دروغ های آموزش

 مه دیگری چیز به شتتودمی  پرشتتیرمادر، های ستتینه از غیر که.آموزدمی کودک

 .  بسیار دارد فاصلة مادر،  پستان شیرو حقیق، با که بود سرگرم

 که اس، شده فطری صف، یک ،  ایران مل، برای  ریاکاری و گفتن دروغ       

 غیدرو نیز آن خود، که  بیهوده تعلیمات با  دارند، ستتعی مذهب، و دین متولیان

 که جایی اس،، در تأسف بسی . جای کنند بیگانه ما با را ما نیست،، فطرت بیش

 جای ودخ حاکمی، مسند فریبنده، در های دروغ با اند توانسته حاکم قدرتمندان

 عموم اذهان مستتلم، در اصتتلی عنوان به را خود مصتترف بار یک عقاید و گیرند

 خالقا و انسانی، و ، وجدان شراف، گویی، راس، چون مضتامینی  کنند، تزریق

 . نیستند  بیش دیگر، اوهامی  متعالی مشابه مفاهیم صدها و

 خود، ناقص خودِ همین با آدم  نام،  گان درمانده  ما  گتذارند نمی  چرا       

 .کنیم سپری را خود پرنکب، حیات

و این   ؟ ببینیم  باید را کسی ،  چه برویم  شتما اللة بهشت، به نخواهیم ما اگر      

 بهش، لبریز ازآل، تناسلی  شما را  به خود شما  واگذار کنیم  .
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 ندی بی مداران دین تعلیمات شتترّ از را ما که کیستت، پهناور دنیای  این در       

ر ما  از دستت،  اینان  تا  برستتد ما  داد به که هستت، کستتی کند ؟  آیا خالص  ستتَ

 را، که ارفّالد کُبِ  مردم که دینشان،  سالهاس، قوانین و دین این با  اینان .بردارند

 دلمب بهشتتتی من، به وستترزمین من ملی ستترمایة با دانند،می کافر را خود، آنان

  . کشیده اند  آتش به سوزان جهنمی در مرا، سرزمین بهشتی مل، و اند کرده

 یند متولیان فقط که  قطوری استتت، بیشتتتعوری، کتاب یقین دارم، که من     

 .   آنند مدرس

>< 

 ...  11سخن 

 واژه ترین معنی بی فهماندن  استت،، نفهمیدن ها آدم ما دردکل که جایی در     

 بودکستتی اگرقرار. بفهمانیم خواهیم می را چیزی چه ما اصتتالً. باشتتد تواندمی

 قربانی  اب  باشیم مجبور   و تو،  من تا   بود  نیازی  چه دیگر کند، فهم را فهمیدن

 آموزش قرنهاستت، مل،،  این. هستت، هم فهمیدنی که بفهمانیم او به خود کردن

نسانی، ا حقیق، فهم  که اس، همین برای  . کنند مشق را شدن توجیه تا اند دیده

 . اس، ودردآور فرسا توان بسیار مل،،ک اری این برای

 امور،روزها کردن توجیه با  شودمی اندکه داده تعلیم طوری  را  مردم این          

 مورد اگر، یک اما. کرد میخکوب خودشتتان آنها را برجای ها ستتال و ها ماه و
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 .زنندمی خیز جای  از  فنری مانند  به  فروکنی در حلقشان پسند محکمه توضتیح

 ختاری درطول بشتتر مختلف ملل ستترنوشتت، به  اگر دوستت، بزرگوار من، عموماً

 اساتاحس با  را خود  سرنوش،  نموده   سعی که  ملتی  دید  خواهید کنید، دق،

 ینبارزتر از یکی ما مل،.  اس، بارآورده  به ناخوشتایندی عواقب چه  بزند رقم

 که خود ساخته های دروغ با هاس، قرن در تعلیم گرفتن دروغ هستتند.  دنیا ملل

 ینمز را خود باورهای استت،،کاخ شتتده داده تعلیم دینی متولیان نیز، توستتط آن

 هک بوده این مختلف ادوار در مل، این هوی، تزلزل دالیل از یکی. کرده اند

 و ندی حضور بدون خود، قومی و ستیاسی رهبران درانتخاب نخواستته وق، هیچ

 . شود عمل وارد مذهب

 را را درخود مذهب، خردی و دین شتتتالق بتدون تواننتد نمی مردم این        

 به عادت  ،،استت گرفته ما را گریبان که فجایعی  و ها بدبختی  از باورکنند. یکی

 اگر.اند داده ما   خورد به مذهب،  و  دین  قالب در ماس،،که اعتیادی رفتارهای

 احستتاس ستتختی به  دهیم، بروز خود تربیتی، از فراگرفتة اعتیاد خالف رفتاری

 .کرد خواهیم گناه احساس نیز وگاهی .کرد خواهیم ناخرسندی

 ربیع اهلل بهشتت، را،  به ما که داریم ترس این ملتی هستتتیم که مدام از  ما          

ند  َقومی َر  ترس ام درفت،  ه   ههشررت  گریبان او ما مها دمی  .نتدهنتد راه

 مددگادیش   زهنمی هیش دخواهد هود . 
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 زهنم ایم َ َرده َتاهی قرهادی خود ما  حیا  ههشتِ هستیم  َ  ملتی ما         

 .    دهدمی تعلیم ما ه  ما

>< 

 ...       19سخن

 مجامع ام رهیشت  دظر   ه  داد   آب  یاهو  قادودش ها  شود می  َ  دم مملکتی       

 ها ویل ط مملکتی  هر  چقدم  تعداد  دم چنی، .دامد  احتیاج  طویل   ه   علمی  

    .  یافت خواهد دم خیاهادها  َاهش پایانِ چهام ولگردی  یاهند   اف ایش

>< 

 ...        41سخن

انی آستتم مضتتامین به گیشوابستتته  گرا، ستتن، مل، عمدة اشتتکاالت از یکی     

 برای  حرف، همیشتته مفاهیم،  انتقال با رابطه در  هم، اصتتل همین روی . استت، 

 نیس،.  سخنانش در محتوای عرضه برای اماخردی  دارد، بسیار گفتن

 ی،و مقلدگرائی و گری خرافه فرهنگ مقابل در العاده فوق هس، واگرهم        

 مضامین که مل،  این برای زمان  در طول تواناشکال می این است،.  و ضتعیف

 .باشد آمیز فاجعه بخشد،  می شکل او را حیات دین، معنوی،

>< 
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 ...      43سخن

 جوامع، در نفوذ برای  استتتعماری هر  ام، خوانده و ام دیده من که آنجا تا     

 میقاًع که اس، چیزی و این  .کندمی عمل و خودمانی طور غیرمستقیم  به عموماً

 بسیار شدادن فریب  است،، فقر فرهنگی دچار  که ملتی.  بود هوشتیار آن باید به

 اشد.ب کرده تن به  هم دین لباس فریب،  این ، اگر بخصوص . اس، وآسان سهل

>< 

 ...       42سخن

 ره که اس، شده کننده نگران  کامالً امر یک   قضتیه، این  ایران  جامعة در       

 محور را، مدار یا خود خود،  بومی و  موجود  فرهنگ  به توجته  بتا  قومیت،

 با که یملت بدبخ، . داندمی امتیاز و ستایش و آسایش هرگونه وسزاوار انستانی،

 کندمی وتصتتور . ریزدمی پی را خود آتی وآرزوهای آمال کاخ چنین تصتتوری

 .اوس، هم آفرینش اصلی کانون که

د و کنمی زدائی انسان است،، که خود تصتورکردن کانونی همین عل، به          

استتاس ستتردمدارن  دینی،  بر .داندمی  مباح را  خودی استت، غیر آنچه هر خون

از  هر  تا ه اقشتتار مختلف را ابزاری کرده اند، همین تربی،  در توده هاستت،، ک

 متوسل شدن به آنها ،  سر از تن غیرخودیها ، جاکنند. گاهی با 

>< 
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 ... 41سخن 

 .داش، خواهد نوع بشرهم، وجود باله، هس،، هوا که زمانی دارم، تا یقین        

 ازعقال اس،. وقتی شدن ها، غافل احمق حال به اوضاعی، نگرانی چنین یک در

 انگر اینقدر  ، درآنم من که ای جامعه در آدمی  های لذت  ترین ابتدایی حصول

 وخیالی ای، خواب جامعه درچنین آدمی، اندیشیدن، برای لذت ،  شودمی تمام

 خود نتیس پیوندهای من، تمام چون کسی وقتی اس، طبیعی این .بود بیش نخواهد

قطعا، با  پیودندها را، ترین آن تعریف قابل کند، حتیمی پاره و حال باگذشته  را،

 ن،نهم دانند،کهاین جماع، نادان نمی .نیز  روبرو  خواهدشد اطرافیان رفتاری کج

 خدا مناتما  ام تا حماق،ام،  و نه از بهر سودکام .  بلکه  آمدهآمده نام از بهر کسب

فرزند!  بسی  جای شادمانی اس،، که روزی خواهیم مُرد؛ آنان که کنم.   را، تمام

 ی آیند.نمی خواهند بمیرند،  هرگز به دنیا نم

>< 

 ...        44سخن

 مقطعی احستتاستتات و  بروز وخام،  نستتنجیده عواطفِ  برای که ای جامعه        

عقال و  برای زمانی اندک  در استتت، مجبور  کند، نمی معین  حتدودی خود

 کومتیح .ببیند تدارک مخوف های وستتیاهچال پر تعفن های زندان متفکرینش،

  بینصاح و متفکرین  از نفر آن، یک  ها، درزندان اجتماعیش بزهکار از هر ده که

 .  اس، کرده روش پیش از را بودنِ خود الهی تکلیفش اس،، قلم

>< 
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 ...       42سخن

 از اشین  نوظهور، عقاید با مبارزه و ستتیزی بیگانه سترچشتمة مواقع بیشتتر در     

 نچنی به   ایم توانستتته ما مل، واقعاً  استت،. آیا خِرد از بلوغ آدمی دور ماندگی

 کبارهی به را جهان تمام  حاضتترند ما   حاکمان بینیدکه نمی مگر  برستتیم؟ بلوغی

و  ؟ بکنند د دار در دین ریشه خودکه لوژیکی ایدوئو عقایدِ سنتی، وتفکر قربانی

 نیدک فهم را معنا  ندارد.  اسارت  دارد شتهادت که ملتی:  که کنندمی تبلیغ مدام

 یتفکر  چه  این. شتتودنمی استتیر خواهدمی را مردن که ملتی . گویندمی چه که

 نآنا به را زیستتتنِ  خِرد با شتتهام،ِ  شتتهادت، انتخاب بجای شتتودمگرنمی .است،

 گیفرهن صاحب ملتی اگر.کنند انتخاب را مرگ نشتوند،  مجبور تا. داد آموزش

 باید د، چراباش فکری کامل بلوغ دارای قومیتی و آزاده تفکری و منسجم و  پخته

شتود  با مردن  به آزادگی رسید و چگونه می . برگزیند را مرگ ، زیستتن بجای

 کندیم خود بقاء قربانی مرا انسانی ارزش و مرا انسانی هوی، حد، این تا کهدینی

 تواندمی معنائی انسان، دین، چه حضتور بدون  اصتال  .خوردمی درد من چه ، به

 ر، خدانباشم، دیگ خاکی کرة این بر روی  انسان، منِ که وقتی  باشد. اصال داشته

 .باشد داشته تواندمی معنائی وتعریفی چه

 ةدراندیش آیا خدا .کند تعریف او را که بدون وجودِ خرد انستانی، کیست،         

 . من ،اس نشده  تدوین  واحشام چهارپایان برای دارد؟  دین  تعریفی بزغاله گان

ان، انستت. باشتتند کرده تدوین دین او، کتاب برای که شتتناستتم نمی را اِنعامی هیچ
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 راهایچ سردرگم کالفِ در را خود سرگشتگیهای کرد، تا تدوین را دین کتاب

 خون سرخی ، تاریخ در طول چگونه بینیم، که می و دیدیم  اما .کند مدون هستی

ه و شد جاری  خاک اوس،، بر خود دس، کتابهاکه ستاختة همین توستط به  او،

  شودمی

>< 

 ...          42سخن 

 نوع ز هرا جامعه قطعاً  گیرد،می پیشی برشعورش ملتی فربه  شتعارهای  وقتی     

 ایبر  از جوامع، سلک این مبلغین درکالم عموماً .شد خواهد تهی انسانی خصال

 قابلغیر  آستتمانی ازمفاهیم پوچ،  و تهی شتتعارهای این دادن جلوه العاده خارق

 که مُهری . شتتتودمی شتتتایانی های نیز استتتتفاده دارد الهی جنبة هضتتتم، که

 را حقیق، قام،  باشد، شتده نازل مَمهُمور امور، برای ازغیب،

 شکس، . خواهد

>< 
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 ...       47سخن 

 واهیدخمی  آن حکومتی  و دینی حاکمان که کنیمی  زندگی  جائی در وقتی     

 را ستیزی هبیگان باید   خود، سالم هوی، کسب برای که  بفهمانند حاضر  نسل به

 دهد. می  تعلیم را زدایی انسان به چنین نسلی، مشق نه کند، مگر خود پیشة

 تنخویشتت به دادن بهاء تا با   داد؛ حاضتترتعلیم نستتل به قدم؛ اول در که باید      

و حرم، انستتتانها را در  . بگیرد جتدی  را خود فرهنگی تربیت، ریشتتتة خود،

 هرکسوتی وعقیده ای محترم بدارد  .

 بی و خود باختگی خاطر از ما ، به تاریخ در طول بیگانگان استتتفادة  ستتوء       

 این  مذهب و دین هم، درکتاب آن تعلیم متاستتت،،کته و نتادانی متا؛ خردی

 .  شده اس،  بینی سرزمین،پیش

 عورِ؛ و ظرفِ ش باشیم و مطیع  بر؛ رمانف عنداالقتضاء که ایم کرده عادت ما       

 آنان بودن  قیم پیش از که کنیم حواله کسانی  دست، به را، همواره خود انستانی

 . خود،  پذیرفته ایم امور زندگانی در را

 استت،و ستتی فرهنگی استتتعمارگران خرد نوع به کردن نگاه جای به که ملتی     

 هترب بینند، سرنوشتی می تعلیم را آنها دهانِ به شدنخیره  وخارجی، داخلی بازانِ

 .  داش، نخواهند از این
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 نشان او به را ماه انگش، با وقتی که است، کستی احمق: گویدمی چینی مثلی     

 .  کندمی نگاه را انگش، ، ماه به کردن نگاه جای به دهیمی

 را ام انستتانی منزل، که شتتویم، خیره انگشتتتانی به مدام تا ایم کرده عادت ما      

 کرده کستتب مهارت در شتتعارگفتن حد این تا که ملتی !  فرزند . اند رفته نشتتانه

 اختیار شعورش در ابراز برای کافی ابرازی بایدکه شعارهایش تحقق ، برای اس،

 وی لکهب نداده اند، او قرار اختیار ابزار را در این تنها نه متأسفانه باشد. که داشتته

 این کامال طبیعی استت، که چنین . اند کردهتهی  نیز، فطریش های داشتتتهرا از 

 ودامنة تر، کلف، شتتتعتارهتایش از پیش، بیشتتتتر هر روز شتتتعوری، بی ملت،

 .ترگردد  کوتاهشعورش

>< 

 ...       41سخن

 خود هب اطمینان نمی بینم ، با را سیاستمداری بخش رضتای، خندة وق، هر        

 ردنگ به را بردگی و بندگی قبول فرد، توده، قشتتتروقومی، بازکدام گویممی

 اس، کرده مزمزه خود را شتدن مصتلوب درد  بینوایی  بیچارة پذیرفته.  ویاکدام

 اس،. نشسته رضای، خندة ، ناکس این لبان بر گونه این که

 بخش رضتتتای، هتای خنتده ملتی، کته بیچتاره ملتی، و روزگتار بته بتدا       

 . کند ملی تلقی را، مظهرآرامش برخود حاکم سیاستمداران
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 مپرستتمی خود از نگرانی با بینم می را ستتیاستتتمداری خندة رضتتای، وقتی      

 ستینآ در استتعمارمان و تخمیر برای را ترفندی گر، چهحیله روباهان این دوباره

 کشندب  باور این به مرا،  تا اند، کرده ای واسطه را لبخند چنین این پرورند. که می

 .  برسانند خیری من به خواهندمی که

 هب ، کند حفظ برستتانند خیری من به خواهندمی که مرا از شتترآنانی خدایان      

 .  باشد سیاستمدار خیرِ  یک خیر، این اگر خصوص

 مه مداران  از تبار دین ستتیاستتتمدار، و ، از خَیّری خَیّر این ، بدتراین که و       

 جنایتکار این رفستتنجانی، هاشتتمی های خنده قدر به رنجی هیچ باشتتد. امروز،

 ریاس، زمان در را وارستته انستان ها صتد که.کندنمی زخمی تاریخ، مرا بزرگ

 انایم هستتتند، که قوم، تبهکارانی این .کشتتیدند خون و خاک وی، به جمهوری

 شد. خواهد مفرط دچارگیجی آنان، قضاوتِ اعمال شعورِتاریخ، در دارم،

>< 

 ...    49سخن

 الیلد تنها ، اقویا برای قدرت و شهوت و رفاه کسب: گف، می بزرگم پدر       

 اند.واال بخشیده سامان را اعصار قرون در های هستتندکه جنگ پستندی محکمه

 باقی جهان و تا  شتتد. نخواهد نیز دفن او با و استت، آمده دنیا به باآدمی حماق،

 .  بود خواهد هم حماق، اس،
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 .خواهدشتتد تقوی،  احمق و شتتهوت جویی هستت،، حماق، طلبی قدرت تا       

که رنج  عقال،  ارزانی .کنید پیدا  احمق اصتتتالح برای ای کنیتد چتاره ستتتعی

 خودشان  باد . 

>< 

 ...    21سخن

 ندارد انامک شودمی خالی تانک یک بنزین مخزن وقتی:  می گف، پدربزرگم  

 ا،کهآدمه امابیچاره کند، وادار حرک، به رزم میدانِ در اورا بنزین از دریایی نوید

 هبا کول  بازان  و ستیاس، دین مداران  پوچ  هایوعده تحقق انتظار در عمر یک

 خواهندمیرند و باز نمیومی نهند می لحد ستتر برخشتت، بردگی، و از رنج باری

 این زا زمانهیچ  هم تراین که، آیندگان  و جالب ا ند خورده  فریب بفهمند که   

 هک هم بار یک برای ها آدم چرا دانم نمی من اند. نیاموخته درس عبرت ها، بازی

 دتاشای. دهند تنزل جنگی تانک آن حد تا الاقل را شتعورشان خواهند نمی شتده

 نانآ به خواهندمی که را آنانی فریب قدر این و گردد حاصل کارشتان در فَرَجی

 .   نخورند  برسانند خیری

>< 
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 ...      23سخن

 وقحق آن، به توستتل با ای پتیاره هر که نیستت، مفهومی پدر، آزادی عزیز       

 .کند  راپایمال ورزان خرد

طلب،  حکوم، گان پیشتتته ثروت  و زورمند  دول، مردان که جایی در       

 تابتاک اس، مجال چه را قلیل اند،  متفکران کرده خود مطامع  ملعبة را آزادگی

 باشتتد، واراستت دیکتاتوری نظامش برشتتالودة که ای جامعه در .کنند تکثیر را فهم

 دارند اشتتراف نیز امور همة بر که قاریانش دربیان توانمی را هرستتخنی حماق،

این  هچراک .هویداس،  بیانشان کریهِ  چهرة فریب، از رنگ چگونه کرد، که فهم

رارحقیقی، اَس کنند، در سِتر حقایق  اِصترار برافشای اینکه از جماع، پقیوز،  قبل

 .کردند کسب مزورانه تبحری

 او را عمل جستارت زیرکانه، که است،، باستکوتی این در مردآزاده صتالح       

 رقاص بوزینگان حمتاق، در جمع کنتدکته ستتتعی همواره  ستتتازدمی متجلی

 .  کند قلمداد خود برای امتیازی را خود ماندن  دیکتاتور، گمنام

>< 
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 ...          22سخن

 از شتربی  ظالمین   خون  به  آزادی نهال که تصور این : گف، می بزرگم پدر      

از  بیشتتتر تاریخ  مظلومین . استت، بزرگ دروغ یک دارد، جداً احتیاج مظلومین

 .  ظالمین تا اند رسانده خون آزادی نهال به هرکس،

 ای زیرکانه حیلة و استت، عبارت یک خود آزادی واژة  ابداع  بهانة : که چرا     

خ  ابداع تاری همیشة بند قداره ظالمین دس، به که است، ای بازیچه  نیست،، بیش

 واژه  این اب رفتن وکلنجار گرفتن بازی به با عمر طول در چند مظلومینی شده ، تا

 نظالمی ستترگرمی مایة چندگاهی بتوانند  کشتتند،می آن پی در هوارهایی که و

 . نندک دعوت پرجنجال  سرگرمی یک سفرة به را ، وآنان آورند فراهم را مبتکر

 دانس، نخواهند  آیند می گرفتار آزادی ورطة  وهم در  که گانی بیچاره آن      

 . رندآو فراهم را واژه این  اربابان سرگرمی  مایة  که بود خواهند قادر کی تا که

>< 

 ...        21سخن

 هاروز را مل، از عظیمی  تودة توان می امور کردن توجیه سرزمین، با این در      

 با  بتوانیم که  استت، آن شتترط .کرد میخکوب خود، برجای ها ستتال و ها ماه و

ه هیچ ک. شویم مسلط امور مسند بر روز ، یک فقط  پسند، محکمه دادن توضتیح

 احمقی برای شنیدن توضیح تربی، نشده اس، . 
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>< 

 ...        24سخن

رس، ناد  دربارة  را کس هیچ ، ستنتی جوامع در پیران حاکمی،ِ درازِ پیشتینة     

 یشتتةر دالیل بهترین از یکی خود این و  اندازد. نمی تردید  به  بودن عقایدشتتان

 از  نیز ما حاضر جامعة ، که شودمی محستوب گرا ستن، جوامع اضتمحالل خطر

 . باشد تواندنمی مستثنی قاعده این

 فتوا کسب به متوسل ، خود انستانی های رابطه ترین ستاده برای هنوز ما وقتی     

 نمی رتصو آیا اس،، شتده کتابشتان فستیل هاست، قَرن که شتویممی  کستانی از

 حاصل ای درجامعه عموماً  ذهنی، سکون  شد؟ نخواهد از این ما بهتر وضع کنید

 یفرهنگ شتترایط از وستتیعی حیطة در را خود حاکمی، ستتاالری پیر که شتتودمی

 را نکرد فکر زحم، که ایرانی مقلدگرای جامعة و مل، . باشتتد گستتترده جامعه

 جوامع این از یکی  استت، هوارکرده خود زمان فستتیالن دوش بر عنداالقتضتتاء

 . ماس، روزگار بدبخ،

 بایداجتماعات   را بدوی  جامعة   استت،،  بَدَوی جامعة    یک  ما  جامعة          

 میاندر نیاکان میراث ، یا ها سن، اجتماعات  این در  که  چرا  نامید، گرا  تقدس

 ابخشتتودنین گناهی آنها طرد یا   تغییر ، که گرفته قرار آمیزی احترام عاطفی هالة
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 کند؛ قیام ها ستتن، شتتکستتتن به تقدس این در شتتود، و هرکسمی محستتوب

 . شد خواهد سخ، عقوبتی مستوجب

 یبررس و نقد مورد  اس، شده ممهور قداس، مُهر به که را شودکسیمی مگر      

 ملتی ما که اند، چرا دنیا  آمده  به بدبخ، تاریخ  درطول متا ملت،  . داد قرار

 را، توهمات وخرافات ما خِرد خوراک  لوح. و ستتاده گرا ستتن، بستتی هستتتیم

 از همیشتته  ، گرا ستتن، و ستتاده اجتماعات در انستتان زندگی .بیند می تدارک

 به دارد، که را توانش نه و تواندمی نه ملتی چنین . استت، ستترشتتار تابوو  تقدس

 از دس،ِ حماق،ِ را بدهد،وخود نشان خوش متمدنانه، روی و انستانی ارزشتهای

بخشتد. چنین  جامعه ای،  مدام مستتعد جدال است،، و جامعة مستعد  نجات خود

نِ چنین جامعه جدال، شتعوری به توسعة  فهم  نخواهد داش،.  حذر کنید از کسا

ای که خردشتان ، جز بر مبانی خون ریزی و کشتتار، هیچ تعلیم انستان سازی را، 

 در باور خود،  باور نخواهد کرد .   

>< 

 ...      22سخن

  را گفتن شوری بر مرگ امروز، که اس، نکبتی  روز دوست، عزیزم ! عجب     

 .سوارکرد مردم این  اذهان خمینی، در

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


133 

 

 همیشة گهایتفن قوارة را، که بی تنان به پوستین   تباِرِ این کند لعن،  خدایم       

 زاینا بیزاریم که.استت، رفته نشتتانه  را ستترزمینم قلب  ، شتتان نفرت باروت پُر از

 خرس همچون قومی که  .استت،  تاریخ همه  درازای به الشتتخور، خوارانِ الشتته

.  استت، ستتپرده  دل  خواری مرده به کفتاری همچون کشتتند، ومی خرناستته

 بزک خِردآدمیان را، جان  یشتتان مائده  که، ستتاالدِ هستتتند خوارانی آدماینان،

 ود،خ نامِ ای توده حزب های، باتوله درکشورم،  سالهاس،  خُوکانی،که .کندمی

 پوزة کثیف وق، هیچ من .اند هاکرده حیله ستتترزمینم خونِ مکیتدنِ درکمین

 انمزور این .تصورکنم توانمنمی انسانها  خون  بدون را،  زاده استتالین روستهای

 هیچ خود، از طعمة  بلعیدن خال، در خط خوش ماری همچون  همواره، پلید

 این  گفتن شوروی بر  مرگ که ، پائید نخواهد  چیزی. کنندنمی  حذر ای حیله

این  بجی به را کشیده مذل، خاک این  ثروت تومان  ملیونها ، بیسواد نادان مردم

 تکه تکه عنقریب را خزر  دریای  و. کرد خواهد روانه خِرستتهای  خون آشتتام

 ذهبم فریبِ مردمِ این گفتنِ شوروی بر مرگ آنروز راکه بینم می. خواهندکرد

 خورد،می خوراک همیشه، ازآخور حماقتشان شعورشان که نادان،  خوردة ودین

 ها زودی  این به ،  آنرا تلخِ  طعمِ بود، که خواهد عظیم بس روستتها نعمتی  برای

 برشتتتوروی مرگ این  پشتتت، در ، بینم می  .فهمید  نخواهند  نادان مل، این

 بس اند، خطری داده توده، رواج حزب شتتدة ظاهرمستتلمان به رهبران گفتنها،که

  آن خطر ادراکی ندارم .. نوع  فهم هنوز به  که اس، نهفته  وطنم برای بزرگ
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>< 

 ...       22سخن

 حس اب دیکتاتور، که روزی تا کندنمی تهدید خطری خِردپنهان شده را، هیچ     

 اوگوش غاتیتبلی بلندگوهای از  فشرده تزریقات به تو که بفهمد  دارد غریبی که

 چنین در . ای داده دست، از او اراجیف به را خود شتنیدن تمایل . و دهینمی فرا

 هک شتتد خواهی خطری تو، خود بلکه بود، خطر،  با توخواهد تنها  نه  اوضتتاعی

 شد. واهدخ توصتیه ممکن، شتکل ترین شتدید به دیکتاتور توستط تو از اجتناب

روشن  ار تاریخ کرده گان تبارگم این قرمز   چراغ  مبادا تا  ، فرزند  باش  مراقب

 کنی، که جان، را در چهار سوق حماقتشات ، شقه خواهند کرد . 

>< 

 ...          27سخن

، که  هس، فهمیدنی که دانستممی باید چرا   که اندیشم می خویش با گاهی      

 قهطب را کلمات خاصتتی وستتواس مفهومی، با بیانِ  برایِ تا امروز مجبور نباشتتم

 هرچقدرهم آدمی صتتتبوری . قرارگیرم مضتتتحکة مورد  مبادا، کنم، تا بنتدی

 بوریص قدرت ناالیق، ، و تزویرخواصِ عوام حماق، پتک باشد، فشار پرصالب،

   شکاف،. خواهد را او
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د، هیچ دار حاکمی، دلبسته، عوام وابسته، وحماق، خواص حیلة زمانی که تا       

 . متبلورکند  را خود حقیقی بود، تا انوار نخواهد قادر ، انسانی خرد

>< 

 ...       21سخن 

 کلش  درختی  حقیقتاً  را ما انسانی هوی،  شجرة   : گف، می بزرگم پدر        

 نهات ، بودا و زرتش، ، دانممی من که آنجا تا. بخشدکه شعور نامش داده اند می

 طمع ، افکارخود دوام خود،و عقاید تحقق تاریخ، برای طول در بودند،که کسانی

 . نکردند هیچ انسانی خون به

>< 

 ...        29سخن

 و بگیرید عبرت ، درس درآنم من ، که امروز نستتل حماق، از !  آیندگان ای     

 ، را ملتی ودشمی چگونه کنید،که تماشا باز مبادا ببینید، که خوب مرا زمان تاریخ

 نه و ل،مستق هویتی با اس، االغی نه مبدل کرد، که بی خاصتی،  ای پوزه خر به

 بازان ،سیاس وخرستندی رضتای، که است، قاطری بلکه . معلوم هیبتی  با استبی

 .  اس، داده ترجیح خویش انسانی هوی، بر سوار را، دین

>< 
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 ...        21سخن

 مایة که ای اندیشتته معنوی، به توستتل با عوام ستتاختن فرزندم !   شتتادمان       

 عوام هک را آنهایی همة ، کنممی توصیه شما به  . اس، دشوار دارد  بسیار عرفانی

 ات که بیاموز،  چرا داشتتتن رستتم دوستت،  ، شتتأنشتتان خور در ای تحفه با دانیمی

 هب را فهم  کلید توانس، نخواهی تو ،  و بود خواهد هم ، احمق باقی است، جهان

 .  ندارد دانستن  برای اصال ،  شعوری که کنی حواله کسی به راحتی

>< 

 ...        23سخن

  ودِس از آنان  که فاضالنی و  استادان حرم،  فرزندم   : گف، می بزرگم پدر      

 احب،ازمص ای جامعه وقتی:  که چرا باشد. کنی را بستیارداشتهمی کستب معنوی

ر دچار ستت بامل، نیز در ارتباط فاضتتالن شتتد،  و نصتتیب بی خود مل، فاضتتالن

 نطر  از زمتتان طول در ملتی چنین قطعی  و تجزیتتة فرهنگی افول  خوردگی،

 .  شد خواهد مسجّل اخالقی

>< 
 

 ...      22سخن

 :نویسم می ذیالً که بود مانده ذهنم در جایی از مطلب این      
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 ه، ک آمده وجود به جه،  این از،  احترام جمله از تشریفات  انواع   ! فرزندم      

 احترام  هم به  جه،  این از مردم امروز  . انستتانها شتتود  قلبی محب، جانشتتین

 مردم از کثیری وعدة  باشند. داشته دوست، را یکدیگر توانندنمی که گذارندمی

 اندازه، زا بیش وتواضع زیاد،  احترام وسیلة به  را، خود ازکینة ناشی های نیزعقده

 ا،ه توده حد از بیش تواضتتع کنممی تصتتور اصتتل همین روی . دهندمی تستتکین

 .   آنهاس، کینة نخوت، وعقدة نشانة

>< 

 ...       21سخن

 مجامع در مدام دانستتت،، که باید حکومتی را، حکوم، نوع ترین مبتتذل     

 .رساندمی تصویب به  جامعه، اصالح برای عمل،  غیرقابل خود، قوانین قانونگزار

 قایب برای زمان در طول اس،، برخوردار  حاکمیتی شتیوة از چنین که حکومتی

 دیکتتتاتوری برشتتتیوة را خود بقتتای  شتتتالودة بود، کتته مجبورخواهتد خویش

 داثاح  .نماید راتضمین خود دوام توانس، نخواهد الوا  استوارکند. واستبدادی

 آن کشتتوری استت، که ترس از خردمندان، امور عمرانی تنها  ، زندانها توستتعة و

مجال بقای دیکتاتور رابریده استت،. درنظام های برده  پرور و دیکتاتور،  اهداف 

ستوار اس، . احکامِ سلطه گر، بر  مبانی افزایش هر چه بیشتر  نیروی کار  رایگان 

 ازدیتاد  جمعی،  ترغیتب  بته ستتتلطتة  خود را،  تحت،  نظتامی کته ملت،   هر

 کندمنظوری  جز تربی،  نیروی کار  ریگان و مطیع  نیس، . وقتی رهبر  ملتیمی
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پرداخ،  جوائز و  با   همچون  ایران ،  به شتتیوه های گوناگون ، ستتعی دارد که

سعة ویفزاید،  بی آن که به تربی،  و تبامتیازات ویژه  به جمعی، زیر ستلطة خود 

شتعور جمعی توجهی داشته  باشد،  هدفی جز احداث و تدارک مُهرهای ابزاری 

 و در اختیار داشتن  دیواری گوشتی  برای مقاصد برده پرور  خود  نیس، . 

>< 

 ...       24سخن

 زادآ مغزها از بیش را ها دس، ، است، توانستته قانونش که ای جامعه تکلیف     

 رای، د جامعه و حکوم، چنین نهائی سرنوش، .  مشتخص اس، قبل  بگذارد از

 .  هیچ  نیس، تجزیه و جزسقوط چیزی زمان طول

>< 

 ...       22سخن

 ویر بر را  خود کلیدی  فرهنگ و قوانین  تا  کرد عادت که کشوری و مل،     

 مدنت مگر. کشتتید خواهد نابودی به   را خود تمدن قطعا  کند، حک دینی الواح

 ابودین به  فریبنده،  دینی باورهای همین پناه در مل، این هزارستتالة چند فرهنگ

بر   ،تی که  امور حیات انسانی  خود رامل  .است، نشتده مبتال  بازگشت، غیر قابل

زنند، امیدی به رستتتتگاری وی نباید استتتاس کتب  تاریخ  نگاران  ادیان رقم  می

 داش، . 
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>< 

 ...       22سخن

 اس، حس یک فقط  خوشبختی، .ندارد ومعینی مشخص خوشبختی، مصداق     

 کستتوفی که پنداری کند، می نهان در خود ای لحظه را، برای ما نامالیمات  ،که

رود. موجودی که خود را نیز می خوشتتبختی رف، که  ستتوفک.استت، داده روی

ت رای تعریف  نامالیمابه حتم  بانی  نامرئی کرده استت، ، گرفتار توهمات آستتم

خویش، متوستل  به مهمالتی پر از  اوهام خواهد شد . خوشبختی، در  اطاع، از 

خواهی حقیقتا خوشتبخ، باشتی، سعی کن  به خوش فکری اهلل نیست، ، اگر می

 عادت کنی تا شعورِ خود را تقوی، کرده باشی .

>< 

 ...      27سخن

 نید.ک تردید پیامش رسال،ِ در ، شودمی تشماماست آن از خون بوی که کتابی     

 مشکل ستیب می یابند  پرورش معانی فقر با که هایی توده حقیق،، به این تحویل

 ریزیرنامه ب با در دنیا  که کرد، انقالباتیتفهیم  ای توده به  شودمی اس،، چطور

 ندارد، چرا آنان حال به ستتودی هیچ  شتتود،می طراحی چندگاه قبلی، هر از های

 با  ختاری طول در دارند، که کلیدی شعارهای درتزریق سعی انقالبها این همة که

 .اس، شده عجین آنان نشدة برآورده انتظارات
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 سنفو  شتتده  پیشتتینیان استت،، که باعث  ها از تاریخ توده آگاهی این عدم       

 ای، افتهنی تحقق مضتتامین از پیروی به  بستتته، وگوش چشتتم مل،، یک میلیونی

  شوند. اجیر طلب قدرت سیاستمداران مقاصد برای

 ولط را، در سیاستمدار یک یافتة عملی تحقق های وعده از مورد یک فقط       

 خود انسانی های شالوده تمام بر من کنید، تا بازگو من برای نمونه عنوان به زمان

 . کنم تردید

هیچ حکومتی بتدون چنگتال تیز جتانور دروغ ، نمی توانتد دوام  یتابد. وهیچ      

 حاکمیتی، بدون جانور بیشعوری  قوام  نمی گیرد . 

>< 

 ...       21سخن 

لمداد برای خوشبختی خود ق بهانة را دیگران هوادارِ دیکتاتور،  بدبختی وقتی     

ند ک وارده برخود را، جبران مصائب شیوه، تالفی این به خواهدکند، قطعا میمی

تواند استتت،، نمیواال هیچ،آدم تربی، شتتتده ای، که طعم انستتتانی را فهم کرده.

 هوادار دیکتاتور باشد . 

ه ب  امتیازات ویژه،   دادن با  ایران،   ذلیل، همچون جامعة وقتی در جامعه ای        

ان در به خدم، گرفتن  آنکم ستنی که بعضتا شانزده سال بیش ندارند، و با  افراد

ور ما به  آنان؛  هویتی کاذب  با تحویل  ستتپاه پاستتداران،  و نیرویهای  نظامی و 
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ین چن  در را،   که گورِ کرام، انستتان باید   ،کنندحکومتی  خود را  اصتتالح می

 جامعه ای  از  قبل کَنده  باشند .

>< 

 ...       29سخن

 بودن اس،، عاقل احمق دس، آن برندة های برگ که ای جامعه پسرجان،در      

 زدیکن کشی خود به را تو که است، ای وستیله ، بهترین حتمی باخ، یک برای

ه ای هر  برگ  برند  .تو باشند مراقب  اینکه از باش، قبل خودت مراقب  .کندمی

که در دست، احمقی مُهر شتده است،،  خون هزاران انستان بیگناه در صتدور آن 

 برگ نقش داشته اس، . 

>< 

 ...      71سخن 

 رابطة چرایی فهم به حوا و به اصتتطالح آدم نستتل که روزی دوستت، من آن     

 بر از خود که هابیلیانی سالم نستل به اطمینان با توانندمی  بردند، پی خود ازدواج

 انجام به که مشتتکوکی هر ازدواجِ  واال، . بیاورید ایمان  گذاشتت، خواهند زمین

 .باشید تهداشت نستل  خود، یقین دیگر در تاریخ قابیلی ظهور به که رستد،  بایدمی

هر وصتتلتی که بر غرائز جنستتی استتتوار شتتد،  دودمانِ بقای انستتانی را،  به تباهی 

 خواهد کشید . 
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<> 

 ...         73سخن

 دارم ه ک فکری با   عنقریب  من  که کنندمی تصتتور  شتتعور بی کثیری  عدة     

 بیچارگان این .کنم تنگ آنتان بر را عرصتتته تتا کرد خواهم چوپتانی ادعتای

 شوم.  ای مدعی را آنان چوپانی من که اس، نمانده های دیگرگلّه دانندک هنمی

 انتقال با ات فهمیدند،می زبان که بُزداشتم شمار،  انگش، رأسی معدود فقط کاش

 چوپانی هانةب به  نباشد، قادر قصابی هیچ  دیگر که کردممی کاری آنها به مفاهیم

 به چوپان لطف که فهمیدند، می پایان  چهار این واگر. کند جدا آنان تن ستتر  از

دکه اما چه سو .نهادند بیابانهامی به سر  اس،، ستالخ به آنان تستلیم از ستر ، آنان

  ضعفِ شعور،  مجال فهم آنان را تباه کرده اس،  .

>< 

 ...   72سخن 

 د چهارموعو بهشتت، تستتخیر گمان به و بنشتتیند  توهمات قاطر بر آدمی وقتی      

 حول در استران و خران  مقام تواندمی کند،  چطور شتاب اوهامش ستوی به نعل

عزیز ! این شتتابی که شما برای رسیدن به دوست، . کند فهم  را خویش حوش و

  بهش، در این مردم می بینید،گوششان را برای شنیدن حقیق، کَر کرده اس، .

>< 
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 ...        71سخن

 دام در که جوامعی در فکر  تک های نظام در برانگیز فستتاد آفات از یکی     

 از ونبیر  پرستتش و ستتلال گونه هر استت، که این آیند می گرفتار فکری  تک

هر  ای شتتده دیکته نظم چنان در طورکلی دانند، و بهمی گناه را خود مجموعة

 وبمحستت نابخشتتودنی گناهی  شتتود آنان فکر  اتاق  متوجه از بیرون که نگاهی

 . شودمی

>< 

 ...      74سخن 

 شدن در انتظارمخدوش باید سپاری، می حزبی دس، به را اندیشه کتاب وقتی     

 یخی انندم به کنید، خالص حزب دستت، از را کتاباین بیایید  تا . باشتتی  نیز آن

 ازسرب آخرین به دس، داد تا صف سترباز اولین دست، به رضتاخان که شتودمی

. ماند نمی برجای بیش مشتی یخ،  بزرگ قالب صف، از انتهای در . برسد صتف

 تاریخ هک پرحجمی کتاب ازیک بینی می کنیبازمی چشم وق، جان، یک پستر

 یا هم ستتطرمانده چند آن استت،، که نمانده بیشتتتر  ستتطر چند  دارد، در خود را

 خودآن منافع  جز چیزی  هم آن آن، که تحستتین  یا و  استت،؛  از حزب  تجلیل

 د.بو نخواهد  برجامعه اش ستتلطه مَحرَمیّ، با در رابطه حزب مقام و توجیه حزب

>< 
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 ...          72سخن 

 ادینی، ت های باور پرتو   خود  را در  بالغ  دختران هوی،  ایرانیها، جماع، ما      

 مخالف، در جنس با روزمرة آنها را عادی های معاشرت حتی ام،که کشیده آنجا

 .ایم کرده تبدیل نابخشودنی گناهی طعمِ به ذهنیشان ذائقة

 در اشدب توانستته قشتر این که باشتیم داشتته انتظار توانیم می چطور آنوق،        

 سیدهر نظرسالم نقطة یک به مقابل جنس با زمان خود در طول انسانی های رابطه

 .باشد

 هم بر استتاس تعالیم فرهنگ دینی ، بامفاهیم ما جامعة پستتران وقتی طرفی از     

 ابنداینی  باز  دختران  با  را خود انسانی  جایگاه  نیستند  قادر  حاضر خود  ذهنی

دختران  اب ارتباط  در  شتترارتشتتان حس که کنیم تصتتور که استت، جایی بی توقع

 .   نکند.  بروز جامعه 

>< 

 ...       72سخن

 یفریبندةعاطف  زیبای  ؛ وکلمات بیهوده  های قرار قول و  تمام جان، دختر         

 اشم ستوی که به ممکن شتکل ، در زیبا ترین شتما اطراف های آدم طرف از که

 در را آن.  شتتما توستتط به که هستتتند شتتکاری هائی حربه ، شتتودمی داده حواله

 اشتتد،ب بیشتتتر  کلمات این عاطفی رچقدرغلظ،ه. کنندمی خود،گرفتار قالب
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. مراقب باش تا جان انستتانی، را ،  قربانی  استت، محرزتر نیز  شتتما شتتدن بازیچه

 کلماتی مهمل نکنی .

>< 

 ...     77سخن

 ناستتزا به ،ترا تو با آشتتنائی بَدوِ در که ،کستتی فرزندم:   گف، می بزرگم پدر     

 تو کردن یقربان درکمین  کاذب، ادبی با کسی که دارد به بسیارشرف  گیرد،می

 .   اند نشسته

  شکارآ تر از  نانجیبان مهلک بسی  ، رفته نقاب در مودّبین ، خطر فرمودند می    

 .  اس، 

>< 

   دام  یک ام هخشی...       71سخن  

 ولی کنم خبر نویستتی هایم  نامه در  ندارم عادت چند ،هر  عزیزم دوستت،       

 خلفای حاکمی، زمان از. دارد تاریخ دردل ریشتته دهدکهمی رخ حوادثی گاهی

 متعلقاتشتتان تمام با ایران مل، همواره  .امروز عزیزدر ایران تا  استتالم گانة چهار

نهائی ترین ابزار استتتعمار  دین،  .شتتد خواهند ابراهیم و تبار او شتتده اند و  حراج

شعبده ای که کاهنان و خاخام های یهودی  در جان تاریخ ریخته  .است، ها توده

 دانم تا هزاران سال دیگر، از صفحات ذهن بشری پاک شود  . اند،  بعید می

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


146 

 

 ینا وکنار گوشتته  در که حوادثی و  اخبار از بعضتتی که نیستت، بد  گاهی      

 و ید،آ به کار شایدروزی  .شود ضتبط افتد، جائی می اتفاق شتده ویران مملک،

 قبلی واماق  از قومی  هیچ  تاریخ؛  گواه به بنا چند،  هر.درد آیندگان نیز بخورد به

 وصخص به جهان های مل، بدبختی  .اس، نیاموخته زیستتن چگونه  درس خود

چیز  ، همه خودمان داریم سعی که است، این های دین زده،  در ستومی جهان ما

 اصتتالً هاین ک رغم علی)  تجربه کنیم درآنیم و مکامی ،که زمانی ستتلیقة به بنا را

 کندیخطورنم فکرمان به چرا دانم نمی (.  دانیم نمی درستی به هم را تجربه معنی

 ریدیگ اقوام زنیم، می فریاد وجود تمام با راکه شعارهایی همین اس، ممکن که

 وزپرس های سخنرانی و اند. زده فریاد و آورده زبان به تاریخ طول ، در دنیا در هم

 را ام مظلومی، ا،ت کنندمی ایراد امروز مداران دین ، و سیاستمداران که وگدازی

 ستتر داده و شتتده،  داده ستتر مختلف اشتتکال به تاریخ در همة ، بکشتند رُخمان به

 جممنس هم با شعارها پناه در چنان مختلف میلیونی و اقشار های توده. شد خواهد

 قدرت و هیجان با ، چنان را تاریخ در شده بارتکرار هزار های حرف و شتوندمی

 تاریخ رطةو در مضامین این کاشفان اولین اینان گویی زنند،کهمی فریاد وصالب،

 . هستند بشر

 اراجیف  همان  ها واژه  این که بدانند  خواهندنمی  چرا  روز  تیره مردم این        

 تهدرگذش آنان مفلوک  پدران بار در زمان هزار هزاران که اس، ای نیافته تحقق

 یادهایفر  این  ثمرة  بلکه استت،. نیاورده بار به ای نتیجه هیچ ، و شتتده تکرار ها
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 بدبختی هب و راگرفته گریبانشتتان ،که استت، بوده ای تازه بدبختی جمعی، دستتته

هشتت،، ب  نوید  با که را آنهایی کند لعن،  خدایم . استت، کرده اضتتافه آنها قبلی

 .  کنندمی جهنم روانة از انسانها را کثیری عدة

  دستتته صتتورت به ،که ها توده داغِ های هیجان و شتتور  این حاصتتل تنها       

 مکک قدرتشان بیشتترجباران در مقام تحکیم به فقط شتود،جمعی، هوار زده می

 فریادی هاتن نه که اس، شده تمام هایی توده نفع به فقط فریادها  این .اس، کرده

 .ستنده کنار فریادکشان جمع در زدنی فریاد هر خود، از بلکه  کنندنمی گوش را

گرخیر و م کند. استعمار در چگونه است، ودیعة  بهترین انستان،که منزل، بیچاره

 اگر هک خورممی سوگند داشته هایم  به.کنند می مشخص برایمان آنها ،که شری

امروز را  های نقل و شتتتعارها و ها حرف این و  بیاید  بازیکی دیگر،  قرن نیم

،  وشاَخ بُزانِ  مانند باز مل، این هستتتم فروکند، مطمئن پوستتیده مل، این درمغز

 ات را ها سخن این ،که کرد خواهند وخیال  شد. خواهند او راهی دنبال به وار گلّه

 نهفته خنس این ، در هستند آن دنبال به که و حقیقتی اس،. نگفته هیچکس حال

 . اس،

 مملک، دراین گذشتتته  ستتال پانزده طول در نشتتویم دور مستتئله از باری        

 روزام  س،،ا شنیدنی جداً. اس، جالب خیلی یکی این بوده؛  اما زیادی خبرهای

شتتتد.و  پخش آوری وحیرت عجیب صتتتورت به خبر این 32/1/72 تاریخ که
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ک ش ، نمودم های وخوزستانی ها اهوازی از که تحقیقاتی طبق نیز آن درصح،

 . اس، کامال درس، قضیه و  نیس، و تردیدی

 ، که  س،ا جزایری ستلمان شتیخ نام به شتخصتی اهواز منکرات ادارة رئیس      

 مهحاک دستتگاه برای قابل معتمدین از و لباس صتاحب روحانیون از شتخص این

 .اس،

 سطح در تنها نه که اس، کسانی از و اس، اهواز جمعة امام هنوز نیز پدرش       

 . اس، برخوردار وسیعی اعتبار از نیز حاکمی، برای بلکه استان یک

 یا شتهری در شتدن منکرات دایره رئیس جامعه این در بگویم که نیست، بد)      

 ی،وحیث ناموس و شرف از اعم ، مردم چیز همه یعنی ، بودن قدیس یعنی استانی

 همان دهد فتوا چه هر. استت، داشتتتن دراختیار را مردم چیز همه خالصتته و مال و

 دلشتتان را کنند و هرکسمی پیچ ستتلال بخواهد دلشتتان که را وهرکس شتتود

 درتق  آقایان این عین دوران صتتتفویه در ایران درکل.کنندمی تفتیش بخواهد

 .  ( هستند بهتران ما و از دارند وسیعی

 وقدرت عزیز، استتتالم مبارک و احکام حمتایت، لوای درجزایری،   این       

 ای فاجعه چنان به مملک،، دستت، دراین کلیدی پستت، این پشتت، ودر حکوم،

 اش یمذهب) غیرانسانی رفتار و شتنیع عمل این گویا. نیست، وصتف قابل که زده

 ، خالصتته داشتتته ، ادامه استت، بوده پستت، این در که زیادی ستتالهای وی(. بماند
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 که شمحرم بستتتگان از یکی با اختالف و  خصتتوصتتی، ای مستتئله  ستتر بر اینکه

 یک رس زیر هم قضیه اصل رود. ومی لو قضیه بوده،  نیز وی شنیع اعمال شریک

 جرم به اصتتتطالح به  در یکی ازخیابانهای اهواز، که بوده ارتش ستتترهنگ زن

 به اورا و شتتتودمی توقیف منکرات اداره گشتتت، نیروهای طرف از بدحجابی

 .گیردمی قرار جزایری آقای تجاوز ؛ مورد نظر مورد زن. برندمی اهواز منکرات

 زگوبا شوهرش برای را مسائل همة وحش، با شتودمی آزاد اتفاق برحستب وقتی

و  گذاردمی درجریان را ارتش باالی مقامات سریعاً هم زن کند و شتوهر اینمی

ود، ب داد لو را قضتتیه  که شتتیخ هم یار دبستتتانی آن. گیردمی باال کار خالصتته

 مامت ، جزایری کند،آقای آی، اهللمی کمک حکومتی ماموران به امر  درافشتتای

 این)  بدحجابی عل، به اهواز های خیابان در نحوی به که را زنانی و دختران

 تحویل  منکرات  دایرة  به ( شتتده متداول ما جامعة در امروز که استت، مفهومی

 یبازجوی شتتدکهاهلل، تحویل داده می آی، روحانی این خدم، به وقتی دادندمی

 بدن از 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  کام و زنان  دختران  این

 جنسی عمل حین در گویا و) است، دادهمی انجام بوده زیباتر که آنها از هرکدام

 ،اس، ضتبط می کرده مراستم آن از هم هایی فیلم زنان و دختران کردن برهنه یا

 ناعامت زن از تستتتلیم خود به این آی، اهلل  یا دختر آن بعتدی نوبت، اگر در تتا

 و اندختر این طریق این به.( کنند  اورا تهدید ها عکس و فیلم کرد، با اینمی

 نزنا و دختران این از هرکدام و کردندمی ستتیرت بی را بدبخ، و معصتتوم زنان
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 در توالیم نوب، چندین در گیری کام ضتتمن داشتتتند بیشتتتری بهرة زیبایی از که

:  ینکها بدتر و بود شده دیده تدارک موارد گونه این برای که اختصتاصی اماکن

 دهکرمی صادر عربی به کشورهای قاچاق طور به را زنان و دختران این هم گاهی

 و خانواده بیچاره . آوردند می چنگ به هنگف، ثروتی هم طریق این از.  استت،

 وجالب کنند. پیدا را خود عزیزان توانستتتندنمی که زنان و دختران این بستتتگان

 دتیم از . بعد کردند می شتتکای، زنان و دختران این نزدیکان وقتی جاستت، این

فرد مورد  از اثری ،که شتتدمی اعالم منطقه انتظامی نیروهای ستتوی از ، جستتتجو

 ختانب تیره این پروندة که وق، همان که صتتورتی در استت،، نشتتده یافته  نظر، 

 جخلی حاشیة کشورهای شتیوخ آغوش در بیچارگان این شتد، می  اعالم مختومه

 گرفته استت،.آخرمی قرار برداری بهره مورد جنستتی متاع یک عنوان به فارس، 

 ستتیستتتم گویندمی که مملکتی در هم آن استت،، ممکن اعمال گونه این چطور

 اطالعات سازمان از شرایطی چنین یک در چرا.  اس، تک آن وامنی، اطالعات

 مسائل این و جنایات این کشف درصدد و گفتهنمی وهیچ  نبود، خبری  امنی، و

 که یصتتورت بوده باشتتد ، در ستتهیم جنایات این در خود نیز اینکه مگر.  برنیامده

 بیاورم را بهتران ما آن، از از یکی استتم ، من و امثال من، اگر نکرده  خدای اگر

 آن.ندکنمی درآستینمان ، چوب دیرشود صتلواتش برود، ویا یادم حضترتش که

 ضاعیاو جنین به بینی خوش. شودنمی دیده ها سال بزرگی این به امر یک وق،

 به نشینیمب .آنوق، ما بیائیم و  هس، نیز احمقانه ، بلکه است، لوحانه ستاده تنها نه

 و طلبانه اصتتالح بلندگوهای و پرطمطراق شتتیپورهای صتتدای به کردن گوش
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 اید.س زهره  می فلک به سر ندایشان روز هر نیز فراوان تاب و باآب که ای خیرانه

 از ورد به ای جامعه چنین در را خود انسانی حقیق، خواستی اگر کنممی تصتور

 بلندگوهای دور از اعتکاف که باید  ، داری نگاه معمول های استتتتفاده ستتتوء

 ندصدچ گذشته سالهای طول دانددرمی خدا. بدانی امور همة بر مقدم را تبلیغاتی

،  بدستت،  این  جرثومه  مملک، این مفلوک و بدبخ، دختران و اززنان خانواده

 فقط دادخواهی  و شکای، برای کنممی گمان امروز .شدند های فستاد ، داغدار 

 محضتتر  مرحومم،  عزیز دایی قول  به هم آن که ، استت، مانده باقی  مرجع یک

ما ش آنوق،. خداس، حضرت مبارکِ محضر  کائنات، کل اداره محترم ریاست،

 زیستن در این مملک، خراب شده می چگونه کیفی، به راجع من اید و از نشسته

 به هک اس، شده قدیسینی ظاهر به مطامع  ملعبة که جامعه این در هم آن پرستید،

و خودِ همان جماع، منفور،  از لذائز دنیوی بهرة   . دهندمی نوید را آخرت من

 س،ا گذاشته وا فردا به اندیشتیدن از مرا درآنم امروز که برند . جهنمیکافی می

 رمگ .خوردمی من آخرت درد چه به ، اس، کشیده لجن به مرا دنیای ، دینی که

 تیوق .رف، بهشتت، به شتتما قول به شتتد، یا وارستتته اندیشتته خردو بدون شتتودمی

 دور ای شتتده تزریق آمیز وهم فضتتوالت نشتتخوار درحال هنوز وتو، من اندیشتتة

 نشود. تکرار تاریخ که دارید انتظار کند،چطورمی تغذیه دین ازآخور ،که زندمی

 ستترخودتان بر دارید فریاد هرچه و فروکنید جانتان چاهِ در را ستترتان و بروید

 .آمریکا نه بزنید،
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کسانی شر از مرا خدایم. باورکنید را صدایتان امواج از که بزنید فریاد قدر آن      

 ظحف بیآموزند را جامعه این در زیستتتن چگونه رستتم و راه من به خواهند می که

 هک برستتانند خیری من به خواهندمی که کستتانی شتترآن از کند مراحفظ کند، و

 .  کنممی احساس پیش از بیشتر روز را، هر شرّشان تلخ طعم

>< 

 ...      79سخن

 انیکودک بیچاره . کنممی فکر این طور من.  باش خودت مواظب  جان دختر      

 از یک .کنند داوری مادرانشتتان و پدر های  نزاع در   تا اندشتتده داده عادت که

 ارندد سعی بیشتر زن،  شتخصی، تاریخی مظلومی، خاطر به مادران عموماً طرف

 ات حفظ کنند، مادر را طرف خود های داوری در شکلی به که بیاموزند ها بچه به

 ورزی تعصتتب به عادت را فرزندان زمان درطول تربی،، غلط شتتیوه این.را پدر

 ،رضای درجلب دیگر شتکلی نیز، به و پدر .خواهدکرد ها درداوری جانبه  یک

 زرگب کودک که بعدها ،  شرورانه های این کشمکش.  کندمی تالش کودکان

 او در هوی، ذهن را غلط های داوری بنیاد دهدمی خانواده تشتتکیل و شتتودمی

 که دانب را این .باشد داشته راحتی زندگی او که گذاردونمی  . بخشد شتکل می

 خود ست،ا مربوط تو به  که چیزی . به تو ندارد ربطی تو،هیچ والدین اختالفهای

 .  هستی مربوط خودت به که بس و هستی تو

>< 
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 ...      11سخن

 خواهدن  اس،، خویش تأیید ستاندن ارتباط با محیط خود، حریص در که آن      

 همة. کند ،در شتعورانسانی خود ، ادراک خود را به شتدن مشترف مزة توانست،

 وشخ را آنانای،که  هر رابطه باشند، شدن به خود نیامده مشرف برای که آنهایی

 دهند، وازمی دستت، را، درآن ارتباط، از خود شتتدن مشتترف نمی آید، احستتاسِ

کستی که به دنبال سروری کردن  بر دیگران .کَنند می دل خود ، منتخبِ مطلوبِ

 اس،،  بزرگی منزل، انسانی خود را ،  فهم نخواهد کرد . 

>< 

 ...        13سخن 

 . استت، من، قهرکرده زخمی تن از ستتالهاستت،،که قَهر، که بزرگوارم !  بدان      

 عزیزترین از ، که به من رخصتتتی استت، چه مرا. استت، نمانده امانی قهر، به مرا

 کوچکم، که، تاب ای بِرکه  من کته .ازخویش گریختم من!  قهرکنم خویش

 ا،مباد استت،،که این از مرا ترس .بینم نمی  خویش، ترا، در مهر اقیانوس تحمل

عاشتتقانه   . دارم پاس ، خویش زخمی آغوش ترا، در ومهر لطیف حریر توانمن

 به شتت،د محبتی، که آتشتتفشتتان تنها!  تنم.  تو ناتمام  گدازندة بگویم، که  ای

 قعش  هایوشعله . ای زده خیش خویش، مهر  تیزابِ به  را، جانم  نشتستتة ستبزه

 نشانده کِشت، وجودم، به جای درجای ، ستوزانی  های الله همچون را،  خویش
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 ط، غو گوری تب  ، که را نشتتستتته  درد به پیر این خواهی،کهمی دیگرچه  .ای

جان خویش،کوچ داده  بهش، الیه منتهی به خویش، محب،  درکجاوة خورد،می

 من، ازآنِ کنی؟ همة پرتاب ازآن، دورتر به مرا داری، که  ستتراغ مکانی  ای.آیا

خود،  الغانةب یقین ای، به گفته آنچه ودرفهم .باشی خویشتن توست،.اگرتو، ازآنِ

 همف اس،، اگرترا، در نماند شکی هیچ  داشتن تو، مرا، دردوست، . بیاوری ایمان

 .  باشد نماند مرزی من،

>< 

 ...         12سخن

 وبیخ شود،عاقب،می آغاز همدردی با که عالئقی آن: گف، می بزرگم پدر      

 هب  عالئقی که آن چرائی و به باش،  فاعل خود درعالئق  .فرزند داشتت، نخواهد

که اگر چنین نکنی ، همة خود را قربانی .کن نظر دق،  با   شویمی  متمایل  آنها

 خود خواهی کرد . 

>< 

 ...         11سخن

 و اوزتج به معطوف تو، تالش  همة وقتی  پستترجان : گف،می بزرگم  پدر         

 نقص یک عمل، این با  داری  ستتعی بدان که  بشتتود ، دیگران حقوق به تهاجم

نی،که ک پنهان درخود را چیزی مبادا .کنی نهان خود درهوی،ِ تربیتی را، اساسی

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


155 

 

 کن، ولو در این فهم، به زیانی کالن دچارتوفهم انسانی خویش .به تو تعلق  ندارد

شتتتوی. تجتاوز بته حریم دیگران،ترا، در تو، بستتتیتار کوچک خواهدکرد. بدان 

هتا، مجتالی نخواهتد بود. فرزنتدم ! کته موجودکوچتک را،هیچ  بتته  فهم بزرگی

 وند.شچک ها،آویزاِن تِن بلنِد تو خویش را در قامتی بلند تربی، کن، تا همة کو

>< 

 ...       14سخن

 توانیمی  چیزی چه به ، دیگر را خودت حتی باشتتی نداشتتته چیز هیچ وقتی       

انستانی که تعلقات خارج ازخویش را در مقایسته با کرام، انسانی   .کنی خیان،

خویش ضتتتعیف می بینتد،  هیچ زمتان فریتب نمی خورد.  من ،  و همتة جهان ، 

روزی تمام شتتتدنی استتت، .  مبادا خود را حراج عنصتتتری کنی که روزی تمام 

 خواهد شد . 

>< 

 ...         12سخن

 راندیگ به خود   زندگی کردن وقف با مها ما آد پدر بزرگم فرمودند:گاهی        

یم، دار سعی خودمان اغناء برای بعد و گوییممی دروغ خودمان فکری حیات به ،

 ربشتت نوع به خدم، و صتتداق، دوستتتی، ایثار، انستتان چون هایی واژه آفریدنِ با

. هیم د عادت ستتاخته خود های دروغ پذیرفتن ، به را ، فکر اینها چون وتعاریفی
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 خواهد، اما مشروط به آن که،فرزندم ، داشتتن صفات نیک ، جسارت انسانی می

با به انجام رستتاندن آن اعمال نیک، در انتظار تشتتویق ازکستتی  نباشتتی . هرعمل 

 خیری ،که محتاج تشویق شد، تشویش را تقوی، خواهد کرد .  

>< 

 ...        12سخن 

 ائلمق   زنان   برای   که حرمتی   رغم علی ،  فرزندم   : گف،می  بزرگم پدر       

 ،باش داشته خاطر به  کنم. اما،به فهم حرم، زنان سفارش می و ترا  نیز  اکیداً، ،

 مایلت نوعی  سیاس،، امور به رغب، مانند ، بهنیز زنان  به مهرورزی  در افراط که

ات احساستوانند  همانطورکه ،  هیچ  زمان،  زنان نمی. خودکشتی اس، به پنهانی

مردانه ترا درجانِ خود فهم کنند. تو نیز،  نخواهی توانس،، حس  زنانة آن را،  به 

 قاعدة حرمتی که درآنند، درک کنی .

پس مراقب پندار وگفتار وکردار خود در ارتباط با  زنان  باش.  غرق شتتدن        

 . نیشتتیبیش از اندازه  در عواطف زنان،  فالک،ِ عاطفی ترا، دردآور خواهدکرد

ت ترا، از نیمة وجود  ؛شودج  فهمی ارتباط با زنان ،  درجان تو تخلیه میکه ازکَ

ی توانکه همان،  حضورِ هوی،ِ زن ،  درجانِ توس،،  متنفرخواهدکرد. تو، تا می

زنتتان را بتتدون توقع ، دوستتتت،  بتتدار،  تتتا خود را فهم کنی. توقع تو از زنتتان، 

زنان،  بیش از آنکه به تو بیندیشند ، به خود   درماندگی ترا  تقوی،  خواهد کرد.
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مشغولند. میل  به زیبائی تن،  در  زنان، و بزک های فریبنده  در  قام، آنان، نه از 

 مشغولی  دل  در  آن روست،،که  زنان  ترا، برای کستب ستود توست،،  بلکه از

ا ر کنند، تا با ستتتتادن تمجید از تو،  شتتتعور زنانة خویششتتتریک می  های خود

، از توجیدتم برای گرفتن  زنان،    گاهی  که باش  فرزند !  مراقب کنند.  تقوی، 

 ر چنیندهند .  دتن در می به هم بستتتر شتتدن با تو نیز،   تمایلی  باور نکردنی  با

نهای، اتصالی،  سخ، مراقب خودت باش، که این رابطه،  همة راهی نیس، ،که 

شروعی اس،  که ترا برای غفل، از خویش مهیا را تمام شتده  بدانی. این  تو آن

ار ن ترا در خود  انتظقربانی شتتتد ، کندزنی که خویش را تستتتلیم تو می کند.می

، که پاس دار،  و حریمشتتان را  به دق، فهم کن را  حرم،  زنان ، کشتتد. تومی

شتعور زنان ، به  حریمِ  فهمِ  زنانگیشتان ،  بستی  بیشتتر از  فهم توس، ، به حریم  

 مردانگی،. 

حریمِ  خود  پذیرا  باش، که، حرم،ِ انسانی خویش را به  زنان را، تا آنجا در      

ی آغاز خواهد شد، که تو، شتی. قربانی شتدنِ کرام، انسانی تو، ازآنجائزخم نکِ

خوب فهم  زنان را، ستتر لوحة همة  اهداف انستتانی خویش کنی.  هم آغوشتتی با

کن، که خود را، در ارتباط با  آنان  فراموش   تا آنجائی فهم  کن فرزند !  زنان را 

 نکنی  . 

>< 

 ...        17سخن
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 آن، یزانم بهترین  هستی، چقدر پارسا که بدانی خواستی ، اگرروزی فرزندم      

قدر هرچ .سپاریدتعهداتی اس، که به خود و دیگران می به شتما، وفاداری اندازة

 ئیتان ساپار میزان همان تر باشد،  به اخالقی کلیدی اصول به نسب، شتما وفاداری

،که دهی، مسئولیتی اس،هر تعهدی را که به قبول آن تن درمی بیشترخواهد بود. 

خواهد کرد. مراقب  باش از  واژه ها، پلکانی  تدارک  نبینی ترا در تو، مقید خود 

 تا ترا به مقصد شَر، هدای، کند .  

 >< 

 ...        11سخن

 دهد.یم انتقام تلخِ بوی هرگالیه ،  گالیه،  و جامعة یعنی  افتاده، عقب جامعة      

انی، انسمراقب باش تا جان، به گالیه کردن از این و آن عادت نکند، که شتعور 

به حتم  زخمی خواهد شتتد. هیچ حستتی به  قدر توقعات برآورده نشتتده، گالیة 

  دهی، جان، را تقوی، نخواهد کرد. هر چقدر توقعات خویش را تنزل

 ...      19سخن

خّص را ما اعمال به چه آن گاهی       یهای با ناشناخته بخشتد، کنارآمدن می تَشتَ

فهمیدنِ ن  . نیز  نداریم آنها،  فهم  به ، بلکه  دانیمرا نمی  آنها ، که   نه  تنها اس،

امری،  دلیتل بر نبودن آن امر نیستتت،.  وفتی نمی توانی چیزی را بفهمی، حداقل 
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حصتتتول  تا . بیاموز عادت دهی ستتتعی کن؛  تا خود را ؛  به دانستتتتن آن چیز؛ 

 شواهدی  نو ،  هر گونه  قضاوت را  به تعویق اندازی . 

>< 

 ...      91سخن 

  نامعلوم ستتتوی به  جز ،  معنایی کردن خیان،  : گفت، می بزرگم پتدر         

 .  نیس، کردن پنهان نامعلوم  را، در آن خود رفتن،  و خود حقیق،

 امگ خواهیممی اینکه نه ، مگر شویممی خارج خود انسانی از حیات ما وقتی       

  . نیستیم بیش ای بیگانه  دیار آن در که بگذاریم نامعلومی  بخش ، به

 حقیق،  در تواندمی زمانی استت،. آدمی کودن بستتیار خود فهم در خائن       

 میان یوارد  باشد، توانسته بماند، که خود حقیق، کند،  و با زندگی خود انستانی

 .ندک زندگی عموم با که نیستت، معنا   بدان این  کند. ولی ویران را عموم و خود

 .شعور انسانی اس،  پرورش ها، سرلوحة حریم حفظ

>< 

 ...   93سخن 

 پستتندیده  ، صتتف، زنان  در طنازی گویم، دخترعزیزم  ! فهم کن تا چه می     

 . مشترک  زندگی یک برای نه اما .ایس، 
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ی م  مطلوبمان، تستتریع با را ما آشتتنایی امکان ، که استت، ای وستتیله  طنازی       

،  برای یک  را خاطر مردی اطمینانِ  تواندنمی طنازی، هیچ زمان  هیچ بخشد. اما

 .کند خودجلب زندگی مشترکِ دائمی، به

 مینیتضتت هیچ  ، گیردمی رنگ طنازی چاشتتنی با  ، بین ما فی تعهدات وقتی       

زندگی کردن مشتترک،  محتاج تعهد اس، ،که  .نمی ماند تعهدها  باقی  وفای به

پله ای  باالتر از عشق اس، .  بدان،  انسانی که متعهد شد،  شعور عاشقانه های او، 

در اوج تکامل خود اس،. بیاموز تا  تعهدی نسپاری، مگر این که،  به اوج خویش 

 رسیده باشی .

>< 

 ...         91سخن

 استت، ازآن نه دارند، کوچک روحی که اییآنه از من دوست، من !  بیزاری      

 رایب فهمی ندارند، که فهمی  هیچ  آنان  ،که روستت، این از دانند، بلکه نمی که

فهمیدن وجود دارد. آدم های کوتوله،  به خاطر قوارة  ناقص خود، جز به تماشای 

 کنند. وقتی کشیدگی قام، جان،،  متعالیآل، تناسلی خود،  فهمی بر امور نمی

توانی حول و حوش خود را فهم کنی.که کشیدگی قام، تناسلی شد، آنوق، می

 درآدمی، دلیلی برحضور انسانی او نیس، . 

>< 
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 ...       94سخن 

خود  حقیق، با توانندنمی بلکه نیستتتتند قادر تنها نه دختر عزیزم ! آدمهتا        

 ذیرپ دیگران، امکان به خود و نگفتن برای آنان، دروغ  چرا که .کنند زنتدگی

 آنهاستت،، چه اعمال شتتاهد چشتتمی فهمند می اینکه محض به آدمها .نیستت،

 کنند.می منطبق ها چشم آن سلیقة با را نخواهند، خود بخواهند و چه

 س،هستتیم، نخواهیم توان زندگیمان محیط با خویش انطباق استیر ما که زمانی تا

 کنیم، ودر فهم انسانی خویش، متبحرشویم . صداق، قرین را اعمالمان

 سارتا هایشان،در چشم اس،،که دیگرانی به ما، اندیشیدن حیات اعظم وقتی      

 خواهد قطعی کردن، امری زیستتتتن، و دروغ زندگی دروغ متاستتت،، در فکرِ

 چهی به چشتتم شتتعور خویش، استت،، جز خویش تعالی دنبال به که بود.کستتی

 .کرد نخواهد خویش جان مدیرِ را چشمی

>< 

 ...       92سخن 

 ررا، د ارزش و یک ضرورت توانستیم، معیارِ ما وقتی من، بزرگوار دوست،       

 ستترمایه  با  داریم حق وق، ، آن کنیم تضتتمین  قرن یک  برای جامعه، حداقل

و ارزش   معیارها آن بودن جِدّی هنگف،ِ ملی، به های هزینه وصرف ملی گذاری

 . ندیشیمها بیا
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 ارزش و حضتتورضتترورت فهم ما، عدم جامعة اشتتکاالت بزرگترین از یکی      

 دیج آیا دانستت، که نخواهیم  دهند،تعالیمی که به ما می با وق، هیچ استت،. ما

 بر هایندکه ارزش این که، این  یا هستتتند،  مقدم ها برارزش ها ضتترورت بودن

مل، سن، گرا و اهلل زده ایران،  نه معنی ضرورت  .مقدمند جامعه های ضترورت

کند. این مل،ِ در طویلة دین تپیده را، نه معنای ارزش را؛  فهم می دانتد، ورا می

بود. دین هیچ تعریفی برای دموکراستتی، هیچ زمان فهمی به دموکراستتی نخواهد 

در کتابهای کالن آدم خور خود، ذخیره نکرده استت،. هرچه هستت، دستتتورات 

الیتغیری اس،،که همه را، یا اهلل گفته اس،،  و یا، رسول و یا رسوالنی که  خود، 

 داند . خود را، فرستادة آن اهلل می

 او صتح،ِ رسال،ِ شتما هیچ  پیغمبری را فهم نخواهید کرد که فردِ ثالثی در       

را گواهی داده باشتد. و عنوان کرده  باشتد، که من، خود،  به چشم خود دیدم و 

خود، ازآسمان آمدند ، و این کتاب می دهم،ک ه اهلل یا یکی فرشتتگانِشتهادت 

 خود را ، رسول اهلل گفته اند وکتابی  ود،این به اصتطالح پیامبران، خ را به او داد.

را نیزکه خودشتان دست، نویس کرده اند، به این  جماع، عرضه نموده اند. این 

 اظهار و نوشته ها و نقل ها ، همه از خود آنهاس، . نه از طرف اهلل . 

 311در این گستتترة کهکشتتانِ  الهی وجود ندارد، که برمن شتتپشِ آدم نام،       

کتابی عرضتته کند. که نزدیکترین کهکشتتانش با منِ  شتتپشِ آدم نام، میلیاردی، 

یک میلیارد ستال نوری  فاصتتله دارد .  وقتی بشتتود باور یک ملتی را،  وشتتعور و 
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منزلت، آفرینشتتتی او را، تتا این وستتتعت، بته فریتب کشتتتانتد، شتتتمتا بته دنبال 

 استقراردموکراسی، برای یک چنین ملتی هستید ؟

ی را هم ، نمی توانید، در حلق چنین جماعتی فروکنید. شتما پوشتال دموکراس     

بخواهی مترستتک دموکراستتی را،  در مزرعة جان آنان چه برستتد به اینکه، فقط 

نصتتب کنی.  شتتما خودتان را نجات بدهید،  قبل اینکه، نجاب، انستتانی شتتما را، 

نند،  اینان کدرمطبخ  فُقَهای دین اهلل،  قربانی کنند. اینها نیامده اند که آدم کِش، 

آمده اند تا آدم بکُشتند. تا مگر بسترشان، و  نعوذ آلتشان،  هیچ زمان، بی سوراخ 

 نماند . 

>< 

 ...         92سخن

 بدان شههمی تو که است، صتفتی پسترم، پرهیزکاری : گف،می بزرگم پدر         

 انکنند،دیگرمی  عرفی پرهیزکار م را  خود آنانی که  همة . بود  خواهی بدهکار

به دیگران تفهیم   تا بدینوسیله بتوانند، همواره .اند را مدیون اعمال خویش کرده 

 کنند.که ما بهتر از شتتماها هستتتیم.  انستتانی که صتتاحب اخالق باشتتد، نه بدهکار

داند که دیگری. حریم خویش را همانقدرمحترم می  نه مدیون  خویش استت،، و

 حریم دیگران را. 

>< 
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 ...      97سخن 

 دهش بخشتیده پیش از آن های خباث، همة گویی که است، دنیایی ما دنیای        

 یخاک ا ند .کرةخورده مجاز ، مُهر خاکی کرةرفتارها در این ترین وقیحانه اند، و

 عده دانم، چطورمن نمی . نیس، پذیر امکان آن وتو، به من دوبارة بازگش، ؛ که

 تباهی هک خبیثانی .آیند در در آشتتتی  از باخبیثان،  توانندمی  و اند توانستتته  ای

حاضر  های شد اگر،آدممی چه .اس، خورده قلم درسطرسطر تاریخ آنان اخالق

ا خودر برتباران رفته شتتتدند و ظلمنمی کار فراموش حد این ختاک، تا بر این

سوس اف ولی نکنند، مکار، اطاع، همیشه ستیاّسان این از تا  کردند؛نمی فراموش

 اتحی خاک دراین نیز، نستتلی از او قبل بفهمدکه نمی تواند نستتل حاضتتر،  که

 مید.کهفه می حتم به  دانس،؛ می اگر .اس، خورده کلف، های فریب که .داشته

شود وقتی ب. خواهدکرد داغ قبل، نقره نستل مانند به نیز اورا ، کورکورانه اطاع،

هشتت، کرد،  بدانکه ، غزال شتتعورِ چنین ملتی را  با فریب  یک صتتلوات، روانة ب

 آدمهائی، سالهاس، که از دش، خردگریخته اس، .

>< 

 ...  91سخن

 باهاتاشت  مدام که بیشعور اس،، درسرزمینی ایران سترزمین کهنه اندیشتان       

. اشتت،د نباید مل، آن رستتتگاری به امیدی کنند، هیچمی را تکرار اغالط با توام
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 رخ،د  جان در زمان  مرور به باشتتند،  تر، کوفته درختی  به  که  ای طویله  میخ

 ایام در دریدنشان شتده، خود هضتم حماق، در جماع،ِ این .شتد خواهد هضتم

 رینموحدت روزی که ملتی .آنان اس،  پرستی ب، بر محکمی است، محرم، گواه

 فهمِ به امیدی  هیچ اند، که شتتده پرستتتی  ب، آلودة  بودند، چنان زمین موحدین

این جماع،،  خدای خود را،  با اللهی  معاوضتته کرده  . استت، نمانده جانشتتان

ن هم ایاند.که نقدشتتتان راگرفته استتت،، تا آنان را با نستتتیه ای مشتتتغول کند.  ف

ها  نمی ه قدری ذلیل است،،که جز  با واسطه قراردادن امام و امام زادهجماع،، ب

 توانند، به فهم خود، فهیم شوند . 

>< 

 ...          99سخن

 که س،ا فریادی تنها داشتن دوس، پدر بزرگ می فرمودند : فرزندم ، فریاد       

 هرورزیم وصف،  .شودمی بیشتر شنیدنش گردد، لذترساتر و بلندتر می چه هر

 کند.می تقوی، درآدمی را اندیشی شفاف ، که اس، هنری تنها

 کنند،می عادت بیان گویی ساده و اندیشی شتفاف به نوعی به که هایی آدم همة

 کافی مهارت ورزیدن درهنرعشق هستند،که سالمی های انستان از دستته جزءآن

 .    اند کرده کسب وحقیقی

>< 
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 ...      311سخن

 خابانت که دارم سراغ مملک، این در که دستترسی قابل آزادی من، بهترین      

 ماس،، که بودن زنده  یا و مُردن شتد، نخواهد روبرو قشتری هیچ اعتراض با آن

 اول نک سعی ، کنی زندگی سرزمین در این خواستتی اگر . کردن ما زندگی نه،

 خواهی می تو، دانستتتتند،که که همین قتدر کنی، آمتاده ازپیش را قبرخودت

 کنند.می حرام اعالم  را بودن، زنده فتوائی، کنی، به زندگی

>< 

 ...      313سخن

 اشاتم فقط ، تا دهندمی تعلیم را مردمانش اس،،کهجایی  سوم دوس، من ! جهان

 س،.  مل،ا محتاج یافته توسعه شعوری به ، دیدن خوب ببینند.   چراکه نه کنند؛

 ل،م کند. شعورِدیدن، برای تعریف خود را توانند نمی  کردن، تماشتا من، بدون

وجود  در این مملک،عقالنی مودبانه و  هیچ راهِ .استت،  زهر بدتر ازخوردن من،

 .آشتی داد با شعور، بیشعوری را،  تا بشود،  ،ندارد

>< 

     ...312سخن 

من، نجس بودن سگ هم درتاریخ فرهنگ ما، خود داستانی اس،.که  دوس،      

می نازنظر علمی؛  مسلمانان از کدامهیچاس،. از دین یهود به اسالم منتقل شده
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ی باشد؛ بیماراگر به انتقال اند.گفتهنجس  سگ راهم؛  اسالمدین  در دانند که چرا

؛ مبلغین بخواهدای ناقل بیماری هستند.اما تا دلتان گونه، بهپرندگان, همة حیوانات

 اسالم در توجیه  نجس بودن سگ؛ سخن گفته اند. درس، مثل مابقی اعمال دینی

خود. دین اسالم اعظم مراسم واعیاد خود را از دین یهود و زرتش، و مانی و غیر 

اریخی ت چه سند ها از سگ؛ بردانم کینة یهودی؛ واقعا نمیآئین ها گرفته اس،، من

ه کنه درآن صفحاتی پش، تاریخ اس،. درهمواره  حقیق، تاریخ، استوار اس،.

 می ارزد.ن پشیزیبه  قوم پیروز؛   تاریخ د.پیروزمی نویس قوم تاریخ را خوانید.می

ورده خ به تاریخ قوم شکس، بدانید،سعی کنید، خواهید حقیق، تاریخ رامی اگر

ضیة کنید. قگونه که باید و شاید؛  فهم؛ آنبتوانید پش، تاریخ را تا سری بزنید.

وقتی  .گرددبه تاریخ حملة اعراب به ایران باز یقینادرایران هم  نجس شدن سگها،

فورا به شما می گوید سگ و   از یک مسلمان می پرسید تعرف نجس چیس،؟

خوک و خون و منی ووو . وقتی به او می گویی من تعریف نجس را می خواهم 

کند و یا شروع می کند به مهمالت بافتن . ایرانی نه مصداق آ ن را ، سکوت می

خیلی از امور، حتی ها برای نشان دادن خلوصشان به پذیرش دین اسالم، در 

 نه از روی اعتقاد، بلکه ازترس جانشان. نمونة هم براعراب نیز پیشی گرفته اند.آن

م که: کن عرضتا قاجار ذکرکرد. برای نمونه صفویه را می توان از دوران بارز آن 

مالیان مذهبِ تشیع  به افراد ثروتمند،که حاضر به پرداخ، وجوهی به آنها نبودند، 

کفر و ارتداد، می بستند، در دوران قاجار مالیان ، این افراد متول را به  وصلةمدام 

بهانة بهایی بودن، به قتل می رساندند. تا اموالشان را به نفع اسالم جیبشان مصادره 
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زمان ظل السلطان، این موارد درتاریخ  کنند .در همین خمینی شهر اصفهان؛ در

ه اد ثرونمند، سعی می کردند با ساختن تکیثب، شده اس، . به گواه تاریخ ، افر

ومسجد و پل و دیگر اماکن، خود را از اتهامات مالیان حفظ نمایند. بدنیس، سری 

ایرانیان . دبزنی اصفهانیکتاب چهارجلدی حیات یحیی، اثریحیی دول، آبادیبه

 اقدام کنند،درمانده درآن دوران نیز برای اینکه جان خود وخانوادة خود را حفظ

تا به اعراب متجاوز، خلوص دینی خود  به سگ کشی در ایران آن دوران کردند

ندکه نمای سعی می کنند تا وانمود  به اثبات برسانند. بعضی ازمورخین غرب،

تا قبل ازحملة  ایرانیها خودشان سگ کشی به راه انداخته اند. دوس، عزیزم !

ان سگ هبانی منزل واحشام خود،برای پاسداری ونگ، ایرانی هراعراب به ایران، 

سگها احترام  به بسیارها،  . ایرانیندکردنگهداری می پرورش داده و چندی را

به یافته  . وگذشتة ایران توجه کنیددرباستانی  یحجاریها به اگر .گذاشتندمی

تنگة  در .رسید به این اهمی، خواهید های  باستانشناسی نظری داشته باشیدشده

 وجود؛ حجاری و سگها مدارکی دال برحرم، به (  گُل فررّ  ) کول فرح ایزه، 

 رحرم، به سگها، به دوران بسیار دو .بین نرفته باشد از امروز تا البته اگر دارد،

 درآن دوران،گردد، حتی دورتر از دوران آشورها و ایالمیها. تاریخ ایران باز می

که .د، سگِ تنومند نداشته باشچندنبودکه  ایران  درباغی و مزرعه ای  ؛خانه ای

. ودحیوانات درنده ب متجاوزان و بهترین اسلحة برای مقابله با  ؛سگ در آن دوران

آن جانوران وحشی که در دیگر و پلنگ وگرگ، و بخصوص حیواناتی چون شیر

حریم  ؛ تجاوز بهسگها این وجود یاف، می شده اس،. ایران فراوان  دوران در
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 وکردند.دفاع می خود صاحبان ازسگها،  این.را کاهش می داده  صوصی مردمخ

رای ب خود عراب درحمله های مکررهای کوچک ا. دستهخطرناک بودند هم بسیار

 زیادی متحمل وخسارات بودند، این سگها درگیر با مدام ،های ایرانغارت دهکده

 نی چوناکارخانة حدیث ساز زبان ازجعل حدیثی  با، نهایتاً کهبوده این .شدندمی

ن شده. تا بتوانند نسل  ای نجس بودن سگ مطرح وامثال آنها،ها  ابوهریره وابودُردا

دن برای درهم کوبی  ها؛ در طول تاریخفتوا ایناز  کنند. حیوان را در ایران منقرض

هنوزهم سخ، ازسگ ها؛ عربصادر شده اس،. امور فرهنگی ایرانِ کهن بسیار

وآب وهوای بدآن سرزمین  چون درعربستان به خاطرگرمای شدید. ترسندیم

دند بو بیگانه سگ، فرهنگ موجودی به نام با اعراب اصال.سگ دوام نمی آورد

برای  ؛را سگ نگهداری از، باعث شدکه اعراب وی جعلی،ااین فت صدورهستند. و

تفاده محافظ، خود اس رایازسگ،ب تامبادا دوباره ایرانیهاکنند. م یحرتمل، ایران 

تواند نجس باشد. مگرخدا، موجودِ نمایند. واال موجودی به نام سگ، چطورمی

کند؛ و بعد اورا نجس کند؟ آن اللهی که موجودی راخلق مینجس هم خلق می

ه خواهدبکارش مشکل بزرگی داشته باشد؛که می می خواند؛ باید یک جای

وکرام، آفرینشِ مخلوقِ خود را زیرسئوال خلق، و آفرینش  خود اهان، کند. 

تاریخِ  وف رهنگِ بشری، تخلیه  ببرد. خرافات و جهالتی راکه دین  یهود، در

ردن ختنه ک اند. هولناک اس،،که به یک یقین حتمی مبدل شدهر کرده؛ آنقد

 که ارزانی جامعة بشری شده پسران و دختران، یکی ازهمین امور هولناک اس،؛

پاک کردن چنین باوری، از ذهن جامعة ادیانِ اسالم ویهود؛ امری . امکان اس،
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 کی از این مصائبن این حیوان با وفا نیز، یناممکن و ناشدنی اس،. نجس بود

 ها از اذهان عموم پاک کرد . بزرگ اس، که نمی شود به این راحتی

 .ددم دفتر دوم مرازع  دمائی 056 ه  سخ، دم ای، خصوص؛ ) هرای توضیح هیشتر

  َ متاسفاد  ادامة مبحث دم دفتراول  ه  دلیل زمع هندی دوشت  های اشوان 

فحة ماهقی دم و .است ام قلم افتاده هوده   گر هرای تدوی،  امری هس مشکل.

 (سخ، مومد اشامه ئرج شده است 

>< 

        ...     311سخن

می  اق برچم قلم بردارند وپاسخ بنویسند،  بجای اینکه این کتابداران دین ،      

 قدرپس بایدآن نوشته اس،، را خداآنها  اگرکتابِ.کنندمتالشی میز مغ دارند و

خواهند با آنها می . اما وقتیکند قانع را آدم درآن باشدکه منِمحکم دالیل 

ند؛ که انتظار داشته باش دورانسانی مرابه بازی گیرند، نبایهای  خودشان، شعمغلطه

ابراهیمی، من صبوری خود را در ارتباط با آنها از دس، ندهم. این وارثان ادیان 

اگر چماقتشان را زمین بگذارند، درکمترین زمان ممکن، کتاب هایشان فراموش 

 خواهد شد. 

>< 
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 ...     314سخن

 خواهدن موظف خود را باشد، داشته اعمال خود یقین صح،ِ به هر مکتبی که      

 دهد.آنانکه، راه بهش، رفتار وکردار خود، به محکمه ای توضیح تا در مورد دید،

دهند، درشتوقی وصتف ناپذیر، برای جدا کردن سراز تن ما، بر را به ما نشتان می

اهند نخو آستتوده را ما زمان هیچ گان،پیشتته گیرند. باله،یک دیگر پیشتتی می

ا فهم کنیم. از نظر متولیان دین، جماع، تا خود، راه  بهشتت، خویش ر. گذاشت،

تح، سیطرة آنان ، بزغاله گانی هستند، که جز به چوپانی متولیان اهلل ،راه به جائی 

نخواهنتد برد. این دوپینتگ کرده گتان اهلل، همة پندار، گفتار وکردارِ خود را، از 

 رکنند، که در ستتتطر ستتتطر آن ، به حماق، نوع بشتتتردکتابی وکتابهائی نقل می

آفرینش، حکم کرده است،.و جالب اینجاس، که خود آن متولیان اهلل نیز، ازمیان 

گرفته گانِ درآفرینش،  انتخاب شتتده اند. این جماع، متولی همان حماق، لقب

؛  دوپینگ اهللدین واهلل؛ تنهتا مشتتتتریتان دائمی دکتان اهلل هستتتتنتد، که مدام با 

وجوهتات  آنتان را  برای خرید  خواهنتد این طور  وانمود کننتد،کته اهلل فقطمی

 داند . معتبر می

>< 
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 ...   312سخن 

 با کنند، خالی را تو و من جیب تا هستتتند،  فرصتتتی دنبالِ به که  آنهائی همة    

ابداع جهانی  نامرئی در شتتعورِ  انستتانی  ما، و نزول کتابی از آن جهانِ نامرئی، و 

را   خود  برده پروی ناتمامِ  اشتتتهای آن، در جان من و تو، ستتعی دارند، تحمیل

کنند. ادیان، تا امروز، جز خشتتتکاندن  بخش وستتتیعی از خردِ تحلیلی  ستتتیرآب

انستتتان، هیچ برای نوع بشتتتر نکرده استتت،.آنتتان کتته دین را برای تعتتالی خِرد، 

توانند در شتتتعورِکالن آفرینش، به چرائی ابزارکارخود کرده اند،  هیچ زمان نمی

فهمی انستانی داشتته باشتند.پاسخ دین، به امورهستی، جزبا  خلق،ِ خود وهستتی،

متوستل شتدن  به مصلح، و تقدیرو قضا و قدر، مقدور نیس،. ادیان برای اثبات 

فرضیه های خود،کشتن انسانها را ،تجویز می کنند. عینیِ، غنی شعورِ را، ذهنیِ، 

یش ، در قالبِی از پنسان راتوهم گرفته اغناء نخواهدکرد. تمامی  ادیان ابراهیمی ، ا

کشتتتد، آدمهتای  مقیتد بته چنین اعتقتاداتی؛ هیچ زمان ، بته تعریف میستتتاختتة

خود را، از دست، خود خالص کنند، و به تعالی انسانی خویش، یقینی  توانندنمی

عقالنی داشته باشند. هرسئوالی که پاسخش، ازجهانی نامرئی و موجودی نامرئی،  

 .فریب خواهد داد شعور انسانی  را شده باشد، اخذ

همانطور که آل، تناستتتلی می تواند غلیان جستتتم را برای نیازهای جنستتتی        

دین نیز می تواند خالء های  نابخردانة ناشتتی از عدم فهم از تعالیم تستتکین دهد، 

 امور را به شیوه ای باور نکردنی ارضاء نماید.  
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>< 

 ...       312سخن

 عمتا ترین مطرود  جزو ریاکاری  ما، جامعة  که درفرزندم،  روزگاری بود،         

 زوج ریاکاری شتد. امروز، به برک، تعالیم اسالم نو ظهور عزیز،می محستوب ها

 دتوان، می ریا و دروغ از بهتر چیزی آیا. اس، شده ما جامعة های متاع ترین ناب

به ستتتقوطی حتمی بکشتتتاند؟  اهداء کنندگانِ کاخهای بهشتتتتی، چنان  را جامعه

جهنمی درفرهنگ جامعة ایران به بار نشتتانده اند،که تبارشتتان قرن ها قبل،کتاب 

آنرا برای آنها  به یادگار گذاشتتته اند.  ملتی که به خندق ادیان ابراهیمی ستتقوط 

کتابِ اخالق در  کرده باشتد، صتعود انسانی خود را فهم نخواهند کرد. وتدریس

چنین جامعه ای، تباهی عمر استت،. درجامعه ای که اخالق را مجبور به پوشتتیدن 

لباستتی  ازدین کرده اند، هیچ کالمی بدونِ تائید متولیان دین، از اعتبار انستتانی بر 

خوردار نخواهتد بود. این جتا، قبتل ازاینکه خرج، بکنند، خراج کالنی را برای 

کنند. تا تو، مجالی برای نفس کشتتیدن انستتانی در خود انستتان بودن تو، معین می

 فهم نکنی  . 

>< 
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 ...        317سخن

 قالب هنر را، در داریم سعی ما که است، تفکری چه این من، هنرمند دوست،     

 هستتنتی ک .استت، ستتن، کردن ادب برای ت هنروّقُ .کنیم مقید خود بومی ستتن،

. شود تربی، هنر توستط به بایدکه، است،، گذشتته قرون و اعصتار  رستوم زائیدة

 .  زندمی لنگ نباشد، رسالتش سن، تربی، به قادر که هنری

 بی مل،ِ هر. استت، متحجران  اندیشتتة طاعون هنرمند، جان کالم این که،  اثرِ      

 گرایی ستتن، به که باورهای  تحجری دامان  از را خود تواندنمی  هنرمند، و هنر

 دادب نشتتده  معتق ای ستتلیقه به یعنی بودن متحجر و  .کند خالص زندمی چنگ

 قلع در مقابل ستلیقه ازآن کور کورانه به و  نکردن، عدول ستلیقه، وازآن بودن،

 هک آنانی   همة . هاستت، ستتلیقه این غربال  کردن،کار هنرمند دفاع استتتداللی

 هر هب خواهندکنند، میمی تبیین و خود، خالصه سنتی اخالق قالب هنرمندرا، در

ة جامعة دین زد .بگمارند هم، خود سنتی های سلیقه شتده، درحفظ که شتکلی

ایران را، هیچ شعوری به فهم هنر نمانده اس،. تجدید حکوم، آدمخور صفویه، 

دراین  کاری یکم، در ایران قرن بیستت، و جدید،  تجهیز شتتدن به تکنولوژی  با 

و پا شکسته کرده اس،. مملک، کرده،که هنرمندان را الل و هنر را لنگ و دس، 

گیرد، به هیچ  دردی نخواهد خورد. زبان هنری که با ایماء و اشتتاره ، شتتکل می

شتتود؛ به ایماء واشتتاره، مختص گنگان استت،. جامعةگنگ را، به هیچ  وجه نمی

 توسعة خِرد هدای، کرد . 
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 .،اس متحجر  پرس،ِ ستن،  گران ستلیقه خوراک هنرمند، اندیشتة از ترس       

هنر و هنرمند، در مجامع دین  زده، عنداالقتضاء  باید که  خود را  قربانی متولیان 

منزوی شدنِ آنان را  و مطرود دین کنند. واال تعریفی که ازآنان داده خواهد شد،

درجامعه محرز خواهد کرد. خردی که درگرداب قوانین الیتغیرخدایان ابراهیمی 

 به رشدی بالغانه و انسانی فهیم گردد  .  تواندشود، هیچ زمان نمیگرفتار می

>< 

 ...        311سخن

 کردم،کهن تجربه را نجابتی و هیچ. نباشتتد شتتهوتی دراو که نیافتم عفتی هیچ      

، بدونِ تعرض به  شتتهوتی وهیچ .استت، نشتتده او، مستتتتر در عفتی بی شتتوقِ

 نجاب،،کامیاب نمی شود.

 >< 

 ...         319سخن

 دارند، وحقیر کوچک معنویتی که آنهایی همتة : گفت، می بزرگم پتدر      

 ودخ به را تپه این به صعود اگر زحم، .خاک هستتند کوچک های تپه همچون

ان ج آلودگی خاک شتتد، خواهد تو نصتیب، صتعود این از که ثمری بدهی، تنها

 در را یهست کنی،که انتخاب صعود برای را جایی کن ستعی پس. فرزند توست،

 . را خود اطرافِ های خاکروبه نمائی، نه احساس پای، زیر
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>< 

 ...       331سخن

 به خود بخندند اند، بیشتتترازهمه، به فراگرفته که آنهایی ندارم،  همة شتتک      

 عالیت به خود، به باگریستتتتن عاقلی هیچ. دارند یقین خود بیشتتتتر بودن احمق

 هب بودندکه اند،آنهایی رستتیدهبیشتتتر از همه  خود، به که آنهایی همة. رستتدنمی

  .بهترمشق دیده اند  را خندیدن خود

بخشتتی ازاین مل،ِ احمق، پولهای کالن، به مشتتتی آخوند وآخوند نما می          

پردازند ؛ تا آنها بیایند و در مجالس،  اشتتتک آنها  را در  بیاور ند. آنوق،  شتتتما 

ن ! کنید؟ دوس، مسئوال میبزرگوار نشتستته اید و از من راجع به کرام، انسان 

قرنهاست، که کرام، انسان را، کَرَم علی ها در این مملک،  دو ُلپی  باال کشیده 

اند. اشکال کار شما در این اس، که  لُپه های  فربه جماع، آخوند را خوب نگاه 

 نکرده ای، تا دروغ های  بزرگ را در پس آن لُپ ها  فهم کنی . 

هر زمتتان ، دروغ هتتای این جمتتاعتت، برده پرور را فهم فرمودیتتد، خواهیتتد         

دانستت، که کرام، انستتانی تو و من و ما، درکجای  تن این جماع، نهان شتتده 

 اس، .

>< 
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 ...       333سخن

 آفرین ادیش ابزار بعنوان تو به دیگران تا دهی اجازه گف، :  نبایدپدر بزرگم می

 بزرگ عادت دادی، خیانتی ننگین عادتی چنین به را راطرافیاناگ .کنند نگاه خود

 هوی، تا اید داده مجال هایی چنین آدم به چراکه .اید داشتتته روا  خود   در حق

قط ف اطرافیان باشتتید، تا خود .کنند مخدوش جانتان درحقیق، را شتتما انستتانی

اس، ، نه  را. که بوی شما مختص محرمان شتما بوی نه ، کنند فهم را شتما خوی

 نامحرمان .

>< 

 ...  332سخن

 توانمی گاهی، فقر را.ساز فضیل، انسان هستند تباهی دو عنصر فقر و حقارت      

 هیچ به دارد،  انسان حقارت را،که ریشه درمَنش زین، ظاهر، بَزَک کرد، اما به

 ل،م با متمدن، جهان مل، میان فرق .انداخ، دور به فرد نمی توان ازهوی، عنوان

 تا دهد،شعار می مدام سومی جهان  که مل، معنا اس، این در سومی هم  جهان

پروراند تا شعارهایشان را به  و جهان متمدن شعور می .کنند را نابود شعورشان

 تالش آنهابرویم، و بهش، عینی، بکشند .ما مل، ابراهیمی سعی داریم  تا مگر به

د اندیشن می آنها همین جاس،، کهدر  عمده فرق .کنند کشف را جهنم دارند، تا

 تا از فهم جهنم فرارکنیم . می بینیم ؛ می تعلیم  برسند، ما فهم به تا
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>< 

 ...   331سخن

با  در برخوردِ اند،که شده غرق خود درباورهای چنان ازآدمها، بعضی             

دهد، می آنان، ازدس،به کردن فحاشی خود را،  با  آنها، انسان؛  بزرگواری

 اله،ب این از چنگ رهایی برای کند،  حماق، درمان باشدکه طبیبی  اگردرعالم

 .کنممیبه بیچارگی خود، فهم ن ای به آن طبیبان، چاره شدن متوسل جز با پیشگان،

گرم  321دادنِ  ،که خود را محق می داند؛ تا با مالک قرارکنم ملتیرسَ خاک بر

ه . با چنین شعورِ ذلیلی چپایمال کند او را انیگوش،ِ میان پای زنان؛کرام، انس

توقع از ملتی دارید، که اهان،  به زنان را سر لوحة  امور ارتباط خود با  آنان  قرار 

 نای تجربه به من نشان داده اس،،ندهد ،که خودً از آن جایگاه خلق شده اس، . 

د درمور تعصب نشان دهندکه خصوص عقایدی پا فشاری و مردم عادت دارند در

 آن هیچ نمی دانند. 

>< 

 ...      334سخن 

 هفتهن هایی ما، انگیزه عادات در پش، فرزند،گاهی  : بزرگم می فرمود   پدر       

 اداتع مراقب بستتیار. تحلیل و فهم هستتتند غیر قابل نیز، خود ما برای که استت،

ی . اند  نگردبیهوده ای که در توکاشتتتته  زندانی و قربانی اوقاتِ  تا بتاش، خود

نکنی. که دین و ادیان،  اصال برای این  عادت کن،که عادت توانیمی فرزندم، تا
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آمتده انتد، تتا ترا به عادت کردن، عادت دهند. وقتی آموختی که هر لحظه و هر 

روز  زنتدگیت، را ، خرج  عادتهای  دینی خودکنی، دیگر مجالی برای  پرورش 

ماند. دین  برای  این نیامده  استت، تا ترا شتتعور، و توستتعة خرد، در تو  نخواهد 

خردمندکند، و توستعة شتعورانستانی ترا تضمین نماید، دین، آمده اس، ، تا خِردِ 

ترا، برای مهمالت خودکرایه کند. مراقبِ جان  یک  بار  مصرف خود  باش،که 

با کرایه دادنِ خردت به دین، درکمترین زمان برای همیشتته،  قربانی متولیان دین 

واهی شتد.دین، تنها خندقی است،  که اگر درآن سقوط کردی،  مجاِل رهائی خ

 تو از آن، برای همیشه غیر ممکن خواهد بود  . 

>< 

 ...   332سخن 

 و صتتداق،  پاکی، و نجاب، عف،، شتتجاع،،  غیرت، چون ها واژه بستتیاری     

 دمانمقی و ایم شتده مقید ها بدان  تاریخ طول در و نانجیب ،  که نجیب ، راستتی

 . اس، نیاورده بار  به  درد آور جز زیانی خود، صتاحبان برای بستا اند، چه کرده

 تمایالت حقیقی   که دهد،  اجازه  نیس، تا را، مرزی ناشده  تعریف واژگانِ این

یان، ما آدم بیشتر .درکند به خود دارد، سر از کالف او فطرت در ریشه که آدمی

تا زمانی که کتابِ دانش  .ایم خودگشتتته ستتاختةخود  دروغینِ فضتتائلِ مصتتلوبِ

انستتان را،  به تعریفِ درستت،ِ  واژه گان، ستتوق نداده ایم،  نمی توانیم؛  به بینش 

 توسعه یافته ؛ درخرد انسانی، امید داشته باشیم  . 
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>< 

 ...       332سخن

می، حاکاقلیتی در  اغراض فرد فردِ انسانها را، قربانی مصالح که ای درجامعه      

 کثیفی فریبِ  فرد، دادن به گفتن، و بهاء فردی هوی،  از کنند، سخننشتستته می

حوزه نشتتینِ دین،  قُوّتشتتان را،  درگرو  پرستت،ِ ستتن، متولیانِ  بیش نیستت،. همة

دة تو  توانند در فریبِکنند. این جماع،، تا میهوارهتای تودة  عوام تقویت، می

 ا،رسیده ای ر نو بردگان شوند،  تاتجهیز  می  عوام ،  هر روز  به حیله های  نوئی

 . کنند  اضافه  هواداران خود، کثرتِ به

ستتر  را بهشتت،  ویالی  وا  فریاد این متولیان مُزوّر، که دانم، همةمی خوب        

 جهلِ توسعة به خیِرخود،  ظاهر به لباس در هستند، که فروشتانی   دهند،  بردهمی

آزادی درهرجامعه ای،  زمانی سَر از تخم  بدر .  اند گماشته شَر، درآدمیان، هم،

کند، که حرارت الزم برای پرورشِ آن تخم مهیاشتتده  باشتتد. ملتی که هنوز می

تواننتتد از ادای نتتام علی و برای رفع حوائج ، درمحتتاورات روزمرة خود،  نمی

ی دگتواند طعم آزاابوالفضتتل و فاطمه و حستتین،  دستت، بکشتتد، هیچ زمان نمی

وآزادی را فهم کند. اینان خادمان  و  بردگانی هستند، که هیچ تعریِف انسانی از 

مختدوم خویش، دربتاورهتای  ذلیتل خود فهم نکرده انتد. این ملت، درمانده را، 

طوری تَعلیم داده اند تا مُتِعَلّم نشتوند. کستب شتعور برای این مردم ؛ َسم مهلکی 

 بشمار می رود. 
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>< 

 ...      337سخن

 ومعل تفحص در اگر حتی و آز کورکورانه، گف، : حرصپدر بزرگم می      

 ناندوخت  هنگامی که حرصِ .کندمی مخدوش شعور انسانی را   عالیه هم  باشد،

دستت،  علوم، فهم استتتفاده ازآن به تواندنمی شتتد؛  نهادینه آدمی وجود در امری

مال،  درجمع آدمی،  تن جوارح همة . اس، منوال همین به نیز مال به حرص .یابد

 مال، از آن جوارح  همان لذت  بردن  برای  فرد، هیچگاه، ولی  کند،می تالش

 .    کندخود نمی نصیب ای بهره

>< 

 ...       331سخن

 هرروز شکل وی خرافی های اندیشته است،،   فرهنگی فستادِ دچار که ملتی      

 رایب استت، فرد درضتتمیر تدافعی شتتیوة خرافات، یک .گیردمی خود به ای تازه

 کالنِ برونِ  آورد،  بهمی خودکَم از درون که بدانید، آن او.  های حماق، توجیه

کند،  تا شاید برای مهمالت خود، تکیه گاهی قابل توجیه کسب می  رجوع خود

 و مذهبی متولیان کند؛ اظهارات می خود مشتتغول مرا که اموراتی از نماید .یکی

 نیّات از طوری  جماع،، این .اس، بشر نوع برای خدا،  نیات درخصوص؛  دینی
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خدا  ادیشب؛ ب همین گویی کنند؛ که می صحب، بشر  نوع برای خدا های ونقشه

 بودند. شده دعوت شام صرف به  ای سفره سَر بر

>< 

  ...       339سخن

 خرد، برای ازصاحبان ای فرهنگی، عده زدة فساد جوامع دوست، عزیزم ! در      

 درماندگی این . شتتتوندمی کشتتتیده انزوا  به ، و جهتل فرار از شتتتر خرافتات

نیس،. جامعة  امروز ایران،  تدریجی خودکشتی به جز تمایلی درفرد،ناخودآگاه،

 یکی از پیشرفته ترین های جهان در این امر اس، .

>< 

 ...     321سخن 

ود، خ فردی  های با سلیقه که اس، رسیده جایی به این دین مداران، کارشان       

 شاید .کنید لطف خودتان  در حق کمی.اند صتادرکرده را، در ما خدا دفن حکم

 سک هیچ  کنید، فهم خوب را برستتتید. این جائی به خودتان؛ حقیق،ِ فهمِ در

 .  را استعمارنکند آن خدا،  شما بدهد،که شما، خدائی به تواندنمی

>< 
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 ...       323سخن

 باور تربیتی، که با شتتعورانستتانی ما، برای خدای یک مگر نیستت، هیچ  گناه؛     

 ها توده عموم فروش، چگونه دین متولیان این از امان  درون ما خلق شتده اس،.

 عزیزم ، .اند کرده قنداق جهنم،  خود ساخته، درهراس توهمات پرستش برای را،

 وهماتت کنید از تاریکیها  نترستید،  تا ستایه ها شما را به توهم نکشند. اینستعی

 نالنهری بین ادیان  و در ملل شتترق،  میان پایدار؛  در کمال ت استتف،  بیشتتتر در

 شود.می تدریس

 کتابها این در .اس، گناهمبانی شرح برای کتاب،  اسالم،  بهترین دین تعالیم        

 مانِدا هارا، به انستتان وستتیله، این تا به استت،، شتتده ترستتیم هولناک غولی ،از اهلل

های  طبقه بندی شده در قواعد دین اسالم، که همه، از اَجِنّه .کنند هدای، مالیان

استتطوره های آشتتوری و ایالمی و بابلی وستتومری وکلدانی وفنیقی، الهام گرفته 

کنند تا مگر همة ترا درکنترل خویش داشته شده اس،، مدام اعمال ترا  رصد می

 .باشند. تا آسودگی خیالِ اهلل را در این نظام هستی، حفظ کنند

 فلط بر سر را  اللهی دل بار،  حقارت های ندبه و توبه با  دارند ستعی مدام        

 رهستی،د اللهی چنین که آورندکه گوئی، فقط گناهان نوع بشر را می بیند. واقعاً

 ردهپیشه ک  را شَرورانه ای  معاملة مخلوقات، خود، چنین با اس،، که نوبرخدایان

 . اس،
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 ،دس  اهلل، ام،  نمی دانم  چرا  برداشته اهلل ازسَر ستالهاس، که دس، من،           

موجوداتِ   کرد،کهمی فراموش اگر، اهلل نیز  شتتدمی چه .دارد بر نمی من ستتر از

ش، فروشتت  اهلل شتتیادِ متولیان  تا دارد، وجود  هستتتی  این ، در آدم نام به  حقیری

  ریختند. نمی خاک   بر ، زمین در را موجود همه خون این

هر از گاهی،  استت،، که عمومی همین باورهای جا افتاده درافکار حضتتور        

 قتلگاه هب  نیات متولیان دین، رساندنِ   تحقق به  برای  را، عوام میلیونی های توده

 انجالد تیغ به خود را جمعی، جان دسته شوقی در نیز، ها وتوده کند.می هدای،

 دهند.هدیه می مبشّرِ تاریخ دین؛

 ارزش که کنندفهم خواهنتتدمی ،کی درمتانتده مردم این ، دانمنمی من         

 مگر . آنها مُردن برای محکم  دلیلی استت، ، خود خاک در آنان انستتانی حضتتور

 دین، تغییر داد. باید توهماتِ اس،؛ با شفاف واژة  یک را، که مُردن نوع شودمی

 هادتزَر باف، ش اسم به یک تمام اس،،  ولو  مرگ، دادکه تعلیم مردم این به که

 . باشد

>< 

        ...322سخن

از  که یکسان هستتند شتک ، بی نیستتند قادر خود،  از مراقب، به که کستانی      

،  کندمی اعتماد   دیگران مراقب، به  که اس، کستی جاهل . کنند مراقب،  آنان 
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پد، ت می  ما تصاحب برای  دلشان که هایی باشیم، همة آن دروغ هشیار اگرکمی

باشتتد،  تر وستتیع هر چقدر آدمی که دانممی را این داد.  تغییرخواهند را راهشتتان

خواهند فرستتاد. مستعد ترین وسهل ترین  ستراغش به را، تری بزرگ های دروغ

طعمتة برای کتاهنتان وخاخام ها و مالیان دین، مل،ِ نادان وجهل زده و بیستتتواد 

ساله، در فهم منزل، انسانی خود، به قدر  31111ا داشتن تمدنی ایران اس،، که ب

 پشیزی به خویش فهیم نیستند. 

>< 

 ...      321سخن 

 ما. بالغ  دوستان هستند که داشتنی قدر دوس، ، همان  صادق  دشمنان       

>< 

 ...      324سخن 

ر به مُهر را  فهم کن دوستت، من،  همة         واقعی بلوغ   به که آنان این  راز ستتَ

 آن کنند، ولی عرضتته  کودکانه دارند، خود را در خصتتائص اند،  تالش رستتیده

 ناتمام، ستتعی ندارند، درحرصتتی فهمی خود بلوغِ فهمِ  به از جماع،،که دستتته 

 . دهند نمایش  عموم، بالغ دارند خود را درانظارِ

>< 
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 ...        322سخن 

 نداشتن عل، به فقرا که اس، این دار، اغنیا  وجود و فقرا  میان  که فرقی تنها      

 دادند. واغنیاء، به ازدستت، خود را انستتانی بزرگواری در روز، طعام وعده یک 

 .اند کرده فراموش را، انسانی بزرگواری و اطمعه، در اشربه مصرف، فزونی عل،

>< 

 ...    322سخن

از  مردان جویی لذت مهاراشتتتهایداریم،  مادر پیش که اجتماعی اوضتتاع با       

شِ یک .است، محال امری زنان، در  زنان سم، به انحرافی اجتناب غیر قابل کِشتِ

ا گوی.اس، کشتانده زن آیندة از هوی، نگرانی به جامعه، مرا حاضتر نستل مردان

را،  و دختران زنان به عشق ما پسران و مردان گذاردنمی تربیتی، مرموز عامل یک

 نگرش وعن این آیا  .کنند صرف،  در ارتباط با زنان،  تفکیک کامجویی لذت  از

 ؟ داد نخواهد محض،  سوق هویتی بی یک به   را زنان ، آنان جماع،  پنهان،  به

توانند، بدون حضورآل، تناسلی خود، زنان را فهم کنند. ای که نمیمردان جامعه

توانندکرام، انستانی انسان را،  فهم کنند. که خود  نیز درگروه همان چگونه می

انسانها جای دارند. زنان، طبق قوارة  دیکته شدة  ادیان ابراهیمی، برای لذت بردن 

تواند داشته باشد. چند ارادة  انستانی نمی مردان خلق شتده اند.  و ازخویش، هیچ

شر گف، ) در یوتوپ منتروز پیش، بگوش خود شتنیدم ،که آخوندی بر منبر می

شتده است، (  طبق سن، پیامبر اسالم ، اگر َمردی میل جنسی داشته باشد، ولواین 
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میل، بر پشت، شتری  بیدارشده باشد، زن  وظیفه داردکه همان لحظه او را ارضاء 

ار می هاک و می گف، :  امروزکه شتتتر نیستت،، بجای آن شتتتر ها، اتوموبیل کند.

م تنبان ه  اتوموبیل وظیفة شتترعی خود عمل کنند. یعنی در  باید، به   کنند، زنان

 خوب توجه کنیدکه درسفارش خودشتان پائین بکشتند، تا مَرد را  ارضتاء کنند. 

د به توصیة این آخون  ند.شترعی خود،  اصال به کرام، انسانی زنان توجه نمی ک

شهرخواهیم داش،؟   بی شترم ، چه فاحشته خانه متحرکی را، درسطح خیابانهای

خود، نظام اجتماعی غرب را  که این مهمالت را می گویند،  اما همین آخوندها،

و مدام هوار می زنند که چرا  زنان و   دانند،در ارتباط  با مسائل جنسی مردود می

ند. بوسمیرافقط دیگر  یک  ای  بالد  غرب، درآغوش مردان؛ دختران درخیابان ه

 ایجادِ بزرگترین فاحشه خانه  اما خودشتان، با توصتیة این گونه اعمال شترم آور،

ایفة ط این   من قومی به وقاح، کنند. متحرک را در این ممالک ایران توصیه می

خودبه مردم توصیه می  آنچه  خواهم دید .  نه  و   دیده ام نه  در تاریخ    کثیف

کنند همه درستت، استت، ، و آنچه از نظر اینان دیگران توصتتیه و عمل می کنند 

غلط محض محستتتوب می شتتتود . این جماع، منفور، برای همة مهمالت خود، 

 هزاران حدیث و داستان دینی هم درآستین  ریاکارشان پنهان کرده اند . 

>< 
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 ...       327سخن

 دارند ستتعی نه مصتترا باشتتند، داشتتته بودنی فقط خواهندمی کهاییهمةآنه       

یمار ب  های از داشتتته قدمی اینان .کنند خود را جلب   اطرافیان  تأیید و  ستتتایش

را، در  خود از  تمجید طومارهای  دارند سعی آنها، مدام.گذارند نمی  عقب خود

 ندرا،  باورکن بودِ خود تا   .کنند خودآویزان  خانة بَر در  و دیوار طالیی های قاب

دوس،  کندنمی طلب تقدیر از کسی اندیشیدن، لوح می خود شُدنِ به که کستی

 .  من 

>< 

 ...      321سخن 

 چگونه نحوة مرگی، در هر بهای کنیم می ما،  تصتتتور عزیز بزرگوار، چرا      

،  ، ومُردن استت، ، مُردن کند.  مرگمی فرقی چه  .مُردن  خودِ نه ، مُردن  استت،

 خودِ مرگ  عالم  زندة  مخلوقِ   پایدارترین  . بدانید که استت، شتتدن تمام یک

 تیبازگش کرد.که خواهند دفن را، درآن عالم همة هستی، که ابدی، اس،،  برای

 درک از   ما، ما را جسمانیِ ماهی،ِ باشد، به غیرِ  هم معادی ندارد.  اگر دنبال   به

  .خواهد کرد غافل  در او بودیم، که جهان این چگونگی

  هستی ما ها مشیت و قضا و قدم  پی دریخت  ادد تا ها مصلحت ادامه شود.  
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 .  هیچ زمان اسطوره هایوم استتوار است، نه  بر ستون صلواتهستتی بر مبانی عل

 مخلوق ادیان نمی توانند و نخواهند توانستت،، خرد توستتعه یافتة انستتان امروز را

پاستتخی به عقل دهد. ضتتعف ناشتتی ازشتتعور ما آدمیان،  اشتترار را پرشتترار کرده 

است،.  تنها کتاب  قاطع رستتگاری انسان، کتاب اخالق اس،؛ که به دس، خود 

مقیاس قوارة  انسان، در مقایسه با هستی، درس، به مانند  انسان تدوین شده اس،. 

 ساز تر هان دیگر،  ناشتتییک، درمقابل بینهای، استت،. اعتقاد به معاد و ج عدد

  .جهان  در این نبودن از ماس،

 ردنیمُ وباز بازمُردنی و مُردنی باز مرگم، از بعد اینکه،  فهمِ به حاصل چه مرا       

اس،،  یزناگر  مرگ ما، آغاز یک تولد وقتی .باشم  نداشته باشم، یا داشتته دیگر

 مداننمی که شتتدنی با را، خود فعلیِ بودنِ  داریم ستتعی که استت، چقدر احمقانه

 .چیس،، فریب دهیم 

 انسان نوع منِ معاد، برای .بود خواهد جا باشد، باز در همین هم شتدنی اگر        

که توستط خاخام های یهود، در طول تاریخ درحلق بشر فرو  .نیست، بیش فریبی

 شده اس، .

وغیر  ومنامعل و ممفهو تولدم، برمن، نا قبل به من، گذشتة حیات ماهی، وقتی       

 فهم لقاب غیر قطعا ، درآنم حاضر،که جسم بعد این نیز من اس،،  مرگ فهم قابل

 .بود   خواهد
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 نیس،. یادراک آن فهم به مرا که گرفتارکنم تسلسلی دور به را خود باید چرا       

نا ف جستتم این در اقل، گزینم، تاالمی بر امروز درآنم، را، که هستتتی خَیّرات من

 . مکن سپری انسانی، دارم، ایام عمرم را،  درآرامشی  ظاهری فهم آن به پذیر،که

رف،؛  خواهم بدان،  که ستتوی ام، و نه، به آن آمده از آن ستتوی،که این به  مرا،

 امر فعلِ حضورِ حاضرِمن اینجا، در این خاک، شرط اصل اس،..   نیست، کاری

 . مرانیس، چیز، کاری وهیچ کس هیچ هستتم، به درآن اینم،که خویشتتن به جز

 نم،  نهک مبانی شعورِ تربی، شدة  انسانی خود، فهم با را چیز تاهمه اند، داده تعلیم

 .   دارند ، در من به باور بنشانند  شعارهای توهم زایی که سعی با

>< 

 ...        329سخن

 هک ای خودکنید خنده ذهن باشتتید و ملکة داشتتته خاطر به را عزیزانم ،  این      

 را عفون، آن بعد سالها که اس، نشاند، زخمیمی شتما بر لب  ستیاستتمدار یک

 روانه شتتما بر مردمک دین،  متولیان که هائی و ستتوز اشتتک. کرد خواهید فهم

 کور حقایق فهم به زمان طول را، در هایتان چشتتم که خستترانی استت، کنند،می

و متولیان دین با کاشتتتن  .کندمی صتتعود دروغ   با پلکان  ستتیّاس،. کرد خواهد

 نانایکالمِ فریبِ  تماشای محو  خود، جوارح همة  با که ترس در جان شما.کسی

ندیدم   شعوری کرد.  من،  هیچ نخواهد را، فهم خود شعورِ جانِ حقیق،ِ گش،،

اب کت.نشتتده باشتتد مُطهّرش بریده  ستتیاستت، و دین، نَفَسِ به شتتدن آلوده با که
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ی نتار انستانهاستت،، که  هیچ  پاسخ  متقخانة  مُوَجّه  کشتبزرگترین  ستالخ ادیان

 تاامروز  به  اعمال شنیع خویش، نداده اس،. 

>< 

 ...  311سخن

 وانعن به تاریخ ،  درطول شیخ مدرس جسارت کنممی فرزند عزیزم ! تصتور     

 را خود مسلک واقعی ماهی، است،،که توجه قابل تشتیع مستلک اهل مالی یک

 شهام، او، یا مسلک های مدرس، هم از قبل نمود. تا عنوان کوتاه جملة یک در

 مدرس .بگویند را ای جمله چنین تا نبود؛ کالمشتتان قدرت یا نداشتتتند؛ را بیانش

از  یبسیار . ما ستیاس، عین ما دیان، و ماست،،  دیان، ما، عین ستیاست،:  گفته

 درکشتتتور ، حاکم شتتترایط با امروز  وخرد، حقیقتاً قلم راستتتتین اهل جماع،

 و ستتیاستت،  عین دیان،  ما امروز .کنندمی فهم خوب را مدرس بیان  صتتداق، 

 ریروزگا . ایم لمس کرده گزیده چقدر را، در نظام خمینی  دیان، عین سیاس،

 تارمیهن گرف و شتتاه و خدا بنام مثلثی حصتتار در را شتتعور فاقد  مل، این که بود

 اهش به شدمی ولی داش،، نقدی روا نمی شد خدا حضور به بودند، اگرچه کرده

 مثلثی حصتتتار همان امروز اما  .کرد تندی و نقد ، بود توان در چه آن میهن و

 هرکدام اگر دربارة ،که اس، داده  سن، و  قرآن و خدا به را خود جای  شتکل،

 به  و، ت تکفیر دادی، حکم   خود به تحقیق  و نقد  اجازة مثلث، های  پایه این   از

 به اهپادش این رضاشاه؛ که کنمنمی تصتور من .محرزخواهد بود دین، متولیان امر
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 انیزود هم ؛  قرب بسیار ایران، که تاریخ ایران چون او به خود ندیده اس، که حق

اشد، ب نبرده پی مدرس جملة مفهوم شد، به تشیع مذهب متولیان همین های توطعه

 از  خود را داشتت، تصتتمیم که استت، ایران تاریخ درطول پادشتتاه تنها شتتاه رضتتا

 .  خالص کند دین ومذهب متولیان چنگال

 شخالصتتت بد جوری و انگلیس دین  متولیان توطعة که بینیم می باز اما        

 ماندگی وعقب بدبختی بزرگترین ،که دانس،می خوب بسیار شتاه رضتا. کردند

 درق این واال ، نیس، هیچ ومذهب، دین فتنة به ، جز جهات جمیع در سرزمین این

 بار درتاریخ اولین و برای کرد، نمی اعمال دیان،  بدون  مدرس، سیاس، درحق

 تا نواخ،؛نمی  چنان دینی؛ آن مرجع شدة شناخته متولی شاهی زیرگوش ایران،

 چةبازی خود اوباش؛ که مخ بی شتتعبان با که، مدرستتی.  کند اصتتالح را بیانش

 چقدرآن  گرف،.نمی یادگاری عکس بود،  زاده استتتالین های ای توده جماع،

 کرده تحصیل اطالعاتِ شعور ضعف .بوده شفاف و روشتن مدرس جملة روزها

 زدة جن بیشتتتعور جامعه جماع، روزجامعه، وکثرت آنقلیل باختة خود های

اس،،که او  بوده کبیر شاه رضا  تر از پائین بسیار ، جمله آن زاللی فهم تشیع، در

 در راح،صتت به را،  تشتتیع مذهب بانیان نیات  مدرس، بیان گفتند .را بیستتواد می 

 قتاحقی. اس، بوده ادراک  عمیقا برآن را شاه رضا اس،، که کرده عیان خود نهان

 فهم هک.کرد نثار باید  کالن و رحمتی  درودی بزرگ شاه رضتا پُرشتعور خرد به

 راکدوران  اد آن های کرده از تحصیل پیشتر بسیار  را، تاریخ همیشة اراذل این
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 ما،که امروز ذلیل محققین از بیشتتتتر بستتتی ، را مالیان و زهرکالم. بود کرده

 اخذکرده  اروپائی از دانشتتگاههای را خریتشتتان وستتند مدرک ، هم بیشتتترشتتان

 به ناستتره، از   را ، ستتره که غربالی استت، تاریخ .استت،  کردهمی فهم بودند، 

 به امور شتتعوری ، را صتتلوات گو جماع، ،که ندارم کند. شتتکمی خوبیالک

 .   نیس، صواب

 نعم، یک   بودن کنم، احمقمی زندگی در آن  من که ای جامعه  فرزند، در      

 سنگین قانون دین، تاوانی  واعظان که است، شتناستی، جُرمی  احمق است،، ولی

 ز احمقارا،  بیشتر  بودن تا اطرافیان،، احمق کن سعی همیشه .اند بریده آن برای

 . در تو، باورکنند شناسی

>< 

 ...        313سخن

 تعاریف کلیدی، خردی  انستتانی  ندارند، به یقین، شتتعوری به  که، کستتانی     

 کند، که مشقِرا، کستی فهم می نخواهند داشت،. شترارت نیز خود برشترارتهای

 . اخالق گرفته اس،

>< 
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 مرا که کنم فهم تعریفی در را واژگان  تا  کنند می اجبار  را انستتان چرا من      

 ،صتتف یک  گذشتتتگی از خود دهندکهمی فهم  مراحکم اند، کرده اجبار  بدان

 الهی؟  کدام  اس،؟ الهی

 .نیس،  فهمی هیچ اهلِل، فهم به مرا که        

 ای گونه به جهان این دین،  در جاهل وارثان توستتط همواره  صتتف،، این         

در  مُهر  به ر سَ راز بر این ای آفریده دین، هیچ متولیان جز توگوئی. شودمی تبلیغ

 .   نیس، آگاه هستی

 را، هیچ مُبشّر متولیان آن خود گردم، که مزین صفتی به  انسان منِ باید چرا         

 .... نیس، هویدا اعمالشان در معنانی از این فهمی

 نهمچو  مدام  را خود و بندگان  ندارد،  فهمی  خود بندگان به فهم اللهی که      

ه تعالی کند. چ ادب را آنان خرد نابالغ تا استت، نظر گرفته تح،  کودَنی نابالغانِ 

 نصیب من انسان خواهد کرد  .

 هب نظری خلق،،  نخستتتتین شتتتعور بشتتتر، از روز  تکامل به چرا این اهلل،        

ده خلق،،آفری سوق درچهار ای قدّاره به نباشد مجبور امروز تا اس، تمامنداشتته

 گزینش  نماید. منتخبانش  هم،ِ  به خود  را  ادب کند ؟  وآنان را  هتاینتاقص

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


195 

 

 چه .اس، نکرده عنای، خود، شعور اکملی خلق، اولیة های بر  داشتته اهلل؛ وچرا

ن ممدام در  را شیطان حضورِ موجودی به نامِ منِ بشر هس،،که درخلق، ضعفی

 ملزوم و الزم صتتفتش، با شتتناستتم،ستتوادش،می من که را خدایی. جار می زند ،

 الهی ازصفات از خودگذشتگی، یکی نیس،،که اندیشه باور  این و در من. اس،

 اتصف داش،، همچون مخلوق انسان نامش، از خودگذشتگی نیز خدا اگر .باشد

خود  رد فرزند،  بلکه  ندارد ازخودگذشتتتگی  خدا .بود معنا بی بر من مجازاتش

 یوقت انسان من چرا .ذِهنِ  بشر اس، مَخلوق ها، صف، نوع  این .دارد نشتستتگی

را،  هایم ماندگی در خود دارم ستتعی دارد، این قدر در خود نشتتستتتگی خدایم

 . دهم جلوه موجه سواد او، باصفاتِ

دهیم. هر می  جلوه موجه  خدا، مُهر به  را خود  های گی از فرومایه خیلی ما،      

ما  او بیشتر باشد، انحراف صفاتی اسناد خدا، و به ما هوی، های چقدر وابستتگی

ز نی  صتتفاتش . بس  و  خداستت، فقط  گردد. خدامی تر  عمیق خدایمان فهم از

 ام و فهم .نیس، ادراکی صفات؛ آن فهم اوست، که آدم را، به خود ذات مختص

 یشخو در تعریف چون انسان، که نیس،. موجودی  بیش  ها، وهمی یافته این از

می که هیچ فه .بکشتتد تعریف به را ذراتی تواندمی استت،، چگونه مانده در عجز

 برآن ذرات، در جان انسانی او وجود ندارد . 

>< 
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 وکال، حکم خود برای زمین، در ادیان متولیتان انتدازة بته موجودی هیچ     

 خود یشتتةپ بشتتر را نوع خُلقیات درتغییر ستتعی اند؛ که نکرده تفویض تستتخیری

 نقش  خواهندکرد، سعی آدمخور،   های توده این تا کی دانمنمی اند. من نموده

 مدرستتتین این روزمرة امورات اگر .کنند ایفا خود همنوعان بقیة برای  را قیم

 طورچ اند، تفستتیرکشتتیده به را او استت،،که الهی امور به اشتتتغال اینقدر ادیان،

 ولمشتتغ شتتانه اهلل به وهم باشتتند اهلل گان بنده مفتش واحد، هم توانند درآنمی

 خودکنند.بی را، ازخود خدا بندگان تا اند کرده ای وسیله را اهلل اینکه، مگر. شوند

 کس هیچ تاریخ درطول بس، که متولیان، همین این بزرگ های حیله فهم در

   ند.ک افشا و کشف جد به را، مدرسین این طلبی سَروَری معمای اس، نتوانسته

 فسطهس کتاب شمسی، منظومه یک قدر حجم اند، به ستاخته اینان که اللهی       

 همگر این ک نیستت،، ستتازگاریش ومنطقی برهان و دلیل هیچ با که دارد پردازی

 اس، این .بدهی دس، آنان، از اوهام با معامله را، در انستان، شتعورانسانی، توی

 کمح ازآن اطاع، به ترا، و مرا، که .زمین پهنة در  قدیسین معابد   ماندگاری رمز

 املهمع خویش، در شتتعور وخرد گرانبهای باکاالی انستتان، مگر توی تا .اند کرده

 .  شوی قربانی باآنان

>< 
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 درذهنِ ازخود، خارج از جهان تعریفی هیچ ،که کودک یعنی کامل انستتان       

 .زند نمی محک نجاستت، معیار با  را، خود ادرار او  ارزش کند.نمی فهم خویش

 ایم، که داده القابی  خود ذهن از  خارج های پدیده  همة ما، به که اس، چگونه

 جهان این فهم  .استتت، جهان حقیقی درک از عدم  ما ذهنِ ذلیل زایدة  همه

 . اس، کرده غافل خودمان جانِ فهم از مارا، حتی  ما، در ذهن مصنوع

>< 

 ...      312سخن

 کند،هیچمی خود،کسب ارباب  خدمتی، از خوش درقبال  ،احمق که اجرتی       

 آلودة را خود  تا  فرزند،  باش مراقب.نخواهدکرد  اغناء او را هرزة زمان، توقعات

 . زند  می آن، موج قفای در حماقتی که  نکنی اجرتی

 هک  ای، یافته انستانی شتتعور بدان ،که درکاری استت،  تو، رنج دست، ارزش      

 تقوی، او را حیوانی غریزة که استتت، فضتتتوالتی طعمِ احمق،  در فهمِ منزل،

 .  کند می

>< 
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 تر دهسا خود را  توانیممی  تا ا ند که آموخته  ما این متولیانِ  مُزوّر دین،  به         

 که اریشم بی از ستواالت مبادا ترنماییم، تا خالصته خود را توانیممی کنیم. و تا

تا مبادا، جایگاه حاکمی،  آنان   .آئیم نائل فهمی   طعم  به داریم، ازخود و محیط

در   مدام که دهند، داده ا ند و می  ما تعلیم  نمائیم.  به  خدشتته دار  را  در خود ،

هراس از جهانی باشتتیم که درجائی نامرئی درکهکشتتانها در انتظارماستت، . وآن 

تعلیم گرفتة ما، با کسب  جهان را، چنان درخرد انستانی ما عَلَم کرده اند،که عقلِ

وآن تعالیم،که ازکودکی درما شکل گرفته  آن توهم ها، درماندة خود شده اس،.

 های هراس  خرج را،  مدام ما انسانی به حیله های خود،  منزل،  است،،  همواره

و  ،ترشویم خالصه کند، تا هر چه  بیشتتر،می را وا دار و ما  .کندخود می ناتمام 

را،  ذهنمان های بیشتتتر ، چرایی وهرچه دستتترس ترگردیم، قابل بیشتتتر هر چه 

وتعلیم ند ، ا آموخته ما را  .پا  افتاده  ترکنیم  و پیش مقدارتر وکوچک و بی حقیر

 هوی،ِ انستتانی همة  عمری استت،، که فراری حقایق. فرار از فهم داده اند، برای

 . ایم کرده آن قربانی را ، خودمان

. رداختپ هاید آن سررنگی،   هرای ههائی فهمیدن َلیدآغامِ دمدهاسررت َ        

 ها   پیش  خویش  پیش  های داشررت  تحلیل َ    دم قبلآدادی حال ه   هردا

 .  َنندمی ستایش ما وغیرِخویش خود  وزدانِ های داآمموده

>< 
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 این در زمان ، طول در همواره ها ، توده و حماق، باله، کنم ،می تصتتور       

 خیصتش را ملمن دینمدار،  و میان توانند، فرقنمی و اند نتوانستته که است، بوده

 محت به هر ملمنی ولی  باشد، ملمن  تواندنمی داری هر دین دانندکهنمی و. دهند

 خود شةراپی ها توده فرهنگ چپاول هستندکه نما ملمن متدینین این. اس، متدین

که مومنان  را،  جزبه کار . نیس، دنیا،کاری با حیله های  را ملمن اند، واال کرده

اخالق هیچ کاری  نیست،. مومن کستی است، ، که کتاب اخالِق انستتان را مشق 

 کتاب و کتابهای  مخلوق دس، خاخام  های یهود را. کند، نهمی

>< 

 ...       311سخن 

 چرا هک ام کرده فهم . کند اعتراف  خود  که  به حماق، نیافتم احمقی  هیچ       

 ،ثاب تا دارند تالش اند،  معصومانه ستبز شده که خود رو هم عقالی اندک  این

 فرو درفهم بیشتر اندیشه، هر چه ریشة دانم،کهمی .نیستتند بیش احمقی  که  کنند

 . خواهدکرد لمس را بیشتری نجاس، رود،می

 شتندا درخاک باشی،  و بدان که، ریشه گلدانی گیاهان همچون باید اینجا،       

 ادهار زمان هر  باشتتی، تا گلدانی گیاه باید. جرمی نابخشتتوده محستتوب می شتتود

 .  شد خواهی خزان به  محکوم کنند،  واال سیراب، کنندمی
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>< 

 ...       319سخن

 یک جبرِ به را خود ارزش وارستتته وانستتانی، مفاهیمِ که خاکی فرزندم،  در       

 یا و نواندیشیدن، افسانه نو بودن اس،، داده دس، احیا شتده،  از پوستیدة ستن،

داشتته های خِردتان را، جائی عرضته کنیدکه ماوای انستانهاس،، نه  .نیست، بیش

جایگاه آدمها. اینجا  فرزندم ! هرکالمی که بوی خرد دهد،  در  به  حَبس  رفتنش  

تردید مکن.  هیچ خوش بوکننده ای، قادر نیستتت،، تاتعفن ناشتتتی از فضتتتوالت 

 طویله ای را،  به رایحه ای گوارا، مبدل کند . 

>< 

 ..      .341سخن

 انسان را آرام هوی،  تأمین شتود، و دلهره ترس با دوست، عزیزم!  نانی که        

 من نان را  با اهلل  .اس، اهلل روزی دهندة که شتودمی اظهار بستا ای .نخواهد کرد

جان را هم،  آن من کاراست،،که ااهلل  را، با جان نیست،، دوست، من !  که کاری

اند، گویندآمدههزار پیامبرکه می 324این  .اس، داده قرار من نان  دهندة درگرو

)البتته به روای، متولیان دین ابراهیمی( جز برای آزارِ جان من و تو، ماموریتی از 

طرف اهلل و یهوه نداده اند . حتی یکی از این جماع، پیامبر نام، نتوانسته در طول 

سفاه،  بیتی برای درمانتاریخ ، یک بیمارستان؛ و یا دانشگاه ؛ و یا یک مرکز تر
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و حماق،  بشتتری  بنیاد کنند؛ که بشتتود از آن در  تاریخ  نام برد. هر چه  ازآنان 

بخوانی و  بدانی،  جز معجزات بی پایه و استتاس و دروغ ها کلف،، هیچ نیستت، 

هزار  پیامبر توجه بفرمائید، خود این رقم، بزرگترین  324.اصتتتال شتتتما به تعداد 

پیتتامبر را پیشتتتکش خود متولیتتان ادیتتان  321می استتت،. من دروغ  ادیتان ابراهی

کنم، مشروط به اینکه، این متولیان کالش ، بتوانند فقط نام هزار نفر ابراهیمی می

از این پیامبران را برای من بشتمارند. اسم چند تایی ازآنها را به دروغ ویا راس،، 

آنان نیز معلوم نیس،. در قرآن وت ورات اناجیل  ذکر کرده اند، که  هوی،ِ  هم  

 مگر آن تعاریفی که خود متولیان دین برای آنها تدارک دیده اند.

 کند، یکی شتتترش  به  دل کوهیکی ازآن پیامبران،  رودخانة ذاللی را خونین می

فرو می رود، یکی از آنها ماه را شقه می کند، آن دیگری مار و جانور با عصایش 

طاعون و  وبا  برستتر مردم  نازل می کند. ویکی هویدا می نماید.آن یکی بالیای  

کوری را شتتفا می دهد، وآن دیگری،  بینایان راکه با او، مخالف، کرده اند،کور 

کند ؛آن دگری  با  یک  ستتتبد  نان، کند.آن یکی با باکره بودنش؛ زایمان میمی

هزاران گرستنه را سیرکرده اس،. و یکی دیگر مردم شهر لوط را سنگ می کند 

ا کشتتد ووو. شما مرگری هزاران ستیر را، به خاطر اعتقاداتش به گرستنگی میدی

بگوئید! که کدام یک از این پیامبران، توانستتتته اند مرا  به  فهم  کرام، انستتتانیم 

ا های  مربخوانند؟  این پیامبران؛  همان جماعتی هستتتتند، که خوانده ها ودانستتتته
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! و باورهاتان  را یاوری کنید،  تا خود را اند . بروید وتبارگذشتتته مرا  نابود کرده

 از این منجالب متعفن؛ که دین نامش داده اند؛  خالص نمائید .  

>< 

 ...   343سخن

 کیش گونه هیچ جای گیردمی شکل او شعور با ، آدمی شرارت شدت اینکه      

 باسل شتتود، کهمی  تبدیل فِعل  به قُوّه   از یافته، زمانی تقدس نیستت،،  شتترارتِ

  کند.می تن به فضیل،

 شترارت متوسل نهایتا،  به  کند،می  تغذیه از آخورِ شتعار که شتعوری هر          

برای همین اس، که متولیان ادیان، خود را در مقابل خرد استداللی،   .شد خواهد

 به چماق تجهیزکرده اند. 

علم  که توسط بزرگاندین، خورة علم است،. اگرکشتفیات باستان شناسی          

ستتال قبل،ت ا امروز به اینجا  321باستتتان شتتناس،  در بین النهرین و  خاورمیانه از

نرستیده نبود، مهمالت جماع، یهود و افسانه سرائی های خاخامهای تورات دار 

د عقب نمی کشیدند. برای همین یهوه، و مسیح و اسالم، قدمی از دروغ های خو

است، که متولیان دین استالم نیز، دل خوشتی ازمحققین و باستان شناسان ندارند. 

نگرانی بر مال شدن دروغ های بزرگ این جماع، دروغ زن، به بسته شدن دکان 

 هاشان خواهد انجامید. 
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>< 

 ...      342سخن

 عموم افعدین، من متولی دیکتاتور و یک سیاستمدار و یک یک که این تصور     

 دارد،  کهن یاد  به  تاریخ  نیس، بیش دهد، توهمی ترجیح خود فردی منافع بر را

 . هدیه کند موشی به را شکارخود تمساحی

 یدیام  بستتران  نیز  عمامه های وعده  به یافتید، دو،  این میان ستتنخیتی اگر      

 .بایدداش،

 . اس،   درونِ  خویش نیاتِ مفعولِ دیکتاتور ،      

 .خود   محیطی شرایط ِ مدار، مفعولِ وسیاس،     

  .  خود  درونِ واتِهَدین، مقهورِ شَ ومتولیان      

 .انانس ای من و توس، انستانی شتوم، جان مثلثِ  این اصتلی، میان قربانی           

قرنهاس، که زخم های گُردة انسانی انسانها، یا ریشه در دل دین دارد، و یا ریشه 

نان  این جماع،، مدام با قرض دادن سیاس، پیشگان دیکتاتور تاریخ.  درسیاس،ِ

رام، شتتعور انستتانها درآورده اند. دختر جان ! هشتت، ماه دیگر،  دمار ازک به هم

ای.  چرا نمی خواهی ت خودکردهکه زندگی مرا، و وق، مرا، صرف مهمالاس،

از همین نم کنی. می قربانی خود   را خود  موجودی هستی که مدام  که توبدانی
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خواهی نمتتاز  کنی . وقتی میچته می خود  توجتته کن؛  کتته  بتتا   خوانتدنتت، را،

 بخوانی با چه تشتریفات خاصتی خودت را می پوشانی ، و در مقابل اهلل به سجده

انگار نمی خواهی آن  اهلل   خودت را می پوشتتتانی؛که چادر؛ روی. طوری با می

نامحرم، حتی، چشتتمان ترا هم ببیند. اما وقتی پیش من هستتتی، حتی  نگاه داشتتتن 

آن روستتری هم برای، مشتتکل استت،. وکامال درکنار من آزاد می نشتتینی. شتتما 

افعال   همة برخودتان،  که بنا به گفتة   تان اهلل، می پوشتتانید؛ خودتان را  از خالق

 شتتما؛ قادر وآگاه استت،،و شتتما را برهنه خلق کرده استت،؛ و همة  تن ترا؛  برهنه

کنید تا شتتتما را کند وکرده استتت،. اما پیش من، خودتان راکامال رها میفهم می

خواهم بدانم،که دستتور حفظ حجاب برای شما ازطرف نیمه عریان هم ببینم. می

یا برای خود اهلل که  ون من، صتتادر شتتده استت،،آن اهلل، در ارتباط با موجودی چ

خالق توست،؟ پیش اهلل ات پوشتیده می روی، پیش مخلوق اهلل ات که من باشم، 

آزاد  می آیی. شتتتمتتا کتته هنوز تکلیفتتتان را  بتتا  اهلل خودتتتان معین و مشتتتخص 

توانید تکلیفتان را  با من،  وخودتان  مشتتخص کنید؟ من اید،  چگونه مینفرموده

بادت و عیادت خدایم، کامال برهنه می روم،  اما در نزد مخلوق او پوشیده برای ع

می نشتتینم . تکلیف من،  با  خودم و خدایم؛  روش استت،. بد نیستت، ؛  شتتما هم 

حرم این اهلل م  تکلیف خودتان را در درجة اول  با  اهلل مشتتتخص فرمائید که آیا، 

ا نیز تکلیفم  را  با شم  شتما هست، یا نه،  بعد از مشتخص شتدن آن تکالیف، من

مشتخص خواهم کرد. تشریف بیاوید تا بنده  پوشیده، درخدم، شما  باشم. فرق 

من و شتتما در این استت، که، خدای من، درمقابل خود، مرا لخ، و عریان طلب 
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کند.  ولی اهلل شتما، شتما را در مقابل خود، پوشتیده دوس، دارد. این دومعنا، می

بمانند.کستتتی که در فهم معبود خود تا این پایه،  ذلیل نمی تواننتدکنتار هم باقی 

اس،، نمی تواند، شعور انسانی درستی به امور حقیقی حیات خود داشته باشد. اهلل 

شود. شما از قرارمعلوم، با دیدن تن  برهنة شما در مقابل خود، تحریک جنسی می

 مقابل شما،من در اس،، که  طوری آفریده اما خدای من،که خالق من اس،، مرا

هیچ حس جنستتی ندارم. گویی شتتعورِخدای من در خلق،، از شتتعورِ اهلل شتتما 

بیشتتراس،،که مخلوقش را، که من باشم، تا این حد،  درس، تربی، کرده اس،. 

 حتتدی  خواهتد، امتا در مقتابتل مخلوات خود،  تتامرا در مقتابتل خود برهنته می

ند کمخلوقات خود، حفظ بل مقا که حرم،ِ مرا در پوشتتیده، آنهم  به این دلیل،

گی تن مرا  با پوشتتتش، تا حدی، پنهان نماید. بروید و تکلیفتان را  نه .و بی قواره

 ، شفاف سازید، آن وق مشتخص و خودتان معین و بلکه با  خودتان،  تنها با  اهلل 

 کند.  بیائید تا با شما، ازخدایی بگویم که درحقیق، جانتان سیر می

>< 

      ...   341سخن 

 حریم شناخ،ِ یعنی ،عف، .بخشتد می شتکل او ادارک قوت را آدمی عف،      

 ریتفک و ستتلیم عقلی  فاقد  که آنهایی همة  .استت، بدان  نهادن و احترام فردی

 نم .بود مشتتکوک آنان بودن عفیف به باید  .اند وارستتته ای اندیشتته و روشتتن

 . دهممی تن، ترجیح پوشیده بی خردانِ به را، خردمند تنانِ برهنه شخصاً
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در  آنانی  که  همة . آفرینشتتی خصتتایص در همة عمل اعتدالِ عف،، یعنی         

 باشند، یپسندم  اعتدالی معقول و محکمه فاقد  خویش، پندار، گفتاروکردارنیک

 . کنند  فهم توانند را ،  نمی عف،  لذیذ طعم

>< 

 ...       344سخن 

 که ارمد یقین کند، قرین عف، با را  خویش جاب،باشتتد ، ن قادر زیبایی اگر       

 واال . دنمای اعطا ستتلیم هیبتی  تقواستت،، همان خود،که تعالی به استت، توانستتته

 .  اس، آدمی نیکوی خصایص مرگ و عف،،  نجاب،  بدون زیبایی 

>< 

  ...       342سخن 

 هوی، بتخری ریشة که خوریمبرمی نکاتی به ایران سنتی فرهنگ در گاهی      

 نتیستت ایدوئولوژی   عنکبوتی در تار و پود ما وقتی .آمیزاستت، فاجعه درآن فرد

 شده سعی کهبینیم می کنیم،  می نظر دارد  در دل مذهب عمیقی ریشتة که ایران

فرد،   از هر کنند، و خالی بود نشتتان - من و محتوای هوی، از را فرد استت،،  تا

 ستتتورمنتظر د وار برده باشتتد.و نداشتتته ماهیتی او هیچمَنیّ، در  که بستتازند  مائی

 یرغ در .هس، شد، او صادر ارباب از دستوری اگر .باشد خود بهتران ما از مافوق

 دهدکهمی اجازه وی به ارباب،  نیز  ماند  وگاهیمی منزوی همچنان صورت، این
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 این .کند هوی، ما، ابراز صتتتورت به تا بپیوندد  خود مستتتلکتان هم جمعِ بته

 در فرهنگ تربی،، چنان نوع این اند. برده از یاد را خود بودنِ مَن بیچارگان،

 غیر خودی اینان جمعِ  مَنی، در هر استت،،که کرده رستتوخ ایران مذهبی ستتن،

 صاحب با  شده، سن، مصلوبِ پرست،ِ ب، جماع،ِ این اگر شتود.می محستوب

 شیواکن کنند و بامی  خطر و نا امنی احساس شتدیداً شتوند  روبرو فکر وخردی

 ودو خ  کرده؛ گیری جبهه ای؛  نو رستتیده هر خرد، و تفکر به شتتدید،  نستتب،

 داده تعلیم  ازکودکی ، بته چنان موجودی  چراکته .کننتدمی راآمتادة  نتابودی

.  اردد در روی زمین قرار  اهلل متولیان در وجود فقط هراندیشه، مشروعی، اند،که

 شدن اس، نه در من بودن. "ما "و آن نیز در  

 مانای خود   نشتتدة تربی، هوش به وحقیر، چنان پرستت،  ب، های  بَرده  این      

خود،  به اهان، را در جامعه،  نوعی خرد  و اندیشه حضتور هرصاحب دارند، که

 .  کنندمی قلمداد

 گاه ههستتتند، ک بیشتتعورانی ستتواد و تودة  بی همان  بخ، تیره بدبختان این        

 قربتتانی تمتتام،  در جهلی را، خود وختتاک آب فرزنتتدان ترین و قوی بهترین

 ابندی می فهم خود  خطای فهم به خودکرده،  و زمانی سنتی آمیز جنون تمایالت

ن از م ستتخن ای جامعه درچنین(.بفهمند اگر البته) استت، . شتتده بستتیار دیر که

 .معناستت، بی مجزا،منفرد و  ای اندیشتته شتتود و داشتتتنمی محستتوب گفتن، جرم

 رداس،، ف سعی کرده اواخر دراین خصوص به ایران گرای ستن، جامعة متولیان
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 مایندن تحمیل کنند. و به آنان تخلیه بود نشان من هوی، از را جامعه های آدم فرد

به  د. وکنند از ما نیستننمی باور و قبول  را بودن  ما که هایی انسان از دسته آن که

 ریحضتتو که الشتتکل متحد استت،  هویتی  ما، که بپذیرند  تا اند آموخته آنان

 دسته چاره آنبی  .اس، تفکر، تفکری استالینی نوع این .پستند دارد والهی حقیقی

کنند،  خود را حفظ بودن خواهند منمی ای جامعه چنین در که اندیشتتمندانی از

 موزشرا آ  بودن من   هوی، 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 کُشتن، اندیشه ای به که آن بی کُشدمی        

 .  فهیم گردد خود  مُردن چرایی به آنکه

مایه و ستتر ستتود بالهتی ،  به پُر  جامعة از چنین بارکشتتی توان،  با می عمری       

 .  یاف، دس،  یکالنهای 

>< 

 ...       342س

 اس، هگرفت باال ما،آنقدر ومذهبی سنتی درجامعة حد، از بیش نجاب،ِ فوران      

 گرایی اُخروی تلقینات و تبلیغات و باورها  تأثیر  تح، ما، بدبخ، زنان حتی که

 سفید های دستکش و مشکی وچادر مقنعه با تابستان اند، درگرماگرم حاضرشده
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 ندکنمی هم وافتخار واردکارشوند، جامعه محولة وظایف خدم، در مشکی وگاه

 شتتود. وبهنمی خلع انتفاع ازحَیّز گرما، فرستتای طاق، رنج درپرتو نجابتشتتان که

. شودنمی  وارد  ای خدشه باورهایشان از  یافتة ناشی فوران نجاب، ساح، مقدسِ

 .اس،  تماشایی ما جامعة در زن آزادی عطف نقطة واقعاً

 انندم به را عورتشان تا اند، ما، نیاموخته زنان و مردان کهزمانی باوردارم ، تا        

را،  ودخ تنی  برهنه و کنند، عرضتته هم به بار عاطفی هیچ  بی  جوارحشتتان بقیة

 فهم به که دانممی بعیدکنند،  ادراک شتتتده آموخته های معیار بدون درجامعه

 جامعهزنان، در پوشی آسوده بیابند. اگرروزی انسانی شعوری خود، واقعی نجاب،

 ازنظر یا پا افتاده پیش امرکامال نیفتد، وبه یک خود،جا عادی ما، درحال، کامال

 دانمیم بود. بعید باورنخواهد قابل قشر هردو انسانی امورات نشود، مردان، تبدیل

 شده نهان ود،پُرس دکان این درگرو منافعشان که تشیع مکتب متولیان این وجود با

 .بدهد جامعه این مردان و زنان به را کاری چنین اس،، مجال

 فهم شود،می  تبلیغ ما جنسی درجامعة متاع یک عنوان به زن هوی، زمانی تا      

 شترایطی هیچ  تح، و زمان هست،، وهیچ بودکه خواهد زنان، همین از ما مردان

 لقاب موجود، فرهنگ این  با  و مرز و بومی چنین در  زنان، انستتانی واقعی هوی،

 .نیس، اصالح
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 مردان و زنان شتتود،کهمی فهم قابل زمانی ومرد، زن رابطة درستت،ِ فرهنگِ       

 بعید نم. بشتتمارند محترم  را دیگر یک  انستتانی حریم خود، نگرش تغییر ما،  با

 منافع اطربه خ بتوانند انسان، منزل، خاطر به عزیز، استالمِ دین متولیانِ که دانممی

 شتتیع،ت مکتب متولیان بردارند. بخصتتوص دستت، خود بار استتارت از تعالیم مادی

خردمند، خود  موجودی عنوان به انستتان کرام، تا داد، نخواهند اجازه زمان هیچ

 .  کند فهم خاکی کرة این را در

 ای جامعه تدافعی  زرهی  همه،  به که ای در جامعه شتتودمی مگر  پدر، عزیز     

 بلهمقا شوند، برای متعهد تا اند شتده مجهز عمیقاً  کنم،می زندگی آن در من که

 را نانآ شدة آموخته ستنتی تعهدات تواندمی که اعتقادی یا اطالعات هرگونه  با

استتخ پ دهند، تا ازاینان به ستتخنی توجه  ندارند تا  بیاموزند؛ گوش می .تغییردهد

تا   ندا دیده  تعلیم کنند. اینان تو فرو حلق من و را، در های آماده درآستین  خود

 خشتتونتی رود،می نشتتانه را آنان باورهای و تعهدات که خردی هرگونه درمقابل

 ینی،د متولیان و بانیان که استت، همان خواستتته، دقیقاً این .دهند نشتتان ویرانگر

 تکرار که نیستتت، لطف از نیزخالی مطلب این عنوان اما .دارند انتظار ازآنتان

 اننشدگ تربی، هوش  همواره مذهبی، که بی محتوای و برق و پر زرق شعارهای

 مهمحک و منطقی ستتلاالت به  نیستت، قادر بعد از این کند، دیگرپرمی را جامعه

 ربی،ت هوش از را، که آنانی  امدیده .ابرازکند معقول جوابی متمدن دنیای پستتند

خود اصتترار  رذیلة   اعمال  در توجیه نیستتتند،  چقدر برخوردار ،  ستتالم شتتدة
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 شوریک چهار دیواری در توانیدمی را، حاکم بیشعور قشتر بزرگترین  .ورزندمی

 وجه هیچ به فریبنتد، کته وعوام جتاهتل قشتتتری اینتان فهم کرد، ایران، چون

 به اینان پاسخ. کنند ابراز در خورشان پاسخی را خردمندان تشنة قادرنیستند، خرد

 حماق، رینبزرگت. اس، سپرده آنان دس، به مکتبشان کهفرزانگان، چماقی اس،

 م،ه علمی و تحقیقی، اندیشمندان حذف به اس،، که باز در این عوام تودة این

 تک. نیستت، جامعه، هیچ شتتعورِ جمعی تباهی اعمال، جز این نتیجة ا ند گمارده

 ،سن غلط  باورهای  کردن پروار جز  چیزی دیدن،  بعُدی تک  و ، بودن بُعدی 

 هدنخوا زمان، پایدار  هیچ ای جامعة چنین  یک .باشتتد  تواندمنحط، نمی گرایی

 ،ماس، در اجتماع مردم عموم پریشانی از دالیل یکی هم اقتصتادی  کستادِ .ماند

 ناکامی وسعةت به ازپیش هر روز بیشتر فقیهی والی، حاکمی، وجود برک، به که

ار اقش عموم بین در را جرایم افزایش کند وضریبمی کمک در جامعه فرد های 

 ابد؛ی افزایشفردی در  جامعه های ناکامی  ضریب چقدرهر .کندمی تقوی، مل،

الن و ستتود ک .شتتودمی بیشتتر  نیز در آن جامعه جرایم به میزان، ارتکاب همان به

ناشتتی از این  بی ستتامانی فرهنگی واخالقی در جامعه، جز  به جیب این جماع، 

 دین مدار، راه  بجائی نخواهد بود . 

>< 
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 ما سنتی جامعة در زنان توسط شتوهرکشتی تأستف، کمال اواخر در در این       

 به ام چرا زنان که ایم کرده سلال از خود هیچ آیا .اس، یافته بخصتوصی شتکل

 دانب این آیا.شوندمی متوستل تاریخ از مقطع در این آمیزی جنون اقدامات چنین

 ز تفسیرما دیگر ا گرای سن، جامعة در یافته پرورش زنان از قشری که نیس، معنا

 که ای گونه خود به بودن زن از و اند؟ آمتده جتان بته خود، موجود هویت،

ز ا دسته این گمانم به .اس، شده دهند خستهمی اشاعه ما امروز جامعة درفرهنگ

 به همواره حیاتشتتان طول در باشتتند که زنانی   از جماع، توده همان باید  زنان

 از گریز برای اند و امروز  بوده محبوس خود تناسلی آل، میان در مردان توستط

 . دهند نمی خود، رضای،  زندانبان قتل به  جز محبس، آن

>< 

 ...        341سخن 

 از خاصی ایده، یا روش یک قبول های جاهل  برایتوده کردن متقاعد       

 درچنگال اس،،که ناپذیر ملتی و درمان عظیم از دردهای خود یکی اندیشه،

خرد  یک داشتن کردکه تفهیم ملتی به شوداس،. چطورمی آمده گرفتار خرافات

 ،دارد. ملآنان  خرافاتی که ریشه در باورِ دینی .خرافات اس، وطرد سالم، فهم

 کهاز این بلق بارخود هستم، نکب، بقای ادامه به مجبور آنها درمیان من که بدبختی

 نداشته تا خردی که شودمی داده آنها تعلیم شوند به تربی،ای اندیشه داشتن به
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 بخشیده لآنها را شک هویتی بی پایة اس،؛که شعور و اندیشه نداشتن همین .باشند

 ورکورانةک تقلید دردل ریشه که ازتفکر شیوه همین کنندمی گمان مردم این. اس،

 به نیازی هیچ و دیگر دانستندمی باید کهاس، چیزی آن دارد، اصل آنها از دین

 مورکنندا خودفهم بیشتر، ازمقتدای اند که دیده آموزش اینان .ندارند غیر این  فهم

خودرا،  مقتدا،که مقلدان نمازان پیش این از دس، امان. یاری خویش از خرد نه

 چرا ما ایم،  نموده از خود سئوال وق، تر دارند هیچ خود دوس، در قفای همیشه

وچرا  .ایم دورکرده به حقیقی فهمِ را، از لذت خود، خویش باورهای با پروارکردن

 بیراهه به مسیر ذهنمانرا از  خود، فهم درون باطلِ باورهایکردن  با فربه ما،

 گرانبهاتر از کهمی آوریم  بدس، چیزی ماندنمان جاهل ایم؟ آیا برایکشانده

ن کفهمزنیم؟ می خود چنگ جهل تمام، به با ولع گونهاین باشد،که  خودمان

ه به دنبال کردن اموری ک کسی اس،،که از، یافته وتوسعهد انسان خردمنفرزندم! 

 .دس، نمی کشد ،شعورش مربوط اس، رشدِ

>< 

 ...      349سخن 

 چطور که هستتتتم و ام بوده مأنوس خود جواب بی ستتتئوال این با همواره      

 همنوع شدنهای و ها بودن  همة  ، تمام قساوتِ با وگاه وقاح، با ای عده شودمی

 ودخ همنوع که رودمی پیش آنجا به تا اعمالشان وگاه. کشندمی مرگ به را خود

 قیحقی چرایی ما، به از یک کدام .کنندمی گور روانة مخوف های زیرشکنجه را

 ةعد تا اند  آمده ای عده جهان این در گویی  ایم؟ اندیشتتیده خبیثانه، اعمال این

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


214 

 

 به ، اقداممنظوری تبلور چنین و برای .بکشتتتند چگونه که دهند تعلیم را کثیری

 ظاهر کامالً  به  های ایدئولوژیها و  ها ومذهب ها و مستتلک مرام و ابداع  خلق

 ایه واژه تعریف با نیز ای اند. وتوده نیزکرده فریبانه عوام و پستتتند محکمته

 جالدان کار این گاهی.اند رستتتانتده تفکری، متدد چنین برقراری مختص، بته

 طعهف کشتتند و قطعهمی خدا نام به  . می رود نیز، پیش خدا ایستتتگاه آدمخور، تا

 همة  امن و  به  درندمی ، مذهب نام می کنند، و به تکه رهبر، تکه  نام  کنند، بهمی

 پاک هستتتی  صتتفحة  از نمی دانند  خود مجموعة از که را آنهایی  همة ها،  این

 انستتان برای اندکه نیزآموخته تودهها وقشتترها آموز این دستت، عوامل  .کنندمی

. کنند دارآماده های وضتتوگرفته،  طناب  های دستت، ها،  با از غیر خودی زدایی

 به یا لحظه برای حتی کنند بی آنکه راپاره شتتکمشتتان بران، های بادشتتنه وگاه

 باشند. داشته خود،  فهمی اعمال این چرایی

 که نیمک زدایی انسانی، که می آموزند ما به مُدبرّانه زیرکی با چنان گاه آری      

 های یوهشتت  ترین بیشتتعورانه ما؛ به.  نیستت، وتحلیل فهم قابل ما انستتانی شتتعورِ در

 .   نکنیم  ترحم نیز خود شعور به اند تا داده راآ موزش زندگی

 واهیمخ قادر  کنیم، چگونه زدایی انستتان خود قربانی وجود از نتوانیم اگر ما      

 نیمک ماس،، رفتاری و همنوع ماس، خود و اصالً ماس، همچون که کسی با بود

 جهرا شکن ما، کسی اگر .کندنمی و کرد نخواهد خود همتای با موجودی هیچ که

 اول باید  نمودیم،  ستتاقط  زندگی از وحشتتیانه عمل این زیر در ، واو را کردیم
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 زکُشتنا خود ، قبل ذهن ، در بهترب گویم و یا ندانیم خود از اورا باشیم توانستته

 قخل ذهن درازانستان،  غیر ماهیتی از او، و باشتیم زدایی کرده انستانی، او،  از او

 مستعد ار خود وجدان کنیم.  ما، تا آلوده وی خون به را دستمان بتوانیم ، تا کنیم

 اندیشه یک فقط که درجوامعی .خطا شویم مرتکب توانیمنمی ، ایم نکرده عملی

 حیات  حکم  جامعه آحاد و عموم بر مختص ایدئولوژی  حضتتوردارد، و یا یک

 ک نفر،ی اس،، که مهلکی بستیار ابزار زدایی انستانی، و گرفتن قربانی  دهد،می

 کریتف چنین مجوز که ای جامعه حال به بدا .کندمی صادر را جواز دفن کثیری

 .  ریزدمی را پی

 زیر در ه، ک اس، فهم قابل غیر مردمی چنین بینوایی  گی، دردمندی،بیچاره        

 ستت،توان نخواهند دیگر  دهند،می ادامه خود ننگین حیات به جماعتی چنین چتر

 چنین اصتتالً. کنند باور و را، بارور  خود انستتانی کرام، ، و را خود نفس عزت

 ار  خود انستتانی  و حقیقی  هوی، که  بود نخواهد نفستتی عزت هیچ را مردمانی

به  انهولو ناشتتی خود  و هوی، انستتانی، از تعریفی بخواهند هم اگر .کنند تعریف

 نشد، بازواگر  شده پیش آماده از  ، ایسم گرائی و برچسب با یک کشند تعریف

 .شد خواهد حیاتشان قرین آخرت، به هجرت

 های یویژگ هزاران از یکی زدایی انستانی، و دادن قربانی و گرفتن قربانی         

 اس،. هشد مفتخر  نیز، بودن سومی جهان به اصطالح به که اس، ملتی آن منحط
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مّی که همین خواهد،نمی دُم و بودن،  شتتاخ ستتومی جهان  کرده اعطا تو به ستتُ

 .کند امور می  باشند، کفای،ِ

م داشتتن به مفتخر وقتی آدم           چه هد تاد قادرنیس،، تشخیص شد، دیگر ستُ

 اعمال ادر خف بازان سیاس، دس، به که هایی توطعه و سیاس، با وی زندگی حد

 .  گرددمی مهار  شود،می

م که استت، همین خاطر به           ،کردن  پرانی لگد و زدن جفتک  با ،  داران ستتُ

 دای،ه آبادشان  ناکجا بهشت، به که اند کرده خود جان جزو الینفک را هویتی

توانند نمی هستتتتندکه تهی و بخ، بد من، اطراف آدمهای این چقدر می کند.

به  نیز ارافتخ با گاه که اس، سُمی خاطر شدنشان ، به نعل بدانند،که خواهندونمی

 . اس، شده اعطاء ارزانی و  آنها

 مرع یک  که  پزیرند،می را  نعلی لوح ، یک و درجه یا مدال با یک گاهی         

 دلباز مب ستتیاستت، دستت، مخوف  ابزار و  مهلک ای قتاله به  آن پرتو در تنها  نه

 به زج نیستند حاضر گیرندمی سواری آنها از هر چقدر عمر، همه بلکه شتوند،می

 دیگری چیز به ، اند کرده کستب که مستتخره های درجه و ها لوح و ها مدال آن

  کنند. فکر

>< 
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 و نشرخشون، به را جامعه شتعورانستانی، کردن عقیم اندازة به ای حربه هیچ      

 . نمی کشاند پرخاشگری

 ذیرپ  خلل  حتم، شتتعورش به   کند،نمی  فهم  خِرد را تربی،ِ   که ای جامعه      

  خواهد شد .

 و  نگرفت  قربانی شتتود، انتظارمی داده تعلیم درآن شتتعوری بی که جوامعی     

 متعلی از شیوه این) .بود خواهد عادی کامال امری ها، توده میان در دادن،  قربانی

 (.اس، بوده محفوظ سرزمین این در ها حکوم، داعیان برای تاریخ درطول

 دهش ، صادر قرارِ ادراک درآفرینشش، حکمِ که انسانی برای شتودمی مگر        

 خرهمس های سرگرمی با طوالنی مدتی کور و تاریک، برای ای نقطه را، در اس،

 رودِو برای ای نقطه آن در ،که شناسمنمی را گویی کرد؟ درهستی، هیچ مشغول

 .  باشد نشده نورِ فهم  تعبیه

 نهات نه کند،می پاسداری سختی به ازآن امروز جامعه که را هایی اندیشته           

 ز، درطولنی مانده بخش آن بود، بلکه خواهد بهاء بی های آتی نسل برای بسیاری

  .تغییرخواهدکرد  یا باخته رنگ زمان

دی، مدامی دخواهد  َ  تفنگِ هیچ مسررید  خواهد یقی، دامم  َ  مومی فرا

 غ اتن خِرد ما  دمدشتِ شعوم؛ شکامَند. توادست  تا  خرامیدنِ  پُر ام دامِ 
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>< 

 ...      323سخن 

تصویه  و تسویه حساب گر و تملک اهلل سرآن از دس، بتوانیم ما  روزی اگر       

 نای پرتو در شتتویم  قادر شتتاید  ، کنیم رها خودش حال به را او و بر داریم  کن

 . ترشویم نزدیک قبولی قابل رشد به رهایی،

 حد آن را، تا آدم من و اعصتتتار، قرون اللهی، درتمامی چنین وجود چرا       

 هانگاشت ، هیچ بی او حضتور بدون هر موجود موجودی، تستخیرکرده است،. که

 ما، به رد تصورش که لمس غیر قابل حس این با باید تاکی دانمنمی شود. منمی

 در اوهام اطرافمان جهان حقیقی رؤی،  از اس، شده بدل اصالح قابل غیر امری

 .   ببریم سر به  وهم  و

 منتهای بی اندوه در او نیستت، و هستت، این آخر. نیستت، خدا یا هستت، خدا        

 شتتمرده هیچ   به بیکران  الیتناهی جهان این عظم، در که انستتان من های رنج

 آدم من موجودی، همة وقتی باشتتتد؟ داشتتتته تواندمی نقشتتتی چه شتتتودمی

 درک اس،،  رفته فرو  حل غیرقابل  بی جواب و چراهای  الینحل درتردیدهای

 د؟جزباش داشته تواندمفهومی می چه الوجود و المکان تعریف غیرقابل سیال آن

 . کندمی غافل خود انسانیم فهم از را ،  ما که شدنی معطل

>< 
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 ...      322سخن 

 یهفق آموزد، وخطر می  اندیشیدن چگونه شما به که اس، این هنرعارف، در      

 را ماش عارف .کندمی تزریق را اندیشیدن گونهاین شما به که است، این دین، در

 لفستتی های قالِ قالبِ در را، شتتما دینی فقیه و خواندمی علمی درمباحث  فهم به

 ف،عار دارد ولیمی باز  اندیشتتیدن از  را شتتما  دینی، فقیه . کندمی متوقف خود

 گریز ،گودالِ تاریخ درازای به  دو، این میان کند.می تشویق اندیشیدن به  را شما

 . اند کرده حفر

>< 

  ...      321سخن 

استتتبداد دینی،  به اشتتکال   غیظِ  الوان  های دندان زمانی که،  فرزندم، تا         

 نخواهد لبخند سرزمین، دراین حَقّی هویداست،، هیچ مرز و بوم در این مختلف،

بدان فرزند، آن ملتی که برای اوقات غیر قابل بازگشت، خود، مرثیه و روضه . زد

و نوحه سرایی را دوس، تر دارد،  هیچ زمان، تن به فهمِ حقیق،، نخواهند سپرد. 

ه ک  برای مشام این مردم کپک بسته، بوی گند اجساد، شرف دارد برعطرِ شعوری

 جانشان را نوازش می کند . 

>< 
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 ...      324سخن 

 همة های حماق، عصتارة را مردم این خواهدنمی دلم اصتالً ، بزرگوارم دوست،

 اعمال  با  نادان،   مردم  این  از  کثیری گروه های باله،  اما  بدانم،   عالم  ملل

 .گرفته اس،  از من را تفهمِ حرم، آنان دارند، که و رفتاری

ر تا پا  فرمایشتتی وپرورش آموزش همین شتتما اگر          را مملک، احمقانة ستتَ

 و آموزش   اصتتطالح به آموزشتتی  مراحل عموم در که دید خواهید کنید توجه

 عموم هدای، شتتتودمی تدریس که درستتتی تنهتا علومش وزارت و پرورش

. اس،  عینم حاکمیتی به و معین وتفکری معین فردی به  وفاداری به  دانشجویان،

 و مل، و  مملک،، به شتتود، وفاداری نمی داده اهمی، که موردی تنها به  اصتتالً

 قمر مرگشان و تولد درآن اس،،که انسانی  های اندیشه و بوم و مرز این  فرهنگ

 مشناس نمی را نژادی و مل، دنیا در بگویم، می توانم جرات به.  است، شتده زده

 ضد و صفات و تزویر و دروغ ریاکاری و  اخالق تباهی به حد،  مبتال  این تا  که

 های باهیت ، در این مقطع از تاریخ، بیشترین کنممی تصور باشتند،  شتده انستانی

 نوز،ه چرا که شوممی متأسف عمیقاً گاهی.اس، شده بوم مرزو این عالم، نصیب

 عل، شتتاید. ام شتتده هوی، بی مزور  مل، این میان در زندگی ادامة به مصتتمم

 کرده من، مربوط  گان گذشتتته به مرا، که استت، تعهدی خاک این در من ماندن

کاش پدر بزرگم ، مرا به چگونه خود کشی  .بکنم باید چه دانمنمی واقعا ، است،

خورم،که اگرجستتتارت چنین کاری در من داد. ستتتوگند میکردن نیز تعلیم می
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ر کردم ؛  تا  این قدر، دام  میشد، بسیارزودتر از اینها ،کار جانم را تمکاشتته می

 رنجهای ناتمام خویش، درعذابی ناتمام تر  گرفتار نباشم  . 

>< 

 ...          322سخن 

 لغاف خودت فهم از را پذیر،  وتو خلل را شعور کردن تعجب ، عزیزم فرزند      

 ذهنتان  های چرایی دهید  و  کاهش  را  خود تعجب  درجة  توانیدمی تا. می کند

 شعورو خرد هایرا چرایی خردمند یک انسانی مقام .کنید تقوی، بیشتر چه هر را

 قعم باشد، بیشتر ذهن های چرایی نه در عجب نشستن او.  هرچه زند؛می رقم او

 یچرای مکانی که و از جایی از  کن ستتعی همیشتته .شتتودمی بیشتتتر درآدمی فهم

 .نیکنند حذرکمی سالخی تو را انسانی منزل، و گیرند،می تو را، از تو خرد های

 مهمالت  چماقِ  را،  با خردت  های چرایی که نگذاری جایی به قدم زمان،  هیچ

 هنگتفکر و فر از عجایب باش،  یکی داشته را توجه مطلب این. می دهند پاسخ

 ونهگ این. اس، آلی ایده های شتخصی، به پرداختن ایران، خصتوص و به شترق

 هنگیارضتتی و فر تمامی، به  جبرانی  غیر قابل  زمان زیان درطول فکری ستتلیقة

 رهبری برای انستتانهایی در جستتتجوی مدام که ملتی. استت، کرده وارد کشتتور

 .ینیب می که اس، شده این اش نتیجه  کنند،می کمال، ستیر در که است، کشتور

 ازهم اعثِب تنها، مدام  نه مل،،  این در تفکری چنین  با و بدبختی ماندگی عقب 

 لکهب استت،، شتتده تاریخ طول در ایران در مستتتقر حاکمی، های نظام پاشتتیدگی
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 نبالد به چندگاه، هر از که ملتی . داشتتته مل، برای  هم ناپذیری  جبران زیانهای

 آدم اب شباهتی هیچ اصالً که کشتندمی حمای، فریاد انتزاعی ظاهر به های انستان

 .  ندارند خود زمان جامعة حقیقی های

 از را خود حقیقی دوام تفکری چنین با ما، مل، سرخوردگی که هاس، قرن       

 را جامعه فرهنگی دوام مل،، میان در تفکری چنین داشتتتن. استت، داده دستت،

 و هویتی درگمی ستتر دچار  را جامعه و استت،.  نموده دچاراخالل زمان درطول

 ومتیحک هیچ گذشته سال هزار چهارصد طول در متأسفانه. اس، کرده فرهنگی

 نطقیم حوائج پاسخگوی  ، منستجم طوالنی مدتی برای نتوانستته کشتور در این

 زود اربستتی برانگیخته، خود حاکمان تحمل از نیز باشتتد. وجامعه بیمارخود جامعة

 رد مستقر های حکوم، حاکمان اکثر متأسفانه. است، شتده سترخورده و دلسترد

 یب  اند، گمارده هم، مخرب ای اندیشه چنین درتقوی، زمان نیز، درطول ایران

. دباشتتن نموده ای چاره فرهنگی اندیشتتة چنین پرتو در  خود دوام  عدم به آنکه

 خادم ،حاکمی طریقة تا داشته وجامعه، سعی کشتور دراین هرحکومتی بدبختانه

 جامعه عموم در ، بلکه حفظ، تنها نه ممکن هرشتتکل به را، خود بودن  مخدوم و

 و دینابو به منجر نهای، در ای اندیشتته ضتترر چنین .بنماید نیز تحمیلواقشتتار، 

 بی،تث های ارزش ویرانی موارد به بعضی در اس،، حتی شده ها تمامی، تخریب

 أسفانهمت  ما، جامعة  شدة بندی طبقه  حاکمان .اس، شده  جامعه رنیز د مثب، شدة

 آلودة هک مردم این بر حکوم، که اند نشده حقیق، این قبول به حاضر وق، هیچ
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 ینتضتتم زمان طول در را آنان دوام تواندهستتتند،  نمی انتزاعی و آلی ایده تفکر

 به مردم  حمای،  و هم،  با  همیشتته  ما،  جامعة در مستتتقر های ، حکوم،کند

 و رزو به خود حکوم، به بخشتتیدن دوام برای بعد، و چندی رستتندمی حاکمی،

 دمع همین ما در جامعة فرهنگی مهلک ضربات از یکی .شوندمی متوسل اختناق

 .  اس، حاکمی، به مل، و  مل،، به حاکمی، اعتماد

 فرهنگ در التیام غیرقتتابل زخمی زمتان درطول طرفین اعتمتاد عتدم این       

 . اس، گذاشته برجای بوم مرز و این چرکین

 آریامهر شتتاهنشتتاه اعالحضتترت خدایگان عنوان پهلوی حکوم، دورة در      

 وکوچک معمولی کامالً انسانی به پهلوی، شاه محمدرضتا ، داران آرتش بزرگ

 هر شوردرک را پروری تملق چگونه و داد ای نتیجه چه  بود نقد تحلیل و قابل که

 یخدای معمولی انستتانی از. داد رستتوخ جامعه عموم در و فربه پیش از بیشتتتر روز

 ی،تقو نیز در حُکّام و طرفداران فردی، وامیال مطامع به رستتیدن برای ستتاختند

 می جِد به خود،کوشتتشتتی تقوی، و ماندن برای  همواره محضتتی باطل چنین

 ،کنند.حماقکنی که مالیان را با چه القابی صدا میامروز هم مشاهده می. نمودند

 ودخ همانند های آدم که کرده  صتتعود  جا  بدان  تا  جامعه گرایی انتزاعی تفکر

 وهشی با ها آدم نیز همین  نمودند. و امروز دستترس غیر قابل خدایان عرصتة تا را

. ندکن تکرار می را خود گذشتة باطل های بازی همان  گذشتته، همانند اما نو ای
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 توانندینم یابند دستت، خود حقیق، به نتوانند  وحاکمی، مل، این که زمانی تا

 .برسانند ثب، به دنیا در را خود فرهنگی آبروی

 تقوی،  را ملیش  هوی،  ستتازی قدیس و پروری که، قهرمان ای جامعه در        

. کرد خوش دل مل، ، آن فرهنگ حقیقی قوام و دوام توان؛ بهنمی کنتد،می

 دداننمی و نیستند ایمن دارند حضتور آن در که مستندی حاکمان  مل،  ایران در

 هکشتتید زیر به خود مقام از ای توطئه به استت، ممکن هرلحظه الستتاعه خلق که

 مسند کرایه ای خود در که زمانی شغلی، تا امنی، عدم همین خاطر به لهذا. شوند

 اتمام از عدب بتوانند ، تا کنندمی فربه  مالی نظر از  را خویش توانندمی تا  هستتتند،

 .شتتوندن جامعه، مبتال وهویتی، در اقتصتتادی فقر تنگنای مصتترفشتتان، به تاریخ

 اه درماندگی حکومتها در این سامان،درگرو این شیوة غیر اخالقی اس، . میلیارد

 از ،مختلف های منصب کشور در مسئولین توستط و دزدی اختالس میلیارد دالر

 مرا این بارز دلیل مسئولین، خود توسط ، استالمی جمهوری حاکمی، روز اولین

 . دارد ید طوالنی مرز وبوم دراین حاکمی، شیوة این . اس،

 هاجاز  کستتب با  را خود اعتقادی و  فکری امنی، ملتش که ای جامعه در          

 معنا ار خود تاریخی  حرم، توانندمی چطور ملتی کند، چنینمی فهم ازحاکمی،

 هیچ غارت، و چپاول جز مملک،، این در مستتلمان همیشتته حاکمان کند . شتتیوة

 ختاری طول در اینان  که استت، این نیز آن عمدة دلیل .بود نخواهد و استت، نبوده
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دارد، درس چپاولِ  ملل را مشق  تازیان در دل ریشه خود، که از تبار ستاله 3411

 گرفته اند.  فهم ومعنای اصالح طلبی، در این مملک، مهملی بیش نیس،. 

>< 

 ...      322سخن 

 چنین احبص تواندمی کسی کمتر.اس، آدمی روانی بلوغ نشتانة قول، به وفا      

 یاسی،س.خواهدمی انسانی منزل، فهم بلوغی چنین به رسیدن شرط. شتود بلوغی

 ، استتاس بی قولهای و وعدة با مدام که نابالغند؛ قشتتر ترین پستت، حاکم، بازان

 هباشید ؛ ک  آدمخوران این کالم مراق،. تو را منزل،  نه خواهندخود می تحکیم

 . نکنند هدای، جهل طویلة به شما را

>< 

 ...       327سخن 

 عیمد  را، خود و زند،می  تکیه قدرت  مستتند  بر  که دینی نمی کنم تصتتور     

 رگ انتخاب انسانهای ، که درجهانی هم شمارد،آن می حقیق، انحصتاری فروش

 ذهن رد کاش.باشد داشتته توفیق برای و با هوش، درحال پرکردن آنند، شتانستی

 کلیدی ازمسائل حقیقی چرایی دستانشان انگشت، تعداد اندازة به مل، ایران فقط

 چقدر خاکی کرة این روی بر آنان   حیات که دیدممی وق، آن.داش،می وجود

 گردید. می دگرگونی و دچار تحول
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 یمکن دور ایران آستتمان از را مذهبی باورهای  تیرة ابر بتوانیم  روزی اگر         

  . خواهد کرد ، لمسرا هویتشان حقیق،، کهکشان صاف ستارگان درخشش

>< 

 ...      321سخن 

 با هستتتند، تو و من چون آدمیانی شتتدگان، نامیده قدیس  دوستت، من ! همة       

 تو و من اب بدنی ساختمان ازنظر فضیلتی وهیچ انستانی و فیزیکی، خصتایص همة

 زمینی اند، و آمده آستتتمان از آنان که تو، باورکنیم و من امروز اگر. ندارند

 را، ما فرد ردف تفکروهوی، باورها، دودمان این. ایم رفته خطا به بسیار چه نیستند،

 و. باشتتد قدیس تواندنمی انستتانی هیچ .استت، قفل کرده خود حماق، زنجیر به

یشیم بیند کمی.باشد آمده ازآسمان نداردکه وجود معنایی به مفهوم قدیس اصال 

که تصتور می  اند،  و مقامی  رستانده مرتبه ما، عده ای را به  که چگونه، در جان

این حیدر کرار و شتتیر خدا که   .استت، کرار و حیدر  خدا شتتیر علی کهکنیم 

 411ستتاختة و پرداختة شتتاه استتماعیل و اوالد  لجن اوستت،، روزگار این مل، را 

 معراج  به محمد  وقتی که  ایم کرده ستتتال استتت، تباه کرده استتت،.  و  باور

 هتوج خوب . اس، نموده  فهم و روی، خدا پیشتگاه   در  را، علی  رفته،حضتور

 هحوال و تو من انستتانی شتتعور به و ترکیب هم  با چگونه  را  دروغ  دو که کن

 خردِ های ستتلول در چنان را،  ازکودکی، چنین این  دروغ و هزاران  .اند کرده

 حیطم با خودمان حقیق، فهم  به  نیستتتیم دیگر قادر  که .اند داده  و تو، جا من
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 ای در جامعه وقتی .خودمان از خودمان شتتتناخ،  به رستتتد دیگر چه  .برستتتیم

نند کمی خاص ای توده  مصتتتالح قربانی را  معنا حقیق، که می کنی؛  زندگی

 چون واژه و هزاران شراف،، نجاب، انستان، هنر، عدال، همچون کلیدی کلمات

 .گرد ندمی فهم غیر قابل آنان وتعریف فهم و شتتوندپذیرمی اینان، بستتیارآستتیب

 وقذ فاقد  نه تنها   که  ای در جامعه هم کلمات، آن این مبهم مفهوم بر زدن تکیه

 ای مرهث هیچ ، اس، بهره بی  نیز و سوادکافی از فرهنگ و اس، وتحقیقی علمی

 خارج با انستتان روح عینی ارتباط کلیدی واژة یک عنوان به  هنر، از وقتی .ندارد

 و فهم ، دنباشن مسلح معتبری سواد به  ما، گوئیم، اگرمخاطبینسخن می ملموس،

 ی و باورتربیت های سلیقه براساس موضوع،  قطعاً انتقال از آنان استتنباط و ادراک

 اسیاس مضامین به ربطی هیچ گاهاً بود، که خواهد آنان فرهنگی و اجتماعی های

 نای از فراتر ما نیز، در جامعة عکاستتی از هنر فهم دامنة . ندارد انتقال حال در هنرِ

 نیمتبحری پرورش به بود نخواهیم قادر  قطعاً  شتتترایطی چنین در. رودنمی فهم

رای هنر ب . کنند تبدیل دیدن خوب به را صتترف تماشتتاگریِ تا بگماریم  هم،

تعالی و معنوی، جان آدمی استتت،، آنان که هنر و هنرمند را ممیزی می کنند به 

از شعور انسانی  بهره ای نبرده اند.کسی که هوی، انسانیش، بی و چون چرا  حتم 

، با دین ممزوج شتتده  باشتتد، چگونه می تواند ستتن، شتتکن و هنرمند گردد. در 

صتتتورتی کته پیغمبر همتان دینی کته بته آن معتقتد هستتتتید، خود آن پیامبر ، از 

 د. بزرگترین سن، شکنان تاریخ اس، . اگر نبود ، پیامبر نمی ش
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 میعل وشناخ، و فهم بینش و معلومات و ستواد فاقد که فرزندم ، هنرمندی       

نر ه .کند فهم خود را وحوش حول حقیقی بود معنوی، نخواهد قادر قطعاً  باشد،

 د  . بو خواهد وعوامانه پسندانه وعوام هنرمندی، بسیارسطحی اصطالح به چنین

>< 

 ...         321سخن

 شدل بیندکهمی را ازحقایق بخش واقعیتی،آن نوع هر برابر در هرکستتتی        

 می اردد او برای  معنایی که را ازحقایق بخش تر، آن دقیق بیان  به  یا .خواهدمی

. هستت، مه فهمیدن نیستت،، بلکه کردن نگاه دیدن، تنها، .و انتخاب می کند بیند،

 رایب ها راکه از واقعی، بخش هاستتت،، که آن حال، پیچیدة تأثیر در اثرِ فرد

 هکند، کمی خود هوی، از بخش آن درتقوی، وستتعی گزیند،بر می دارد اومعنا

 ریقط فرد از این. اس، یافته  ستازگاری هویتش  محتوای  با  و یا .دارد فهم بدان

 دةش شناخته وکامالً و ساده عادی مکانیستم همان این. کندمی تقوی، را خویش

 یلیتحل ادراکی داشتتتن با که هستتتند، کستتانی شتترایطی درچنین .استت، ادراک

کنند، و در نو می  را خویش خود، وحوش حول حقتایق ،درفهم متدام وقوی،

 ید در مصرعجد مفاهیم با نیستند، که خود تربیتی قالب یا فرم دادن دس، از ترس
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 کسی زند و می گوید ایمی  صدا را طرف  و ندا خطاب صورت به مولوی دوم

 روز به ات هرلحظه دانینمی و برخود غافلی بقایی، تو  در شدن نو از خبر بی که

  اس،. شدن نو و اس، شدن

 هر زمان نو می شود دنیا و ما        

 بی خبر  از نو شدن  اندر  بقا      

 درهمین ها یاآدم ها انسان هوی، بخش  ترین و استاستی ما نقص ترین عمده     

 .کند روز به خود را بتواند شود، کهمی خالصه کالن ولی کوتاه،  جملة

 تا گویی که اند زده  چنگ  خود باورهای  به  حرص و  ولع با  چنان  ها آدم     

 غیر وهیچ  بس، و  استت،  محض  حقایق  دانند می  آنان که همان  ،ابد ابدی، 

 .  ندارد حضور درعالم،  صدق ازآن

 ودخ باورهای تحلیل به و کند، خودشک باورهای به قادر است، که  انستانی      

 . اس، حرم، قابل او ادراک  بپردازد،  قطعاً

 ستت،،ا حرم، قابل موجودی چنین طالیی هوی، وتفکر، که اندیشتته تنها نه       

 نیز او کالم فهم و و استماع ارزشتمندی چنین های داشتته فهم و و زبان بیان بلکه

 .  دارد نیاز عمیق فهمی به
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 حظاتل تمامی که وانسانی هاس، وارستگی از این نیز یکی مولوی زبان فهم      

 اندتونمی ها سادگی این به اس، بوده شدن روز به و نوشتدن از سترشتار حیاتش

 ) صرف نظر از  اینکه در نوشته هایش مهمالت زیادی هم وجود دارد (. باشد

 ستتاده های ارزش با   و ترکنیم،  راح، خود را ایم، تاکرده عقیم را فهم ما        

ین در چن .کنیم اند، ما نیزحفظ کرده حفظ که همچنان  گذشتتتگان  شتتدة وداده

 را اورهاب این اگر ترسیم  می چراکه نداریم، نوشدن برای مجالی شترایطی، دیگر

کنیم، در و فهم نمی  دانیم نمی رفتت،، وهیچ خواهیم ازکف بتتدهیم، کف از

  . برویم ازکفی نداریم،که کفی اصالً  ، هستیم که شرایطی

 ما و دنیا شود می نو زمان ) هر

 بقا  ( اندر  شدن نو از خبر بی

 این نوشته را که سروده ام در ذهن خود ذخیره کن  

 انباشتیم  میان در  بس سخنها 

 بگذاشتیم قفا  ، رامعنی  اصلِ  

 روان هرسو رویم می و،تُ در ویتُ

 دوان سو هر خود فهم از خبر بی

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


231 

 

 حیات اندر روز روز ؛نو شوی گر

 وا کشد  فکر تو از  یاد   ممات

ا ر  آید نمی  دَردمان   که اکتستتباتی از   بخش  ها، آ ن آدم  ما که زمانی تا       

 .هستیم بودکه خواهیم همین کنیم،می کنیم، وحفظمی انتخاب

 زآن و ا آیدمی دردمان بیشتر که را هایی بخش ،آن افهام و حقایق از باید ما        

  یق،حق فهم به شتتاید کنیم، تا آیدرا، انتخابنمی خوشتتمان و یا کشتتیم،درد می

 باشیم. کرده کمکی شدنمان و بودن

>< 

 ...  323سخن 

یکی از وجوه فرهنگی نامتعارف وباور نکردنی در خاورمیانه و میان رودان و       

ایران، بگو مگوهای تندی اس، که گه گاه  میان افراد به وقوع بخصوص کشور 

می پیوندد. این مراتب غیرانسانی دراین جوامع؛ بسی در استحکام رابطه های 

دوستی میان افراد اثر بخش تر از یک رابطة انسانی مودبانه اس،. این نوع تفکر 

ریشه  که بیشتربرای ایجاد ارتباط، ناشی از نوع تفکر بَدَوی این جماع، اس، 

درتفکر فرهنگ دینی ومذهبی آنان دارد. ملتی که با دور کردن خود از معنوی، 

و شعور انسانی، امورش را با احکام خدایی نامریی نظم می بخشد جز این چه 

 انتظاری باید داش،.
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 صلح وآرامش برای سلسله اعصاب اسالم، وجودعموماً بر اساس تعالیم دین      

ره ای ضعف عصبی محسوب می شود.که درآیه های قرآن بدان اشمسلمانان نوع

عصبی خود، مدام به دنبال  از فرسودگی هوی،ِ رشده اس،. مسلمانان، برای فرا

اعصاب   هر از گاهی،  برای تَمَدّد  گردند. لهذا همیشه سعی دارند؛دردسر می

ا ان خود راعصاب درحال غلی ،اغتشاشاتِ انفرادی یا دسته جمعی خود؛ با ایجاد

ان خود به جنگهای هولناکی حتی می که گاهی این تعالیم فرهنگی،  تسلی بخشند.

نگرش به هستی و انسان، بگونه ای اس،  مکتب مسلمانان؛  آنان ختم می شود. در

اند؛ که ازکودکی جانِ انسانی آنان را مبتال به پذیرش بالیا و سختی و رنجها نموده

یسم یا خود آزاری کرده اند. بینش این تودة ایمان وآنان را دچار بیماری مازوخ

آورنده به قرآن و محمد، تح، هیچ شرایطی نمی گذارد تا آنان چشم خود را 

برای رفع حوائج ازآسمان به زمینی که در آن زندگی می کنند معطوف دارند . 

همین تفکر ناقص از معاش اس، که آنان را به تنبلی عادت داده اس،. بکار بردن 

لمة انشااهلل برای مسلمانان ابزاری شده اس، که همة شعور انسانی خود را به عُهدة ک

اهلل واگذار کرده اند، تا خود را ازچنگ تنبل پروری مکتبشان آسوده کنند. 

که جز فقر و داشته باشد؛کشور اسالمی در دنیا وجود  42 تصور  می کنمامروز

ده، ه همین جماع، بدبخ، ودرمانکجالب اینجاس، بدبختی و نکب، هیچ ندارند. 

بی آنکه به شعورِ ناقص خود  هایشان می دانند. مقصر نداشته همواره دیگرملل را

اس،  ها آیاتیاین تنبلی ها در فرهنگ مسلمانان، ناشی از تزریق ده  سری بزنند.

که در قرآن، زندگی آخرت را به زندگی دنیوی آنان ترجیح داده اس،. در این 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


233 

 

تا به ما بقبوالنند که مسبب بدبختی ما مل،  ده ای مصرانه سعی دارندمیان نیز ع

ملل اورپایی و آسیایی هستند و استداللشان نیز بر این اس، که آن  ،مسلمان

امپراتوری های بزرگ اسالمی ازکجا ناشی شده بود، که امروز ما فاقد آن هستیم 

و این جماع، باید توجه داش، که جهان هیچ زمان امپراتوری به نام اسالمی بخود 

ه تح، نام اسالم جهان را بندیده اس،.  بلکه غارتگرانی را به خود دیده اس، که 

خاک وخون کشیده اند. اسالم اعراب، جز به غارت و کشتار و شراب و زن و 

دختر و غالم به هیچ نمی اندیشد. کدام سلسله از تبار اعراب به نام امپراتوری در 

جهان حاکمی، داشتند در اندک زمانی  بخشی از خاورمیانه دس،  بنی امیه بود، 

ور نیم بند، به دس، عباسیان افتاد. تمامی حُکامِ جبار ایران، وبعدها بخشی نیز بط

غیر عرب بودند که به بهانة گسترش اسالم، مل، ایران را در طول تاریخ نه تنها 

قتل عام کردند؛ بلکه همة داشته ها و هوی، انسانیش را نیز به غارت بردند. حتی 

ویه جماعتی بودند. حتی صفسلسلة مخوف عثمانی و صفویه نیز ازاین قائده مستثنا ن

از ترکان آق قویولوی آناتولی یا ترکیة امروز بودند.که به بهانة  استقرارِ تشیع ، به 

م کردند؛ که این هم جز به تحریک اسپانیایی ها  و پرتقالیها لَقد عَ غارت سنی ها، 

صورت نگرف، که می خواستند با این حیله و انداختن مذهب به جان مذهب، 

که البته در این امر کمک دیگر کشور های  مانی را ضعیف کنند.حکوم، عث

اروپایی نیز دخیل بود، مسلمانان، عادت دارندکه با غارتِ داشته های دیگر ملل 

امورات خود را سامان دهند. تغییرات سیاس، جهانی درسه قرن گذشته باعث شده 

قرار  را مورد غارتاس، که مسلمانان نتوانند به مانند گذشته ممالک غیر اسالمی 
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دهند. واال اگر مجالی داشتند، هولناک تر از قبل عمل می کردند. مسلمان شدن و 

مسلمان ماندن ملل اسالمی  همه در طول تاریخ ناشی از ترس از قتل عام و به 

چپاول کشیده شدن از طرف فاتحین اسالمی بوده اس،، گذش، زمان، ملل 

اسالم عادت داده اس،. و اال هیچ متفکری  خاورمیانه ومیان رودان را به پذیرش

بلکه ازاحکام آن گریزان نیز  ،در میان این ملل نه تنها اعتقادی به اسالم ندارد

ه کند که سنگ اسالم را بهس،. مگرآن دسته از مزورانی که منافعشان ایجاب می

 زسینه بزنند. فعال فروش نف، وثروت بادآورده نفتی برای ملل مسلمان آنان را ا

انان همواره برای مسلم  ،اس،. واال دروازة  جهاد با کفار چپاول دیگر ملل باز داشته

بازاس،. امروز ما به عین شاهد آن دسته ازگروه هایی هستیم که به دلیل رانده 

شدن از سفرة کالن نفتی خاورمیانه به بهانة ترویج اسالم وجهاد اسالمی، درهمین 

ناکی در کشورهامی شوند، که مکتبشان در قرن حاضر مرتکب چه جنایاتی هول

 یگرد و ها؛لیم داده اس،. جنایتکارانی همچون، طالبانی قرون اعصار به آنان تع

، . این جماعکه درسرتاسردنیا پراکنده شده اندهای ریز و درش،  اسالمی گروه

حاضرآدمکش، نمونة بارز این مکتب متناقض انسان زداس،. یقین دارم که اگر 

نتوانند خودرا از چنگال توهمی به نام ادیان ابراهیمی خالص کنند، بی مل، ها 

 هیچ تردیدی  نخواهند توانس، به صلح وآرامشی انسانی در جهان  دس، یابند . 

>< 
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 ...         322خن  س

 اهگ که اس، غریبی و عجیب اخبار آبستن زده طاعون مرزوبوم این همواره       

 و خرافات ریشتتة که باشتتید داشتتته می کند. توجه  مشتتغول خود به شتتدیداً  مرا

 اکجات  این جامعة دین زدهدر دینی، و مذهبی وجنون  رفته تاکجا  دینی  توهمات

 زمانی  امام نایب   تهران، مردی؛  ادعای کرج شتتهر درحوالی که کرده صتتعود

 مشتترف ایشتتان حضتتور زمان، به امام ستتفینة با بار، دو  روزی  من  گوید و کرده

 این هب ایشتتان ستتفینة با و کنممی دریاف، را ایشتتان های پیام و و دستتتورات شتتده

 اهر به بستتاطی  و ستتاخته ای کعبه محل درآن بیشتتعور، این. گردمباز می محل

 ای عده  شتتود،نمی تمام هم جا این در ناتمام حماق، این ستتور ، استت، انداخته

 نونج و زنی. کنندمی سجده او پای به و اند گرفته اورا گرد بیشتعور هم و احمق

 امام همستتر  من که  شتتده مدعی  همین چند روز  پیش درتهران، هم زده مذهبی

و عده ای  بیشعورتر ازخود را  .اس، انداخته راه به و او  نیز  بساطی  هستتم زمان

 در پدرانش  روزی که مل، و مملک، این حال به به دور خود جمع کرده . بدا

 ببینید امروز . بودند کرده امضتتاء را ها انستتان ، منشتتورآزادی خاک و آب همین

 اشاعه امروز. اند شده داده ستوق خرافاتی چه به  مملک،، وآن پدران آن وارثان

 ینسرزم مالی، عظیم ذخایر و کتاب با مرزوبوم این در مذهبی باورهای دهندگان

 ینا صح، گواه تاریخ .اند کشتانده باری نکب، اوضتاع چه به مرا اجدادی من ،

 جبارا پرستی خرافه و جهل به را خود زیرسلطة مل، که حاکمانی همة.  معناس،
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)   .دهد  در  نیز تن  خود بار   خف، سقوطی  به  باید روزی  باید  کندمی و کرده

 این از بعضتتی دانمنمی من از بارزترین های زمان ماستت، .( استتتالین، و عقایداو،

 دامن بیشتتتر که استت، پروری، آتشتتی کودن عاقب، فهمندکه نمی ها،چرا خِرف،

 . راخواهدگرف، و مکتبشان را آنان خود

>< 

 ...      321خن س

  تهنوشتت  ایشتتان  شتتد، ارستتال ستتوفی،  عزیزم دختر  به  پاستتخ  در نوشتتته این       

 ارد، تاد دالیلی استت،، که : شتتاید حقیق،، زنی گوید ، نیچه جان پدر که: بودند

 . بشناسیم  را او دالیل ندهد، تا امکان ما به

 دارم، اطرخ به را نیچه سخن جان، سوفی ، خوبم دختر نازنین  گفتم ایشان به       

، مخاطب به  پاستتخ  در بیاورد،  یقین خود مخاطب لطف به زنی اگر دانم می اما

 همِف بانوی  فراگیری،  به عشتتق  اندیشتتة با کن  ستتعی پس. کرد نخواهد درنگ

 .  کنی خود صداق، را، متوجه حقیق،

>< 

 ...          324س

 ستتعی مدام که کستتی. ماند نخواهد باقی او از اثری  نشتتود،  تا حیران آدمی       

خود را  تواند، چطور می دهد قرار دیگران تعریف معرض در را خود کندمی
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 و ها و واژه ازحقایق بستتیاری معنای راستتتی به من درآنم  که نستتلی. کند فهم

 گوهر این یافتن و برای. اس، کرده گم خود در درون را عاطفی راستین مضامین

، تمجید طلبی  .دهد نمی خود به زحمتی هیچ  خویشتتتن وجود  در نیز همتا  بی

حرم، انستان را فلج کرده است، .گوئی در چشتم دیگران  فرو رفتن ، بسی مهم 

 ترازدردل آنان جای گرفتن  اس، .

>< 

 ...322 سخن

 را ما دل آرد دس، به شیرازی ترک آن اگر

 را  بخارا  و سمرقند  بخشم  هندویش خال به

 این استت،، دیگر حافظی خود  مهر پرستت،، حافظ دوستت، عزیزم، رندی        

 زیرکانه؛ و هوش ذکاوت با  ، اما میتراگرا ،بته ظتاهرشتتتافعی متذهتب بزرگوار

 برجای غزلیاتش در خواندن آدمی اندیشةدر  خالئی همیشه دارد،  که سترشاری

ری   .گذارد می  درآن ها واژه که بینیم بزنیم،  می  هفتم و هشتتتم قرن  به اگرستتَ

 .کنیممی  استنباط خودمان زمان شیوة به ازآن امروز ما نبودندکه معنایی در دوران

 چنین در . داریم  فهم  آن از  ما  امروز که  نبوده  آن معانی، عاطفی  بارِ    کالً و

 اژهو هر. برد خواهیم حافظ غزلیات رازهای رمزو به پی که استت، تحقیقی و فهم

 ازآن ها واژه و معانی آن فهم که را داشتتته خود بارِ عاطفی دوران، آن در ای
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 که حافظ مانند خود کلمة. کندتر می نزدیک حافظ اندیشتتة فهم به دوران، ما را

 نآ به  را حافظ می کنند ستتعی بوده، که قرآن حافظ معنای در دوران،  نه آن در

 یواالئ  مقام که نَفَسی وخوش هنر صاحب هر  دوران؛ آن در بلکه .نمایند ملقب

 دو بخارا، و ستتمرقند زمان آن اما در و. گفتند می حافظ را  داشتت، هنر و درعلم

 هو خالص صنع، و فرهنگ، سواد و علم و تجارت مرکز که بودند بزرگی شتهر

 دیدن و شهر دو این فهم دوران،  آن در .بودند امروز پاریس یا  امروز  لندن مانند

 باطارت طرفی از  اندیشتتمندان؛ و تجّار و هنر طالبان برای بود آرزویی ستتامان این

 زگارانرو آن فرهنگی تمدن مهد که چین و ایران و هند میان فرهنگی  تنگاتنگ

 رد دوران آن در اروپاییان) اس، مجزا بحثی چین، خود هندو بخصتوص بودند، 

(  کردندمی زندگی وحشتتی صتتورت  به و  توحش در غرق و بودند تمام جهل

 اصتتالً استت،، نبوده امروزی   آذربایجان مردم معنای به  تُرک واژة دوران  درآن

آذربایجانیها   و  امروزی  های ترک  به   یعنی  نژاد  این  به ،  واژة  دوران  آن در

 یادب مصرف  و شد ایران ادبیات وارد صفویه دردوران واژه این شده، نمی اطالق

شتتد،  گفته ترک امروزی آذربایجان ستتاکنین به دوران و ازآ ن یاف، و فرهنگی

داشتتتند که ترکیبی از اوستتتایی و   زبان  ویژه ای ایران؛  آذربایجانی های امروز

که به دستت، شتتاه استتماعیل صتتفوی  با کشتتتار  وستتیع مردم  کردی  امروز  بود ،

 گذشتهدر آبادگان به زبان امروزی تبدیل شد. ترک اصال یعنی زیبا رو،  واالآذر

 اقیب می گفتند. آثار  گشتتنستتب آذر ستترزمین یا و آتروپادگان به  را ستتامان آن

 شهر یةناح یا آتشکدة شیز ،در  گشتنسب آذر آتشتکدة یا ستلیمان تخ، از مانده
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آرتا ویل ؛ یا گودالِ  بزرگ  "و مکان دیگری به نام   .استت، امر این گواه تکاب

ده و ی درمانیا سرزمین  اردبیل امروزی . که متاسفانه همین اردبیلی ها   "مقدس 

، امروز  برای دین تازی خود ؛ و مذهب تشتیعِ شاه  اسماعیلی که به آنها تیره روز

دهند. این دو مکان که  از آنان  نام  برده شده ، یکی می، خود را  جِر هتحمیل شد

از بزرگترین مراکز  ایاالت  آن دوران  بوده اس،.که مورد احترام عموم جماع، 

که مخرب ترین  ویرانی ایران را در   تازیان ایران زمین آن زمان بوده. بعد حملة

ه در طول ویصف دیگر؛ وتخریب فرهنگی و معماری آل مصائب پی داش،  باکلی

 نآ دو ستال اول حاکمیتشتان در این نواحی نا گفتنی است،. صتفویه ، سترنوش،

زیبا  به تربیش ترک که غیر باز گش، اس،.  لفظ. کرد دگرگون را چنان سرزمین

 و تتجار  برای  ایران  ستترزمین  به که هندی بخصتتوص و  چینی  تبتی، رویان

 قرن تا  واژه  این آرام آرام اما اس، می شده اطالق  آمدند  می فرهنگی مبادالت

 ذاش،،گ برجای ایران ادبیات فرهنگ  در تری وسیع و  تر پاک مفهومی  هشتتم

 و با قارو با و فرد به فاخر، منحصتتر و  همتا، بی زیبا، طاهره، معنای به کلمة ترک

 یم امروز ما که اس، خالی همین هم، هندو شد. وخال تبدیل بزرگواری و متان،

 او بودن رم ح در  حرم،ِ به  بانوان  لب برگوشة  یا و کسی در پیشانی که شناسیم

 به پیشتتانی در گذاشتتتن خال فلستتفة. کنندمی حک چهره اش او بر بزرگواری و

 ینا پیدایش طور ریشة وهمین .گرددمی گذشتته باز ایران در پرستتی مهر دوران

زار و ه ستته حدود. گرددبازمی هند و ایران در پرستتتی میترا آئین مفاهیم خال، به

 ر آئیند گانه هف، سلوک مرحلة درآخرین بیشترکه هم شاید و پیش سال اندی
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 ءاهدا درستتیدنمی مغانی پیر  درجة به که  پرستت، میترا بزرگان  به  پرستتتی مهر

 راتیتغیی تاریخ طول در پرستتتی مهر آئین ؛ در گانه هف، ستتلوک این)  شتتدهمی

 عنوان به آن از شتتاهنامه در که استت، ستتلوکی همان ، ستتلوک این ها بعد کرده.

 هف، به نیز ایرانی عرفای و عرفان مکب، در و یاد شده اس، ، رستم خوان هف،

 نکهای خالصته.است،  داده معانی تغییر ، عرفان در هفتگانة ستلوک و عشتق شتهر

 نمی بر  سلوک مرحله هف، این از دست،  دارد که ای گذشتته فرهنگ با ایرانی

جالب اینجاس، که این رقم هف، .برد می کار به را هف، این بتواند جا هر و دارد

؛ بعدها وارد دین اسالم شد؛ وتبدیل شد به ارقام هفتاد و هف، هزار و هفتاد هزار 

و هف، آستتمان و هفتاد اتاق در بهشتت، برای هر مستتلمان و هفتاد هزار حوری  و 

 امثال آن . 

 جامعة در وال و شامخ بس مقامی  خال، این دارندة که،این  مطلب ، بگذریم       

 و ور زیبا گذشته، زنان در .اس، شده می محسوب بزرگان از و داشته دوران آن

 می  هدیه ایران شتتاهان دربار به هند حوالی و هند از خصتتوص به ، را ستتوادی با

 شتتده کح باال  لب طرفین از یکی باالی بر یا پیشتتانی بر یا خال آن که آوردند

 هم  خود  زمان  هنرهای  به   درماندة  اسیر و اهدائی ، این بانوانِ   گاهی هبود،ک

 هن بود،که عجیبی وشتتان ، حوری دختران زنان، و این میان گاهاً .بودند آراستتته

 که.ودندب شده تربی، خود نیز زمان هنرهای جمیع به  گاهی زیبائی، بلکه در تنها

)درآن دوران زنان ایران و  .هنری و ادبی کماالت صاحب هم و بودند سواد با هم
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جامعة تح، تستتلط مستتلمانان، در نهای، بدبختی و محرومی، و بیستتوادی بستتر 

 بردند. وجود تعلیم دین اجباری استتتالم، زنان را از تمامی حقوق انستتتانیشتتتانمی

محروم کرده بود و کرده استتت،. بتته همین ختتاطر وقتی زنی در میتتان دیگران از 

 قرار  اطرافیان  خود  توجه و احترام مورد  دی و هنری بر خوردار بود،  قویا ستتوا

 و مالقاتی درباری حوریان این از یکی با حافظ که ندارم شتتتک می گرف،(

 س،ا داشته سِری و سَر نزدیک از آنان از یکی با دربار؛  در یا و مراوداتی داشتته

ر د موجودی چنین دیدار  حستترت ؛ که پرداخته می ستتراییدن به از او الهام به و

 رتماسد وی  با تر راح، گویا حافظ ولی اس،، بوده نهفته ازدرباریان  خیلی دل

 ما اب ای لحظه  برای  یعنی را ما دل  آرد  دستت،  به  گوید می وقتی . استت، بوده

 این معتا .باشد داشته لطف سر ما با و بگیرد خود  دس، به را ما و دل باشد مهربان

 اننگهب را ما دل ای لحظه برای یا و گفتندمی دل آوردن دس، به دوران آن در را

 داریم خودمان ادبیات در را دل آوردن دس، به ما هم امروز.  دهدمی معنا شتدن

 به. را ام دل آرد دستت، به گوید می زیرکانه خیلی باشتتد دلبرم گویدنمی حافظ.

 به را او و کردن را دل آن فهم افتخار و گرفتن دستت، به یعنی آوردن دستت،

 الیق. گیردب دستش به را ما دل فقط یعنی باشد حد این در اگر.  پذیرفتن دوستی

 خال برک، به  و دارد من دل و من از که حضتتوری  فهم این میمن،  به  استت،

 به ود ب در  توانم را، اگر شتتهر دو اند، این او نهاده پیشتتانی بر که زیبایی و نجاب،

 خال یا و هندو خال آن صتتاحب اگر بفرمایید  تصتتور حاال . بخشتتیدم می وی

 حکام را؛ مثل ایران مملک، حتماً می ستتتپرد  حافظ به را خودش مهرپرستتتتی
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 آن در ،نیستت راه بی هم چندان البته. کردمی تقدیم وی به تعلقاتش تمام قاجاربا

 دودی،مح عل، به مردان با و زنان ارتباط و بودند کم بسیار کمال صاحبان دوران

 درستتت، مثل زمان ما، .استتت، ممکن بوده در حداقل وحشتتتتنتاک دینی هتای

 اپید هم یکی داشتتتند، اگر هم شتتوهر که نستتوان  جماع، ارتباط با مخصتتوصتتاً

 اشد،عزت ب مایة بستی بود می شتد طبیعی  نزدیک آدمی با حد این تا شتدکهمی

.  داش، خود جای دیگر بود که می هم درباری  بزرگان از فرد اگرآن مخصوصاً

ال شد. وآن خ عرض بودکه معنا آن هندو به خال فلسفة وجود امر اینکه نهای، و

 رمز و پُر  دِیر در هم عرض کردم ،آن شدکهمی ارزانی کسی به مناسبتی این ، به

رّی عصتتمتی صتتاحب خال گیرندة طرف مهرپرستتتان، که راز  تهنهف وارستتته، وستتِ

 ار دیگران ای داشتتته استت،.که بزرگواری ویژه و متان، و عف، و وقار بوده ، و

 جامعه  طحدرس شد می زده او پیشانی بر خالی چنین که نبوده. کسی نصیبی ازآن

 القاب مختلف  ممالک در  که ما  زمان مانند  بود، احترام و عزت مایة حضورش

ر  یا  مثل می شتتود،  داده خاص افرادی به خاصتتی های  افراد به که شتتوالیه ستتِ

 مثل یا اهلل آی، االستتالم، حج، مثل ما خود درکشتتور و شتتود می داده خاصتتی

 این امثال و الحیات اقدس یا  الممالک  تجار گفتنتد  می کته قتاجتار  دوران

 هم اجتماعی فرهنگی و های  استتتتفاده کلی آن در پرتو طرف کته  اراجیف

 هک این خالصه. اس، بوده ها القاب و ها شیوه چنین هم حافظ دردوران .کندمی

 ارک به کجا و چگونه  را  مطالب که  داندمی خوب دارد که زیرکی همة با حافظ

 همة که یبدان تا نوشتم برای، را این. اس، شده حافظ که اس، همین برای ببرد، 
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 دریق به حافظ های نوشتتته ومعانی عناوین ولی .ندارد باطنی معنای حافظ اشتتعار

 ار عارفانه های وگمان. کندمتوقف می را آدم که اس، راز و پر رمز و اس، قوی

 مهرپرس،  قطع، طور به کند. حافظمی زنده ذهن در خود های نوشتته همة برای

 کردهمی پنهان شتتدت  به حکومتی و دینی متولیان ترس از را عقایدش ولی بوده

یم. دان نمی هیچ وی خصوصی زندگانی و گذشته از که است، همین برای. است،

ف، شتتود گآن مطالبی که در تاریخ از او یاد می کنند مهملی بیش نیستت،.  ومی

 او، دس، خود در دوران حافظ اشعار که  نود درصد آن بیهوده گویی اس،. اگر 

 متکری مورد ، قویا شیراز، روز آن جامعة و ودر دربارشتاهی .گشتتهمی دست، به

چنین انسان وارسته ای، با آن   است،.  چگونه می شتود بوده مردم عموم و حکام

شتهرت و هنر، این قدر درتاریخ  بدون بیوگرافی مانده باشتتد. پس اینطور هم که 

می گویندنیست، ، حافظ چندان هم در دوران خود شناخته شده نبوده اس،. اگر 

می بود؛  یاید از  او بطور کامل بیوگرافی درستی برجا می ماند.  هرچه نوشته اند؛ 

حدس وگمان اس،.  ازشاخ  نباتنش گرفته تا  مابقی داستانها،  همه  همه براساس

 ساخته و پرداختة آدمهایی اس، که  بعد از حافظ آمده اند .  

 واژه زا بارها که بینیم می کنیممی تفحص را حافظ دیوان کلیة ما وقتی         

 زیرکی با اینان،  چون  واژة ها  ده  زنار و  و و مغبچه  مغان  پیر  و مهر چون گانی

 .فکر فرو می برد به کمی را استت،. وجود این واژه ها؛ آدمی جستتته ستتود  تمام

 اتو اطالع . اس، کرده می فهم   تمام  به  زرتش، را،  مهرپرستی و حافظ، دین
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 بودا ، هندو  ، اسالم دین مفاهیم ترکیب با داشته. و آئینها این از ای گسترده بسیار

هاده ن جای بر خود اندیشة از خاصی مکتب  کهن ایران ، مهرپرستی و زرتش، و

 انگرفتارخنجر متولی چگونه  حیاتش، زمان طول در که حافظ حیرتم در ، استت،

 مانند زنی ، او را خود ستتاخته فتاوی  به کنند، و اش قربانی استت،،  تا نشتتده دینی

 این زیرکی حافظ  دلیل محکمی اس،  بر نبوغ .نکرده اند  مثله دیگر های خیلی

این انستتان  در آن  دوران.که توانستتته با دو پهلو ستتخن گفتن، متولیان دین را از 

 فهم مبانی اصلی عقایدش منحرف کند .

>< 

 ...   322سخن 

به نوشتة پدر بزرگ اضافه نمودم (  ،)سر تیتری در خصوص امام جمعة اهواز       

 3/2/19 تاریخ امروز  رسد می تری تازه از تر تازه رسدمی بَری باغ  این از  دم هر

 معهج نماز تریبون در تمام وتاب آب با جمعة اهواز امام توسط جالبی خبر است،

 این در که ستتالهاستت، چند هر باورم در شتتاخ که بود مانده کم.شتتد ایراد  اهواز

 احمدی جمهورش رئیس از . ایم شتتده مزین  داشتتتن دراز گوشتتهای به مملک،

 شرهبر تا شودمی دیده دورسترش متحد ملل ستازمان در نور هالة که گرفته نژاد

 وق، شدن خاطر دیر به گویدمی  ستخنرانی یک در  شتخصتا خود که ای خامنه

 حداقل   ستتترع،  با  که قطاری  از  را خود استتت،  شتتتده  نمازش؛  مجبور

 . اندبخو نماز تا  بیندازد بیرون را خود  بوده در حرک، صتتدکیلومتر درستتاع،
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 مقدمة یک  با  استت، بنام از فستتیل های  خود که اهلل آی، آقای  این   هم حاال

تباه  قوم این القائی دروس فنون جزو  خود،که صتتفتی مال و مالئی کامال چینی

 ندیچ از بعد   البته)  فرمودند عرض اس، پلید قوم این خصائص از کار است، و

 حضرت از که(    کالم در حرارت  پر بغض و گریه های   با و مطلب دادن کش

 زمان امام آقا از  که شتتنیدم شتتخصتتا(   ای خامنه علی یعنی)    ای خامنه امام آقا

علی،  دسی که فرمودند اعالم و اند کرده صدا  کوچک بنام را ایشان که اند شنیده

 عنیی شما از واطاع،هستید،  جهان مسلمین امام و اطهار، برگزیده اعمة از بعد تو

 بیس، قرن در را توهم عمق.)    است،  خداست، رستول و اطهار اعمة از اطاع،

 فرنی کیزواس به مبتال روانی دیوانه یک که کنید فهم اینان گندیدة مغز در ویکم

 قبولش پشتتیزی به جهان اصتتال که خوانندمی جهان مستتلمین  پیشتتوای و امام را،

 هک مستتلمانانی پیشتتوای نیستت،، آنهم  تردیدی او  بودن روانی در بیمار و . ندارد

 هب ربطی هیچ که شتتناستتم می من را الاقل اش فرقه هفتاد و دویستت، به نزدیک

 اصتتال هم استتالم در مختلف های وآن فرقه ندارند، تشتتیع آدمخور اهل جماع،

شناسند و اگر هم بشناسند به ریالی قبولشان  نمی مسلمان   را تشتیع  اهل جماع،

دانند. که البته به حق هم  ب، پرستت، ندارند. و جماع، تشتتیع را ب، پرستت، می

 رهبر را این ستتید علی  خودش چطور  دانند . حاال توجه داشتتته  باشتتید که می

 این وقاح،  (.  بیاورد  در  را پاپ ادای  دارد ستتعی و خواند می جهان مستتلمین

 که شیدهک کجا به سَرخورده قوم این ببینید، کارِ ریشتة  تنبان پاره را بی جماع،

ان ناد مردم این تر تحویل قبل،کُلف، ، از روز  را خود تاریخی های دروغ روز هر
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 طول با زمان امام با را ای خامنه علی خوردن شام هم، مشهد جمعة امام .دهندمی

اید: نممی کند،  واظهارمی بیان نادان  مردم آن مشهد، برای جمعه درنماز تفسیر و

که بنده شتام، در محضتر حضرت آقا بودم  منظورش سید علی اس، . آقا بعد از 

نماز مغرب مرا به شتتام  دعوت  فرمودند.  اتاق  پذیرایی مقابل من بود،  اگر قرار 

ابل من قدیدیم که از مبود؛ کستی بیاید و ستفرة شام را  بچیند،  باید من  اورا می

رد می شتود، وقتی من وارد اتاق شدم، دیدم که میزغذا چیده شده وآماده بود و 

غتذا کتامال گرم و بختار از آن بر می خواستتت،. بتا تعجتب  نگتاه آقا کردم، آقا 

 لبخندی زدند و  فرمودند : دس، پخ، مالئک اس،.  بفرمائید سید.

 ، .استت روانی بیماران از پر که ؟ ستترزمینی کنیممی زندگی کجا ما راستتتی       

 جنون دانمنمی .رانندمی حکم برآن ها شتتیزوفرنی و استتکیزوها که ستترزمینی

 مذهبی، مجنونان این و داش، خواهد ادامه کی تا سترزمین این در حاکم مذهبی

 کجا هب مردک این ببینیدکار . شتتوند ستتوار مردم این گُردة بر خواهندمی کجا تا

 این ستترنوشتت، در را استتکیزوفری بیمار یک  مجستتم نماد  من . استت،  کشتتید

وچک شناسم، این استالین ک می را تفکر دیکتاتورها  من.  بینم می سهیم مملک،

احبان ص  دانمنمی. اس،  بشتری، نوبر تاریخ  واقعا مذهبی، مجنون دیکتاتور این

 همه اندیا نه؟ داده نشتتان توجه ای خامنه علی ستتید چهرة به حاال تا دق، با خرد،

 پا تا رس اسکیزوئی بیمار  یک فریاد آدم، این  چهرة و فیزیک و و رفتار ستکنات

 زیکیفی ستتاختار شتتامل دیکتاتور، که این . مشتتخصتتات پارانوئید را جار می زند
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 در جا یک به  همه بیان،  در مختص واژهای  تکرار و ها دس، حرک، و چشتم

 حملة زمان از ایران .دارد اینها از بیشتر هم کمی و .دارد  حضور آدم این صتف،

 با  هبلک  شتتد،  مزین  نوازی کنیز بازی غالم و  بازی همجنس  به  تنها نه  اعراب

 ستترزمینی عجب . استت، شتده نیزآغشتته مذهبی  مجنونان و ها استکیزو  ویروس

 اتتحقیق به  آن های مرز دیواری چهار در توانمی که تیمارستانی  اینجا، است،

ب؛ عر اللة اذن به. یاف، دستت،  روانی بیماران گوناگون های زمینه در مفصتتلی

 خود محورگرفتته، تا مجنون متداران متذهبی از .نتداریم کم موارد هیچ دراین

 اللة آی، به برسی برو تا  بیگیرو روشنفکرش شده پیچیده ورق زر های پارانوئید

 به نه زمی  یک  دراین الاقل  کرد، که باید شتتکر  را خدا  فرنییش. استتکیزو های

 کامل ائیکف خود  به کبیر    خمینی  جناب روانی،  بیماران   اکمل کتاب فرمودة

 ا لور خود بیشتتتر بیمار های جرثومه  این گذردمی زمان چه  هر  .ایم گشتتته  نائل

 رانیکاران، بیما تباه این خودِ نیز، همچون اینان  منبری  سود، پا چه اما.  کنندمی

 خود های اهیتب چگونه ببینید . کنند نمی فهم را خود انسانی حقیق، که هستتند،

ر شتتعو تا .کنندمی فرو نادان مردم این حَلق و در پیچند می خدا  های بغچه در را

 و هاراط اعمة با . کنند حبس خود  فریبهای  در کالف را بدبخ،  آدمیان  و  فهم

 ابدائی واژهای  هزار هزاران و اکرم رسول سن، و اللة مقدس کتاب و زمان امام 

 فهم رد حتی ، که اند روزآورده تیره قوم برستتراین بالئی چه ، قرنهاستت، دیگر، 

 امیتم برای علی سید آقای این هم  اند.  حاال شده مشکل نیز،  دچار خود انسانی

 کسر سینما زدن مانندآتش  شود ،می و اس، شده مرتکب امروز تا  که جنایاتی
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 و دختر و زن مردو و کودک شتتامل گناه بی انستتان چهارصتتد از بیش که آبادان

 کشتتتار تا گرف، صتتورت  27 درستتال گوزنها فیلم نمایش هنگام در پستترکه

 با خواهد، می ایران های تهران، ودیگرشتتهر خیابانهای در  11  ستتال عاشتتورای

 راس در هم را کاران تباه این همه خودش، که همچون بیمار ایتادی کمتک

 ،  بااستت، گماشتتته مردم کشتتتار برای  بدبخ، ستترزمین این  کلیدی پستتتهای

 د مهیاخو ناشدة تمام برجنایات پوشی خود، سر برای  خدائی  مناصب  تراشتیدن

 قامم خود ، برای هم اسکیزو درندة هیتلر و خور آدم جرثومة استتالین ، این .کند

 شورک درتمام  ایادیش توسط وبه .کرد اعالم علی ستید که نکردند اعالم خدائی

 این یونتلویز و در رادیو مستقر فروشتان تا خود گرفته جمعه نماز گوهای بلند از

 شتتدة منتشتتر شتتهر و جراید درخیابانهای شتتده نصتتب های و پالکارد مملک،،

 این برای همه شهر؛  دولتی و اداری مراکز دیگر و شهرداریها توسط به فرمایشتی

 خرینآ هم این .زنندمی  جار را  بودن قدیس  بلیغبیمار ت  کردة باور  خود دیوانه

 ماعال زمان امام  گزیده بر را علی ستتید بودکه  آقایان نشتتستتته درآخور شتتاهکارِ

 این از ردنک و انتقاد کشیدن نفس جرئ، کسی دیگر کنند تا آسمانیش و ؛ کنند

 اموال چپاولدر بهتر توانندمی تا این از باشتتد. تابعد نداشتتته را فرن استتکیزو بیمار

 .کنند بازی نقش ستترزمین این ورزان خرد وکشتتتار نادان مردم این ملی وثروت

 من اب که مذهبی دیوانه بیاورم، از یک بیاد را ای خاطره من شد باعث قضتیه این 

 می نَقلش کنم؛ بهمی نقل داستتتتانی. داشتتت، هم مذهبی بود. وجنون جبهه در

 پتتانستتتمتتان برای هم دیوانتته واین . بودم جنتتگ جبهتته در من دوران آن.ارزد
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 هم بمن نستتتب، و کرد، می مراجعه  درمانگاه به میان در روز یک زخمهایش

 به که(   ندهب یعنی) کرد نقل برادر این برای را افتادم. داستتتانی بود  یافته  ارادتی

 آتش آبادان رکس ستتینما اگر می دانی:  گف، بمن روزی . ارزد می شتتنیدنش

 یم عقب سال سالهای برای آقا شتد؟ وظهور نمی پیروز انقالب این  گرف، نمی

وجه م امری  خود، عربی اهلل تعلیمات پرتو در را آدمیان کشتتتار همیشتته)  افتاد؟

 ای هذر   اینکه بدون  خود؛   اهلل مقدس ازکتاب  چند آیاتی آوردن و با دانند،می

 سالما مذاق به راکه هرچیزی را، یا آدمیان وکشتار کنند؛ جوا زدفن گناه احساس

 خود تعلیمات در مذهبی روانی بیماران این.کنند می  صتتادر را آید نمی خوش

 نتیجه تا دهند ربط هم به را بیربط موارد همیشتتته تا آموزند می و اند آموخته

 ورتص من کرد نقل برایم را کامل داستتان (  کنند استتخراج ازآن را خود دلخواه

 عدب.  بوده  وشریک داشته دس، هم ملعون این خود سینما زدن درآتش  کنممی

نی فرمایشی خمی مجلس ها، در گُنده کله از یکی رانندة سم، در او که شنیدم ها

 اتفاق به اسالمی جمهوری حزب دفتر انفجار بعداً  در بودکه شده کار به مشتغول

 آن راس در که بقیه شتتاید،  جا،  برای  شتتدند.  تا معدوم رژیم های مزاحم بقیه

 با را انآباد رکس ستتینما که  کستتانی)بازتر شتتود. بودند   ای خامنه و رفستتنجانی

 رعلیهب  مردم بیشتر تحریک برای  رفستنجانی  هاشتمی حمای، و ای خامنه  طرح

 نزدیک یاران از  همه  کشیدند آتش به انقالب در اوائل شتاهنشاهی نظام  و شتاه

 زمان  ةهُریر ابو و  دُردا ابو این رفسنجانی هاشمی  .کاربودند نفرجنای، دو  همین

 از حدیث جعل با را موسیقی و شعر اهل ای خامنه کرد، اگرمی تصور خود پیش
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 ای امنهخ که هنری اصطالح به روحیة آن با بنشاند، قدرت کرسی بر خمینی زبان

وجناب  شتتد، نخواهد مملک، این در وی آیندة های برنامه و کارها مزاحم دارد

ن شاه بود اکبر و کرد. خواهد مملک، در بخواهد دلش که هرکاری رفستنجانی 

 چه اما  .او در دستت، بود خواهد مترستتکی ای وخامنه. بخشتتد تداوم می را خود

 مرز یانم هنرمند، که دانس، نمی . او گرف، پیش سیاس، در نَرد را تصور باطلی

 دشود یتتره و ادسادی اخالقی فضائل هنرمند ها  اگریکدارد،  قرار عقل و جنون

 .شررد ترخواهد دمدده ای دمدده  هر  ام  َنند مهایش قدم   دم  و اوما

؛که آن  باشتتد داشتتته درکنار ، ازخود را تر خبیث اگرمشتتاورانی مخصتتوصتتا

 تبمک گان یافته وتعلیم بدهند هم روس را جماع، وتفکر مزة و مشاوران، طعم

 نهچگو که  دیدیم . باشد هم  روسیه سیاسی و ازجماع،  باشتند؛ هم توده حزب

 خامنه  گاهپیش در  دار، شماره ازقربانیان یکی به   تبدیل  هاشمی اکبر خود ها بعد

 مذهبیون، وحوزه همیشتته داشتت،. داردوخواهد ادامه هنوز داستتتان این. شتتد ای

 دارند، که فکری  گیهایی آزاده خاطر به  اهوازیها، و  نشتتینان تشتتیع، از آبادانیها

 اخوانند و ازآنهمی بند و بار را بی طبقه این هنوز هم و. هستتتتند و بودند متنفر

 از  اشتهد دس، رکس ستینما انفجار در که جنایتکاران این از یکی . دارند نفرت

 از اوگوی نزدیکان و از داشته هم مذهبی جنون که بوده، اهوازی  مذهبی بازاریان 

 یدستت بنام  داشتتته هم ای ای یک  جوری رابطه خامنه   با فامیلی    ازدواج  طریق

 مردک این ؛ بوده هولناک واقعه این اصلی حامی که جنایتکاری. سِرُوئی مجتبی

 من  موقع آن . اس، شده واصل درک به ستن کهول، خاطر به انقالب اوائل در
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 بد ودم ب رفته جبهه به اجبار به البته و ستتنندج  در پادگان بودم  جنگ در جبهه

آخر  صتتف در  رف، نمی جبهه به اگرکارمندی دوران درآن ، بگویم نیستت،

دو شمی مشکل او دچار مزایای و ازحقوق وکلی گرف، می قرار اداری   امتیازات

 خالصه و قرار می گرف، هم اداره الهی حزب مسللین غضب مورد  بدتر، همه از

 ودم،ب  رفته  جبهه  به  کردم ذکر که دالیل آن به نه من اما  بود. ستتیاه روزگارش

بودم،  هرفت داش، انقالب از          پُری  کلة و  بود  جوان  که بخاطربرادرم  بلکه

بود.  دهش دوآتشه الهی حزب ، که بکشم بیرون معرکه از این او را بتوانم تاشتاید

 تومان هزار 12 به را خدمتش .و گرداندم باز او را شدم. و هم هم موفق بالخره و

که خمینی در بهشتت،  .خریدیم  ایران کن خراب ارتش تازه ستتپاه از دوران آن

 از روز راآن واقعه هر حال، این زهرای ایران ،بته آنها وعدة آقایی داده بود. در

 را یا پستتندانه خد ا داستتتانی چنین اینکه  و از.  شتتنیدم  مذهبی  دیوانه آن زبان 

 تخارخود اف بستتیار به کندمی نقل من با  اللهی  چون  و متقی   برادر  یک  برای

 درسایه  من چون آدمهائی زحمات که می فرمودند  عرض  مدام  ایشتان کردمی

 آتش که: اوگف، برستتد ثمر به انقالب شتتد که باعث  زمان امام آقا  توجهات

 رنف ستته نفرمال، و نظامی، یک نفر بودند یک نفر 2 آبادان رکس ستتینما افروزان

 من ؛گفتند نمی گویممی که شیوه این  به البته )   بودند افراطی مذهبیون از دیگر

 ادرانبر  این فرمودند می ایشتتان کنممی استتتفاده غیره و مذهبی جنون کلمات از

 عجب زمان امام و خدا . زمان امام صتتتادق و گمنام  آقا یاران و خدا مخلص

 یشانا (. نیست، هیچ کشتتارآدمیان جز کارشتان دارندکه جنایتکاری مخلصتهای
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 این.ستتینما رکس خودکشتتی کرد از واقعه نفر بعد پنچ ازآن نفر یک:  فرمودند

 داماد هک دانسته نمی نفرگویا  نفر، یک پنچ از این فرمودند اظهار  مجنون  شازدة

 ینماس سالن در داخل تماشاچیان نیز جزو  دخترشان فرزند دو اتفاق به وخواهرش

 دق،)  پستتندانه خدا قداستت، و کار تبرک خاطر به واقعه، ناقل گفتة به هستتتند، 

 تماشان که دبو شده  گفته آنها به(   مذهبی استکیزوفرن یک ستخنان به بفرمائید

. هستتتند طاغوتی نظامیان های خانواده از  بخشتتی ، ستتینما ستتالن داخل گران

 اعمة اللة و رستتول و بی، اهل  دشتتمن و هستتتند  قرآن اهلل  و ضتتد  که نظامیانی

 با عمد به وقتی دانستت، نمی را اطهار  معنی  اصتتال مردک . این اطهارهستتتند

 کرد گاهمن تاسف با کمی  چه؟ یعنی اطهار برادر، ببخشید  پرسیدم او از  لودگی

 بعد  و گیردمی طهارت که  کستتی یعنی : بعدگفتند  و ستتوادم  بی چقدر من که

 دستت، هب وقتی که پیغمبر زمان یعنی موقع آن عربهابرادر،   کرد، میدانی اضتتافه

 خودشان دوران درآن آنم ما های امام شستند، اما رانمی خودشان رفتند می شوئی

 کنم فکر که امام تاآخرین امام اولین و هجرت از اول یعنی .شتتتستتتتند می  را

 یک به آن امام ها  متعلق ، همة ابله این نظر از .دارد فاصله ستال  221 به  نزدیک

 و هستتتند حیات صتتاحب شتتما من درکنار کستتانی چه ببینید . )هستتتند دوران

 فرمودند آن اظهار  ایشان( خورد می رقم کسانی چه دس، به شما من سترنوش،

 به  هستت، تماشتتاچیان جمع  در هم خودش  خانواده که فهمد می  برادر، وقتی

بود وخودش هم درآتش می   گذشتتته کار ازکار متاستتفانه نجاتشتتان می رود که

 که ودندب نگفته مخلص برادران این به را حقیق،  چرا  پرسیدم لودگی با  سوزد  
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ه نسیتند،  درس، با قیاف نظامیان  خانوادة از  همه و هستند سینما در هم عادی مردم

ای حق  بجتتانبی کتته  همواره مالیتتان  درانتقتتال مهمالتشتتتان بتته اطرافیتتان  خود 

 مصتتلح، ها چیز و شتتمرده شتتمرده فرمودند : بعضتتی ه خود گرف، گیرند، بمی

 بنده ، کیس آقا این حاال)  دانندمی بهتر خودشان بدانیم؛ آقا شما و من که نیس،

 و. (  فرمودند چه که در ادامه  کنید توجه را نابخردانه  هستتتم. وتوجیه اطالع بی

 اشدب هم گناهی بی ستوختند آتش در که جمع آن در اگر ،تازه  فرمودند اضتافه

 وختهس فرمودند درآتش که اکرم رسول حضرت از روای، ، طبق هس، البته که

 بهشتت، به هم آنها حتما رف، خواهد بهشتت، به گان شتتده غرق درآب و گان

 . رف، خواهند

 که هم ، بقیه فرمایدمی طور این هم و روای، باشد  اینطور اگر  پس:   گفتم       

برادران  این.باشند  رفته بهش، به اند، باید  سوخته درآتش  چون بودند  کار گناه

کردند. وادامه دادم،  بهش، روانة ها را طاغوتی این خودشتان دست، با ما انقالبی

 به خوش وگف، صتتبرکرد وکمی انداخ، من به نگاهی .شتتد بد خیلی  که این

رها؛ به حال بزرگت گفتم درس،  برادر ! خوش. روند  می بهش،  به  که  حالشتان

اما آخه پستر بچه ها و دختر بچه ها که در آتش ستوختند، بهش، به چه دردشان 

می خورد ، آنهتا کته نمی تواننتد با حوریان و قلمانها حال کنند. گف، خدا عالم 

 نظر هب هستتتیم  طرف کستتانی چه با استت، برادر، من و شتتما که نمی دانیم.  ببینید

 رد ماجرا سرپوش برای  اسالمی جمهوری رژیم سطتو ها بعد که کسانی من، آن
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 نداشتند نقشی هیچ رکس  ستینما ستوزی  شتدند درآتش اعدام و محاکمه اهواز

 ورتص  ها مال  توسط مذهبی های تحریک این اگر کنمتصورمی شخصه به من

 شتتدند، امکاننمی مرتکب وی  ایادی و  شتتاه بنام را ها جنای، این و گرف،نمی

. بزنند کیهت قدرت برکرسی مردم عموم فریب با  زودیها این به بتوانند  که نداش،

 لعن،  .بود ها انگلیس های رسانه و مالیان، تبلیغات این انقالب حامیان بزرگترین

 که استت،  ستتال 321 از بیشتتتر ،که زبان انگلیستتی مُزوّر مداران  ستتیاستت،  باد بر

 نه  تاریخ در من . اند داده باد را  به خاطر منافع خود به  میتانته ختاور دودمتان

 ا،کهم تاریخ در اس، حقیقتی این ؛ ام دیده نه و ام شنیده کسی از و نه ام خوانده

 زپایانا شیعه، جماع، بین و ایران جامعه در  مالیان المسائل توضیح  کتاب رواج

 کرد هرخن مملک، این تاریخ اس،. و به شده شروع بد، بدتر از قاجاریة حکوم،

 به ارقاج جز از دوران حکوم،  را ای تحفه  کتاب ما، چنین گذشتة تاریخ .اس،

 ازارب  روانة  انگلیستتیها حیلة  به قاجار ،   حکوم، اواخر در کتاب این .ندارد یاد

 تاریخ  ما .کردند علم  عربستتتان در را  وهابی،  که همانطور   گردید  مصتترف

 و ها مفِراگر هَ  دانم نمی  ایرانیان، کتابی به نام توضتتیح المستتائل را به یاد ندارد .

 ، که تبک الفستتاد ام این . بکنند توانستتتند می چه نبودند،  انگلیستتیها ها لورنس

 رارق مردم این دس، در زمانی اس،،  از و مهمالت زمان سکس کتاب بزرگترین

 دیدن اب شتتد. و باز عراق به بخصتتوص و میانه خاور به انگلیستتیها پای که گرف،

 مالیان خصوص به  و دینی گان مردم و مل، ایران ، وجهال،  سترکرده حماق،

 همیدندف ، خوب کشیدندمی خاک بر پوزه  امامانشان  قبر  گرداگرد که تشیع اهل
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 ها حماق،  توده  درازای .گرف، نوعی سواری به هم جماع، این از شودکه می

 تیح   ایران مردم از ای عده. ببینید  ایران در را  مالیان این تعلیمات و ایرانی ی 

هفته  ،گرف،که در راه  بخود می متعفنی بوی آن با از ایران را گانشان جسدِ مرده

داند،  تا گناهانشان ، در آن دنیا، که در ذهن خود ها و ماه ها  به کربال  انتقال می

واستطه  امامانشان بخشیده شود.  دیاالفوا در کتاب سفرنامه اش خلق کرده اند به 

 در ایران ، مذهبی سران ستوادی بی  و جهل این به  این قضتیه اشتاره دارد. آیا با

 از بعد. آورند می و ا ند آورده آورد؟ که قوم این ستتر بر بالئی  هر شتتود،نمی

 بودند شده جهمتو تازه قضیة استقالل طلبی گاندی، انگلیسیها و هندوستتان قضتیة

و شود نمی تمام آنان نفع به و شودنمی اصالح نظامی، امورات و اسلحه با کار که

 اعتقادات از استتتفاده بهتراز راهی چه .کندمی  هم بدتر  را، اوضتتاع  نظامی امور

 هیچ در ما.  مردم اعتقادی و بومی فرهنگ همان از گرفتن ستتتواری و مذهبی

 که داشتیمن المسائل توضتیح بنام کتابی  قبل       قرن یک همین تا  تاریخ کجای

 هم را مشواس شوند کتاب ازآن تقلید و اطاع، به  ملزم مابقی و بنویسد نفر یک

 ته باشد،یاف  تاریخ در خصوص دراین سندی کسی اگر.)  بگذارند اجتهاد  کتاب

 اصالًخود . خوانندمی اعلم مجتهد خودرا هم هایشان بعضی و (  کند مطلع هم مرا

  .خواهدنمی اجتهاد که نوشتن سکس کتاب.چه  باشد اعلمش که چیس،  اجتهاد

 ة در هم ریخت بار افعال گوهر ستتتخنان تا گرفته مجلستتتی بحاراالنوار  کتاب از

 و، درن نو،  وکشفیات سخن کلمه یک خمینی،  وکتاب کشتف االسترارش حتی

 تابهایک دیگر در علوم هیچ  و ادبیات و ریاضی و  فیزیک  و یا انسانی علوم زمینة
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 طفق اول درجة کتاب این جماع،، در  اساسی ترین سخن شتود.نمی دیده  اینان

 دور می زند . مردان بعد و زنان تناسلی آل، محور بر

محقق ارزشتتمند ، جناب محمود، در کتاب ارزشتتمند  خود  به  نام روابط          

طور محقق عالیقدر،  جناب  ستتیاستتی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم .  و همین

استتماعیل رائین در کتاب  حقوق بگیران انگلیس در ایران ، با درج مشتتخصتتات 

هتدین عتالی مقام دینی و عتده ای معلوم االحتال از روحتانیتان و  مالیتان  و مجت

متذهبی کته از ستتتفتارت انگلیس حقوق و جیرة متاهتانته و مقرری دریتاف، می 

ی م ایران خراب کن کردندگویای شتترح حال و خباث، این تبار گم کرده گان،

 باشد .

آمتوم هرامدینرگ  ومیر مخترام  ادگلیس دم ایران و هی، النهری،  دم َتاب        

 گوید :خود  چنی، می

دم دسررت م،   اهرمی  هود   َ  ها آن می    "اوِد  "تقسرریم  وزوه    اختیرام

توادستم  هم  چی  ما دم ایران و عتبا  عراق   هلند َنم  و هر مشکلی ما ام میان 

 هر دامم .

در   "بله  و  تائید    "همان  واژه ای استت، که امروز  به  نام     "اِوِد  "این کلمة  

ی رود .  انگلیسی ها ، در سایة گسترش استعمار خود زبان کشتور  ترکیه  بکار م

در ترکیه ، این واژه را از ترک ها ی ترکیه برای مصتارف سیاسی  خود به عاریه 

ن  ترکیه با همین ستیاسی،  متالشی کردند. ای گرفتند . و امپراطوری عثمانی را در
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، تجربه با موفقیبالئی را که امروز ، برسر مل، ایران می آوردند ، قبال در ترکیه 

 و شده بود ، و آن تطمیع کردن  و خریدن  جماع، مال   "اود  "کرده بود ند، و  

روحانی و متولی دین  به نفع ستتیاستت، های انگلیس بود . ریشتتة حماق، و خرافه 

در میان مل، ایران و بخصوص جماع، شیعه،  بیش از پنجاه درصد در قرن اخیر 

گلیستتتی  در مملک، ایران  و بین النهرین و را ، ستتتیتاستتت، متداران حیلته گر ان

ختاورمیانه  رواج دادند . و بهترین ابزار در عقب نگاه داشتتتتن مل، ایران، جز به 

 امکان  پذیرنبود   . حیلة متولیان دینی  دس، پرودة خود انگلیسها،

چرا  که تعداد  فرق ومذاهب  ، در هنتد جواب   نداد ،   "اود  "این حیلتة          

ستتران  تمامی مذاهب را خریداری کرد و همة  هند  زیاد استت، و نمی شتتد؛ در 

آنان را با  اهداف انگلیستیها یکی کرد.  برای همین  انگلیس ها مجبور شدند بعد 

از مبارزات و مقاوم، های  زیادی ، جایشتتان را،  به گاندی  رهبر استتتقالل هند 

ان از هند،  بستتیار خوب پاسخ برای تجزیة پاکستت "اود  "واگذار کنند. اما همین 

داد،  چون  اکثرمردم آن بخش از  هندکه پاکستان  امروزی  شد مسلمان بودند . 

و محمد علی  جناح احمق،  رهبر تجزیه طلب پاکستان را،  ابزاری  کردند  تا  به 

کمک آرتور  هاردینگ ها،   پاکستتتان را از  هند مجزا کنند.  وچنین نیز کردند، 

بیچاره و  بد بخ، نماید. ومل، مسلمان آن ناحیه را از هندوهای نجس   تا ملتی را

پاک کنند و استمش را هم گذاشتتند پاکستان .  که امروز از هر نجسی نجس تر 

است، و مرکز تروریست، پرور دنیا شده اس، .  انگلیس ها  برای انتقام گرفتن از 
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ن مستتلمانی دلستتوز هندیها  و بخصتتوص گاندی ،  محمد علی جناح را ، به عنوا

استالم ،  از چنتة شعبدة خود  بدر کردند. درس، به  مانند خمینی  و رفسنجانی و 

بهشتی  و غیره   در ایران. و او را به عنوان هیوالیی؛ در مقابل هندوستان از دس، 

 داده،  علم نمودند و بعدها همین انگلیستیها  کاری کردند تا پاکستان عقب ماندة

ده  خرافاتی را ، به  داشتن بُم  اتم  تجهیز  نمودند و تا در مقابل بی سواد و دین ز

 هند دیوار  محکمی علم کرده باشند. کاری که بعد از انقالب،  دقیقا می خواستند

با ایران اعمال  نمایند. اما بر هم خوردن  موازنة  ستیاستتی دنیا در همین چند سال 

مالیان ایران نیز، که طعم قدرت را اخیر،  انگلیس ها را از این عمل بازداشتت، و 

 مزه کرده بودنتد، برای ادامته وستتتاخ، تجهیزات اتمی و بمب اتم،  به روس ها

متوستتل شتتدند. و مرگ بر شتتوروی گفتن در ایران انقالب زده  تعطیل شتتد.  و 

روس های مزور  نیز،  با استتفاده از فرصت، به دس، آمده،  تا امروز،  تا توانسته 

ة مالیان   ایران  را،  برا ی  ستاخ، نیروگاه های اتمی ستر کیسه اند  دول، فخیم

کرده و دوشتیده اند.  و ثمرة آن ، جز متالشی شدن اقتصاد ایران هیچ  محصولی 

به  بار نیاورده است،. تنها ثمرة آن ، پرشتدن حساب های  بانکی  دالالن و معامله 

 در ایران بوده اس، . گران و  چپاولگران و  روس ها از  این صنع، ور شکسته 

 طرحی بود، که پول کالن و "اود  "این طرح ستتتیتاستتتی ختانته برانتداز           

 نامحدودی را،  دول، فخیمة  استتتتعمار انگلیس در اختیار کستتتانی  چون   آتور

گذاشتت،، تا ملتها را، به دستت، متولیان دینی، به نفع دول، فخیمة هاردینگِ  می
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د.تا آنان  به چپاولشان مشغول شوند. امروز  نیز چنین انگلیس مصادره  و مطیع کنن

 حیله هایی  با شتیوه های مدرن تر ازگذشته، درکار اس، . نمونة  بارز آن، هجوم

 خمینی  ودارو  دستتة او،  در سال پنجاه و هف، به ایران بود. و جار زدن  قدیسی

 جراید اروپاخمینی و ستتاختنِ چهره ای قدیس به توستتط عده ای نویستتنده  در 

ورستانة بی بی ستی در ستطح جهانی از خمینی بود، که سال پنجاه و هف، شاهد 

آن بودیم .و   تتتاوان   تریلیون  دالری  آنرا نیز، در طول زمتتان ، ملتت، درمتتانتتدة 

ایران،  با خون و جنگ و کشتتتتار و  بدبختیهاشتتتان،  تا امروز  پرداخ، کرده اند 

کرد. اگر به امور مالیان دوران قاچار نظر کنیم وسالیان  بعد نیز پرداخ، خواهند 

ارتباط بیشتتر این مالیان را با انگلیستی ها و اخذ  جیره  و مواجیب از انگلیسی را 

    بیشتر خواهیم دانس، .

 ) در زمان پدر بزرگم نیم قرن قبل (         

 هک عزیزم بزرگ پدر همراه که  سالگیم نه یا هش، سن از دارم ای خاطره         

 همراه هب بودم کودکی که هم را بنده . بود شتتده دعوت مراستتمی به  مناستتبتی به

 از بودند. ایشتتتان من برای بزرگ معلمی و شتتتادروان؛  عارف این. بردند خود

 یلشانم علیرغم دولتی  های مراسم در . همیشته بودند  رتبه عالی  گان بازنشتستته

 فهمیدم یم رفتن به مراسمی  برای میلیشان بی و رفتارشان از من یافتند می حضور

  . چرا دانستم نمی دوران آن امادر  ، ندارند خوشی دل مراسم گونه این از که
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 نوه های که با نوه  وپدر  بزرگ و مادر  بزرگی  فهیم، چه هاجدا که یک           

 خود  نمی کنند. اگر صاحب خردی وارسته باشند  .

 ، عادی شرایط در حتی  ، من که شدمی بردند. کمتر خود با هم مرا  روز آن       

 کرده دعوت ای مدرستته  به  را بزرگم روز پدر آن ؛ شتتوم جدا  بزرگم  پدر از 

 میوه و شتتیرنی.  نواخ، می  مدرستته حیاط در ژاندارمری موزیک  دستتتة .بودند

 جماع، هم مدرسه بزرگ درحیاط .بود شده چیده ردیف به فلزی  میزها برروی

 ندبود نشسته فلزی های صندلی روی همه، بر شهر معلمان و شهر ازاهالی  زیادی

 کدر ی حیاط ، این طرف بزرگ پدر  و   من.  بود شتتده پر تقریبا مدرستته حیاط

 نفر یک کنار  اول صتتف در هم ژاندارمری رئیس بودیم  نشتتستتته مجزا، جمع

 ش،پ دوم ردیف در هم بزرگ پدر و من بود. نشسته شهر ستران بقیه با خارجی 

د.این بو جالب خیلی من برای خارجی این ظاهر و قیافة .بودیم نشتتستتته  ستترآنها،

 هب بزرگم پدر مثل هم شتتاپو کاله یک و داشتت،  تمیزی بستتیار خارجی، ظاهر

 که راداف از بعضی  که دیدم می.  رنگ کرمی وشلواری ک، با بود   سترگذاشته

 خارجی این  آمدند، می ما جایگاه طرف به و شدند می حیاط وارد  در مدرسه از

 همه تقریبا شتتتدم متوجه می زد، من خود کاله به دستتتتی و خورد می  تکانی

 ندآخو یک موقع همین در. هستند خارجی این متوجه بیش کم من مثل حضارهم

 اردو دیگر نفر  چند همراه ، به بود هم شتتهر نماز پیش و ما شتتهر  ستتاکن پیرکه

 وشد بر انگاری رف،، می راه آهسته هم پیر خیلی  آخوند  شدند؛ مدرسه حیاط
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راه  تند اب ترسدکهمی وگوئی .اند گذاشته امان، به را هستی فضائل همة  ابله، این

جی، خار آن موقع  همین در.  بریزد فرو   حماقتش؛ درگودال  فضائل ؛ این رفتن

 بعی،ت به پیر رف، آخوند آن طرف به هم قدمی وچند شد بلند از جایش قد  تمام

 وردنخ مشغول را وخود نشد بلند  بزرگم پدر اما شتدند،  بلند هم افراد بقیه از او

را  آخوند دستت، و شتتد خارجی،  خم آن .بودند نهاده میز روی بر کردکه انگور

 دشخو  که صندلی طرف به ادب با  او را و بوسید اورا دس،  هم؛ بعد و  گرف،

،  شاندن بود نشسته خودش که صندلی همان برروی و برد بود نشتستته آن بر روی

 من موقع همین و همراهانش را جای دادند.  در. نشس، ادب با  درکنار او  وخود

 بزرگم درپ  ؛ بودم نشنیده حاال تا که شنیدم زشتی بسیار  ای جمله بزرگم پدر از

 قحبَه  ننه):   گویدگف، می ستتخن خودش با آهستتته، گوئی خیلی ترکی زبان به

 وب، کارشقحبه، خ  مادر  انگلیسی این یعنی( با شاریر  ایشین یا قچی ،انگلیسی

 اشاره هب و زد من به لبخندی  کردم، بزرگم پدر به با تعجب نگاهی .است، بلد را

 حوصله : گف، بعد و   جان پسر  بخور انگور :   گف،  کالم  با هم  بعد و دس،

 کوچک من.گردیم می بر  خانه به زود نرود، خیلی سر ات حوصتله،  عزیزم کن

 ،حرک که  فهمیدم  ها بعد.  هم ؛  هس، دانستنی ؛ که دانستتم نمی و هنوز بودم

 که نادانی مردم درجمع  وآنهم مدرسه آن درحیاط انگلیسی روز آن آن نة مزوّرا

 ،و مملک مردم  این  به خیان، بزرگترین بودند، خود، وحرک، عمل این  شاهد

ر استت،، پد کرده نهان خود در مملک، این آینده برای دردناک  و فجایعی بوده

 ادب به  را  دودمان مملک،  دانستت،، که عمل آن انگلیستتی،  به زودیبزرگم می
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 رزند، انتقامف  : گف، بزرگم پدر گشتیم می بر منزل به داشتتیم وقتی .داد  خواهد

 لیسیانگ مردک  آن ببینید  .اس، نشده تمام هنوز هم از از رضا شاه  ها انگلیسی

 مرد این در اذهان را پرستتتی مردم،  چطور درس آخوند انظار در حرکتش آن با

من اصال نمی فهمیدم که ایشان چه می گویند. اما امروز،  .کرد ریزی برنامه نادان

 دانم که چه فرمودند . خوب می

 به  مستقیم غیر انگلیسی، مردک روز، آن آن فرمودند، در می درس، ایشان        

 ، آنرا واقعی  معنای کس هیچ دادکه پیغام  بودند،  جمع آن در که آنان همة

 حترامباید ا  طبقه این به  کرد، که حالی  الناس عوام این به او  نفهمید، روز درآن

 این به  یمسیح و  ایرانی غیر و بیگانه  یک عنوان  به ، من  که همانگونه  بگذارید

 .  گذارممی احترام  طبقه

 ما همه از  عالم این در  اینان  منصتتب  که بگوید  خواستت، کار  این با او         

 د.دارن فرق خارجی من و ها شما  همة با اینان دادکه پیغام شتفاف و  است، باالتر

 اطاع، اینان  از و ببوستتید را اینان دستت،  من، همچون هم ها شتتما دادکه پیغام

مکان  نامعلومی هستند،که افتخار داده اند  گان برگزیده این جماع، از کنید، که

انگلیس،  مقو که ، تخمی جان پسر  گف، می بزرگم پدر  .زمین باشند روی بر تا 

 خواهد رودِ  نستل تو،  و تو روزی را ناکش  درد کارد، ثمرة می مملک، این در

 این ، گف،می همیشتته  بزرگم پدر.   برستتد تو   داد به  از من  بعد  خدایم . کرد

شید، ک نخواهد طولی نجف و  قم ، مکتبِ  در انگلیس دست، گان یافته پرورش
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آویز  حلق  آنان را، خودِ نادان، مردم این خودِ  دستتتتبتاف ریستتتمتانِ بتا کته

 اب .درآمد ازآب درستتت، چقدر بزرگوار این بینی پیش حقیقتتا  .خواهنتدکرد

 عنوان تح،  خورده فریب و نادان  مردم همین نقدی غیر و نقدی های کمک

 درکیستتة زمان طول در که دیگر،  اراجیف  هزار و ذکات و وخمس امام ستتهم

 در ؛ بالخره دریافتی از انگلیسی ها، "اود های" ، و  شتد ریخته فرو  مزوران این

 پرداخ، با که مردمی  کردند، تمام  و  مملک، را، مردم این ناتمام ،کار  27 سال

 یخواستند بهشتمی  شیاد، قوم این به تاریخ طول در ی نقدی ها  کمک همه این

 روتث مثل  .شدند جهنم روانة همه چگونه توجه کنیدکه برای خود بخرند؛  حاال

 های در بانک که 27 انقالب خوئی در اوائل  اللة آی،  مرگ از بعد  که هنگفتی

 ، بهاش شده اقمار ذوب و خمینی و ماند،  ارمغان به  او  فرزندان  برای  انگلستان،

 پس زبا خود برای را ثروت آن نتوانس، کردند سعی چه هر رفسنجانی خصوص

 امهروزن و جراید در ، انقالب اوائل همان در قضتتیة ستتر این بر  هم بگیرند وکلی

 را الهمستت نیاید در قضتتیه گند این که، برای هم  بعد  و بود برپا ستتخن و نقل ها 

 هب  هنگف، مبالغ این دادن عودت از هم خوئی  فرزندان و .گذاشتتتند مستتکوت

به نقل از دوستتی موپق می نویسم گویا مبلغ  .زدند باز ایران، ستر زمان آن دول،

میلیون  12موجود در حستتتاب این آیت، کثتافت، اهلل درآن دوران مبلغی معتادل 

ع آوری شتتتده بود . تومتان موجود بوده کته از محل و خمس زکات و غیره جم

همانطور که امروز در حستاب آی، اهلل  سیستانی  ها و دامادها  و فرزندان  آنها ، 

میلیادرها دالر  در  بانکهای دنیا ذخیزه شتتتده استتت، . ادعای ایران برای  باز پس 
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 وامث هم تانادگلس گرفت، وزوها   آیت اهلل خویی دتیج  هخش دبود هادکهای

 هاد ثرو  آن پرتو دم ومّاث    آن امروم  و  . ما ها اهلل آیت د    شررناسرردمی ما

 هود   دهش  ادبام ادگلستان  هادکها دم مردم  ای،  حماقت چتر  میر َ   ای آومده

 عده وچندی  هرد   فرو دعمت  و دمدام ادگلستان دم ما  ها خوئی  همة   هست  و

 ها خوئی وفرمددانِ . سپرد فراموشی ه  ما چی  هم    گذشت  مادند ه  هام  تامیخ  

 عزم اهل  مردم ای، ذَا  و خمس محل ام هم  َ  َالن ثرو  ای، تصرراحب

 ام و  .َرددد ادمام  احمق مردم ای، اعتقادی شرررافت ه   هود   شررده آومی

َ  دم قم مرزع  تقلید ای،  خود اهلل آیرت ه مگوام و پردم  َریمرة هرَرا 

 ...... خومدد می و خومددد غوط اسکناس ام هستری دم زماعت میمون هود 

 آن ام یکی ای، و .شد عرض َ  اسرت مومدی  ام ه امان یکی مومد ای،        

 طول مد ما مملکت ای، ملی ثرو  َ  اسررت  گادی ماده اهلل آیت  و اهلل آیت

  می مودد  دادان   هنومهم  مردم ای،  و .هردد می  و  ادد هرده  غام   ه    ممان

  ماما  و امامان   ضریح سگانِ مبتال  ه   هامی؛  ه  همچون ما  خود وقالد گردن

   .  هند ای  دممادی ما شان هواسیر خودی، تعف، شاید  َنند  تامی  مادگان قفل

>< 

 ...         327سخن 

 دهیممی رستتوخ او در ذهن تولدِکودک، آنچه  دورانِ از ما عزیز، دوستت،      

 مداری سعی همیشه اینکه و نه .نیس، خارج جهان از مخوف تصتویری جز چیزی

 غول از دَد، مملو که مادر دنیائی استت، آغوش از خارج جهان که بفهمانیم او  به

 و وزشتیهاس، ها تنبیه پُر از جهانی همینطور لُولُوو هیوال و و دزد وآدمخوروآدم
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 آتش آن در که اس، نیز، جهانی جهان این بعد که دهیممی او رسوخ باز در ذهن

 او هب  اینکه بدتر و . جهان تر ازاین مخرب بسی اس، وجهنمی اس، ستوختنی و

 و نچنی واگر اوس، بقای و حیات برای  هم؛ آزارها این همة که کنیم می تفهیم

 خطر ینبزرگتر ما، بدانیم آنکه کند بیتهدید می او را بزرگ خطری نکند چنان

 ولدرط عمل این اثر .ایم کرده پرازخطر او را هستیم که ما خود کودک این برای

 عقط به منجر بالخره ها افسانه و ها مضتردر قصته مضتامین این مدام وتکرار زمان

 فهم خارج جهان با او وسیله ترین اساسی که.شودخارج می جهان با طفل ارتباط

 وسطت که خارج جهان از کودک ذهنی رابطة قطع چنین .اس، اولیه ارتباط همین

 ،شخصی در را ترس تشکیل اصلی هستة زمان در طول می شتود اعمال اطرافیان

 مستتتعد  اورا کند. ومی آلوده  شتتدیدا او را بکر روح  و  دهدشتتکل می طفل

 رآند که ترس مخمصتته این از گریز برای  هویتی،که انحرافات  برای کندمی

 زنی پا  ش،پ طریق و یا. کند تکیه قویتر از خویش حامیان به ،  اس، شده گرفتار

 واحشف درسلک پسران و زنان از بسیاری که ام دیده من.کندمی پیشه را عف، به

شوند، می بزرگ عاطفی خالء  این با که آدمها از این بسیاری . اند بوده گونهاین

 ی،خونریزان به تبدیل نوع عواطف خود ، درمی آیند، و یا ازآب جامعه مفعوالن یا

 دهند .قرارمی خطر معرض در را دیگر انسانهای جان

>< 
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 ...      321سخن 

 زنان اقاتف به قریب  گوید،این طورمی دختران، و زنان با من، شخصی تجربة      

 دهش ،آفریده زن چرا که اس، این متنفرند، وآن  بشتدت، موضتوع ایران، ازیک

هیچ زمان این موجود شتریف و دوست، داشتنی،  به دلیل فشارفرهنگ دینی  .اند

 در جامعه،  نمی خواهد و نمی تواند، کرام، انسانی خود را محترم بشمارد . 

>< 

 ...      329سخن 

 ارزان به جامعه آن مردان می کنی، که زندگی ای درجامعه جان، وقتی دختر      

 ایدهستند، ب شهر در خیابانها احساس ها روارخرید خ به قادر ممکن، شتکل ترین

 را، درگورستتتانی عشتتق هاستت، که جائی، ستتال  چنین در کنی که فهم  خوب

ن ای به کستتتی کرایه  ندهی،که خود را که باش مراقب. اند کرده دفن متروک

 کرام، انستتانها مهارت کردن جماع،ِ پرورش یافته  در مکتب استتالم ، درکرایه

زن؛ کاالئی  زنانگی هوی، ، وخاک آب این در که هاس، قرن .اند کرده کسب

  اگرمراقب .گیردمی قرار  معامله  ممکن مورد شتتتکل  ارزانترین به استتت،، که

 . کنندمی حراج، جوری نباشی، بد خود انسانی هوی،ِ

>< 
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 ...      371سخن 

 اکمانِح کنیم، کهمی زندگی ستترزمینی در وتو، که من ! گفتم خوبم پستتر        

کنند، ی، م،متکبرانه، مرحم منتّی را، در ما گی عمله دستمزدِ آن نشستة مسند در

 مانِفعال ریس . بخشیم  دوام مان را، درستایة افغانی مان ایرانی بودن تا شتاید زنده

 گردن هب قَالده  مل، .اند کوفته  میخ طویلة خمینی مقلد را، در رعی، این گردن

 ..فهم در قُلدری به را، چه انداخته

 .مدند دمی گردن مذیلت اذن هدون ؛ ما فضیلتی هیچ اینجا       

 حضورعقاید تازیان، عملی بدون تاریخ، طول وما وتبارما،در وتو من زندگی      

 و ندشد  خاک این سوار  مجنون، برهنة پا طفیلی اس،.  مشتی بوده غیرممکن

 کشور، آمادة و این من وتو ملی ثروت سایة را، در درکف قدّاره قفیلی  هزاران

ان، و خودش هم اس، شده نور الی نور اوضاع که  بینی می. اند توکرده من کشتار

 نوش، سر بر یا سرعرفات،  چگونه ، چون عربشان دوستان ،و هم تبارعربشان  هم

 ریهسو های تروریس، بعد، این به این از که دید اند، خواهید شده حاکم مل، ما

 پیوند .کرد نخواهند که ها چه مملک، این ثروت وغیره، با ولبنانی فلسطینی و

 آیندة برای ینیالخم موسوی اهلل روح باامام ولبنانی فلسطینی ناگسستة پابرهنه گان

 معرکه این اصلی سود جوی البته،عنترهای .اس، بسیارخطرآفرین مملک، این

بود.  خواهند کسانی چه که شناخ، فهمید. وخواهید  خواهید زمان د رطول راهم
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 مدامان لتفضی دف، مجوم   پیش   همیش  مذیلت َ   قاضیانِ اینجا  زائی است

 .ادد َرده ما  وادم

 رذیل،  که روزی شتتود، ازنمی مربوط  هم و دیروز امروز مستتئله، به این         

 الاشغ را، خاکم پر فضتیل، فرهنگ  تازیان، که ریشته در موهومات یهود دارد،

 ایبر  جائی چنین ،در نظر شما به آیا .بود وخواهد بوده همین کرده، روزگارمان

 به را شتتکایتش شتتما که ماند می تو و خِردآزاد، مجالی و من انستتانی  حقیق،

 خود، فرمایشتتی های کتاب ، قاضتتیان،  با مملک، این در .کس، یا مرجعی بکنید

 از را افغانی، حقوق و و حق برویدزودتر  هرچه تا کنممی توصیه .کنندمی حکم

 بهدی تن بدلیل  را هم  آن مختصر دستمزدت تا  کنید، وصول نظر مورد شترک،

 هارن ستتالن در را بنده روز آن ستتخن امیدوارم. نکنند بیرون کَف، ، ازبه مافوق

 ، ار مردم این گور خمینی ، کردم چه عرض که  باشی داشتته یاد به اداره خوری

 می دانید؟ عرض ازکجا فرمودید  وشتتما  .ندخواهدکَ عنفریب خودشتتان بدستت،

 استت،. فرمودید کرده تن به ستتیاستت، لباس یک دین مدار ؛ ازآنجاکه کردم،

 یبزرگ کشور دریک وتلفن وگاز وآب برق شدن مجانی  کردم، عرض چطور؟

 می عرض چه فهمیدید حاال .دهدمی بزرگ ای ایران، خبر از یک فاجعه مثل

 و ریدبگی دهندمی شما به که را  مبلغ بروید همان و عزیزم دوس، بروید  کردم ؟

 میل را یارخ شیرین سر اند. فعال نکرده صدا سر پش، از را شما تا  کنید، فرار زود

       . عزیزم دوس، دارید زیاد وق، خیار،   ته تلخی به می فرمائید،  تارسیدن
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>< 

 ...        373سخن 

دجی م فهم  دم شیرینی .سامد دمی پر تجره   داخدای  آمامی؛ دمیای هیچ        

 حاول ت،؛ محمت  هدون  معنویتی   و هیچ .است شده دهان آن دم َ  اسرت

شرعامدادن هرای مسریدن ه  شعوم   ام اعمال زاهالن است. ها شعام   .شروددمی

مش دمی شررود ام دموام  شررعوم عبومَرد. وممش خِرد َ، پسررر زان  تا ه  ام

 ادسادیت فهیم گردی .

>< 

 ...       372سخن 

 تا  دامدد سعی َثیر ای عدهما   زامعة مادند ای  زامع  دم وقتی زان   آقا       

  طبیعی َنند وادام شررکسررت  ما ه  خود  مقیب ازناس ههاء َشرریدن ترنر ُل ه  ها

 نآ شررد  داده اممش ه  دی    َات َیفیت دوع اوضرراعی  چنی، دم َ  اسررت

 ت  َ اس دی   دقیقا همی، گود   مردم ای، ام هخشی  هویت .شد خواهد واهست 

َنند  می هیت  ادسادی َیفیت ام ما دیکتاتوم  خود مقاهل دم خویش ههاء تن ل ها

ت هیاد داشت  هاش َ  هرای  قضای حاز  .َنند زلب دیکتاتوم ما خوشرنودی تا

اسة    تاوان دفع  م ازت دم َدی  ه   مستراح هیچ  دیکتادومی پای  دگذامی  َ

دستشوئی دیکتاتومهم   عواقبی دامد َ  ههاء آن ما  ها زان یک هام مصرف هاید 

 هدهی  . 

>< 
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 ...     371سخن 

 حمتم شعومی  هدون وهیچ .دیست پایدام شعوم هدون داشتنی دوست هیچ      

 .   شد دخواهد حاول خرد 

>< 

 ...       374سخن 

 ینا منظورتان  از نوشتتتن بود، که نوشتتته من به با تهدید قبل، کستتی مدتی       

 شما که اس، تی و  زِریّا زُور   منظور،  از ،که دادم جواب او چیس،؟ به مطالب

 فهمی دمی اگربند،  قدّاره  حَمّالِ دادم، که ادامه کنید. ومی فرو  مردم در حَلق

 و ام زان  خوادی  هرو  دمی اگرو  هرو هخوان   دادی دمی اگر هردان   و  هرو

 شررما حمراقتی چون هرای عصررامه و مهران دسررت ام دیگران ترا    همران

 الدةق  .کنینمی فهم را،  مفاهیم ازاین یک  واگرهیچ .شودد اختاپوسران آسوده

 درکتاب  تانهای صلوات تا  .قفل کنید  آقایتان آن های بیضه را، به سپردگی، سر

 در  لگد  من،  و تبار جگر من قرنهاستت، که .منظورشتتودتر  آخرت،  پُرصتتواب

 ندارم چیزی من. اس، خورده  ها ها،  زخم شما   چون پایانی   چهار  پرانی های

 هداشت همه تاریخ،  طول شما، در ابله وتبار درازگوش،  شتما بدهم دست، از  که

 هشمائیدک این .است، کرده قربانی آدمخورتان دین شتمشتیر و مرا، درستایة هایم

 و تبارخون آشام شما را در خود شتما ناتمام  های کینه منظوری که به قرنهاست،

 ستری، به ب تناسلیتان آل، تا برای است،، همة تمدن مرا ویران کردید. کرده پنهان
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 دارم؟  اگرشما، منظوری منظوری چه من  .ببینید تدارک مادرانتان حَصتیلة نرمی

 بادا خُصیهم تا  .بزنید دیگری را جای زِریّاتتان بروید و سُرنای  اس، بهتر ندارید 

 .  گردد متورم من  قلم ناز  پرورتان،  در زیر الماس

 گوساة نابالغ  !  شما جماعتی هستید که به عَر زدن در طویلة دین  خوگرفته ائید،

شتما را چه  به امور تحقیق.  بروید  و  ماتح،  گشتادتان  را   به سرمة  متولیانتان 

خصتیه باز مرهمی  نهید؛ تا  شتاید  ستوز  بواستیر ناشی از  تیز  زدن  مداومتان را 

  درمانی  یابید . 

>< 

 ...          372سخن 

 یحصتتح مالک . کنید فکر خوب اول.کنیمی ستتوالی چنین که خانم نازنین     

 بنده تا  ؟ چیستت، ستتی بی بی  تلویزیون با ارتباط در شتتما اندیشتتة نبودن و بودن

 این  در ستتی بی بی نبودن یا و بودن آزاد: اینکه بعد و .کنم عرض را آن پاستتخ

 ندکمی حواله بنده امثال و من به نُوشی چه و یا  زند می من به  زخمی چه کشور،

ب، عجوزة فری این نکاح به را  خود ،  اس، بیزار سیاس، از که کستی پدرجان ؛

 استت،. من نستتوخته شتتما و من حال به دلش ملتی و قومی هیچ .کندنمی دعوت

 در این ای حشره هیچ پُرازشیره،که  هستیم ای ایران، خُمره مل، ما همه ؛ و وشما

 نوع از مکنده حشرات این چه .شودنمی پُرازشتیره، ستیر خمرة این مکیدن از دنیا
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 معیار اموری، و امری درهر بودن، بد و خوب .خارجی نوع  از چه و باشد  داخلی

 اولین روانشناس یک   خوانید، برایمی شتما روانشتناستی.و شتماست، من ذهنی

. اس، گرفته جای وجودش در  که خوداوس، فردی های ارزش امرالزم، اصالح

 واردگودعلمی ، هستتتید درآن امروز که  خود تربیتی های ارزش با شتتما،  اگر

 ساختار استاستا خود گویندش، که علم، که روانشتناستی می شتوید، آن هم، آن

 سیروانشنا .شد خواهید بازنده  علم آن در ورطة  حتم اس،، به وباورشکن شکن

شما،  لیلیتح خرد بگیرید، تا یاد پس .قضاوت و علم وکال، نه  اس، تحلیل علم

 صد سی، یب باید عرض کنم،که بی: اینکه بعد  و  نگیرد قضاوت و وکال، رنگ

 بی بی ، بگوئیم اگر .اس، خوب صد صتددر ستی، بی بی ویا . است، بد درصتد

 و مرا ملی، و تاریخ و مرا همة چون اینکه صرف به است،، بد درصتد صتد ستی،

 کند،  درس، نگفته ایم و اگر بگوئیم که ومی خود مطامع قربانی مرا، مالی منافع

خود  ومل، خود منافع به دلیل اینکه درفهم  اس، خوب  صد صددر ، سی بی بی

این هم خوب نیستتت،. این همان  .کندمی عمل بستتتیارخوب  خود، ملی و منافع

 کودنی و جهل، .خبرند بی ازفهم آن من مملک،  ستتردمداران موردی استت، که

 ارک آنان .ندارد ملی خود خود، وهوی، منافع به شعور و فهم اس،،که ازمل، من

 . دهستن وآگاه ای حرفه عقالنی، درکارخود، و درست، بستیار کنند ومی خود را

 زا آنان مصائب کنند، همهتصور می دارند، که  مشتکل من داران ومملک، مل،

اگر هم چنین باشتتد،  باز من  .استت، زمین کره جماع، بقیه و انگلیس و آمریکا

 یدکهبدان باید .خوانید می روانشناسی نوعی در این مملک، مقصرم، نه آنان. شما
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 کسی که .گویندمی فکنی روانشتناستی، فرا را، درعلم تفکر نوع این و گونه این

 حواله دیگران به  را، خود های ناکامی نتدارد، همیشتتته خود، فهمی براعمتال

 چشم از را خود های وخطا .گف، باید جاهل جماع، را، جماعتی چنین .کندمی

 رطولمملک،، د این  ستیاستگزاران و مملک، این اگرحاکمان .بیند می دیگران

 اکردند و ت می فهم، دعوت و ورزی خرد سفرة به را ایران بیست، سال، مل، این

 بلند شتتدند، هیچنمی چپاولی و مال مصتتلوبی و ادب کشتتی  هنر حد، غرق این

 که بینید می اما. کند ایجاد خللی مردم این فهم توانس،، در تبلیغاتی، نمی گوئی

 ،حکوم، مملک، دراین سال ، چهارده شاه رضا .اس، آمده مردم این سر به چه

 کرد، تلف یاغیان عمر با   جنگ   در را سالش  1  اندی و  چهارده ازاین کرد،که

 درمدت. ایران از  یاغیان  دستتت، کردن کوتاه و ایران کردن پارچه یک برای

 این تا  امروز  رستتاند که جائی به هیچ  از دوران آن در را ایران ستتال 2 از کمتر

 وزارت ، جنگ ،دانشتتگاه ورستتک پل .  هستتتیم آن وارث شتتما و   من ستتاع،

 گترینبزر از یکی امالک، که ثب، اداره ، احوال ثب، یا شناسنامه وزارت دارائی،

 کردن پارچه یک   ستراستری های جاده آهن، بود، راه  بزرگ مرد این کارهای

 بوجود منظم و دستت، یک بیمارستتتان، آرتش و بهداشتت،درایران،  اداری نظام

 مالیاتی هائی شتتاهی ده ، با و خالی دستت، هیچ، با چیزی؟ با چه با هم آن آوردن

 مروزا که رف، نمی فروش  به گونه  این به  نف، که دوران آن در. نهاد بنا  مردم

اعزام دانشتتجو به خارج که متاستتفانه بخشتتی از همان دانشتتجوها بعد ها  .رود می

 در آقایان این..  ختانین  به این مملک، و حاکمی، از آب در آمدند  ووووووو
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 ولشپ فالن دالر، مرز  تا ای بشکه هر نف، با کردند؟  چه این بیست، ستال  طول

 و دنکر سانسور با کنند می تصور ما داران مملک، ، هم ؟ حاال است، رفته کجا

 .نندک حفظ را و مملک، مل، این تواننددیگر، می حیله هزار و کشتتتار و حبس

از  بعد  مل، دانند، این نمی و  بدانند خواهند نمی  مملک، این نادان حاکمان

 شتتد رها حکوم، اختیارشتتان، ازدستت، عراق، با ستتاله هشتت،  جنگ  پایان

 میان لیم های و سرمایه  غنائم تقسیم دلیل به فعلی کشور و حاکمان وسردمداران

مده، آ ومردم مملک، این برسر چه دانندنمی که اند رفته فرو درخود خود آنقدر

 این شا و نتیچه . بود دیرشتتده دیگر، خیلی بردند، که پی موضتتوع این به وقتی

 ملی روتث درچپاول پروا حاکم،  بی قلتی  ای؛ جامعه در وقتی .بینیم می که شده

د، کننمی حبس بختی بد و فقر در را مل، کنند، ومی جهتد مملکتی ومردمی

 موردش اگرازصد مل، های توده کنند،می انبار نجومی  کالن ثروت وخودشتان

. درساننمی  مورد صد به ، بشوند، خودشان مطلع که موردش یک از نشتود مطلع

 د، تادرکمینن مدام کههم،  خارجی دول اس،،که طبیعی .نشینند می قضاوت و به

 راه به تبلیغاتی بلندگوی ها وصتتد بجویند،  خود ستتود ای بازار آشتتفته  چنین از

 نشتتوند. دختر  دور مملک، و مل،  این چپاول کاروان از  تا انداخ،، خواهند 

 دی،هرمور در کنید تحقیق و مطالعه که اس، این جوان نستل شتما وظیفة. عزیزم

 که کن هتوج خوب .کنید عمل درس، مگر تا بفهمید وب فهمید و بدانید مگر تا

 میکند؛ هدای،  فهم و رستتتگاری به را شتتما که امری کنم، اولینمی عرض چه

 رتقد مستتند در دین متولیان همین که باورهائی استت، برستتی و تحلیل و توجه
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 ارزش این کنید اند، سعی داده ازکودکی، رستوخ شتما جان معنوی، در نشتستته

 دینی که بر مبانی اصول و احادیث .کنید بینی باز و کنید اصتالح خودت در هارا

 و حاکمی،ِ قرآن  امویه اداره شود بهتر از این نخواهد شد.

ستال خاندان امویه که مخالفانِ سر سخ، خاندان بنی هاشم  بودند با به 311        

ر مردم بدس، گرفتن قدرت توسط فرزند ابو سفیان معاویه،  با قوت و فشاِر تمام 

مسلمان شده و  احمق آن دوران که فاقد هر گونه سواد و فرهنگ بودند حکوم، 

د با جمع آوری و سوزاندن کردند.  تمامی نسخ اصلی قرآن را  به  هر ترتیبی  بود 

کمی دق، می توانید تضاد مطالب در آیه های  مکی و مدینه ای را در این کتاب 

ی قرآن تحریف نشتتده استت، یقیناً اشتتتباه مبه وضتتوح ببینید. آنان که می گویند 

کنند. چرا که اللهی که با این وضتتوحی و شتتفافی می تواند کالمی به تضتتاد بیان 

کند به درد ستتتتایش نمی خورد .خدایی که حکم به کشتتتتار غیر خودی ها  می 

دهد ، باید یک جایش لنگ  بزند. محمدی که در مکه شتمشتیر و ستپاه نداشتت، 

جبر شمشیر و زور اقدام به کشتار انسانهای غیر خودی نموده  ،چگونه در مدینه با

 اس، . و چرا ؟ 

کرد، اما می کامالً انسانی عمل ، سال در مکه 31  و اهلل اسالم، پیامبر استالم،       

 بزرگترین فجایع تاریخ را به وجود آورد.  ،سال در مدینه 31در مدت 
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 اینک  کنید  ود تکی  استادی َرسی  اید ه  دشده استاد شاگری دم َ  تا ممادی   

 .دشوید یکد د قضاو   َرسی  ه  اید  دشده شفاف َردن  قضاو  دم ممادیک  تا

 .ضایع   ما دیگران هم َنید می خراب ما خودتان هم َ 

>< 

 ...       372سخن 

 اهیگ .هاشررد قفس  تواددهادو  و هر مددادی  دمی دیسررت مددان قفسرری هر      

ر  ها  قفس ای،  ام آموخت  گادی دادش  یچه دیمکت َ  َنندمی درم     ه   سررر

دم هر  .ددیده اسررتخود  ه  ما وممادی خرد چنی، پرومش دادشررگاهی   توان 

 چماقِ  ترشررود  غلیظ ها   و داهراهری َشررتامها و فشررامها هر چ ای   زامع 

 .گرددممان  پوشالی تر می طول دی   دم فشام مدمسی،

 َوم ما  اشتها مود خیلی  هاشد  آدمیان امخونِ  دادش  تریدِ َ   آب ای سرفره

 .....  َرد خواهد

>< 

 ...     377سخن 

 : فرمودند کسی که جَدّ توس، ؛ به  بزرگم پدر فرزندم !  روزی          

م،   تا  هیا َنی  آدوقت  طالق  س  تنت ام ما  زهل  عجوم  توادسرتی اگر        

 . دائم تو  دمهیآومم  همسری ه  ما   خویش فهم دوشی  
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 پیدا گذر، گنداب خودرا، از مصرف بار یک گران جان این من!  جان دختر      

ان، جانت فهم شعور شتما، یا، به  .کنم مالیان مهمالت قربانی را خود ام،که نکرده

 رةستتف بروید و . باشتتد داشتتته شتتعوری ندارید، که جانی ندارید، یا، اصتتال شتتعور

دهید، شتتتاید،  تکان خردتان شتتتده، درایوان که هم بار یک را، برای حماقتتان

 بدانیدکه:  .شود بدور ریخته ازآن سوزتان ،کمی انسان  متعفن ضایعات

 .  شعومدیست مدمس مالی متشرعی   هیچ      

 ، انسان روب .کنندنمی فهم تو درخود کشاندن بیشعوری به جز اینان، رستالتی      

 تعلیمات در نه  کن، جستتتجو خود انستتانی درخرد  را، خود اعمال حالل و حرام

 آنان  کُتب بشتتر، در تاریخ مهمالت ترین کالن بیشتتعورجماعتی، که پا ستتر تا

 .   اس، شده مجتمع

 دهند . دمی توسع  فرستادن ولوا  ها ما  شعومِ ادسان     

 رتانشعوو اس، .  برویدمحتاج پرورش شعور، به ادراک و فهم وخردی بالغانه     

 سوار شما نگرد بر ای قالده نتواند کسی تا ،دهید توسعهمختلفه  ا مطالعة علومرا ب

 هک دینی . بکشتتد طرف هر به ،شتتانگر معامله های ستتلیقه طبق را شتتما و کند،

 ولط در را شما  کند، تفهیم را داشتتن دوست، شتما به ، امروز تا است، نتوانستته

 .  کرد خواهد خود قربانی زمان
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که ، یکی از وجوه ممتاز ادیان، در این معنا خفته اس،، که متولیانش،  بدان         

با متوسل شدن به قواعد مکتوبی، که سخ، مدعی هستند، آن قوانین را ازآسمانها 

اهد خوآورده اند، شعور انسانی ترا به فهم قضا و قدر و مشی، و امثال آن هدای، 

 محستتوب فضتتیل، الهی نیز،   و این معنا خود، برای مدرستتین دینی، یک کرد.

شتود. و نحوة تعالیم آنان به تو،  به گونه ای است،،که با ستر پیچی شما از آن می

قوانین و تعالیم ، هوی، انستانی شتما ،  مردود ، و شتما مستوجب  عقوبتی سخ، 

آن مجازات ستتخ،؛  بر هم خواهید شتتد. ازطرفی، مجریان آن قوانین،  به اعمال 

 کنند . تن و جان شما ، خود را از رستگاران نیز  قلمداد می

عنوان هر معجزه ای در هستی،  نقض آشکارِ قوانین بنیادی درآفرینش اس،،       

 که از ازل برای ابد،  و از ابد برای ازل ، رقم خورده اس، . 

کنه در هرا ک تغییری قابل  غیر  نظام که  گوئید،می که شما خالقی  باید   چرا     

خلق، دیرین خود  طرح کرده اس، و آن طرح را،  برمبانی  ریاضیات و فیزیک 

می بشتتر و آدم  نا به نام و شتتیمی  وغیره پی ریخته استت،،  به خوش آیند حیوانی

دی،   هموامه دم طول  و  علمَردَ  دبرد میان  دبرایرد  تردیرد  تغییر دهتد.  

ی، د تامیخ    ه  دفع علم تمام خواهد شررد.  همی، دگرادی ام شررکسررت مداومِ

 ما    هرای َشتامِ خردمندان  هام َرده است  . ادیانامعلم است َ  متولیان 
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دین نهایتا مجبور است، تا در مقابل علم عقب نشینی کند، چراکه دالئل دین       

ز اتکا به فرضیات هیچ نیس،. در صورتی که  علم  با برای احراز هوی، خود،  ج

 تکیه کرده اس، .ی،  به اثبات آورده های خود اتکا به دالئل و شواهد عین

یز، زمین ن سیارةموجود میکروسکوپی چون آدم،  در این کرة زمین، که خود این 

ال این مهمالت مّذره ای  بیش در این منظومه شتتمستتی نیستتت،، خرد خود را حَ

ه استت،، که ب، بزرگ قریش و یهوه درماندة قوم یهود،  خلق، این هستتتی کرد

 الیتناهی را فقط به برک،  جثة  ذره بینی او خلق کرده اس، .

>< 

 ...         371سخن 

 پدر با من  بود، بهار روزهای از یکی پیش، عصتتتر قرن نوة عزیزم !  نیم         

 از هک هنگامی  ظهرها، بعد  روز هر  بزرگم پدر که بودیم ای کافه عازم بزرگم

 جمع به رف،، تا می خانه قهوه یا کافه آن خواستتت،، به می بر خواب عصتتتر

 بارد، می باران که زمانی حتی . بود تمیز همیشه بزرگم پدر .شود ملحق دوستانش

ند رفت راه می ودقیق آهسته می شد، آنقدر ما، پرازگل کوچک شهرِ های وکوچه

 .نشس، نمی او برکفشگل،  ای ذره ،که

 کودکیم بود، در شیطن، مرطوب بود و زمین، کمی آمده  باران هم روز آن      

 کردم لگد را  ها مورچه من  ، شدیم می  ها  رد مورچه  کنار النه از که هنگامی
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کنی؟ می چه! جان پستتر :  آید،گف، می یاد مرا کمتر که تشتتری بزرگم،  با پدر

پستترجان،  وت وقتی که بزرگ، گف، پدر نه:  دارند؟ گفتم پا تا چند اینها دانیمی

را  آنها توانیمی  چطور نداری،  فهم  العاده خارق موجودات این پاهای تعداد به

خلق،     شتتهرستتازی معماران ترین بزرگ اینان.  ر ابکشتتی وآنها کنی لگد

 بشتتتر با اینهستتتتند.و جمالتی در این معنا که در خاطرم مانده ادا فرمودند : این 

 و،کفشهایو ت بزرگ، پدر بسازد،که اس،، شهری وادعایش، هنوز نتوانسته هیب،

 خود پای یر ز به بیشتتتر بگیر، تا فرزندم، یاد  .نبرند خانه خود، به را، با خود گلی

 .دکنتت ، تعریف ترا عرض توانتتدتو ، نمی بلنتتدی و  تو، طول کتته .کنی توجتته

 توآفریده شتتتده ای تا در جمع مخلوقات عالم  به فهم کالن خویش،فهیم گردی

فرزند.  بیاموز، که موجودات هستتتی برای ستترگرمی توخلق نشتتده اند، تا تواین 

چنین، برای پرکردن  اوقتتات شتتتیطنتت، بتتار خویش، آنتتان را قربتتانی خودکنی. 

، که اوس اگرکستی به حقیق،، صتاحب شتعوری باشتد،  باید فهم کند، که این

 باید قربانی مخلوقات شود، نه مخلوقات را قربانی خود کند  . 

>< 

 ...     379سخن 

 .و چرایی آنرا جویا شده بودند دوستی درمورد نجس بودن سگ نوشته بود،       

لهذا الزم  اند.نجس گفته سگ را، دراسالم که چراداند؛ ن یهیچ مسلمانشاید 

اریخ ت حقیق،. سگ بنویسم نجس بودن ی، را در حکا مختصراین  تا، دیدم
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تاریخ را قوم پیروز  خوانید. که می نه درآن صفحاتی درپش، تاریخ اس،.همواره 

خواهید حقیق، تاریخ را اگر می ریالی نمی ارزد. چنین تاریخی به نوسد. می

توانید پش، ب تا سری بزنید.خورده نیز به تاریخ قوم شکس، سعی کنید،، بدانید

؛ آن گونه که باید،  فهم کنید. تاریخ را باید،  باجامعة آن تاریخ فهم کرد. تاریخ را

د. اولین گردمی حملة اعراب به ایران باز زمان به قضیة نجس شدن سگ ها،

حمالت قوم عرب به دیگرملل، با ایران آغاز شده. بعد ازسقوط سلسلة ساسانیان 

ی برای ایرانرهند. درآن دوران، بود،که اعراب به فکر حمله به دیگر ملل نیز افتاد

 ودب پرورش داده سگان چندی را، خود و اموال واحشام پاسداری ونگهبانی منزل

 ربهگسگ در میان ایرانیان از احترام ویژه ای بر خوردار بود. او. کردمی ونگهداری

می، به این اه ایران توجه کنید. ه های دور گذشتدرباستانی شدة حجاری نقوش 

اسنادی  حجاریهای باستانی، برد. در اکتشافات باستان شناسی ونقوش پی خواهید

خانه ای درایران نبودکه هیچ  درآن دوران،. وجود دارد دال برحرم، به سگها

. وعدة خوراک و سهم خوراک نداشته باشد و پرقدرت یاچند سگِ تنومند یک،

نها امعاء و ، نه تاین سگها گاهی ازصاحبان خود آنان نیز بیشتر بود. بیشتر مواقع 

داند، بلکه گاهی جگر خام احشاء  دام های ذبح شده را به خورد این سگها می

 ها،این سگ کهگوسفندان را نیز برای خوراک سگها، کنار می گذاشتند. چرا

حیواناتی  بخصوص .ندحیوانات درنده بود و متجاوزان اسلحة برای مقابله با  بهترین

دیگر جانوران وحشی که درآن دوران در ایران و گرگ،ببر و پلنگ و و چون شیر

کاراعراب ، در دهکده ها و آبادیها،جود این سگهایاف، می شده اس،. و فراوان
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این سگها، درمقابل متجاوزان  سخ، کرده بود.و غارت، تصرف متجاوزرا برای

 خود، درحمله های مکرر، اعراب. کردند دفاع میواموال آنها  ازصاحبان خود

خسارات جانی زیادی  بودند،و درگیر ا، درمناطق مختلف ایراناین سگه مدام با

بزرگ درمقابل اعراب  یک لشگر خود این سگها درایران، وجود .متحمل شدند

 ونچ انیکارخانة حدیث ساز از ، کهدیثاحاجعل  که با این شده .شدمحسوب می

 .سگ مطرح شد نجس بودن ،ابن عباسها استخراج می شد ابو هریره و ابودُردا و

، اعراب .ایران واسالم پاگرف، وجا افتاد درطول زمان درفرهنگفتواها این 

سگ دوام  عربستان به خاطرگرمای شدید،سنددرتری هنوزهم سخ، ازسگ م

 انهبیگ به نام سگ، موجودینگهداری فرهنگ  با اعراب اصالازآن رو، آورد. نمی

بهانه ای برای عدم  ،شدکه اعراب اعث جعلی،ب فتاویاین  دورمی باشد.ص

؛ تحمیل نمایند. این شده،که تا امروز، مل، ایران، و مل، ایرانبه سگ نگهداری 

 مسلمانان، در باور نجس بودنِ سگ، مانده اند . 

>< 

 ...      311سخن 

 یسررت د قادم  دجاهت  اما   َند؛  دجاهت قری، ما میبائی  اسررت  قادم   عفت     

ده ادد   عفافی م ی، شه   َ  آدادی  هم . دامد پاس ادسرادی  عفتی دم ما میبائی

 ادد.  َمال یافت  ه  فهمی خود ادسادی فطر  ه 

>< 
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 ...    313سخن 

خواهد  مک،م َنند  هر داممکنی می ت، ه   فضیلت لباس ها  مذیلت   وقتی      

  .َند دمی  فهم ما و دی، شد   وداقت سیاست آلود  َ  ای اددیش  .شد

 ان، درم لطف شما  داروی به من، جز  نشستة لکن، به عزیزم، زبان دوست،        

 شود.نمی

 . کنم دوا را دردم سیاهة من کنید، تا مرحم، سیاقة  لطفتان را         

 قومی .نیستت، و دین مداران اوباش، کاری کالش مداران ستتیاستت، با مرا        

 انیانس کند، شتعوری به فهم می معاوضته خود دنیوی مقام با را انستان کهمنزل،

 لةمنز به  منی، شعورِ چون شود، برای دهانشان خارج از که هرسخنی .انسان ندارد

 .         اس، محتاج طبیبانه، ای خانه تصوفه به که فاضالبی اس،

>< 

 ...     312سخن 

 بی، ی. بَ کیکاوس داش،، بنام که جد توست، ، دوستتی بزرگم فرزندم  پدر      

 نظر زا دادند،کهمی کستتانی را، به لقب این .بزرگ یعنی زبان  آذری)ترکی ( در

 ترین مَحرَم بزرگوار، از این .بودند  گان زاده اشتتتراف گی، از خانواده  طبقة

منزل  حیاط ایوانِ در . روزی کالم صتتاحب وانستتانی .بود بزرگم پدر دوستتتان

 وشیدنن مشغول ، و بودم  داده  تکیه زانوی پدر بزرگم به  همیشه، ایشان، همچون
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 ستترِخاک حرارت در  چائی که، بود  من، ریخته برای بزرگ پدر بودم، که چائی

 صتتحب، هم با دو آن .دارد خاصتتی مزة و طعم باشتتد  کشتتیده کنارِمنقل، دم

 ذغالی که انبری به بود، و   بی کیکاوس وافور در دستت، که درحالی. کردندمی

 هب بزرگم، رو پدر  کرد، می دود را، نشتتستتته وافور  درخزینة  بود ،تریاکِ درآن

تریاک  ینا  شیرة  بخوردن اگرکستی، تمایلی  !بَی آقا :وگف، کرد بی کیکاوس

 لحظه به دارم، دهد، ایمان اید  نشتتان کرده وافور،  جمع این درخزینة شتتما، ،که

 ،،ماس حکای، مثل، شیره،  در این .کرد خواهد تسلیم آفرین جان به  ، جان ای

 خود، ستتتفر تاریخ گمشتتتدة حقیق، دنبال ها، به کتاب اوراق  عمری، درمیان

وافورِ  تریاک، در این عصتتتارة را، همچون حالج و مولوی کالم وجان کردیم

 وافور خِرد فهم را، درکَلتتة تریتتاک  وشتتتیرة ائیم، کرده خِردجتتانمتتان، ذخیره

 ر جانِد شیرة تلمبارشده  این بتواند، درخوردنِ هست،؟ که ستوزاندیم، آیاکستی

و  بودم کوچک .دهد نشان ، فهم  باغ در شتهادت ازخود، برای وتو،شتهامتی من

 آن ستتوختة عصتتارة همچون  او، کالم گفتند،  اما، شتتیرة چه ،که فهمیدم نمی

 ربرس  موی ازسالها،که بعد  وامروز، .شد ضبط در وافور، درخاطرم مانده تریاکِ

ر فهم ام،  به کرده ستپید  ه،عصارةک ای شیره. یافتم فهم  ، مُهرآن کالم به  سَر ستِّ

 تریاک، بر خوردن  اثر داغ بر وافور،   در مخزنِ کَلة استت،،  و تریاک  ستتوخته

س،. ا شده حاصل تریاک زیادی  مقادیر ازکشیدن شود، کهمی انباشتته هم روی

 که.،استت تریاک از خودِ وخطرناکتر اثرگزارتر  بستتی  این، که دانستتتم نمی من

آن هستتتند.  خورندة که نیستت،. اال کستتانی آن خوردن را، قوتی، به هرکستتی
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 دهکشتتی ها مرارت مانند، که می تریاک شتتیرة آن به مَثَل  به  نیز، عارف جماع،

 شده آجین شمع و از  اند، شده داغان نقره از جماع، اند، تا خورده ها اند و داغ

 سَر  اراسر تا.  تاریخ در شده مثله بردار نشتستته گان  و حالجان واز .  تاریخ گان

 .کنند  رسوا  ، را  مُهر شده به

را  کسی کند. تامی را ،  تدریس خرد شعوراس،، که کتاب عارف، عصارة         

درخِرد، در  فهم وکشتتف امور، درمانده  فهمی نباشتتد، وقوت در تن  فهمی لذت

 آن شتتیرة همچون کهعارفان، کالم خویش خواهد شتتد. درستت، به مانندشتتیرة

 .     کرد خواهد خالص نابالغان را، در ورطة هالک،،  تن و تریاک، جان

>< 

 ...  311سخن 

 ارسال یکس برای که بود، مفصل و بلندی مقاله یک از ، بخشی نوشتته این        

کند. مدعی  پرگویی، که حتی در فهم خویش  نزدیک خود فهم به  را  او تا شد،

 خوداز اورا سود، که نادانی و  بیشعوری،  چه نیز در عجز  تمام ، بستر می برد. اما

 دورترکرد.

بخوانید، که 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 ونظرات نوشتته
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ذیر نادانی درهرکستتوتی  امکان پ.  باشتتیم داشتتته فهم بیشتتتر او، گوئی تناقض به

 اس،.

 ندسیمه فوق که.اس، بیشعور کمال دیدة به نظر،آدمی دانشتگاه مورد فرد         

 هب تصتتمیم ودوباره استت،. کرده اخذ معماری دررشتتتة ای ازطویله قبال، را خود

 استتتادی به نظرخودشتتان،دراولیبه .را دارد دیگری ای دررشتتته تحصتتیل ادامة

 .آید  عالمه گی نیز نائل درجة به دوم مدرک اخذ با خواهد می و استت، رستتیده

ستواد و شعور او را، معین می کند. به نوع  او، میزانِ بیان او، وادبیات نگارش نوع

 ادبیات او،  و نگارش او ،که درمیان متن، نقل کرده ام، خوب توجه نمائید . 

 : این گونه نوشتم ایشان به       

 فهمو بخوان و بخوان فقط شما .  است، تمام کالمی نوشتته این که هرستطر        

 فیمعر من به که از شتتما اما .نیستت، پاستتخ به نیازی  هیچ مرا که کن و فهم کن

 تربیتی را ازباورهای   ذهن،  مرقومه، تمام این  در خواندن که خواهممی شدید،

 اندامروز ترا در خودگرفته که درشماس،،  و تا  والدی های وآموزش و اکتسابی

 واال هیچ  نخواهی فهمید  . .کنی خالی

 درتو نویستتتم، هیچ می که معانی و کلمات و این تو در تو، خالی جزتو، و      

 .اس، ای مرتبه چه را فهم فهمید،که نخواهی نماند.که
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 اناس،، عرف فهمیدنی بلکه نیست،، خواندی نشتناستی، روا علم که همانطور      

 ا، بار خواندن رنج که باید نیس،، است،، خواندی علم این بزرگ خواهر نیز،که

 . فهم، بازرسیِِ فهم به شاید کنی،تا شریک ، فهم وزخم درک درد

 بگشاید. تو روی به جان،، فهمِ بانوی ، را این حرم  درهای شاید تا         

کنم،آنچه از این نوشته ها، خواهی گرف،  اضافهمطلبی  فقط. بخوان پس           

 با تعریفی که در توس، ، بسیار متفاوت اس، .

 شماس،، امروز درذهن جمالت،که معنای که اید کرده فکر گاه آیا هیچ            

 شما وجود دارد؟  درحال حاضر، درجان باشد، که چیزی آن سوای اس، ممکن

 النیک بار عاطفی حد این تا را،که نجاب، از تعریفی زامرو به  تا  شما آیا            

 تا  اید؟ نموده عرضتتته جهانی، محاکم استتت،، برای گذاشتتتته برجای درشتتتما

 انسانی در جهان، تعریف محاکم این  همة نکنید؟ آیا تردید  آن وسقم درصح،

 ؟ اند خود  مَمهُورکرده  صح،ِ مُهر نجاب، ، به از شما را

 ردینام و مردانگی  ؟ را چگونه تعریف می کنی ؟و تقوا وعشق را، شراف،        

 می  چگونه را و ناموس را غیرت ؟ چگونه را نجیب ؟ نا را ناراستتتی و راستتتی ؟

 تعریفی شتتما چه .را گان واژه این چون هزاران     ...و و کرد؟و تعریف شتتود

 ؟ ، برای آنها دارید خود درذهن
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 ای شتتناستتنامه خود درذهن ای واژه برای استت،، تا آمده پیش حال به تا آیا        

 به جهانی محاکم هوی، آن واژه، در بتاشتتتید؟ که آن واژه،  و دیتده تتدارک

 باشد؟ شناخته رسمی،

 ؟ اید کرده  وجمالت فکر وکلمات ها واژه  هوی، به حاال تا        

     .. .کنیم می تکرار همیشه، وار طوطی را ومعانی این کلمات  آدمیان ما چرا       

یب ، نجیب ؛  نا نج ، معرف، بی. با دین.  دین بی. نامرد  شرف، بی.غیرت 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 کرده تعریف خودتان 

 .... را داشتن ودوس،  کنی می معنا چگونه را عشق       

 . بخوانید حاال      

 :  که بدانید      

 . دیست دمست هرمیبائی میباست   ولی هر دمستی  حتما      
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 فهم در آدمی کلیدرستگاری که.کن درخاطرحفظ همیشته معنارا، برای این       

 ها زیبائی فهم را صتترف خود   همه  که استت،، که: آنان شتتده نهان جمله این

 . . شوند می غافل بسیار  ها، درستی درک از کنند، می

اس،، اما این گونه نیس، که شما تصور  ساده بسیار جمله، به ظاهر، این فهم        

 ظاهری اکرد، ب توانمی تشتتبیه  زیبا بستتیار  جوانی به  ،  را جمله ماهی،. کنیدمی

آن  درون از شما هیچ فهمی اما. است، کرده حبس خود در را شتما جان زیبا، که

 . ندارید جوان 

 .  اسفل به درونی ، ولی دارد کمال به ظاهری      

 .  پَلشتی  به درونی ولی  جمال دارد، به ظاهری      

 حمتتل خود  جتتان در  کثیر  را تعفنی  زیبتتا،  بتتا ظتتاهری  کتته موجودی       

  ؟ کرد خواهی تعریف کند.چنین موجودی را چگونهمی

  ؟ بود خواهد موجودی، چه چنین شما از زیبائی وفهم     

. یدباش  پروریده درخود را درستتی ها جان است،، که فهم قابل زمانی زیبائی      

 شعور انسان اس،. اکمل درستی،  ذات
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 وانده اینخ و نکرده باز کتاب، تا مانند  .محتوا برآن  مجلدی اس، زیبائی اما      

می  ار کتابی جلد و صتتحافی طرح فریب که کستتی . رستتید نخواهی او فهم به

  .داد  خواهد دس، از را معنا ، خورد

 : بعد اما و     

 یمخرب انرژی و بار منفی چنان و کردم مطالعه را شما مکتوب لحظه همان من     

 و.  نمک ارستتال پیامی و پاستتخی هیچ  نتوانستتتم که شتتد قفل جانم  در ازکالم،

،  فهم این هب که چرا.  بدهم پاسخی نتوانستم و شدم   بسته شما با در ارتباط کامال

 کند، همف را زیبائی مرز، این به تا ، انستتانی استت،، ممکن چگونه که نکردم، فهم

 .کند به این نارسائی ابراز ها، کالمی درستی در درک اما

  زینیا چه را شما  اید، شده ، غافل من کالم درستی فهم از حد این تا شما اگر     

   ؟  من اس،  کالم زیبائی به

 .   همةآنها ،معناس، که .زنند می رقم خِردم های درستی  مرا،  کالم زیبائی    

 .شدند نمی ها، زاده زیبائی این نبودند  من در ها درستی آن اگر    

  ؟  دارید فهم زیبائی نیازی به کنید، چهنمی فهم را که اصل  شما    

 .شویدمی  نشئه  کالم ازآن خودتان بقول به که   
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 حبس زیبا فهمی،، به درکنار را،  های، درستتتی فهم از مهمی بخش شتتما     

  دانیدنمی را این ایی وخودتان  کشیده

 .  گفتم چه که باشید دانسته که دانممی بعید      

 نیز ینا به   بعدا باشتتید که  داشتتته نیز را کلیدی جمله این چرا.  گف، خواهم     

 .  رسید خواهیم

 .سررتا ما  معرفتی معنایی وهر معنایی  ما تعریفی وهر تعریفی  ما واژه هر     

 متحر فهم. اسررت خویشررت، ادسررادی حرمت ه  هودن مقید  معرفت  فهم عرف

 شر  یروخ هی، تمی ی ادسان  یعنی شعوم خواهد  ومی ادسرادی  شرعومی متعالی

 و نا مع  تعریف دامیم َالم ای، دم زمل  سرر . شررعومادسرران گویند ما می ای،

 .  معرفت

 ، که وخواندید  شتتنیدید در هرکجا و هرشتترایطی، ازکستتی  زمان، هر اگر        

 که می انگارند ، بدانید هیچ را، به ماده جهان، جهان گرایان معنوی، و عرفتان

 شتتمارا، ات .اند کرده تن معرف،،  به لباس هستتتند، که بزرگی  گویان دروغ اینان

 ن،وخردتان وشعورتا جان معنا، درگلوی این فهم نگذارند، که. کنند درشما، تمام

 ردنک آلوده برای که بهتانی اس، و اس،. بزرگ بس دروغی این برود، که فرو

 شده اس،.  در مکتب عرفان ،  اختراع پالوده ورزان وخرد عارفان

.  تدیس ای، ز  و است  ای، َالم اول اددیش   خوش  ادسران یعنی عامف       

   دیست دشست، دمخادگاه و هلند موی و میش و َشکول واقعی  عامف و    عرفان
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 فهمیدن خود   ام اسررت دشررسررت، خود ها و  اسررت  دشررسررت، خودِ دم عرفان

ها  و زهان   ما   دمای، خود ما  وشعوم وخرد پُر هام اش اددیش  َ  َسی.اسرت

 دم ای، ما  اسررت  و همة تعالی زان خود مسررادده تکامل  ه زهان     اه ام ای،

 دم خود َ  زان فهم مادم  ه  می توادد است  چگود  ه  هلوغ مسرادده  زهان  

 ید  هداد  پس  ه  آن خیادت وممد.  َند  و است پ شت عینی زهان اورل  ای،

 سیامه د ماوست وآدچ  متعلقاتش تمام ها زهان ما َ  َسری اسرت واقعی  عامف

 دهد.دامد و مومد حرمت قرام می دوست

 ت  واینجاس مطلب اول. دیسرت زهان  واهسرت  ه  عامف؛ :َ  فرق ها ای،         

   دماوسررت َ  هرآدچ  و ها سررت ددیا ای، مادم َ  ای، پسررتان ام ما خود

 مر  امع پایان تا وگاه . ادد چسربیده هدان َ  عوام خالف هر .  اسرت زداَرده

 مرامی َ  هاشد  دمای، و دی، و لباس دمهر عامف .زدادمی شودد پسرتان  ای،

  ما  زهان ای، حرمت یعنی َند می فهم مادم ما  هسرریام ای، حرمت هسررتی

 .دامد   او سر دمآستان زهان  هوسی دمدست  ومدام

 مااو شرریر و .ددامد ما  دمدهان مادم ای، پسررتان دیگر فرق َ  ای، اما  ها        

 .َند می  فرق هسیام َردن  ددیا  ترک ها معنا  ای، .خومددمی

 یعتطب هم  و است مقید دامد و هدان دوست هسیام  ما    ددیا حقیقی عامف       

  آن دم دام خود ما ؛ مومد توز  قرام می دهد. اما ما هایش مشتی و میبائی و ما

 وعوام .ستا ددیا  واَرده شیر ما؛ ام پستان عامف  خود ادسان  .دمی َند  گرفتام

 اما . خواهدخودمی دی، ما  هرای ددیا عامف .مکد می پستان  شیر ای، هنوم  ام

 ههشررت  آدم ه  مفت، هرای عامف خواهد.می  خود  ددیای ما  هرای دی، عوام 

عامف  .اشده  وچ  ای، َُشت،  معنوی هاشد  َُشت،  زسمادی ای، چ  .َُشرددمی

 امعن دو  ای،  میان  فهم ه  ممان ادسرران َِشررت می َند  آدم دمی َُشررد. هر
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 هرای  ساناد است   د  ادسان معنویت هرای زهان...   اید آموخت  هسیام مسیدید؟ 

 .،دی هرای ادسان د   است  آمده ادسان هرای دی، َ  گود همان . ماده  زهان

یک  ی  َن ما هرای  او   قرهادی  خود   تا  تو  َند می  مجبوم  دینی َ  ترا       

 ام معنویت ای گفت  هدادید َ  شما ها ای، غیر ه   َسی زایش لنگ می مدد. اگر

 تمعنوی پناه دم  خودما َالش  َ  دموغگوی اسررت و یا ددامد  فهمی  عرفان

 .ندَ فراهم ها خویش  توش  سود اطرافیان  هرای ام زهل ااست ت َرده پنهان

 از شتتما فهم ستترشتتار از  که اول بخش  کردم شتتما را، دو بخش های نوشتتته من

 ینا نوشتن به  مرا که چیزی اس،  دوم بخش و .اس، معنوی، و انسانی احستاس

 . کرد وادار مرقومه

 ، مجددا تا  کنممی ارسال خودتان برای  را شتما مکتوب ، ین اول بخش در       

 طلبم فهم ازخود،  بیشتتتر شتتاید تا  ..  بخوانیدمی نویستتم،  که ها متن این در دل

 :                      بودید نوشته شما. کنید

 دتم ، این شدی نزدیک من به زیاد روزخیلی چند بودید: در این نوشته )شما     

 زد،کهیم تلنگر بود و بهم وجودم توی خاصی حس  باشما، آشنایی از قبل اخیر، 

 با من ... ودب اتفاق همون شما با آشنایی شاید...بیفته برام  قراره خاص اتفاق یک 

 یخیل مطمئنا..من اما...شتتیرین ولذتی از هیجان پر میشتتم هاتون نوشتتته خوندن 

 را عرفان لذت و نیستتتتم عارف شتتتما مثل...هستتتتم جهانی این درگیر  عوالم

 ..  .نمیبینم بزرگی چالش همچین آمادة را هنوزخودم اینکه حقیق،...نچشیدم
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 رد  نابخردی انگل آنقدر . بیشعوری اس، سترشتار از شتما عزیز، جان خانم       

 شعور را حلقوم کُلفتتان شتعارهای   .اید شتده خود منگ که  دارد حضتور شتما

 .   پاره کرده اس، 

 اهجایگ اینجا ؟  کنیدمی صتتحب، شتتعاری چقدر که هستتتید آیاشتتما، متوجه      

 .شعار مستراحنه   خانم شعوراس، 

 درستتتی معنای ها واژه از   اصتتال شتتما ، خانم  نیستت، بزرگ لش عرفان چا    

 خودرا روزمرة امورات تا  اید را  فقط آموخته ها واژه شما .  ندارید خود  درخرد

 .  کنید درمان را شعورتان نه  دهید، سامان

 آن هب هرکودکی که اس، فهمی ترین ساده نیس، ؛ که بزرگ چالش عرفان      

 خرد اس،، بودن  پیرایه بی بودن،  و وساده  بودن، شفاف و آن اس،.  شده آلوده

 .    اس، بودن درکل، مثب، و  اس، بودن غش عارفانه، بی

 هایآ زند، کهمی نهیب  شما به شما، درون  بیشتعوری باره، گوئی یک به اما     

 را، خود بودن من همة داری ه،ک باش ات نشتستته در خود ، منِ آن ، مراقب آدم

 را، دیدبو یافته فهم آن به که خود، از بیرون به آنکه بی وشتما .دهیمی دست، از

 چه کردیدکه فراموش  واصال  خود خیززدید، درون به  باره یک  به  کنید، فهم

 نوشته ینا با ربطی هیچ فوق کلمات آن. بخوانید را خودتان مطلب کنید.  عینمی
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 تهنوشتت فهم به باشتتد شتتما در شتتعور ای ذره بخوانید، اگر خودتان .  ندارد هایتان

 .   یاف، خواهید فهم خود های

 جایی که تا نکنم عاطفی مستتتائل درگیر را خودم دارم بودید، تصتتتمیم شتتتمتاگفته)       

 انهومتاسف بخونم دادم دس، از فرصتتشو انگاری ستهل با روکه درستی دارم دوست،...تونممی

 عاشتتق من...بخوانم میخواهم که را درستتی  خواهم بار می این  ولی  خواندم دیگری درس

 بخونم  ( هم را معماری رشته بتونم که اینه  خواستم همه و ایرانیم  بناهای

مهندس. مدرک  کرده خانم. خانم تحصیل  اس، صتفر شتما کالم ادبیات )       

تحصتیل، را بر دروازة  مستتراحی  بیاویز، تا مگسان را صفحه ای باشد برای دفع 

 (فضوالتشان   

 مسیریابی  عقل خوام می عمد  به   که منه  زندگیه  از  ای برهه و ادامه داده بودیدکه : االن    

 و این من اما .زندگی خستتران یعنی  این عرفا وعشتتاق اعتقاد  به  دونممی ...دل نه برام   کنه

 .  کردم روانتخاب

 نای به قلمی  شما چون ای کرده تحصتیل ،که خانم است، تاستف جای واقعا     

 ( دارد مهملی

 ی یمهن که حد اون تا کنم رها رابطه  این توی مو  خود تونمنمی من ، استاد: بودید نوشته      

 .. باشم شما
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 اداستتت یه عنوان به باشتید درکنارم دوستت، یه عنوان به دارم دوست، : اما بودید داده ادامه و    

 وهام نوشته شما  دارم دوس، من...   بشم لذت از وستیراب بخونم هاتونو نوشتته دارم دوست،

 . کنید گوشزد بهم اشتباهاتمو  و بخونین

 ایه ازگفته .عزیز  خانم بودند  شتتما متناقض، همه،کالم های نوشتتته  این         

 اتادبی چنین بیشتتعوری اصتتال چیزی می فهمید؟ هیچ  ؟ فهمید می چه  خودتان

خو  شما آیا .دارید درخود  عالیه تحصیالت مدعی شتما نداردکه درخود  مهملی

 .ندکمی غوغا شما فکر و تضاد، درگفتار ؟ اید نوشته چه شدیدکه دمتوجه

 اینو  گرفتن، نادیده  آنرا کردن، و قبول را مطلب ردکردن، آن را مطلب این      

 همة فهم به باید اول:  که چرا .شتماس، خرد خامی از ناشتی همه ، کردن نقد را

 بگیرید،تا مدد به شعور را فهم، آنگاه، درکمال و باشید رسیده خودگفتید که اینها

 ، انمخ واقعا.  کنید تائید یا ردآن به هرامری، حکم و ناشدن نبودوشتدن در بود و

بته ال.  بدانید تا داد خواهم توضتتیح من دارید؟ فهم خودتان فهم به خودتان شتتما

 اگر بدانید  . 

  رفا،ع  اعتقاد به :  بودید  گفته جرات به  ؟که  دانید می چه عرفان از شتتما          

  زندگی و اال آخر ...... خسران یعنی این

 لمع کسب که اس، آموخته شما به   ای گوساله کستی وکدام چه پرستم می     

 اس،؟ عمر خسران عُرفا،  نظر از  معرف،،
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 شتتما عرفان، درگوش مبانی عنوان تح، را اراجیف این  گوشتتی دراز کدام      

 این ؟ در خوددارید ذلیل خرد در عرفان از فهمی چنین شتتما استت، که فروکرده

 صتترف را خود گران خردمند عارف، اوقات  قدریک  به که کی هستت، جهان

 ، معرف، و علم  فهم بدون مگر ، جان دختر  ؟ باشتتتد نکرده وتحقیق مطالعه

 . ؟  کرد فهم توان، می ، را معشوق

 ستتود دهند، که می  اشتتاعه  فریبکارانی ، آن را مهمل  های بازی  دالل این      

 .را برای سود جویی خود شما واطاع، می خواهند،خود  دنیوی

 مرع  خسران از دنیا دس، کشیدن که است، گفته شتما به واقعی عارف کدام     

 که، دستت، بدان  انستتان، ای گوید، کهمی شتتما و  قویا به دقیقا  عارف ؟ استت،

 . اس، عمر دنیا، خسران کشیدن از

 . اس، شسته دس، اس،، عارف، ازدنیا نکشیده دس، از دنیا عارف      

 چشم های خود، به دارائی همه ،به دارائی کمال در ، اما دارد چیز عارف همه      

کند. چون خودِ انستانی  او ، مهمتر از داشته می و تحقیر آمیز می نگرد و نظر کم

 های موجود دنیاس، 

 یا گرسنه درکنارش که این بر مشروط خورد،  اما می را غذا هترینبعارف،       

 نماشی بهترین  .داندمی  احترام مورد را عالم مواهب همه  عارف، .باشد نایستتاده

 کنید سوارمی باشد، اورا ایستاده خیابان کنار در کسی اگر شوید،  اما می سوار را
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دستتتش به کشتتادی  ؟  باشتتید گرفته را مطلب امیدوارم .و به مقصتتد می رستتاند

 که داشته باشد . و اگر نداشته باشد مدام در دروازهای عالم اس، . مشروط به این

   . نیتش بخشنده ای به تمام اس،

 ....   به تو می گویم   سادهبسیار به زبان این مطالب را من       

ز ا اس،، که جاهل  الناس عوام این .کنید گوش هم کنید وخوب گوش پس      

 نه ، اند نشتستته درخستران موجوداتی که هستتند اینان .است، کشتیده دست، دنیا

 را همه و را دارد، وطبیع، دوس، ،  بستیار را هستتی و  را، دنیا  عارف.    عارف

 را. وهمه

 : بعد اما و       

 امورمی این مدعی فهم را خود شتتما که چرا .بگیرید من از درستتی خواممی      

 .......دانید

 کردم عرض  هم ق بل درنوشتة و. دارد کفه دو عارف یک ازدیدگاه انستان      

 .یعنی انسان خوش اندیش   عارف که

 ومعرفتی  علمی صتتاحب که،  این شتتود، مگر اندیش نمی و انستتان، خوش     

 دین ومقام درهرمنصتتب .باشتتد آموخته درس انستتانی علومی واز .گردد انستتانی

 . باشد که ومدرک وشغل
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و   زمال  هر دو  دنیوی، یا مادی، کفة و  معنوی،،  کفة از: دوکفه، عبارتند این    

 عارف شدن هستند .   ملزوم

 هک کسی .دیگری اس، دوکفه ها،خسران از این هرکدام جاهل بودن، به فهم      

 یعنی ازجهان وغفل، شودمی غافل جهان فهم  کند، از پروارمی  را معنوی، مدام

 .خود   دیگر نیمة  کردن گم

 این.اس، کرده خود را دفن معنوی، کند، می فربه خود را دنیای که و کستی     

 . دیگر نیمه شدن گم یعنی

 .  زیاد و نه .کم باشند، نه استوار باید قاعده یک به دو هر     

 ؟ و عشق  را تعریف کن. چیس، عشق ،که کنم می سئوال شما از من حاال     

 امر  مطلب  آنگاه و  دهید پاستتخ  من، به این ستتئوال مطالب خواندن از قبل      

 ؟ دارید خود درذهن عشق از تعریفی بگوئید ببینم چه بخوانید

 : که گوییم می ما      

 وعلوم علم کسب یعنی ،  عشق و داشتن دوس،       

 تکامل یعنی ، عشق و داشتن دوس،       

  وارستگی  یعنی ،  عشق و داشتن دوس،      
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  فهمی خوش  یعنی  ،  عشق و داشتن دوس،     

  رساندن بلوغ به را فکر خود یعنی ،  عشق و داشتن دوس،     

   کردن فهم را فهم بلوغ   یعنی ،   عشق و داشتن دوس،      

  رسیدن معنوی  بلوغِ به یعنی ،   عشق و داشتن دوس،     

   کردن هضم درخود را آفرینش فهم  یعنی ، وعشق داشتن دوس،     

 در هن و ، کردن فهم خود انسانی بُعد در را دنیا ،یعنی عشق و داشتن دوست،       

 کردن. فهم آدمی بُعد

 فهم  معنوی، جان خود، در را خالق ذرات عشتتق،  یعنی و داشتتتن دوستت،      

  . کردن

  نه و دیر نه  و درمستتجد نه . درکعبه استت،  نه عشتتق،  و داشتتتن  دوستت،      

. و اصتتال خدا در منِ   او در من و استت، من و با  من استت، خدا در درکلیستتا.که

  مناس، .

  ات همه و  کردن طی را عمر ت مام نشاط، در وعشق،   یعنی داشتن دوست،     

 .   شدن غرق ناتمام وجدی در

 . نیس،  زاری و عشق، گریه و  داشتن دوس،     
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   نیس،. شدن زندانی تن غرب، در عشق، و داشتن دوس،   

  نیس،. تنگی دل عشق، و داشتن دوس،    

  . نیس، قراری ،  بی عشق و داشتن دوس،    

 . نیس، شدن بیگانه خود عشق،  از و داشتن دوس،     

  نیس،. فریبی خود ، عشق و داشتن دوس،     

  نیس،. کردن نهان دل خانه در را اندوه ، عشق و داشتن دوس،     

 . نیس، حرمان و سرگشتگی و انتظار ، عشق و داشتن دوس،      

 زندمی برجان خراشتتی که معانی ازآن یک هیچ ، عشتتق و داشتت، دوستت،       

 . نیس،

 ذراتی آن همة . با توس، خود از تو، خود فهم یعنی عشتق و داشتتن دوست،     

 .   اس، آورده پدید درخود را، هستی جهان و ترا  که

 گلی همچون همیشه  را، داشتتن دوست، و کند می فهم را عشتق که کستی       

 د وخر بلبالن صتتدای خود، به تن درمرغزار و خود، درون باغ در زیبا و شتتکفته

 سپری عمر  نشاط، و از زندگی سترشتار تعقل ستار درخ، ستایه در جانش، فهم

 کندمی
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 این که آن استت،؛ نه ورزیدن عشتتق و داشتتتن دوستت، واقعی  معنای این      

 دانید  .و شما از آن می .دانندمی  نادان جماع،

 .کنندترید می عشق درکاسة  را خود های فهمی این جماع، ،کج      

 . عاشق ذهن در اس، خرد ومعشوق،کمال .اس، بالغ موجودی عشق،      

 .گف، نباید عشتتق را، که عاطفی لگردهای و  ها مدرستته  بچه گیهای هرزه       

 . اند ادهد پیچ عشق زرین درصحیفة بشرهستند، که غرائز اوراق از مهمالتی، اینان

 این .  کنندمی معنا و، و و وجدائی ورنج ودرد در حرمان را عشتتتق ای عده

نند و کنمی فهم را عشق هستتند، که  هائی جنبانک ماتح، مشتتی ، ابله جماع،

 آنان.هیچ معرفتی، بر معنای آنها ندارند بدان ادا می کنند، اما  را اند.کلمات نکرده

 و آمیزند می هم در عشق و داشتن معرف،ِ دوس، با  را خود دنیوی تمنیات حس

 .گزارند می عشق وحرمان درد  را، نامش

 را، از همگان بو، که خوش  گُلی اس، نیس،، عاشق دردی را واقعی عاشق       

 باشتتد،وصتتال تن به که، متعلق شتتود. عشتتقی حاصتتل خوشتتش، مستترتی بوی

 تر. خوش جانی نه.طلبدبسترمی

 جان وصال شد. خواهد قبل از روز نوتر طلبد، هرروز  جان وصال که عشتقی     

 اس،. کردن ،فهم را خود محیط و اس، کردن فهم را خود همة:   اینکه  یعنی
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 . درد و حرمان نه. شوراس،  و  وجد هس،، هرچه عشق،     

 تو ، در اس، معشوق جمال شوق و تو، وذوق در خودتوس، کمال فهم عشق     

 . توس، در تو خود بیشتر فهم کردن، برای طلب را معشوق وصال و

  دارد دختر جان؟ شعور؛  درد این کجای    

 ای،بینه دیگری استت،، وفهم گرائی، معقولة اید،خرد ازخردگفته شتتما خانم     

 یا معقوله . استت، کشتتیده درآغوش مرا هستتتی ؛ که  الیتناهی وپهنای آفرینش

 .  دیگر

  قاعدة  هب اید کرده فهم شما  که ، بینی  جهان آن با  بینی جهان این میان فرق      

  را واژه هر  گویم می که اینجاستت،  .دارد  وجود فاصتتله  ناتمام هستتتی یک

  حظی رآنب را عوام معرفتی استت،،که را معنائی هر و معنائی را تعریفی و  تعریفی

 .   ها نستاده مدرک غیر چه و چون تو ، ای ستاده مدرک چه.نیس،

 . است خویشت، فهمِ ه  هودن  مقید   معرفت فهم عرف     

 و داشتتتن از دوستت، مستترتی کند، هیچ نمی فهم خود را که کستتی     

هیچ َس کس که خود را دوس، ندارد،   ندارد. خود درجان عشق

 شد.ها و هیچ چی  ما دمی تودد دوست  داشت   
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 همف و گرائی  اندیشهو خردورزیو وآگاهی معرف، و عرفان و اندیشی خوش     

 ات  زنم می مثال  . نیستت، احمق فهم درحوصتتله که . استت،دیگری  ، مقولة افهام

 .   گیرد جای مطلب

 چه عنیی معرفتی اس، را معنائی هر و معنائی را وهرتعریفی تعریفی را هرواژه     

 ئینو فهم  با  دهیممی گسترش گان واژه را  از  خود فهم دایرة   ما که هنگامی ؟

 .  شویم می شعور مواجه  درحیطة

رقی ف  دانید  چهمی هستت،؟ واقعی، و حقیق، میان فرقی  چه...مثال عنوان به      

 وجود دارد ؟  این دو   میان

 با بود، که ما  شتتده نهان  ستتنگ دل در که ای استت، شتتیشتته مانند به واقعی،؛ 

 کنیم.می آن  جدا را  از سنگ،  از معدن ،شیشه آن استخراج

دس،  رد امروز که لیوان  را و  استکان شیشةسنگی اس،، که ما  وحقیق،، آن    

  داریم از آن استخراج کرده ایم.

 ومعلومات اس،.ب اید عرض کنم، اطالعات ؛  اطالعات میان فرقی باز،  چه و    

 نیم،کمی کسب از محیط عمر وگذر ومطالعه تجربه اساس بر ما که اموری اس،

 ام شود.کهاطالق می اطالعات  آناز  و شما، من استفادة شیوة به  ، معلومات ولی

هم،  خود  در شعور  پرورش  اطالعات، درخرد خود، به ترکیب،آن با

 درخود، راه یابیم . کمال فهم  تا،م.  گذاریمی
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 رستتتید،که خود، خواهیم با و محیط بامحیط  خود  معرف، به  زمانی ما         

 درما عرف،م فهم توان کنیم. آنگاه عریف؛ وتعریفها را، معنارا،ت گان واژه  بتوانیم

 .     گیرد می شکل

   خُصریةاگر  اما .ددامد دهند می او  هرگرد  َ  پاتدی هر  اتغی   فهمی هیچ      

 هیشتر .َندمی پرتاپ  خود  قامت قدمِ دو ه  َنی  لگدی  لمس ما  او (  خای  ) 

 شررعومشرران ما  دم سررنجیده همینک   سررخنان. چودی، هسررتند دی  آدمیان

 قاعد   ه َالمی  اگر اما  .َنند دمی اهرام َالم  هرآن فهمی َنی  هیچسواممی

 زهند  می زای خود  ام قدم دو قامت خُردَردی  ه  ای   دمگوششان  خُصری 

 .  َشند می دمایش   ه  خود ام گران وذوقی

 لیقلی هموامه      خاَی َر  ای، دم هاست  َ  فهمی َوم  همی، خاطر ه       

 . گیرددمی َالن   سوامی َثرتی هند  و متولیان دی، وفت  ام قدامه سیّاس

 واهیدخمی  که چرا نمی کنید  امور عاطفی در گیر ِ  را خود بودید، که نوشته     

 ما رحشش َ  عاطفی دمگیرمسائل ما خود َ  َسی، گفتم.شوید معمار مهندس

 .است دم غُل خردش  َ  هاشد  داشت  یقی، . َند دمی دادم

 یعنی ساناد ؟  َند تعریف شماما ادسرادی من لت تنهائی ه  خرد شرودمی مگر     

 خود؛ قدمِمعاش ه   پائی   شعومی هر چهام و هر دو ها هم . وات . و خرد احساس

  احساس هدون وشعوموتعقل است تعقل ام خالی شرعوم  هدون احسراس.  دامد

 . دیگریست و دمد آن فالَت   هرهریک ادسادی.مخمِ من لت ام تهی
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 همان و .رستتند نمی بلوغ  به  یک هیچ  شتتوند، غافل هم فهم از دو اگر این      

 قطف الناس عوام نکنیدکه گمان . نامیممی الناس عوام شتتعور آنرا ما که شتتودمی

 ،دردس قلم های کرده الناس ها، تحصیل عوام جمع گویند. در را بر دوشان  بیل

 وتحصتتیالت تحصتتیل به هم، ربطی بودن خواص جمع در...  داریم بستتیار هم

 دوش رب بیل یک با الناس عوام کرده تحصتتیل یک میان فرق . ندارد دانشتتگاهی

در  این استتت،، و خود؛ کرده ژولیدة هیب، بر ژنده لباس او که استتت، این در

 بوی استتت،، که پیچیده مدرک یک درکفن را خود ،ت ن زربف، ایپارچه

 لبرجه وآن ، فقیراس، خود، ازنادانی این نادانند،  و ابله دو دهد. هرمی  ادوکلن

 دهدیم پهن بوی اولی اس،. اولی از بیشتر بسی دومی خطر .کندنمی فهم  خود،

 ب رخودروهای لوکس. اما نشیند و دومی برخر می کلن. اولی ادو بوی دومی و

 هک نوشتتم.گفتم شتتما به که شتدن من نیمه و اما در ارتباط با هستتند. عوام دو هر

 استت، . وقتی برگرفته  در  هم، با هردو احستتاس  و را، تعقل آدم نه  راکه انستتان

 زا که تعریفی همان درکنارآدم،ب راستتاس نه  گیری،می قرار انستتانی درکنار

 ؛ وتعقل دهیمی من، احساسی از مجزا موجود  یک عنوان شما، به ، عشتق، دادم

 مهادا همچنان تبادل گیری. و اینمی احستتاس و دهیمی تعقلی وگاه گیری؛ می

 ورز، معامله هر دو مهر معامله،میان این در . رستتیم باز هم،  فهم به کمال تا دارد 

 ریدیگ آن وگاه گیرند، و دیگری استت، دهنده یکی که انستتانی، ستت،، بسای

 . شودمی یکی گیرنده و این دهند
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 تواحستتاس زمانی که ای استت، نیمه  گویم، می ستتخن آن از من که ای نیمه      

 و یده می خرد تو وزمانی  ، تاچیزی از من بستانی، کنیمی خود را به من ارزانی

 . ستانی از، من می احساسی

، با مبادله  اس، شتده ، نهان وتو در من هرآنچه از  ، که جائی و تا زمانی  تا       

 .شویم هم می از لبریز کردن با هم ،

. س،نی و رختخواب اسکناس بستر. خانم  است، شتدن تو نیمه و من نیمة این       

 وازآنچه در توستت، وشتتما؛ آنچه من انستتانی، میان دادوستتتدهای این  تداوم در

 وتو، خلق من درجان ثانوی و هیبتی شتتتکل درهم، درآمیختن با استتت،، درمن

در  انستتتان دو.گف، باید ما احستتتاس خرد، و درستتت، فرزند او را  کند،کهمی

 به را آنان که .شتتوندمی درخود موجودی  خلق به  قادر ، دوکالبد، مجزا ازهم

 ستتیک.ایم تکثیرشتتده نفر چهار به اصتتل نفر، در دو ما.دهدمی نفرافزایش چهار

 انِمردگ دل .کندمی سیر  درمعنوی، و. اس، دراوج ،که کندمی ،فهم را عشق

 نهِپِ در انگ شکسته بال عشتق نمی کنند. و فتاده، فهم قفس در

 .خفته را، عطر عشقی نیس،

 د، تاان کرده خود حبس بستة کپک درتن را وعشتق را داشتتن دوست، اینان       

و . دهستن خود روزانه ما یحتاج دنبال و به. کنند مداوا را  خود جنسی مگر هوی،

 های وحماق، .خودند زحم، دنبال  به  گفت،، خواهم کته غریزی امیتال بتا
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 ازآنان کنند، کهمی تکرار واری  طوطی  کلمات را، درهیبت، خود جتاهالنته

 ،رضای  به  را تاخود کنند، می  حالجی  را عشق ندارند. و خود درتن  نیزفهمی

 . ا ماضیم خود د  َند پیدا خود ما َنید   تامی حالزی ما عامف عشق. بنشانند

 . اس، الزم قبل ما قاعدة شدن،دو انسان برای

 ( نیس، اندک حوصلة این در که دارد فراوان جزئیات سخن این)      

 غریزه عنیبشتتترستتت،  ی اول،  پا؛ این موجود دو . کنم می عرض درکل اما     

 آدم دوم شتتود، ومی شتتکوفا   کم کم که در اوستت، که خرد؛ کمی وشتتعور با

 ینسب رشد به خرد در او وتکامل داشتتن شتعور و دوست، که ، این  عنیاست،، ی

 قعش و داشتن دوس، و شعور اس،، انسان که اس، زمانی سوم، و. اس، رسیدن

 .  اس، شده متبلور از خرد، در او در طبقی

 آموختن خواهد. رنجمی استت،. مطالعه نیازمند کالنی زحم، به شتتدن انستتان     

 فهم خواهد. و می خود کردن غربال خواهد. رنج می داری زنده شب.خواهد می

 ستیه های چرائی  اینکه، فهم بیشتتر خواهدو می طلبد. و می خودترا، درتو تمام

 کشتتیدن دنیا از  دستت،  عمل، این کجای خواهد.می را،  کشتتیدن چالش به  را،

 اس،؟ که شما فرموده اید ؟
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 ملبس برای . شود مَلِبّس  معرفتی به که شود، باید عارف خواهدمی که کسی       

 کس هر  حوصتتلة در که شتتوی متحمل باید  را رنج پر زحمتی معرف، به شتتدن

 .    نیس،

 عقلِمت انسان  ، مگر کنم  رها رابطه این در را خود خواهمنمی  بودید  گفته         

کند؟  هار را خود تواندمی نشسته، درتعقل احساس پر انسان ، و نشسته احساس در

 الفهمی، مبت خود به که دارد. انسانی جاهل رفتارعلق به ،ت شتدن ، وول شتدن رها

مبادا  ات کند، کهمی حفظ خود قید بسیار در و خودرا اس،،  مقید شتود، بسیارمی

 خودتان فهم کردن  از اگرشتتما .نکردن فهم  را، خود یعنی شتتدن شتتود. رها رها

 نگرانی ،حد ازخود، تا این دارد، که کار شمااشکال هستتید، ببینید کجای نگران

 صاریح کشیدن گردد. و بامی باز  ازخودتان  خودتان فهم به  شما دارید. نگرانی

  . کنیدمی کلمات، قربانی خودرا در قالب خود، هوی، تمایالت و دورخود به

. شوید ذتل از  لبریز تا بخوانید مرا های نوشته دارید دوس، که بودید گفته       

 ار لذت منبع باشتتید، و کرده فهم را لذت شتتودکهمی حاصتتل بردن، زمانی لذت

 فهمی هیچ که ببرید لذت کسی سخنان از توانیدمی چگونه شما... باشتید شتناخته

 ذهن باورهای  در دیگ اورا نتداریتد؟  ومدام خود  او در انستتتانی از شتتتعور

 خرج خود تربیتی خوراک برای از او را بخشتتتی ومدام کنید،می خودکبتاب

 تاداستت من .کنیدمی تکه تکه درون، درستتانستتور باورهای او را مدام و  کنید،می

ستاد ا کردن درشاگردی کنممی سعی که شتاگردم هنوز خود من ، نیستتم کستی
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کردن  شتتاگردی حس .ندارد شتتما وجود در که استت، حستتی همان بمانم، این

هر وق، در شتاگردی کردن استتاد شدید، آن وق، ؛ طعم استاد   .درشتما نیست،

 هم خواهید کرد و خواهید آموخ، .بودن را ف

کنم نمی اصالح را کس هیچ خطای من.  کنم اصالح را شما خطای ،که من بودید گفته          

 . دارم خطا بسی خود  خانم ، که

 ؟   عقلی خانم چه یعنی  جمله کند . این مستتیر یابی عقلتان خواهید می که بودید گفته         

 ؟ ندک  یابی  مستتیر تواندنمی کند، چگونه می فهم  استت،، احستتاس همان که را خود نیمة که

ابد. ی  مسیر  نه اس، مستیرساز عقل .دارد معنائی چه عقل برای  یابی مستیر اصتال

 برای خواهیاس،، از چنین عقلی می شما، سرگردان بیشعوری شما، دربستر عقل

و از عقلتان بخواهید تا مستیری درست، به شتما نشان  هم بکند؟  یابی مستیر شتما

بدهد. مستتتیر را کستتتی می یابد، که تمایلی به ستتتیرکردن دارد. شتتتما آنقدر در 

 اید،که هیچ مسیری را فهم نمی کنید . خودتان گیرکرده

 خشب که استت،. عقلی دردآور کنید، بستتیارکه شتتما بیان می  کلمات این          

 وداده دهد،فریب می حد تا این وشتتمارا کندمی انستتورستت را، ازخود مهمی های

 این ، خانم نیس، عقل نیست،.این فهمی آن به مرا که عقلی است، چگونه است،،

 ین گونها و. کنی باور توآن را  تا.اس، شده تحمیل شما عقل به که اس، حماقتی

  عقل را معنا کردن کار شما نیس، . .هستی که باشی

 من،که فرمودید . های نوشته توسط  و پرشدن شدن نشئه به راجع اما و        
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سی وک شدن خود بی خود از بنده، یعنی دیدگاه از شدن ونشئه پرشدن واژة       

   ؟ ندارد انتخاب حق  شود؛خودمی بی خود از که

.  نه  زیبا یدبگوئ سخن کنید، درس، غیر نمی کند. سعی نشئه، فهم به مبتالی      

 درخود هم، حدود چرائی باشتتد، و نشتتئه در کستتی که استت، ممکن چگونه این

یا نشتئگی شتما دروغ اس، ، یا   .نماید تفکیک  را و باورهای خویش ذهن های

 اصال نشئگی را نمی شناسد.  نشئه شدن ، یعنی بی خود از خود شدن  . 

 .ائید کرده استعمال خود تربیتی براثر ادبیات را واژه شما، این       

 هافیون، دید به معتادان آنرا،  در شتما شکل مادی که عالمی است، گیه نشتئ      

 اید.

ر امو کردن فهم به رسد چه  ندارند، جنبیدن حال ،در حال نشتئگی، این جماع،

 . خود وتربیتی ذخائر ذهنی از کردن استفاده  و خود، و

ند ک خیالی تا  ندارد شود، از خود اختیاری غالب او بر نشئگی  که موجودی       

آورد، و  می پدر در  ماده، ازمعتادی، درعالم چنین این که ایو نظری دهد. نشئه

گویم می فهمی چه می کند؟می چه انستتتان با معنوی، امان او می برد، درعالم

 مطالب کردید، کلی صتتتحب، ازآن که نشتتتئگی دختر جان ؟شتتتما،  ازمعنای

 . گذاشتیدکه حال مرا خراب کرد برجای دلخراش
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 معشوق فهم به تا ریزد،  می هم به را و زمان شتود، زمینخمارمی که انستانی      

 . برسد  گی اس،ه نشئ عل، همان ،که

 اورا هک این نه  دارد،می دوس، بسیار را خود کننده نشئه شده، نشتئه انستان        

وآن قستتم، از او را  .کند خود چرخ اورهای  تربیتی و ذهنیب  هجوم درکاستتة

ا، در اظهارنظرها ر نشسته، همه نشئه در دهد. انساناستخراج،که تربیتش مجال می

 شئهن درکف شودمی انسانی، ریسمانی چنین وجود اس،، وهمة خودکشته وجود 

 مطامع برای را، گان و معانی گران آنان که واژه ایم کرده عادت متا چرا  .دار

 پلکتتانی  و ازآنتتان .مهمالت درون خودکنیم خرجمکتان،  و زمتتان خود، درهر

 . ترکند نزدیک تربیتی مان  حوائج مقصد را به ما تا بسازیم

 روغد شتتما،  بستتیار خود به بلکه  نه، من به دوغگواستت،، که بستتیار درون،      

 گوید.می

 بستیارکسب تبحری بیمار خود، درشتعورشتما،  منیّ، درون، درتوجیه وآن        

 . اس، کرده

ا ه تماشتتبیاموز،  ن  را دیدن  خوب ..... کنی تماشتتا  مبادا که کن نگاه خوب      

 می ستتبک خودتان گفتة  به  ، بنا من مطالب از خواندن که لذتی از کرن را. ببین

 ،،روزاس خودکرد؟چند قربانی گی ها راه غرورتان، همة آن نشئ ، چگونه کردید

 ادهند رضای، هم آن به ، غرور شما ، اما بشنوم ستخنی ازشتما منتظرم، تا عمد به
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ئه ترسد،که نشومی   است، ترستیده من وافکار چقدر ازمن دورن،،  . ببین است،

گی  را ازکَلّة  شما پرانده اس، که شما را تا  این حد از من دورکرده اس،.و هر 

تو،خطری  برای روز هم دورتر می کند.آن  هوی،  بیمارشما، مرا،  درجان تو، و

 ،اس ت وشده دورن نشین بازکرده، وخوش توجا در که داند .هویتیبزرگ می

 هدای،  باید ترا  چگونه   داند کهمی خوب  ،  استت، کرده  نهان در تو را وخود

 را دخو های تراشتتی دلیل تواندمی وتا کند،می دور ازمن هزارحیله به کند.و ترا،

آن  یمجبورشو مبادا روزی برود.تاکشد، تامبادباورهایتان ازدس، می شما رخ به

کنی .برو!  موش هتای درونت، را شتتتکار کن، که  بیرون خود را ازتن بتاورهتا

 درون، گویم می که بدجوری شتتکار آنها شتتده ای  . مطلب در همین جاستت،

. متاسفانه ،  تو ازآن جانوران  بیشعوری تن،  بیشعوری از سرشار و دروغگواس،

خود او،  کَس، چون هزاران  ، هر انستتانی درون در .نداری فهمی و درون،، هیچ

هوی، آدمها  نقش می بندد. دقیقا؛ این   آنان، از تشتتتکل کنتد،کتهمی زنتدگی

ئجش، شتتما را به شتتکیل ترین  هر حوا برای هویتی که شتما امروز درآن هستتتید.

شتتکل ممکن، شتتکار و قربانی خودکرده استت،. هوی، امروز شتتما،آن موجودی 

 داشتتتنی،آدم دوستت، متکبر، آدم ها، تربی، کرده اند.آدم استت، ،که آن موش

ز ا متنفر  وآدم دوستت،  هندوانه  متنفر از خاروآدم  وآدم بین خوش وآدم بدبین

 صلماح تو،.اند داده شتکل ترا درکنار تو، همه و اینان دوست،. گالبی وآدم پیاز

هم ف ، در خود  را، واقعی را ودرستی واقعی زمان، زیبائی هیچ شما  اینانی، زایش

 بینی بزرگ وخود محوری خود و عداوت و بغض. کنیتد و نخواهیدکرد نمی
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خود  به اینان واقعی در فهم اگر. اند ساخته ترا اینان درتو، همة نهفته غرور وکبرو

 هک خوب خوبهای این  همة  که، با نخواهید کرد. بدان فهم خودرا حقیق، نرسی

 فهم درون،، جانورانِ این فهم به اگر بود، نخواهی بیش  در توستتت،، عوامی

 تمد همه شما، این.شد خواهند آنها بازیچة عمر، تاپایان تو، ، همة باشی نداشتته

 ، ندادم پاستتخ، که استت، شتتده نگفتی، مراچه ای، حتی مانده اطالع ، بی ازمن

 را،ت کنی، ومی فهم اورا  بودی،که  مدعی وخود کند، می فهم ترا که کسی آنهم

ئه ازنشتت وهیچ بمانی درخماری توانستتتی مدت همه این کند، توچگونهمی  نشتتئه

 .بودی داده پرورش درخود ای متایتته معتتتادکم کننتدة خودخبرنگیری. عجتب

 گرف،، ومداماوج می ها درآسمان فریادم  شدم، می نشئه ازکسی و بودم اگرمن

 گرف، حیاتم اوج درطول همانطورکه . دهد پاستتتخم تتا زدم می فریتاد او را

آنرا  .دندار معینی هیب، که جانوری اس، زنم . بیشعوری، تنهامی فریاد وهنوزهم

 را شما پاستخ عمد من به  تو، تووخود درون چونان درخود کشتف کن. درست،

 ، تا یدهمی شعار ازآن مدام که درباوری  شما، انسانی شعور دایرة ببینم تا . ندادم

 که کنی وخود، یقین ببینی خواستتتم .استت، کجا تا و در فهم خودت کجاستت،

 ا،ر فهم در این قضاوت. شعور باغ در شعاراس،،  یا درون،، دربستتر آیاآدمهای

 رحضتتو ،تا کن فهم بدان و آنگاه و برو بخوان. بس و گذارممی وا  شتتما خود به

 استاد نکرد شاگردی در  زمانی که تا بشناسی.  درستی به درخود را، خود انسانی

 را ودتانخ شاگردی توانید می تا .برسید مجهوالت  فهم به توانید نمی  اید، نشده

      ؛  به سراغتان بیاید .که، استادی  روزی بکنید، تا
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 ...  314سخن  

 ظارِانت باید  کندمی باز سخن هر ورود را، برای خود گوش دروازة که کسی       

 هدع خود با گاهی  خدا رضای محض. باشد داشته را تفکرش شتهر در اغتشتاش

 گوهای بلند این صتتدای تا بفشتتاری محکم انگشتتت، دو با را گوشتتهای، که کن

،  قدراین جماع، وقیح به را قومی هیچ تاریخ، در. بشتتتنوی کمتر را تبلیغاتی

 زاره بعد ام.  قلُک این جماع، پتیاره  هیچ زمان پُر نخواهد شد . ندیده دروغگو

 سینح بریدة سر ، ساله چند و بیس،  ابوالفضل بریدة ،  دس،ِ ستال صتد چهار و

 یا یک راصغ علی برگلوی تیر و ساله هفتاد زینب گی ،آواره ساله یک و شص،

کربال،گویانمی  در نفر چندی و صد طفالن مسلم آدم کش، و مرگ و  ستاله دو

 خواهد تمام شود تا شعور حقیقی ملتی به نفس کشیدنی انسانی عادت کنند  . 

چرا کسی به حال آن طفالن معصومی که همین تازیان خون آشام در مدت         

 مگر آن .گویدبردند ستتتخنی نمیستتتال آنان را به بردگی و غالمی خود می 321

درمانده گان بی کس ، جان انستتانی نداشتتتند که هیچ کس به حال دردمند آنان 

ر عَلَم کردن این چند نفر د این سوداگران انسان،  با خردی انسانی ابراز نمی کند.

تتاریخ کته هیچ ربطی نته به فرهنگ من ایرانی ندارد و  نه  به  تمدن من  و  نه از 

تبار من ایرانی هستتتتند ، عمریستتت، که به  جنجال های تبلیغاتی،  اذهان عموم را 

مستتتمون کرده اند  تا مگر ستتتود کالن مادی خود را فربه تر کنند. بد بخ، مل، 
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که باور کرده اند که تمدنشتتتان از روزی شتتتکل گرفته استتت، که  درماندة ایران

تازیان و کتاب آنها بر این سرزمین مسلط شده اس، . این جماع، بیسواد کودن، 

نه از تاریخ خود فهمی دارند و نه از منزل، کالن گذشتة خود، که تازیان آنرا به 

 ی، بخشند .آتش کشیدند ، تا نداشته های خود را، با نابودی تمدن من، هو

 را غراص علی و ابوالفضل و حسین و زینب هزاران ، حکومتشان این با اینها          

دند، کشی خون و خاک به گذشته بیس، سال این طول در خیابانها و ها زندان در

 و زدند دار به کردند، تجاوز  ها خیابان و زندانها در  معصتتوم دختران و  زنان به 

 یب را مادران و کردند مادر بی را اصغرهای مظلوم علی ها وصد کردند باران تیر

 بغل در و مادران شکم در را اصغر علی صتدها و شتوهر بی را همستران و همستر

 طورچ. سر بریدند و دس، را حسین و ابوالفضل صدها  و کردند جان بی مادران

 رد،گ بیابان  عرب مشتتتی اعتقادات  خاطر به کرد، که  اعتماد قومی به شتتودمی

 قربانی  را خود وطنان هم اینها، .کنندمی جاری درخاک را خود هموطنان خون

 د، تاان کرده قدیس  را عرب  کنند، ابوالفضلمی آدمخور عرب مشتتی اعتقادات

ا پ عرب مشتتتی خرج را مملک، این ملی ستترمایة .کنند شتیشتته در ترا و من خونِ

 کسب یسیاس وجهة خود برای تا  کنندلبنان و فلسطین می در تروریست، و برهنه

هم  را حستتین و حستتن و وعلی زینب و  .دهند قوام را ننگینشتتان بقای و کنند

 و نادانیم  یملت ما که بگویند وتو  من فرق بر آنان  کوفتن تا با اند کرده چماقی

 بی بهره. خردی انسانی بسی از
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 سینح مرگ .خوردیم نمی دردی هیچ به و تو نبودند، من و نباشتند اینان اگر که

 و دارو دستتة حسین، از حستین ستاالنة جیرة قطع . دارد من به ربطی چه درکربال

همسر  نباری تصاحب و یزید و خاندان بنی امیه، توسط به المال بی، ثروتِ کالن

ان یزید را به ج .آن زن بود عاشتتق یزید حستتین ،که توستتط عبداهلل ابن ستتالم  به

اینها  چه  ربطی به  من و تو  دارد، که همه نیز  رنگ  قداستت،  .حستتین انداخ،

 داده اند. تا مگر خرد انسانی مرا، قربانی مهمالت خود کنند . 

 حماقتهای این تاوان   تاریخ طول در باید  چرا  ، ما مل، ما، و ومملک، من          

 وترا من ستترزمین که ، نبودند ها  مگرهمین  جان دختر....     بدهند را تاریخی

 ةنام مگر  بردند؟  بردگی به  ما را مادران و و پدران ما را کستتان و کردند غارت

 قمی اسعب شیخ االثار و  و مدینةاالحکام البحار  سفینة کتاب در را حسین همین

. اس، هحسین کرد به مل، ایران، همین را تاریخ توهین بزرگترین که ای نخوانده

 نشیو خودمان حال به اس، بهتر وتو من   ؟ کنم شتیون او مرگ در باید چرا من

 داده دس، زا انسانی منزل، و ایم شنیده توهین و ایم رفته غارت به ملتی که کنیم

 مین روز هف، به  هزارستتاله هف، تمدنی با که ایم شتتده ویران مملکتی ائیم، و

 بخش که کتاب یک خاطر به ما را تمدن و فرهنگ و ناموس و جان و مال  ارزیم

در مدینه  رقم زده اس، به تباهی کشیده   خائن  فارسی وستیعی از آن را ستلمان

 و کش آدم جماع، این ونبود بود  تا امروز ، که بفهمم و خواهم بدانممی اند.

 چه داشتتتند و دارند و تاثیری چه تو من زندگی در پرور،  با این کتابشتتان  برده
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 این وجود تاریخ درمان کرده اند. اصتتتال در طول مارا ناتمام دردهای از دردی

 لیبطور ک به را ما خبرم . تمدن بی آن از من که زده ما مل، سَر بر گلی دین، چه

د، که بردن غالمی و کنیزی به قرنها را تو و من تبار و کردند  ویران و ستتوزاندند 

اینها، از روزی که پای به  دانممن نمی هیچ کس را به درد  ناتمام آنان خبر نشتتد.

 غیر ستتاختنِ به  بودند  مل، ما برای خیری چه خاک ایران گذاشتتته اند  منشتتاء 

 سطح در زاده پنچ هزار امام از بیش و با  بنا کردن  وکنارکشور گوشه در مساجد

برای مطامع خود  قُلکی ستتاخته اند،  و هر کدام از این امام  ازآنها نیز، کشتتورکه

 راکعبه ای کرده اند  تا خرد انسانی من و تو را عقیِم حماق، خود کنند ،زاده ها 

 و مل، این به خدمتی چه و به حال فرهنگ نابود  شتتدة من داشتتتند  ستتودی چه

 خود جهل  جان دختر .  دانیدآنها را می شما و دانمنمی من اندکه مملک، کرده

 یمتعل را بودن،  مادر بعد و ب ودن زن نشتتود.  برو  بیمار فهم، تا کن درمان را

 اندشتتمند، پرورش و انستتان و وارستتته نستتلی کن، تا فهم را فهمیدن درس گیرو

 .داردن دم و شاخ که بودن بَدَوی. بردارید آشکار پرستتی ب، این از دست،. دهی

 و  مالی های کارکشمکش ؟ چیس، در ستاله هزار ده نشتین غار آن با شتما فرق

 ائید و ها زاده عمو با  امیه، جماع، بنی  با ستترحکوم،  بر قدرت طلبی حستتین

 .وتو ندارد  من به واگذارید.  اینها هیچ ربطی   خودشان به یش  را ها زاده

 و هزار بعد را شتتتیونش هیچ زمان به این نکته اندیشتتته ای داشتتتتید  که چرا     

 روتث که بکنند هائی شیون هارا ، همان .  بکنیم  باید تو و من  ، ستال چهارصتد
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 و وجواهرات از طال پر صتتندوقهای کردند و غارت عاشتتورا روز در حستتین را

زر باف، به یغما رفته از ایران ، نهان شتتده  ی چادرها در را، که گران های البستته

 امهاد  هم غارتی که، هنوز .تقستتیم کردند  خود میان بود را  به غارت بردند و در

وز بتتا دختران متتادرکشتتتورهتتای همچون دبی و مگرنمی بینی، همین امر .دارد

نند. و کعربستتان و قطر و غیره در حاشیة کشور های خلیج فارس، چه ها که نمی

عربها و شیوخ عرب، در ازای بکارت هر دختر ایرانی،که از آن پرده برداری می 

 کنند.  مگر خود شما  بخشی ازفرمایند، شتش میلیون تومان، به آنها پرداخ، می

 تا  د،آئی خود به استتتانها را که شتتاهد بودید  برای  من نقل  نکردید . کمیاین د

 چه به تیپرس ب، کنیدمی تصتور. خبر و مطلب کنید فهم و بشتناستید را خودتان

گویند؟ کمی به خودتان نگاه کنید با این چادر مشتتکی و روستتری ،که برستتر می

خواهید خودتان را از نگاه  نامحرم خود کرده اید،  به قول خودتان با این کار می

بپوشتتتانید.کدام نامحرم دختر جان ؟ مکتبی که خود در پرورش نامحرم ستتترآمد 

دانش را شکارچی  زنان روزگاران اس،  یک جایش لنگ می زند. مکتبی که مر

تعلیم داده استت،، باید برای توجیه رفتار رذیالنة خود، معانی ویژه ای هم اختراع 

نماید، تا پذیرندگان  مکتب خود را به  باور بنشتتاند. مَثَلِ دین تو، شتتده استت، به 

ی که گویند بگیر.  مکتبگویند  بدو و  به تازی میمتاننتد این مثل، که به آهو می

انی زن را محترم نمی شتتتناستتتد، به حتم، یک جایش لنگ می زند. کرام، انستتت

مردان پرورش یتافتة چنین مکتبی  چیزی جز شتتتکارچیان جنستتتی نخواهند بود. 

توانتد بته مردانِ خود، حرمت، نهادن به مقام  زن را تعلیم دهد، به مکتبی کته نمی
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 ط با حریمهیچ دردی نمی خورد. من هیچ زمان شعار های کلف، اینان را در ارتبا

کی استتت، که حرم، زنان  باور نمی کنم چرا که در عمل ، زن برای  اینان  تُشتتتّ

گویند: از دامن زن اس، که مرد  به معراج شتود بر روی آن خوابید.  میفقط می

گویند : پیامبرشتتتان این را گفته استتت، و آن دیگر ی این را گفته می رود .و می

ستت، تا به وستتیلة این معانی بشتتود ترا در استت، .  همه این معانی دروغی بیش نی

فریب خود گرفتارکنند . این پوشتش تو نستی، که ترا  از گرداب طعمه شدن به 

کند ، بلکه فهم کرام، زن بودن  توس، که باید توسط توسط مردان خالص می

 شد .مردان  فهم می

ای کنیزی ای بر وقتی از روز نخستین اسالم ، تبار ترا و ترا که زن نام گرفته        

و همخوابگی به استتتارت کشتتتیده اند، تکلیف منزل، تو در قالبِ این دین معین 

کند ، شتده استت،. کتابی که پیامبرش خود، به کنیز داری وکنیز بازی تکلیف می

تواند کرام، انسانی زن را فهم کند، وعنوان نماید که بهش، زیر پای چگونه می

ادرانی که محمد، و یارانش ، به استتارتشتتان مادران استت، ..کدام مادر؟  همان م

حکم دادند و آنان را  به کنیزی خودکشیدند و بردة  خود کردند. این چه پائی و 

چه بهشتی اس، ، که باهمان  پا ها، پا  برهنه بر روی شن های سوزان عربستان، تا 

شتتتهرهتای مکه و مدینه و دیگر شتتتهر ها کشتتتاندند و در بازار برده فروشتتتان، 

شان کردند ؟ دختر جان ،شعار،  فرزندِ نابکار  دروغ اس، کسی که حقیقتا حراج

 با هک مکن،کسی کند، حریم او را آلوده نمی کند. فراموشحرم،ِ زن را فهم می
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 .ندکمی پرستش را خود درون چستبد ، ب، خود می دلیل بی عقاید به ستماج،

 ستتازگاری اطوارها این با  پرستتتی، خدا .استت، پرستت، ب، نیز چنین آدمی یک

 ار نور این کند. اگرمی نورانی انستتان را تعقل صتتحن خدا، انواریستت،،که .ندارد

 ، اشدب قُل در تعقلش که کسی.، به شتناخ، خویش نائل خواهی شد کردی فهم

را،  و ذَرّات خیرد رون  خدا عظم، حتم، به  قلیل، انستتان استت،. قلیلی موجودِ

  .خود را فهم نخواهد کرد

آن پائی که ،  به ستیخ تازیان، زخمها خورده اس،، ماوای بهش، نیس،. به همان 

گویند، بهش، زیر پای آنان اس،،  همین تبار گم کرده مادرانی که، همین ها  می

ها ، چه  تجاوز ها که نکرده اند. دختر جان، زِریّات را نمی شتتود،   با  زَر  اندود 

 کردن، زیورش نامید. 

،که  و  کافی و مجلسی را  قمی عباس شیخ ی تعصب ، و با خرد،کتابب برو        

 خوانب  بر اساس همان  کتاب ها نیز برای من وتو قوانین حیات وضع کرده اند را

 گویم.می چه بفهمی ، تا

>< 

 ...       312سخن 

 ملتی نبی در حیات ادامة به مجبور وقتی  دوس، عزیزم ،  پدر بزرگم می گف، :

 هر به ر رافک  تک دیکتاتوریِ نظام یک ستتلطة به رضتتای، راحتی به هستتتی که
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 و فکری جوانب ازهمة نباشی قادر هشدا راگر  است،، داده خود به ممکن شتکل

 وضتتع شتتدیدترین  به  قطعا  کنی، مواظب، خود فردی واخالق اجتماعی اعمال

 مواظب اشند،ب داشته تفتیش و کنترل این برای دلیلی آنکه بی  مردم، همان ممکن

 خدمتیبه  اینکه  برای نه آنهم.بود خواهند گزارش تو، برای اندیشتتتة و اعمال

نظر  به را خود ریائی ارادت خواهندمی عمل این با بتاشتتتند، بلکه، خودکرده

 بال و برسرشانت بیشتتر با افشتای حاکم، حمای، چتر شتاید دیکتاتور برستانند، تا

اینها،  نچو دیگری هرمعانی طلبی، یا اصتالح اندیشتتة انتشتارمفهوم قطعا .گستترد

ملتی .دازدبین بخطر تواند، امنی،ِ این تودة  نابخرد رابیشترمی جامعه، هرچه دراین

که تا خِرخِره  به خیان، کردن تعلیم می بینند ودیده اند، هیچ زمان فهمی برمعنای 

ائن خ دمکراسی  نخواهند داش،. این مملک،، یکی از بزرگ ترین کولونی های

خورم که بیش ازنیمی ازاین مردم در خیان، به فرهنگ پرور دنیاس،. سوگند می

وآب و خاک خود سرآمد روزگاران هستند. اینها، تعلیم دیده اند و می بینند که 

 رِاصالحنش نانشان را در شوربای خیان، تریدکنند.  واال کامشان لذیز نخواهد شد.

 گاهایدئولوژیکی،هیچ تفکر یک ندارد،  ارزشتتی  هیچ  شتترایطی طلبی، درچنین

حاکمیتی،اصتتالحات، ستتمی  چنین  برای اصتتال. را باورکند اصتالحات تواندنمی

 که به هزار حیلة ممکن، سعی دردفن آن دارند.اس،
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فسیل اسالم وتشیع ،که ریشه در تعالیم استالینی  مغز مالیان رد شودمگرمی          

، وخدا، قرآن، وسن، کانی نامرئی نازل شده اس،دارد، و باتزئین احکامی که ازم

 جاشنی آن اس،، واژة دموکراسی را معنا کرد .

 نام  هب بینی، اینان نمی مگر .کرده اندعربیشتتان، خدا را مثله  اهلل با   اینان             

 مراقب گذرانند.می تیغ دم را، از خدا  همان بندگانِ  احکام اهلل هشتتان ،چگونه

تاترا به حیله های شرع خود، به  .بود خواهند تو مراقب ستخ، واال باش،خودت 

بستر تمنیات جنسی خود هدای، کنند. بدان عزیزم، تو وامثال من، نه حضورعینی 

ختتدا را فهم خواهیم کرد، و نتته برای اثبتتات عقالنی قرآن، محکمتته ای خواهیم 

 م داش،.یاف،، و نه درتحلیل  سن،، مجالی برای عرضة  شعور خواهی

تو و امثتتال ترا، کتتاری کرده انتتدکتته درگرداب این مثلتتث جز بتته تمکین          

ازآنان، هیچ چاره ای، در خود  فهم  نخواهی کرد. مرحوم یحیی دول، آبادی،که 

خود یکی ازروحانیان وستتیاستت، مداران بنام دورة  قاجار استت،، درکتاب حیات 

که درقسطنطنیه درحضور وزیر چنین نقل کرده اس،   4جلد  12یحیی ، صتفحة 

 بوده،  چنین گفته ستتتنی حنفی مذهب   طلع، پاشتتتا، که  عثمانی داخلة دول، 

استت، : که با ایرانی، حرف اتحاد استتالم نزنید. طلع، پاشتتا، باکمال آشتتتفتگی 

ان گوید؟ چرا  قربگوید: مگر آنها مستتتلمان نیستتتتند؟ یحیی دول، آبادی میمی

ستتوم ، اول ایرانی هستتتند، دوم جعفری، وستتوم  اما در درجة مستتلمان هستتتند، 

ی. گوید عجبا اینطورند ؟ یحیی گفته اس، بلمستلمان.طلع، پاشا تبسم کرده می
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واضتتافه نموده استت، که: اگر نام  محمد و علی را روی صتتفحه ای نوشتتته  یک 

ایرانی  را چوب بزنیتدکته یکی ازآن دو نام را محوکند، اومحمد را محو خواهد 

از محوکردن علی احتراز دارد. پس آنها شتتیعه مذهب هستتتند  پیش از کند و می

آنکه مستلمان باشتند.  در این صورت  دعوت ایرانی  به اتحاد اسالم،  نتیجه اش، 

تجدید دعوای علی و عمر خواهد شتتتد . تو خود ، حدیث مفصتتتل بخوان از این 

 مجمل

>< 

 ...        312سخن 

 من ، که پدرت  مانند گیری یاد برای  که زمانی دخترعزیزم ! آدمهتا، تتا       

 را هنیج پدرت، شتتالق و مانند اند، نیفتاده عجز  و به اند نکرده هستتتم، التماس

 قیق،،ح توانند بهاند، نمی نخریده جان به را این آن متفکر اند و فحاشی نخورده

 هجامعه،ک ما، دراین داران مَدرک بیشتر. برسند امروز درآنم، من ناقصی،که فهم

. اند ندهک از بیخ را مندان خرد ننشسته، چشم فرو هنوز،  مدرکشتان گُرگرفتة تب

 ویلةط در را وکتابِ فهم  .اند لبریز و تمام شده کنند،می تصتور هایشتان و خیلی

این درمانده ها ، اتمام دورة تحصلی یک مقطع از  . اند کشیده حبس به  جانشتان

دانند . من نمی دانم مگر کستی هم از تحیصل تحصتیالن را فارق التحصتیلی می 

قط، ف مگر فهمم، تا نمی ای گوساله قدربه  ستن، هنوز این با منفارق می شتود.  

 بمطال این من  عزیزپدر، کن گوش خوب حاال نکنم.  ، گم را  پدریم طویله راه
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 دردِ تلخ طعم ام،مد اند کرده عادت که نویستتم می و گذارممی کستتانی برای را

 نه جان، دختر اس، زدن شخم جای فهم، مزرعة  .کنند فهم خود جان را، در فهم

 زحم، شود، جایمی خشتک آدمی درآن، عرق زدن، مزرعه ای که تخم جای

جوجة  پرورش زند، جایمی یخ رگها در آدمی خون که و جائی .نیستت، کشتتان

 ، چه دانندنمی را مَدرک و مُدرک کلمة میان فرق هنوز که خردنیس،. آدمهائی

 یا  بدانند مرا  چون جانوری اصال .نخواند بخواند یا را مطالب این کههس، نیازی

 ن،بر ت  شتتوند و ستتوار فرق، بر فهیم، انستتان چهار نفر اگر پدر،  عزیز . ندانند

 اینکه  تا  تراستت،، پستتندیده بستتیار. بمانند و باشتتند کنارت کنند، ولیستتنگینی

این     از وسیعی   بخش  بروند.گور  پدر  رژه ؛ نظم  مقابل تو، به قاطر، از  هزاران

ه ب برای خود یدک می کشتتند. اگر روزی توانستتتی  فقظ  نام آدم را  مردم ،که

تعداد انگشتتتان دستتت،؛ خردمند درکنارت داشتتته باشتتی، من  بر همة گفته های 

،ِ نجاب نان،خود خط بطالن خواهم کشتتتیتد. مراقب باش  تا  درآخور نابجیبی ای

بیح تائید، یا تق دارم که کستتی مرا  نیازی   انستتانی خود را  قربانی نکنی. من چه

نماید. من همینم که هستتتم ، اگرکستتی به داشتتته های  من نیاز دارد  مرا خواهد 

یاف،. من از فاضتالب بزک شتدة  این جماع،ِ دالله، حالم دگرگون اس،  تنفر 

رف دارد ، به ارادت دروغینشان که به من ابراز این جماع، از من،  هزاران بار ش

 کنند  .  می

>< 
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 ...     317سخن 

پتتدر بزرگم همیشتتته می گفتت، : فرزنتتدم ! هر مکتبی کتته بوی خون ازآن        

 استشمام نمی کنی، به حقانیتش ایمان داشته باش. 

مکتبی که از روز نخستت،، جز به خون انستتانها، دوام و بقایی برای خود فهم        

 تواند اخالق انسانی ترا  نهادینه کند .نکرده اس، ، چگونه می

 غَرس نهال شعور،  به بینشی کالن محتاج اس، .      

    خالص  متولیتان  دین  خود را، از چنتتگ حمتتاقت،  فرزنتدم، تقال کن،  تتا       

 نی،  تا مگرکرام، انسانی خودراباز یابی  .ک

 اخالق را پیشة همیشة  خود کن، تا مخلوقات را آزار ندهی فرزند  .          

خدا جان،  ترا خلق نکرده اس، تا از تو، وسیله ای برای نیات خود تدارک          

ببیند.آن شعورِ الیزالی که با توس، و از توس،، درمابقی مخلوقات نیز در جریان 

 اس، . 

 پس تو، با خود باش ،که او د رتوس،، و تو در او.       

 شوی  فرزند . مخلوقات اوتا دس، گیر  از معشوق درس گیر،  ، عشق را       
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که معشوق درجان تو نهان شده اس،، نه درکتب   مشق عشق کن عزیز پدر،       

 کنند . دس، نویسی که ترا به فهم آنان  تشویق می

 خدابی خدا، وجودِ من هیچگاه به معنای انکار :به قول چارلز داروین          

 م،کنفکرمی. ناممکن اس، وجود،چون عمال اثبات عدم  ام،)آتئیس،( نبوده

 .گرایی )آگنوستیک( بهترین شرح حال فکری من باشدندانم

من با خداکاری ندارم  دخترعزیزم،  بهتر اس،، او هم با من کاری نداشته        

باشد. من هیچ عالقه ای به کرنش کردن در مقابل او ندارم. انگار او بیشتر محتاج 

ه به اینکه خود را آگاهِ کاملِ به بَعد و قبل هر کرنش مخلوق خود اس،، با توج

داند، درس، تر بود؛ که  مرا خلق نمی کرد. چون چنین خالقی؛ باآن پدیده ای می

که من درمقابلش کرنش نخواهم کرد. واگرنمی داند که دانس،صفات، باید می

کرنش نخواهم کرد؛ پس برخدائیش تردید باید کرد.پس احضار من به جهنم از 

رف چنین خدایی ناشی از حماق، و ندانی اوس، از خلق، مخلوقی چون من . ط

مشتی متولی شارالتان دینی را،  بایک کامییون کتاب وحدیث، به در خانة  حال هم

و  قطع طورباس،: که من فرستاده اس، تا به من تفهیم کنند؛ که آن خدا؛  فرموده

 من احق بکه یفهم که نمی مخلوق من هستی توییاین  ،ن اس،م حق با ،یقین

 هکهیمبف تو تا؛ میبزنترا  آنقدربه توسط متولیانم در زمین،  پس مجبورم؛ ،اس،

من اس، ! ؟  فرزند عزیزم! دیدی که حق با  حاالمن اس،. تا بگوید خوب، حق با 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


328 

 

کند،  میخدایی که بجای پذیرایی با کباب، سفرة فکرِ تو را با حباب؛  تزئین

 تواند، سیریِ خردِ تو را تضمین نماید .میچگونه 

>< 

 ...         311سخن 

 اعتبام َ   مدام َالمی  تر  خواهدشد. دهی  فره  چ   تاب ما  هر دموغ         

 .سررتدی هیش َند  مهملیمی تفاسرریرگوداگون  اسررتخراج خود ما  ام معنای

  هرغشی هدونتوخود ما  دمآن   َ  ای اسرت  شرفاف  ه  مادندآئین  هرسرخ،

 . خواهی دید

لبی م توان کرد. مطبرکه ای که  ذالل اس،، سنگریزه ها کف برکه را نیز فه      

کشتتف حقیق، به توهم،  هیچ شتتفافیتی درآن نخواهی جستت،. ،که ذالل نباشتتد

آن شتعوری توسعه می یابد،که خردی مَحَکمِه پسند در قفای آن  محتاج نیست،.

 کند. حُکم می

>< 

 ...      319سخن 

 های مغزتان؛در هرشرایطی، حرف اید، که کرده عادت شتماها آقاجان، چرا      

 ذهنِ  ةاساسِ سلیق بر تا بیکران، آفریده نشده اس،،  هستتی این.کند چرخ مهمل

 . شود ناقص آدمها، اداره
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 است،،که مشتی شارالتان، مهمالت  جهنم، مشتتی و بهشت، از تَصتوّرشتما        

که  داننداستت،. این متولیان دین،  خوب می کرده تزریق شتتما تربی، درشتتالودة

درکرام، انستتتانی عوام چه  مادة  مهلکی را تزریق کنند،  تا این جماع،  نادان، 

 هیچ زمان نتوانند جز به امور مقلدانه  فهمی داشته باشند . 

در بیشعوری تمام  عادت به قسم خوردن به علی و حسن و حسین، آنان را           

 ردهبنام آدم،خلق  نک حیوانی را، برای  فهم غیر قابل هستی ذبح کرده است،. این

 د .کنیمحورآفرینش این هستتتی قلمداد می را حد،  خودتان این  تا  شتتما که اند 

والتدة مکرمتان، بخوابانید،  چربی مهبتل حرارت در را، معیوبتتان مغز برویتد و

  .فهیم گردید   آن شدن  پخته به شایدکه

 مالک را بدبختها، همان زند،  شتتمامی که درمکتبی، عَری ای گوستتاله هر       

 سانیان مستدل، از هوی، مَدرک یک عنوان به و دهید،می قرار  خود تفکرانسانی

 . کنید می خودتان، برای دیگران دلیل؛ عَلَم

 ایه خُصیه ا شوید، کهجوی سرگذرتان مالی از را سوال این جان، برویدآقا       

 از هن اس،،  فقه، گرم کرده توهماتِ حماق،ِ را، درخاکستتر نشتستته اش  به تب

 کنم که کرام، انسان را، در خلق، ستایش می.من

رود، ب بهش، به خواهدمی که کشتم، کستی نمی بهشت، رفتن، آدم برای من      

  نمی کُشد .  انسان  کند، می کِش، انسان
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 های دّارهقَ بهش،، با  به رفتن برای بپرس،که را، ازآنهائی ستئوال این  ! برو        

لند اند. موجودی که کرام، ب نشسته نوب، انسانها، در کشتتن خود ، برای خونین

انستتتانی خود را،  قربانی توهماتِ جهانی  نامرئی کرده استتت،،  هیچگاه،  منزل، 

 انسانی خویش را  فهم نخواهد کرد . 

>< 

 ...         391سخن 

 رندهبَ هیچ ای اس،، کهقمارخانه تنها ستیاست،، کاخ:  گف، می بزرگم پدر      

این  دروازة گذر از به ،که هیچ زمان کن ستتعی .کرد نخواهی فهم درآن، را ای

 ترا کور نیانسا کشتارگاه، اشتهای این تعفن بوی رضای، ندهی، که به کاخ، تن

ستازد که فهم انستانی خویش را از دس، انستان،آدمی میو ازتوی . کرد خواهد

 خواهی داد  .

د؛  تا زنبدانکه هرستتیاستت، مداری، باحماق، تو،  برکرستتی قدرت تکیه می       

 مگر جیب ترا خالی کند. و ترا خالی از خرد نماید.

ا کند، تدر حَلق انسانی تو،  فرو میستیاست، مدار؛  بیشتعوری خود را، چنان       

       و،  هیچ زمان بی نشئة  نفسهای او، حضور انسانی خود را فهم نکنی .ت

>< 
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 ...          393سخن 

 هک کنیمی زندگی ای جامعه در وقتی ، جان پستتتر: گف، می بزرگم پدر     

 توانی  تلخ گوش،کن، تا می ستعی است،،  احمق دست، در  آن، برندة برگهای

 . ندهد نشان تو، رغبتی شکار صیادی،  به هیچ باشی، تا

کنتتد، مورد حرامی را در توحالل می فتوائی کتته،   فرزنتتد، هر بتتدان             

وحاللی را در توحرام،کرام، انستتانی ترا نشتتانه رفته استت، . حالل و حرام بودن 

 هرپدیده ای  را، شتعورِ آفرینش تو،  از پیش معین کرده اس،.  مشروط بر اینکه

 خود، رسیده باشی.  تو،  به فهم انسانی

>< 

 ...     392س

 لهاب خود، و معلمان مدرستتة  دوران  با درارتباط که مطلبی ، از عزیزم دختر       

 انسان  فتارانک  این ناهنجار   فرزند، رفتار متاثرکرد بسیار بودید، مرا خود ، نوشته

 نسالگی،هنوزآ سی سن در ، که اس،  سوء داشته شما، اثر روح در کجا خوار، تا

 وقتی  با شماس، حق فرزندم  کنید آریمی ستوز را،در خود زمزمه روان ها درد

نند؛ کعَلَم می شهر ، میادین  آدمیان  در پرستتش را ،  برای  نجاست، از تندیستی

 ......  دهد را آزار شهر تندیس، مشام  این تعفن بوی که باید
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 را، درگورستان اندیشته کنند ومی دین، دباغی خانة ستالخ را، در خرد که وقتی

 منحوس دیواری را،  در چهار سپارند، وفهم می خاک مذهبی، به مهمل های باور

 یقربان  را، برای هیوالها کشتتند ،  باید که می کن،  بدار اخته انستتان  باورهای

 ور، بهنظام دیکتات فرمایشتتی این مدارس تو، در شتتیرین تو، وکودکی معصتتومی،

 الحاصتتط به مربی با را، که روز کنم ،آننمی گاه،  فراموش هیچ .کار  بگمارند

 مهمالتی ، بخاطرمدرسه بود تا شبیه بازداشتگاه به بیشتر  شتما، که مدرسته تربیتی

 داشتتته خاطر شتتدم، به کرد، درگیرمی معصتتوم، فرو کودکان مغزشتتما در که

 که.ندهی نشتتتان ازخود دینی درجهان، رغبتی هیچ فهم زمان، به هیچ باش،که

 ،خیّرات  اصتتطالح به داعیان همین ستتوز،  درکتاب انستتان های دروغ بزرگترین

 ،،کودکی حیات  دوران ترین بود، توامروز، ازشیرین اس،. اگرنشده شتده نهان

د . شتتواحکامی که از جهانی نامرئی اخذ می .گفتی نمی با درد ستتخن گونه این

 ام،کهاحک هیچ محکمه ای را به پاسخش توانی نیس،. مگر محکمة متولیان همان

 شتتما  ستترزمین ؛ کودکی این در  دین، بر روی زمین پهن شتتده اند. دکانداران

 مهمل احکامِ های پایه کردند، تا کتاب خود های  تالوت  عزیزان را، قربتانی

یش،بر هرروز، بیشتر از پ چگونه که بینیم ،  می  و  دیدیم اما .کنند استوارخودرا، 

 یتاوان هراصتتالحی، مباش،که اندوهگین  .یابدمی جهان، افزایش ستتتیزان دین

 ن، اگرباورک عزیزم، دختر.باشیم داشته جد به آن، همتی باید در تحمل دارد، که

، توانستتتیم نمی  هم دیگر قرن نبود، دو  استتالمی اصتتطالح به جمهوری نظام این

 و ندی کشید، ازدس،می چه هر که خفته نادان، فروکنیم،  این جماع، درمغز از
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بستتیاری  کرد، که نظام کاری این اما .استت،  آنان مهمل احکام و مداران دین

 یند و مُبلّغین دین  رستتیدند ،که باور این عمیق فهمِ زمان، به اندک در  ، ازمردم

 ار بایدبستتی از اینان  .جهانند این بشتتر، در بدبختی بانی آنان، تنها مهمل و احکام

 هب روشتتنفکران اذهان در مذهبی،  بخصتتوص حتمی انقراض در ممنون بود،که

 را، هم زدائی قداستت، بزرگترین  .کردند را، ایفا کلیدی نقشتتی دین،   اصتتطالح

 ینا ابزارممکن، زدودن ترین قوی  با  فرزندم ، که کن باور  شتتدند، باعث  اینان

 ینخودکردند، اول ساختة  هایقداست، با اینان که.پرستتی،  مقدور نبود قداست،

 اهلل ،آی ، یعنی  مال  به اصطالح   آن درصورت و سیلییی  ای کشتیده که روزی

 شد، که شروع من حالی شتد، خوش زده خمینی عمال توستط شتریعتمداری ، به

 ،قداس چه دیدیم، که بعد ازآن و . اس، آغازگشته خاک این در زدائی قداس،

 این کردند، و انتخاب قدیستتتین خود، از را خیابانها و نام . نشتتتکستتتتند که ها

 یراحت به  مردم..خور بود آدم نظام این پروی قداستتت، ، به ضتتتربه  بزرگترین

 یابانهاخ آن  را، به قدیسین اصطالح به  نام و شتهرستتانها، که تهران درخیابانهای 

 ، پانصدحسین امام گویند، تهمی شهری، نقلیة وستائط بلند، به صتدای اند،با نهاده

 تومان، صد سجاد . تومان صد حسین؛ دربس،؛چهار امام و ستر تومان دربست، ،

فرو  را قداستتت، بتنی دیوار که از این واژها و هزاران  خورد؟ می حستتتین امام

 نیم،کهک راحتی، وادار این را، به مردم توانستیم،اینمی کجا.اس، و ریخته ریخ،

 یک قدر عوام، به عزیزم، هزاران دختر بگوینتد. خویش، چنین قتدیستتتین بته 

 .برد ندارد اندیشمند و خرد ورز، کار
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 دارند، همة اعتقاد  جماع، این به نباشتتید، که عوام تودة آن نگران شتتما        

 .یزارندب دینی، متنفرو جماع، خاک، از این راستتتتین گان فرهیخته و متفکران

ها  تهنوش این اس،.که شده نوشته اینان، جلدکتاب، علیه جهان، هزاران ودرسطح

رآن، ق سوزاندن از  آیا عزیزم پرسم می ازشما .اس، بوده ساز امروز، بسیارکار تا

،  استتالم تاریخ خواهید؟ درطولمی بهتری کشتتیش،نستتخة آن درآمریکا،توستتط

 ستتوزاندن به صتتراح،، این با کستتی ندارم، که یاد به من الاقل، امری را، چنین

مگر خلفای بنی امیه که برای یکی شتتدن  .باشتتد کرده عَلَم قد مستتلمانان  قرآن

عقاید خود تمامی قرآن های در دستت، مردم و صتتحابی پیامبر را ستتوزاندند. که 

 این نیز از حیله های بزرگ سلمان فارسی بود.

نیا می گویند دو قرآن وجود دارد یکی مربوط استت، به عایشه امروز در د          

گوینتتد متعلق بتته علی، یتتا عثمتتان و یتتا بتته حفصتتته زن ودیگری قرآنی کتته می

محمد.اس،  مابقی دس، نوشته ها از قرآن را به آتش کشیدند تا بعد ها اختالفی 

مذهب  111میان مسلمانان ایجاد نشود .که برخالف این کار،تا االن نزدیک به    

و فرقه ازاین دین جدا شده اس، که همه به قرآن معتقد هستند ، ولی به همدیگر 

 اعتقادی ندارند .  

که م فرزنتدم ، قرآن دوکتاب استتت، در  یک کتاب ، یکی کتابی که در          

تتدوین شتتتد و دیگری کتابی بود که بعد از هجرت محمد درمدینه جمع آوری 

گوید وآنکه در مدینه بود ، همه از اخالق سخن میشد.آنکه در مکه تدوین شده 
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تنظیم و تدوین شتتده،  جز به کشتتتار و قتل و تجاوز و برده پروری و کنیزداری و 

 غالم پروری، غارت انسانها تمایلی به غیر امور  نداشته اس،  . 

 جماع، مسلمانان نیزدوگروهند ،

آنان که به آیات و سوره های  مکه ای پای بند هستند، وآنانکه به آیات و        

سوره های مدینه ای پای بند هستند.آنان که به آیات و سوره های  مکی پای بند 

کنند،  اما آنان که به آیات مدینه ای عمل می هستند، سعی دارند؛ انسان کِش،

عی، اولی فوق العاده کم اس،، اما کنند. جمکنند جز کُشتن انسان،کاری نمی

جماع، دومی ، تا دلتان بخواهد فراوانند.  تو اگر روزی خواستی مسلمان بمانی، 

بهتر اس، به کتاب و احکام وآیات اولی  پای بند باشی،که در مکه تدوین شده 

هر چند ترا از داشتن هر دینی منع می کنم . من هیچ زمان نتوانستم فهم کنم   اس،.

تواند دینی را سیاسی کندکه خود در  رد سیاس، و دروغ در  چگونه میکه اهلل

آیات مکی سخن گفته اس،،  دینی که ریا و دروغ و آدم کشی و برده  پروری و 

اهلل؛ در قرآن؛  دهد، خدایش را، از نو باید شناخ،.کنیز و غالم داری را نشر می

دروغ گوئی را  پیروان خود داند اما باز جائی برایدشمن خود می دروغگویان را

دروغگویی را بدون  داند. روایتی از محمد نیز نقل کرده اندکه درسه جا،مجاز می

ایشان فرمودند: به زنانتان 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

 داند. این تضاد آشکار درکالم اهلل ، در خِرد من نمی گنجد می
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ین لیم  چندینی که ستیاستی شتد،ی عنی دروغگو شتده اس،،  به حتم تعا          

 دینی جز نیرنگ هیچ نیس،. دینی که اخالق و فرهنگ دیگر ملل را قربانی دوام

کند؛ خدایش هیچ ربطی به من وتو  ندارد. فرزند،  تو خدائی را  دوس، خود می

بدارکه  حکم الیزالش بر تمامی شتئون حیات انستانی  به عدال،  و راستی حکم 

 .عوام ابله و جاهل  اند، نه اختهعقال س را جهان که ، بدان کرده اس،. و

 نیز، دچار خود آخور  فهم در گاهی هستتتند،که الناس،گوستتفندانی عوام         

 .ندک تمام مملک، این در را، حکوم،،کارخود این کنید، تا حوصتتله.مشتتکلند

 .بود خواهد وشما از من بعد  نسل  انتظار در خوبی دهم، جهانمی قول

ای در این دنیا، تح، لوای دین وعقاید دینی،  می خواهند همه فرزندم، عده        

ن دی امور را بته  نفع خویش مصتتتادره کننتد.  بتارهتا گفته ام، که حذر کنید  از

 مداران دنیا جو، که می خواهند ترا به حیلة  دین، رستگار کنند .

 اشدنب شریک درآن مسلمانی هسراغ ندارم، ک دنیا در تروریستتی هیچ اعمالِ       

 رتفک شتتیرة و چکیده این .باشتتد نداده حکمی درآن استتالم، ستتوز آدم و اندیشتته

 خرد انستتانها، متون کردن واخته کشتتی آدم تاریخ، با درطول استت،، که استتالم

 سالما گویندمی که آنان همة  را، درجان انسانها رسوخ داده اس،، ومبانی کتابش

 .انسانی خویش هستند منزل، به  است،، خائن کرده خدم،  وانستانی، انستان به

 المشود.اسمی حاصل دین متولیان درپیشگاه رقصیشان جماع،، ازخوش این نان
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 ردهک  ،ترویج را خود  انستتانها، کتاب  کردن قربانی با ، همیشتته استتالم متولیان و

اند. یک نظر اجمالی برای فهم این مطلب  درتاریخ ممالک استتالمی، ترا در این 

 فهم ، یاری خواهد کرد  . 

 رفتهگ بشتترجای تاریخ امروز، درکتابِ  تا که ستتخنی ترین مهمل  فرزندم،         

 تاریخ ،آدم همة در که دانم،  قومینمی من .استت،استتالمی تمدن  استت،، جملة

او،  درکجای استتالمیش استت،، تمدن کرده را ؛ ویران ها تمدن و  استت،، کشتتته

این جماع، بقدر انستتتان به بردگی .خبرم بی من، ازآن استتت،،که شتتتده نهان

بردندوبه غیر فروش آنان در خاورمیانه  به  روم و دیگر کشتتتورهانیز صتتتادر می 

 کردند. 

 ا،ر دمیانخردآ معنوی، که  شتتیوة به کشتتند، یامی آدم شتتیوه دو به ،  اینان        

 مجستت کنند، و یا،می ، حبس خود ستتاخته جهل بستت، بن را، در انستتانی ومنزل،

بانی، قر پرداخته، و خود ساخته خود فتواهای گوناگون، در های شیوه را، به آنان

حوالی   و  مدینه  پیامبر  در  محمد  میزان اسیرانی که. کنند خودمی  کتابِ امیال

مدینه؛ از یهودیان  به بازار برده  فروشی آن روز تزریق نمود، بزرگ ترین فاجعة 

 نسل کشی تاریخ اس، . 

 گلة زرگترینب عوام دلبسته، که درسایة خواص وابسته، تعلیم می بینند،  توده       

 نبرده یخود، پ انستتانی  منزل،ِ فهمِ نادان، به  گلة این که زمانی تا .اینانند  قربانی
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 رناپذی اجتناب وتو، امری  من جامعه میان اینان، در اینان، و عقاید حضور است،، 

 .بود خواهد

 .دیست   دمآن  مجالی ومود ه  ما  زهل ای است َ  دموامه شعوم تنها

 مهمالتِ خور، گذرگاه انگل جماع، این گوش که، دروازة زمانی وتا          

  .باشی خرد، داشته شهر  پاکیزگی به  امیدی اس،،  نباید، هیچ  قوم  این

 ینا  جهل  های را، از کُنده تخ،  حکومتشان  های اینان،  پایه مغزِ متولیانِ        

        .اند  داده  نادان،تراش جماع،

، خود نسلِ شعورِ اصالحِ به جهان،  دراین انفرادی،  طور به فردی اگر، هر          

 یستترعت به نیز،  آدمخورِ اینان زمان،کتاب درطول کهدانباشتتد،ب  داشتتته همتی

 خود، اگردر عمر درهمة فرزندم، شما .خواهدشد نکردنی،  بستته و فراموش باور

 کی وآموزش فهم  باشید، در نیاموخته پدرتان، هیچ درس پدر وکالس مدرستة

هان، ج این در  کردید،که فهم بوده،که درس، این وآن بودید،  بستتیارموفق  امر،

 با را، درارتباط شتتعورتان باید کردن، که ادراک و هستت، برای فهمیدن دانستتتنی

الیتناهی، مبادا،  تا، دراین جهان که .دهید جهتان، ارتقاء دراین موجود مفتاهیم

 همی،ا پُر واین بود، درسی کنید. این ؛  بزرگترین حراج خودرا، انستانی حضتور

نهادم،  عهودی به شما،  دادم،  وآنرا درآغوش تعلیم  شما من، به بودکه ترین کتابی

 اریخت ناگوار دهید. فرزندم !  مصائب خود،  انتقال بعد خود، ونسل فرزندان به تا
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 حقایق و آدمیان، واقعی، اس،،که بوده از این ناشی زمان، همواره بشتر، درطول

 بیند، نه می خود وتربیتی آنرا، با باورهای اکتستابی کنند،که می فهم گونه را؛ آن

 .کندمی ،اعالم خودرا حضورِ حقیقی حقّه، حقایق آن که گونهآن

>< 

 ...       391سخن 

 درطول معنویی، که ضتتخیم های  دروغ به ،  اندیشتتیدن برای زمان، هیچ آیا      

ند، ا کرده نهادینه  ما، جان و درحقیق، معنوی،  پروار، انستتانها ما خِرد در تاریخ

 ما، انیانست خِرد تعالی باز دارندة ترین بزرگ کنم، کهمی داشتتید؟تصتور مجالی

اس،،که  بوده معنوی های دروغ فهم، همین و پرورش رشد برای  زمان، درطول

 .استت، کرده حبس خود مارا، در همة توستتط متولیان دین ترویج شتتده استت،.که

تردید ندارم مهمالتی راکه دین؛ تح، عنوانِ حرم، وکرام، انسانی ،  در راس 

دروغ های بزرگ،   امورِ تعالیم خود جار می زند؛ دروغی بیش نیستت،. دین؛  با 

می خواهد؛ انسانها را به ارزان ترین بهاء ممکن دراختیار خود بگیرد. وقتی دس، 

ی و غارتِ مل، خود باشد،عمیقا م مایة  فضتیل،ِ دینی، منوط به کشتار و شکنجه

توان، به نقص هولناکِ تعالیم چنین دینی پی برد.  بلشتتتویک های مذهبِ تشتتتیع 

استتالینی،  بیست، ودوستال اس،؛که دراین مملک،؛ با شیوه های لنینی واستالینی 

  . خود، راه را بررشد عقالنی وتوسعة شعورجامعه؛ مسدودکرده اند

 دگامی  ما د  دی،  خود  ما ه   پیروادش ادا َند   هرای دد  ادینی َ  دتو              
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تا ممادی َ    ترومِ  پیروادش چامه ای  دخواهد داشرت. دوست م، !  خود  ز 

خدایان اهراهیمی؛ دمدظم امیال  ادسادها شریک هستند  حقیقِت سهِم ادسادی آدها 

 دمخلقت   هی پاسخ خواهد مادد .   

>< 

 ...             394سخن 

 ردمم بخش وسیعی از این با سرزمین، و این در و  اینجایم من  عزیزم دوس،       

 سرزمین را،  فعال، جرثومه های کثافتی شکل داده اند، که زنم، اینمی سروکله و

 دتولی  کشتتند. به وآدم فروش آدم  مشتتتی  گنجد، نمی شتتما درمخیله  باورش

و   استت، استتب  خرپوزه،حیوانی استت، که مادرش)  مشتتغولند خود گان خرپوزه

 (.االغ  پدرش

 شنوید، دچارجنون می هوارهائی ازآنان گاهی شما که  هم مانده اندک آن       

 توده اس،.آن آنان حماق، ازطغیان ناشی  هوارهاشان،  گاهی هستند، که ادواری

. ندارند در ذهن  حرکتشتتتان  برای دفاعی هیچ .کنند نمی فهم را آزادی هم،

 خصمشتت باشتتد، تکلیفش  کش آدم و فروش آدم درآن حد، این تا که مملکتی

 لمانستت تحریک به و اعراب  توستتط که  استتپرمی  عزیزم، رطوب،ِ بدانید .استت،

 اس، شده ریخته خاک قبل، در این ستال چهارصتد و در هزارو رومیان، فارستی

 چرا شما .شود خشک هم ها زودی به این ندارد امکان .اس، نشده هنوزخشتک

چراگمان  نید؟کمی ائید، بیهوده تباه کرده پیشه که صبری عفون، را، در جوانیتان
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ور طمائید اینبفر استت،؟ باور خودآنان مردم، درکف این کنید، ستترنوشتت،می

ات جهل وخراف با اس،، که دین یکی ددار بزرگ  دشمن دو مملک، این.نیس، 

ه خاک قفل شتتد این با غربی،که منافعشتتان دول و دیگری استت، تمام،توام شتتده

 آنها همه ستترآمد انگلیس و میان، ممالک روستتیه و چین وامریکا این استت، .در

 یب  وجه هیچ به با خود،  را  استتالمی جمهوری رفتارهای  هستتتند. امریکا، انتقام

 ، سرزمین این به  را خود زهر  شده، ممکن هرشکل ، به گذاش، نخواهد  جواب

 اهایج و خاورمیانه  در ها روس ناتنی  فرزندان با  ببینیدکه خوب ریخ، خواهد

 منو ی کرة            ، لیبی ، سوریه  ، ی من.کندمی چه کوتاه مدت این در دیگر،

 نبحرا در  وآمریکا،  اروپا .استت، وایران خاورمیانه تجزیة مقدمة همه اینها .و غیر

در   استتت، الزم کار ، دو بحران این از خروج برای. زنندمی پا دستتت، مالی

ل، مل این اموال و ایران، وغارت میانه در خاور جنگ باشد، داشته خود دستورکار

نشانند. ب کرسی به را خود سروری مقاصد کنند. و ستاک، را خود مل، بتوانند تا

 چپاول این مل، و غارت ، مشتتغول دیگر نوعی به  هم، که داخل دینی متولیان

 و از درون را ما اس،،  نسوخته وشما من حال به و قومی، دلش ملتی هیچ .هستند

 ار خود و کسانِ  خود؛ مل،  ما ، نان و همه ما؛ درخاکستر ستوزانند، تا می بیرون

 من که اوضتتاعی  با  هم دیگر قرن نیم دهممی قول شتتما به  من . کنند پخ، 

 تاریخ که چرا . گرف، نخواهد  صتتتورتدر این آب و خاک  تغییری بینم می

 انندم  سوریه و لیبی مهمات های زاغه اس،.  نرسیده اتمام به هنوز  ،اینان مصرف
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 آنها به بتوانند  دوبارهتا  بشتتود، خرج باید طوری مهمات این ؛استت، پرشتتده شتاه

 کنند. مصلحتی به آن ممالک اعزام وکارشناس جنگی بفروشند مهمات

 جنگ درایران سال هش، .شتد خرج گونهاین هم شتاه های زاغه مهمات           

 به  ن ای  .ندداد باد به را، مردم این ملی دالرستترمایة را فراموش نکنید که میلیارها

ت  نظامی  نصتتتیب دالالن که در خرید این تجهیزا دزدی های کالنی بود؛   غیر

تی این بدبخ دو طرف شتد.کسانی چون رفیق دوس، ها.  و بیشترین سود ناشی از

که برای خرید  شتتد   استترائیل  مل،، درطول هشتت، ستتال جنگ، نصتتیب دول،

 تجهیزان نظامی به آنها پرداخ، شد.

 رد  انستتانهای فرهیخته فیزیکی وحذف ملی از تباهی ستترمایة گذشتتته                

 شوند حذف هر چه خاورمیانه مل،. دیگری اس، مقولة که خود دارها، این گیرو

 دامشود؟ ک آزاد ایران منتظریدکه شما .بود خواهند تر آستوده ملل و دیگر اروپا

 کنار اسالمی جمهوری  االن همین اگر. شود آزاد که است، نمانده ایران؟ ایرانی

 .نندک اصتتالح آنرا دادگستتتری قوانین  فقط کشتتدکهمی طول قرن یک برود، 

 به  را، ودخ زِریّات اروپا کتاب و توخالی، درآمریکا تئورسین مشتی. شماکجائید

 قحقای .ارزد نمی ریالی به ها تحلیل دهند. این می مردم خورد به تحلیل، عنوان

 درس، را مطلبی خواهید می اگر  ام گفته همیشه . است، تاریخ پشت، تاریخ، در

 .   بزنید سری خورده شکس، قوم تاریخ به کنید فهم
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 دمی آهی  خوش هیچ؛  زرماع داغ های درفرس ما  ز  دینی ای، اماذتن         

  دیست  ای، قوم هقدمی  اهل  و دادان  هستندَ  اهل   سخنان سنجیده تیق .آید

م، ؛ و ه امان چون م، وتو  تحت هیچ شرایطی دمی توادیم یک سخ،  شما و

 فسیل ای، زماعت  آدمخوم مواد  َنیم . سنجیده  ه  خردِ

 ،حماق .کنیدمی  گان، ترید پیشتته باله، این کاستتة را، در خود بیهوده          

 چهی  اند، آخرخوانده را، از تاریخ  که، آنان. دارد تاریخ درازای به دُمی بشر، نوع

 این بدرگندآ را درستتتی خردتان. کرد نخواهند فهم  را مغز تاریخ جوهرة زمان

 را عمرم اینان میان در که اس، و چندستال  21. چرکین نکنید جِن زده؛ جماع،ِ

 هم همیف ، که دهم پیشتته، انتقال باله، جماع، این به نتوانستتتم  ام، تباه کرده

 به را  آزادی جماعتی  چنین  یک برای  خواهیدمی شتتما هستت،.  فهمیدن برای

 اهیخومی که  .برستتد شتتما صتتبر با توام حوصتتلة داد به خدایم  ؟ بیاورید ارمغان

کدام آزادی ؟  مگر این جماع، از مفهوم  .آشناکنی استبان نجاب، با را، قاطران

 اریب   وان آزادی را  به تعبیر  بی بند این دی در خرد  ذلیل خود  فهمی دارند؟آزا

 خوردشتتانب رستانه ها ی و منبرها   مذهب  تشتیع در  متولیان دین و دانند. که می

ه می ککنند که آزادگی را فهم می کند. قوداده اند .آزادی را به کستتی اعطا می

مال محمد باقر مجلستی، قبله گاه اوس،، هیچ زمان به شعوری توسعه یافته دس، 

نخواهد یاف،. دوستتت، من کمربندتان  را محکم  کنید تاتنبانتان  به توستتتط این 

 تبهکاران داخلی به سرق، نرود، که تبهکاران اروپایی  پیشکشتان باد.

>< 
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 عارفانه  متون  در  چه ام،  آموخته و ام خوانده و  دانممی  من که آنجائی  تا        

 داشتن هب اعتقاد .فلسفه متون در و چه ادبیات قلمرو در وچه روانشناسی ها وکتب

 از فهم  کند، ودروازةمی درخود، حبس را خود، آدمی غرور؛ درشتتمایل افراطی

غرورِ  . کندمی مستتدود ما، را، در  خودمان از خودمان و را، محیط و را، دیگران

 ه،غروری ک محوری اس،.آن خود و شکل، ناشایس، هر به وافراطی، انسانی غیر

 به یربط این و .حدودی تا اس،. البته شخصی، ما را فهم می کند، درس، حریم

 های آدم غرور، برای غرور، بیماری استتت،. نمحوری، ندارد.آ خود غرور  آن

 حفظ هوی،،  رفتن  و  لو شتتدن ازکشتتف را، آنان که محور، ابزاری استت، خود

سندی، پ  محکمه   تعریف اینکه،   برای انسانها،   نه ازآدمها، که کند، بسیاریمی

 راندیگ با  ارتباط  وقطع از معرکه خود کشتتیدن واپس  هوی، خود ندارند، با از

 مبتال  آدمهای گذارند.نیز، غرورمی را کنند، و نامشمی را ایزوله محیط، خود و

 و. دکنننمی موفقیتی کستتب گیری، ویاد وآموزش فهم در گاه هیچ غرور،   به

 ایخود، بر ناپسند  خصتوصی،  همین خاطر به را، ها ترین ارزشتمند از بستیاری

 .  دهندمی دس، از همیشه

>< 
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 ...        392سخن 

 )فهمِ عشقِ عامفاد  (        

 نداشت و دوس، عشتق فهمِ می نویستم،  که تعریف را ، و  معنا فرزندم !  این     

ه ام و د توس، گرفتپدر بزرگم که جَ  از معنا را این من  : اس، در تربی، عرفانی

 ام، می فرمودند :  آموخته این گونه

ادردیشرری  وهمی،. هیچ تعریف دیگری هر عرفان و  خوش یعنی عرفران         

د. و توسعة شعوم هدایت َن معرفت موا  دیست  مگر آدچ  ترا   ه  خوش فهمی 

 م آسمانا شعومِ عامفاد  َ  گفت  شما ه   َسی هر . ددامد دیگری عشق  تعریف

 وخوش اددیشی خوش ز  عرفان   چی ی گوید.می مهملی  سخ،  است  آمده

 َند .ترهیت  می خاَی زهان ای، دم ما ما َ  دیست اموم فهمی

 امورِ از مالمسه دقیق هم، حس و  دارد، تحلیلی هم  اندیشتة واقعی عارف          

 میان فرق  می بیند.  جهان   جمالِ  امور و کمال  شتتریک و خود  را   .را اطراف

ف عار اس،، گفته عاشق ، دقیقا در همین  محقق   عاشتق   با  یک  یک   عارف

در تفحص عشق  بکار  که را )شتعورو عقل  ( خود  عاشتق، هم، دل، وهم، دِماغ

 قعاش محقق  تر  از یک موفق ای  هر پدیده ذات  فهم در   همین برای می گیرد،

رستتتد، در عِلمِ درمان درد های این معنا در  این مثل گویاتر   به نظر می   .استتت،

طبیب پرورش داد، اما از محقق عاشتتق می   می شتتود  ،عاشتتق ،  از عارفِبشتتری

 شود  پزشک تعلیم داد. 
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 فهم تنهائی، در   به  را خرد   استت،،  اما محترم  ربستتیا عارف نظر از خِرد،       

 مزاحم داندکه نبایدکرد، می را، فهم داند. اگر، عاشتق، معشوقمی  امور،  ناقص

 .وجود دارد  قویا  عارف در عشق فهم این .شود معشوق

 غربال کامال حس و ستتواد،  و مطالعه.  ویک خواهدمی عشتتق، معرف، فهم اوال

باشد. عشقی که فاقد شعور باشد ، سرشار از  آدمی وجود در باید تمیز؛ که و شده

 تعصب اس، .

 نمی شتتود عشتتق داشتتتن را،  دوستت، از هر نادانی فهم باشتتید، داشتتته توجه       

 را خود امورات ریزد، تا می خود عشق درکاسة  را، مره روز نادان، حوائج. گف،

 .دارد را خود جای عارف برایهم،    روزمره حوائج آن چند هر  .کشد سامان به

 رت بالغ خردی بالغانه، و احستتاس ، به ستت،. عشتتق عارفانه دیگری اصتتل، چیز اما

 اس،.  محتاج

سررت  ا و دکرده َنددمی فهم  ما  خود زسررمادی  و عاطفی هلوغ َ  َسرری      

سی َل َ دم .هاشد داشت  توادددمی خود وممیدن  دم عشق دمسرتی  ام معنای

 دم توادددمی ما  ای پدیده  هیچ و ما َس هیچ ددامد   دوسررت ما خود َ 

 آوی ان ما  خود است  َ  واقعی  عاشق هاشرد. َسری داشرت  هسرتی  دوسرت

خود   ه  حتم  خدا  َند  دمست ه   مادند  خدائی حقیقی  َ  آن دمی معشوق 

 مخلوقرا  خود ما   قرهرادی خود َنرد؛   در  می  ما  قرهرادی مخلوقرا   خود

 دمایدَند . 
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 عشق، فهم فهم نهای، آدمی، ودر است،، درجان محب، رشتد عشتق،کمال        

ا، ر فهم خردآموزی اس،، باید زحم، دنبال به کهوکسی. ماس، خود از ما خود

 ...  کند هموار خود در

 آغوشِ در هایش داشتتته خاطر به را معشتتوق توانی،می تا که کرد فهم باید       

 و کنی، غفل، از تو، اگر گیرنده باشد، نه تو به دهنده ، تا کنی خود، تیمار لطف

 مبدل وناپذیر، در ت  کنترل ای گیرنده تو،  به نرستتی،  معشتتوق رابطه این فهم به

 ..    کندمی در خود تمام ترا ، و کندمی حل خود، در ترا همة و شود،می

 می و داندمی معشوق اس،،  فهم همین از هم، ناشی عاشق برای معشوق ناز        

 خاطر شود، به صاحب او را چیز همه کند،  و لخ، او را خواهدمی فهمد، عاشق

 رمگ کند، تامی خود را، پیشتتة معشتتوق، نازکردن که استت،، معشتتوق فهم همین

 گویی)خودکند ن ازآ را او وتمام کند.  ستترق، او را تمام که نگذارد، را عاشتتق

 وگاهی ( .  داندمی عاشتتق  از بهتر ما،   عرفانة ادبیاتدر  را،   خود معشتتوق،کار

عاشق،  عشقِ در دام نبودنها، و ها بودن  های کشمکش هم، در این معشتوق خود

 نآ به اس، که هم به طرف دو اتصتال و تمام  مرحلة همان این .شتودمی گرفتار

 می معشتتوق  یکدیگر  هم و عاشتتق هردو، هم شتترایطی چنین در .گویند می فنا

 گیرند. و هم می شوند، شوند. هم، دهنده

 فهمی  . بعد، دیگر و اس،  فهمی خود معقولة ، عرفان        
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 اس، مهمالت کنند،  همهمی جماع، حَلق عرفان، در بنام که اراجیفی  آن         

 که اس، نیامده آسمان عارفانه، از  مباحث و عرفان .ندارد عرفان به ربطی هیچ و

ین ا را، متولی خود خاص، که  عده یک  نباشتتد،  تا توانی آن فهم  به  را کستتی

را،  یانو اطراف. کنند پنهان  خود بغل ، در را کتاب دانند، اینمی  اندیشه و کتاب

 طریق از دبای فقط   را، عرفان بکشتتانند، که  توهم این  را، به  کتاب این طالبان و

 وجود  عرفان معنای قاموس مهملی، در ای اندیشتته  چنین اصتتال کنید.  فهم آنان

به  وقتی .استت، مغایر بشتتدت معانی،  این گونه عرفان، با مبانی  اصتتال و . ندارد

 چرایی هتای درون  خودتان دستتت،  یافتید،  همة امور هستتتتی برایتان  معنا  پیدا

کند. دیگر به مانند عده ای از فن آموخته های پزشتتکی، دکان کستتب  و کار می

 ان فراهم نمی کنیتتد. بلکتته کتتاخی از این علم می ستتتازیتتد کتته هربرای خودتتت

 دردمندی که پای در آن کاخ می نهد آستوده و با آرامش از آن خارج می شود.

 دهش خود، در این جهان مسلط هوی، و  خود، انسانی منزل، شما، به کافی اس،

 ابطهر به و .کنید فهم  عالم این انسان، در یک عنوان را،  به خود هوی، باشی،  و

 شدن. عارف، ازهر عارف  شودمی این .یابید دست،  محیط با خود های انستانی 

 خود محیط  را،  به پدیده آن درس هم،    گیرد، و متقابالمی  درس  ای پدیده

 چه ده، شتتت تا  به  تا کفش جف، یک از چگونه مولوی  ببینید  .گرداندبازمی

 .  اس، کرده ای، استخراج خردمندانه  معنای

 :     فرماید می
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 ..    پا به  آید تنگ ، دو از کفش یکی گر      

 ..   ترا   مَر  ، ناید  کار   ، جفتش  دو  هر       

 حیطم با ارتباطاتتان برای عمومی ستتطح در توانید،می  را، معنا این شتتما حاال      

 مهیا  جا یک  ظریف، در را، چقدر همگونی نا و تناستتب عدم  .دهید  گستتترش

 : گوید می وقتی یا.اس، گفته و اس، کرده

   بشناختی خود زشتی ، اگر   زاغ     

  بگداختی ، غم و درد  از ،  برف  همچو    

 مآد از بعضی مانند  به درس، . کند نمی فهم را خود زشتتی ، زاغ زمان هیچ      

 بزرگ ، این برف و زاغ  واژة از ببینید .ندارند خود، فهمی فهم فهمِ به  که ها،

 لیاق، خود در آن کشتتف به و در اوستت، که نهانی عشتتق همان خاطر به مرد، 

 واژه دو این را، از ای وارستتته   معنای چه کند، ومی بیان  معنائی داشتتته، چه

 .    اس، کرده استخراج

 معنی هچ بی،،  این  در فربه،  و صتتحرا و گوستتفند ببینید ازکلمات  باز  و        

را،  یا وحکیمانه را محکمی ستتخن کنایه، چه به و .استت، کرده تصتتویر زیبائی،

 او ائیداند، و دان می بیشتر کسی که گوید،  هرمی کنایه است،، و به نموده عنوان
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 توسط هبیشتر ب و  گیرد، می قرار  وآزار اطرافیان اتهام  مورد بیشتر  است،، افزون

 .  گیردمی آزار، قرار نادانان، مورد

   می کَشند   صحرا ز ، را  گوسفندان       

 .   می کُشند    را آن ، مر تر فربه  آنکه      

 .ندا ریخته و هستتتند ما اطراف در ریز، که های نکته همین ، فهم یعنی عرفان      

 . ظریفافهام  همین  هم، یعنی عشق واقعی فهم و

 رد سنگی اگراین معشوق .باشد باید که است، همان  هست، چه هر معشتوق       

 غوشدرآ که مونسی و چه خفته،  جوئی برکنار سروی چه و باشتد،  دشتتی پهنة

 هیچ هستتتی، در بدار، که دوستت،  .اید کرده خوش دل او،  مالمستت، به خویش

 .نخواهدکشید آشتی به تو ترا، با  داشتن دوس، قدر به پدیده

>< 

 ...          397سخن 

 رایب معنائی هیچ  اس،؛ شده سگ، نهان پشم در که حقیر، حشرة ، این ککَ      

د، خو ای حشره شعورِ ؛ در ککَ.ندارد سگ هیب،  قیاس با خود در  ناچیز قوارة

،؛ اس فهم این حسب بر کند. می تصور را، فاعل مفعول، وخود حیوانی را سگ

 خون زدنِ مَک  با او، مدام اند، که کرده خلق را، ازآن سگ  دارد،   باور  او که
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دقیقا   این معنا را شتتما .بخشتتد  پایدار دوامی و را، قوام خود حیات حیوان، این

درمیان آدمیان نیز فهم می توانی کرد. عده ای تصتور می کنند،  از آن خلق شده 

 اند، تا همة محیط اطراف خود را قربانی حضورخویش در خلق، کنند .

>< 

 ...      391سخن 

 درکاستتة عقلِ  خردِ و حس، مُهر تصتتدیقِ   بدون را ای واژه هیچ!  فرزندم         

،  ، شتتجاع، ، ناموس ، غیرت ، شتتراف،قدیس  چون، مده، کلماتی خود، جای

 اهلل، و امام، آی، و ، مومن، دین نفرت داشتتتتن، و دوستتت، نانجیب، و و نجیب

 را، و واژة دیگری هر  و پیامبران، و اهلل، و خدا وحتی  ،معصتتومی، و معصتتوم

 معانی فهم اگربه ریزند،می فرو ، و درتو داری ذهن در که را، ها واژه تمامی

 دیتردی هیچ .کنی نمی انستتانی فهمی ،  آنان  معنای   تعاریف و ،   آنان عقالنی

 ازآستتمان، به ای پدیده هیچ کن،که فهم را این مکن، فقط  آنان   بودن درمهمل

 وتن خاک درخود این دارد، وجود هس،؛  و و بوده چه هر است،،  نیامده زمین

 مقام اند، تا خلق کرده آن را، برای ها واژه این از بسیاری اما .است، شتده تونهان

 را، درحیلةت و.آن اس، ای اجبارکنندکه منافعشان در توده بردگی ترا، به انستانی

ود، خ  برای گاه، آدمی که آن زندانی .بکشتتانند بندگی خود،    به   ها، واژه این

 وت ، به ای توده توستتط  استتارتی استت،، که   از تر مهلک بستتی  کند،می خلق

را،  دومی  استتارات اما جبران استت،، قابل اولی،  در استتارتِ .استت، شتتده تحمیل

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


352 

 

 شاندهن خود در اسارت و بردگی و بندگی این بسیار مراقب  .نیس، درمان  امکان

 استتارت این خطر کنی کهمی خود، خلق خویش، برای  دستت،  به  باش، که ات

 این از ناشتتی  و زخم. داد خواهد باد به تورا، انستتانی ات، منزل، نشتتانده درخود

 .    شد نخواهد عمر، درتو، ترمیم پایان تا بردگی

>< 

 ...        399سخن 

 اما .کرد ابتیاع رایگان  به  ای خانه نجیب شود، ازهرمی خروار را، به حماق،      

رد، خ  کیماگر چنگ از توان نمی  عرضة جان، بهای  به را، حتی ازشتعور مثقالی

بیاد  .اند هحبس کشید به  جاهل، بسته کپک ابد، در تن را، برای باله،  .بدرکنی

ان، ورز خِرد تیمچة  در اندوده زَر بزکی با شود، را نمی که زِریاّت داشتته  باش، 

 .   نهاد  فروش  عَرضه به

>< 

 ...    211سخن 

 بزرگوار  !  به این گفته توجه نمائید .         

 این  انستتانی مالکِ خردِ ستتالمِ  امری ، هر  نادرستتتی و درستتتی برای                 

 شما باورهای و جزو  وا کرد جا درخردتان  هرعملی که و مطلبی هر  که است،،

 بدون نشاط  درشما هم مطلب نداشتید، وآن  ستئوالی هیچ آن درمورد شتد، اگر
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 همة الزمة  .است، درستت،  عمل گذاشت،، آن جای بر وگناه  اندوه و اضتطراب

 می  هک آنجا تا .کنند سیرمی ما اطراف در که اس، حقایق  حقیق،ِ  فهم  ها، این

 اطراف رد را ها درستی عمق تا، ببینیم آموزش را فهمیدن خوب سواد باید توانیم 

 صالو ا .شود ها، کامل پدیده همة  فهم به تواندنمی انستانی هیچ بیآموزیم.   خود

ور، ام تواند در فهمانسان می اما .امرشتدنی نیس، که روزی انسان کامل شود این

 زا عوام یک دس، یابد. فهم ها در خود، به ادراکی نستبی پدیده وحس حضتور

 به را بمطل یک اما .باشد هستی یک محقق از فهم قدر به تواند نمی قطعا هستی،

 هب باره؛  دروازة فهم، یک تعلیم، به  مراحل در  بگویم، انستتان طالب، قویا شتتما

 به آدمیان جان در که استت، آفرینش از عجایب این . شتتودمی گشتتوده رویش

 .کندمی ، فهم امور را  فهم باره  یک به انسان که . اس، شده نهاده  ودیعه

 و  عوام . بزنیم محک  الناس عوام نظر  استتاس بر را نداریم، مستتائل حق ما        

 انسانها.  ، نه هستند  درگروه آدمها  عادی، همه مردم

 عوام، چهارعمل  .ندارند از امور و فهمی اند مانده  خودشتتان  در ،  ها آدم        

 ندرستی،آ به مره روز بطور حیوانی هر که.دهدمی انجام  سختی هم، به را اصلی

 دس، ، وبه جنستی ، رابطة رستاند، مثل،خوردن، خوابیدنمی انجام  بهرا،  اعمال

 .کردن مزاج دفع و  رفتن شوئی
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 هستند، و بیماری دچار  دارند و هم، کلی کم اعمال همین انجام مورد آدمها، در

 مدرک با ،  ربطی  داشتتتن و خرد  کردن فهم  . استت، اشتتکال  دچار  اعمالش

 غیر ه، ب اما انسان . اس، دیگری خرد، دنیای و فهم . ندارد.  و دانشگاه تحصتیلی

 اصلی عمل  چهار آن دارد،  به غیر از هم پنجم بعُد اصتلی، یک چهارعمل ازآن

 اوستت،، در جان ها در و شتتعورچرائی و ادراک خرد تحلیلی شتتد، وآن گفته که

 جویجست انستان، در اما .او با محیط و محیط با خود او وارتباط  محیط با ارتباط 

 اند. ولی خود، طردکرده را، از وخود را، خود مَنیّ، آدمهتا استتت،، ولی خود

 یانسان ومقام را، خود خلق، آدمها، منزل، .کندمی جستجو را خود انسان، مَنیّ،

 خود تا هستتتند خود جستتتجوی در ازآدمها، مدام ای اند، عده کرده گم را، خود

 نسانیا منزل، مگر کنند، تا هدای، خود انستانی منزل، به را خود و . کند پیدا را

 خِردما  خوردِ به که متولیان ادیان مشخصات باآن بهشتی واال .کنند فهم را، خود

 ادسان  .ماست زهل زهنم و ماست  فهم ههشت  .ندارد خارجی وجود دهند،  می

یک زائی و مکادی َ  دم توهم  ام   د  است شده مادده خود  دمون ههشرت ام

 .ماست 

 آدمی که اس، نبوده بهشتی اصال .اند نکرده بیرون بهشت، از را آدمی هیچ        

 از ار کسی تا ندارد  وجود  مشتخصات آن با بهشتتی اصتال .کنند بیرون آن از را

 رد تکاملشان و آفرینشتشان زمان درطول حوا و آدم خود .باشتند کرده بیرون آن

 خلق، از  بهشتت،  خودشتتان   های نادانی  و  ها  فهمی  کج خاطر به  هستتتی، 

 خود انسانی  ادراک و خرد اصل، همان در اند،که شتده رانده  و طرد  درونشتان

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


355 

 

)در استتطوره های بابلی که به اعراب منتقل .باشتتد تواندمی آنها، خود ها، در آن

( .که به قرآن نفوذ کردهمان باغ های معلق بابل استت،  شتتده استت، ؛ بهشتت، ؛ 

 زور ترا به خواهد می وفقیه .استت،  خود در  هایگمشتتدگی دنبال  به  عارف، 

قال به شتتما انت هایمان کتاب ما، با که استت، بهشتت،، همان بفهماندکه و وادارکند

 . و وانمود استت، شتتده نقل  خدایان کتاب در  نیز، همه  ها واین گفته می دهیم، 

 .کند دخال، ندارد، درکارکارخانة  توهم ستتتازِ  خدایان حق آدم  که کنندمی

 ،اند حاکمی مهمل، توانسته های استدالل این با  ادیان،  فقهای  تاریخ،   درطول

 فقهای گفتة  ستتوای عارف  اما کنند. و حفظ بشتتری  جامعه را، در خود جبارانة

 و همین افهام برستر،  تاریخ  طول هم، در  فقها  با   عرفا  جنگ گوید. می  ادیان

 و بالغ هرکاری، خرد ماخذ و منبع  کن، که فهم را این .هس، و اس، بوده معانی

 غیر. ال و اس، آدمی خود بالغانة احساس

 یشب ای بگیریم، زباله را، ازآدمی انسانی و احساس شعور را، و اگرخرد را،        

 که نهانی  ذوق با هستتتید، که شتتما ، خود فهم با رابطة در مثال بهترین نیستت،.

 خودتان فهم به مرا و .اید رستتانده من فهم ، به را خود استت،، شتتده بیدار درشتتما

 بقیه ثلنبود،  م شتما در انستانی وشتعور تحلیلی خردی اید. بدانید که اگرکشتیده

 به ار شما ، که شده بیدار شما در چیزی پس. رفتیدمی و شتدیدمی رد من ازکنار

 میان  مشتترک حس آن.زندمی تو، فریاد در را وشتما خواند،می فرا خودتان فهم

 .... دهد تو،آشتی با را، تو خواهدمی انسانی، احساس و خرد
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شما،  هب کنید، تا آن شتعور را در خود، تیمار توانیدمی دارید، تا وظیفه شتما        

شما . دهدب سرگشتگی، خالصی را، از این کند، وشما دانستن،کمک بیشتتر برای

ود، ش هدای، درستتی راه به خرد، وقتی. کنیدمشتوش را بیداری آن ندارید  حق

 ما،کهش قبلی  دیدة تعلیم نَفسِ دوباره،  آنکه کند، بشرطمی فهم خوب را راهش

 ادنجوالن د  به شتتما ، در تشتتریفاتی و دین اجتماعی تعلیمات و والدین توستتط

 انسان هکنید، ک حفظ خود خردِ در نیز را معنا این نکنید، و فراموش را نیفتد. این

 خود، را انستتانی مَنّی، گاه وهیچ .نیستت، و خرد توام با احستتاس، هیچخرد  جز

را،  دینی و مذهبی کنید. مهمالت فهم ، عمیقا را خود بودن من و .نکنید فراموش

 نکنید .اخالق را در خود تقوی، کنید .    هم در اخالق با

   خالقا  توادد  هامی  مدامی دی، َمتر متدینند  اما  ددیا مدامان اخالق همة      

 .است مقدم دی، هر   اخالق  هدادک   پس .هاشد

 ا، کهر مذهب و دین تَحَکُّمات ،  نه کنیم تربی، را انستتانیمان  اخالق بایدکه      

مارا، بَردة  منزل، انستتانی و  .اند کرده پَروار  و ترید ما خرد  در زمان،   طول  در

 ارانستتانیمان ستتازگ انستتانی واقعی، با اند. که کرده آبادی دانم کجانمی توهمات

 بازی اُخروی، به دروغین های وعده ازکستتی که، شتتما را؛ با فرارکنید  .نیستت،

به  آن به حیات نشسته ای.اگر در هستی، همین خاکی هس،، که تو .است، گرفته

این معنا فهم یابی،  هیچ کس  تح، هیچ شتتترایطی و با هیچ کتابی نمی تواند ترا 

   فریب بدهد . 
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>< 

  ...  213سخن  

 ارستتال بنده،  مطالعة جه، را مطالب وآن فرمودید محب،  عزیزم دوستت،       

 و مهمالت جزو همه مطالب آن .کردم مطالعه را همه دق، بتا بودیتد.  نموده

 هب استت،، وهیچ ربطی  کالش مشتتتی  روزمرة الفاظ در رایج های گوئی بیهوده

 .اس، شتده استتخراج  دین متولیان ستوز مطالب، از کورة آدم این .ندارد عرفان

بار،  انهزار مختلف اشکال به هستند، که ای ریشه بی مضامین همان سخنان،  این 

 وردِخ مختلف، به عناوین تاریخ،  به درطولو مذهبی،  دینی دالل مشتتتی توستتط

 در و معانی مفاهیم از  ضتتبط شتتعور  استت،. مردمی که: شتتده داده مشتتتی نادان

 اس،. دوام  کم ها، بسیار ماهی مانند ذهنشان، به

 بیستتوادی از ناشتتی جهل  و بیستتوادی  از کِشتتند می هرچه مردم، این            

 اس،، شتده گفته جلستات و درآن شتده نوشتته هاکه حرف این خودآنهاست،. 

 انج  ندارد، عرفان  به  کدام ربطی هیچ که کنم، می شتتما عرض به  قطع،  بطور

 یاریبس کنم،  عرض شما به ضمن در .دیگری اس، مقولة عارف،  انسان معنوی،

 و زرتشتت، نماز و چندین مورد دیگر دقیقاً از کتابِ جملة ، از استتالم مراستتم از

 به اجعر قبلی به شما تحویل دادم  نوشته است،. که در شتده گرفتهزرتشت،  دین

 از بودند  ای نمونه آن  موارد،  . کردم صحب، حدودی تا  1 و  2 و 7 و 32 ارقام

 یاناد همة منشاء و  همدیگر، روی از خاورمیانه و بین النهرین   ادیان کردن کپی
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 اکمی، ستارگون سَرکه بیشتتر  از زمان ایالمیان و ح .است، یهود ایراهیمی، دین

 روی موجودات ترین های یهود هازیدیستتمی پلید .  خاخامچشتتمه گرفته استت،

ی جا بشری مخیلة را، در گرانی مهمالت قرون واعصار درطول هستند، که زمین

ان، می توان گف، که بیشترینش مضامین به اصطالح  آسمانی دین یهود،   .اند داده

ازکلدانیها  بازستتازی  شتتده استت،.   و خاورمیانه   ازاستتطوره های بین النهرین

وآشتتوری ها و  بابلی ها  فنیقی ها و ستتومری ها و احکام حمورابی و غیره .  که 

اکتشتتافات اخیر باستتتان شتتناستتی در خاور میانه و بین النهرین  به توستتط باستتتان 

 ارسالی نوشتة آن در که مستائل  و  مدارج  بر این امراست،. این گواه  شتناستان،

 سال 2111ایران کهن اس،  که از  پرستتی مهر دین در همه  داشت، وجود شتما

 هشد تحریف ای گونه به همه ها آئین این و است، داشتته وجود هم ایران در قبل

 اب نیزخود، اسالم است،.  متولیان رستیده استالم  به  زمان طول در نیز همه که اند.

 ینا  بیشترین کردم، کردند، عرض حک خود دین در  را  آنان تازه،   تحریفات

 گفته ماش به  .اس، شده منتقل  اسالم زرتش،  به مکتب طریق از مبانی و مراستم

 س،، امانی مربوط مسلکی و دینی هیچ  و به  اس، اندیشی عرفان، خوش که بودم

 .ببرد خود، سودی نفع به متاع این دارد از سعی خود شرایط مقتضیات به هرکسی

 د عرفانتواننمی دین اصال که بدانید  و غیره. مسیحی عرفان . اسالمی عرفان مثل

 واندت دین، نمی واصال .باشد داشتته تواندنمی دین، عارف اصتال و باشتد. داشتته

مبتانی خردی که بر محورِ جبر و زور و تحکم و احکام   .دهتد پرورش عتارف

هد. عارف پرورش د  تواندمی گیرد،  نمی دستتتور   از مکانی نامرئی که  الیتغیر
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تحلیل و اعتبار اس،. ادیان، امورات ونظرات  فاقد   شود،فکری که دیکته می هر

 کنند. خود را دیکته و تحمیل می

 توادد  تحمیل ما تحمل َند.   دمیهیچ مبادی تحلیلی       

استت،،  مقولة عرفان مکتب آزادگی و کرام، انستتان و موجودات  عرفان         

 نگویا مهمل دانند، می دینی  عارفان  را خود که  همة آنان ندارد.  به دین   ربطی

 مهمالت درحبس را ما  همة  دارند ستتعی هستتتند، که بزرگی  گویان و دروغ

 هاردرچ را باشتتتد، انستتتان که قالبی هر در دین اینکه  برای . کنند خودگرفتار

 مةهتعالیمی که  می کشد، صلیب به مشخص و معیناحکام   سری یک  دیواری

 در خدایی آنرا هدای، می کند. داند، کهمی آستتتمان طرف از را خود احکام

 غیرالیت و احکام چهار دیواری  این  از  خارج  در  تواندنمی انسان  شرایطی چنین

 سخن اندتونمی که باشد. انسانی داشتته امور از  فهمی و  بگوید ستخنی  تحمیلی

 باشتتد؟ و در عارفانه داشتتته  فهم ، تواندمی دهد، چگونه ارائة  نو؛ وخردی نو؛ 

 در ای است، که آزاده عارف، انستتان باشتتد.  عارف و شتتود وارد  عارفان  جرگة

 شاتفرمای طبق نه اس،،  رسیده فهم عالم، به وخوب و بد  ریّاتشَ و خیرّات فهم

 کند، مگر مقید،گرفتار  احکام ستتتری یک قالب در را خود دینی، متولیان و

نشدنی اس،. هر آدمی  امر باشد، این آزاده وهم باشد قید در هم انستان شتودمی

تواند یم اصولِ  فرمایشی الیتغیر، چگونه سری یک به  و مقید شده، دین  بردة که

 هداشتتت فهمی خود تواند به آزادگیمی چگونه انستتانی چنین یک  .شتتود عارف
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 ار بخواهدآزادگی دارد؟ که فهمی خودش، چه از انسانی چنین یک اصال باشد؟ 

 آموخته به  او  دینش   که بیند می گونه   آن  را  آدم خود این  .کند فهم هم

 ندارد ق اند، دیگر ح کرده شده وگرفتارش گرفتار در قالبی وقتی که اس،. آدم

 قالب آن یرغ و به ؛فکر دیگری بکند که به او تحمیل شده اس،  قالب، آن غیر به

 آن طفق  کن، نگاه خوب تشیع اهل جماع، باشد. به دیگر هم داشته ، تعهدیها

 ندا داده تعلیم  به آنان شتتتریع، احکام طبق  که بیند، می را مطالب  از بخش

، در کتاب های مالمحمد باقر مجلسی و نیزاین احکام  همة رسَ بینند و می  وتعلیم

 نباید و بیندب نیس، قادر تواند ببیند ونمی غیراین اس، وکسانی چون او؛ فرو رفته 

 لفضتتتل و فاطمه و غیره  مقدسوقتی قرار باشتتتد حستتتین و حستتتن و ابوا .ببینند

در چنین چهار چوبی؛ چه تحقیق علمی و انستتانی می توانی داشتتته  ،شتتما باشتتند

باشتتی تا به خردی عارفان در این خصتتوص برستتی . آدم مشتتروط  ، باید شتترطی 

 شد .  با

 خود باشد کهمی فرمایشی  تعلیمات  سری دین، یک از تشتیع جماع، فهم        

 ستت،،ا شتتده گرفتار قالبی  چنین در یک که اند. انستتانی کرده گرفتار درآن را

 ارفیع از او باشد؛ تا داشته فهمی  انستانیش  منزل، و خودش به تواندمی چگونه

 اهلل طرف مطالب، از گویند، اینمی  شما به حاکم  ای عده وقتی  شود.  استخراج

 حقی اس،، دیگرانسان معصتوم  اعمة و است، اکرم رستول وستن،  است، آمده

 هب ای، شتتما کلیشتته تعلیمات  درچنین  .بکند تصتترف و دخل ها درآن هندارد،ک

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


361 

 

 اینان، کالمی  نظر اهلل، از گردید ؟  کالم می  بودن  عارف و شتتدن عارف  دنبال

 تهداشتت  نقدی  بر آن ایجاد کند، و یا  تعبیر درآن ندارد  حق و بشتتر استت، تمام

 رااج و  اطاع،  باید  فقط   .بزند ستتخنی و حرفی احکام ، آن  به باشتتد، و راجع

 کند و همین.

 دخو به تقدس رنگ و  جبری  تعالیم گونه  این خواهید از دلمی شتتما حاال       

 خواندم هک را مطلب تمام .نشدنی اس، قطعا  این؛ .نمائید استخراج گرفته، عارف

 جلستتات این تا در  کنید، ستتفارش هم  دوستتتتان آن به  بود مهمالت و جز همه

،، اس شده ایجاد  کالشان آن توستط که ای است، تله همه اینها نکند،  شترک،

 کنند.گرفتار خود جنسی تمنیات  دام به ها حیله این با را مردم دختران و زنان که

هستتتند.  کثافاتی جرثومة  چه که .شتتناستتممی خوب را ها خطا به مادر این من

 هحوال شتتما به نیستت،، که ها گوئی مهمل  و ها  بافی  چرند آن به  بودن  عارف

هر زمان آن جمع ، به شتتما اجازه داد، تا شتتما نظرات وعقاید آنان را به  کنند. می

جمع  وجود دارد. که خردی عارفان  درآن  نقتد بگیری آنوقت،  مطمئن  بتاش، 

 نددار چه  هر اینان  .ندارند   فهم به فهمی  اصال  فروخته،  خود  ابله جماع،ِ این

 به ، قبال طمرتب  آنان  باختة خود  متولیان به  و استت، مربوط  عرب  اهلل  تعالیم به 

 س،،کها   نشده نهان  آفرینش از بدو درهستی رازی هیچ که ام گفته و گفتم شما

 و نم مغز در مهمالتی که  .باشند نگرفته موجودات، بکار و انستان فهم در را آن

 ندارد. خارجی وجود درهستی اند کرده شما
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 اس،، آنهم ندارد، راز،  فهم هم خاصی شمایل و ندارد خاصی هیبتی راز،          

من   در و تو در که آنچه همة از شفاف و درکی .همین و ما اطراف امور فهمی از

عنوان  راز، نام   به  هستیم،   عاجز  فهم آن  را که در  هر چه ما   .یابدمی  زایش

 گذاری می کنیم.  تا خودمان را از دس، جهل خودمان خالص کنیم . 

 اش،ب داشتتته من از  را، ظریف گویم، اینتومی به  ظریف نکتة  یک  اینک       

 ،آن دق در فهم  عمیقا و بنگر خوب  چرائی آن به  و اندیشه کن خوب آن و به

کند یم جنسی کسب  لذت  آنان تن از  خوابد  ومی زنان بستر  در که کسی. کن

 .اس، کرده خود تیمار رختخواب را در متعددی زنان  بلکه  زن یک نه   هم آن

 المغ و کند،  و انسانها را به عنوان کنیزمی مزاج دفع و رودمی شوئی دست، به و

 اجازة وکتاب  و اذن  بران  به تیغی به ،  را آدمیان ستتر و خود دارد، در استتارت 

 و خاک به  عرب  خاطراهلل به را،  قبائل  و  را آدمیان کند، ومی جدا  تن ازاهلل،  

 واموال کند،بردة  خود می را زنان را، و را، وکودکان کشتتد،  وآدمیانمی خون

پرستتم،  یک چنین می  من ازشتتما  برد، می  غارت عرب، به اهلل نام به را، آدمیان

 لیع اشهدان اوگف،،  شود بهمعصوم باشد؟ چگونه می تواند، می آدمی، چگونه

امبر باشتد، در صورتی که پی زمین روی بر اهلل ولی تواندمی چگونه اهلل.  علی ولی

 عنوان به اورا حکم کستتی نامه رستتان اهلل استت، یعنی رستتول اهلل.  چه ، همان آدم

. مگر این حکم را آن عده ازمتولیان استتت، زمین، ممهورکرده روی بر اهلل، ولی

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


363 

 

به ایشتتان عنای، فرموده باشتتند. تا ستتودِ خویش حاصتتل   شتتیاد اهلل بر روی زمین،

 کنند.

هی اسرت؛ َ  یک موزودِ  مطرود امههشت خود ما   ولی خویش  هر لای، چ  ال

َند؛ ضعف ای، اهلل  هرای ادامه وَنترل حیا ِ و مخلوقا  خود موی ممی، می

دم ممی،   هم   داشی ام زهل اوست. تا هرای زبران خطاهای خود  آدمی  ه  

. ، قرام دهدخود هر موی ممی خلقت  ورلّی  علی  ما ؛ هرای مفع دواقص اموم دام 

فقط دام  مسان خود َرده هاشد. دوست م،   خدا  اَمل   و پیامبرخود ما هم؛

 دفوعِم مدگ  دمی َند.   ممی،  است.  هیچ اَملی  داقصی ما  ورلّی خویش  هر

 اددتوهیچ موزودی  دم هسررتی   دمی مدگ مدفوع تو یکی اسررت.    ها  علی ؛

 ولی خدا  هر موی ممی، هاشد .

طع   َند  ه  قولی و دماینده هرای خود هرموی ممی، معی، می خرالقی َ         

 ی مخلوق خالقی   شررود دمفهم و احاط  اش هر هسررتی  فهیم دیسررت . مگر می

 هر  ر ه خالقی َ   ممی، تعیی،  َند.   هر موی ه  عنوان ورلّی خود    دراقص ما

   علی نوه  توسط یکی چ  شودمگر می ای، هستی  فهمی  ه  َمال دامد.  ذم   

 . هر اموم هستی فهیم گردد

 اهان،  محض استت،  مخلوقی  در زمین ازطرف خدا،  عنوان ولی دادن  به         

 جماع، تشتتیع ب، پرستتتانقبولش دارید.  بر وحدانی،  قادری متعال، که شتتما 

 ی بهکسکسی چون علی، که با اشکم و روده وخون ، و به دس، تعلیم دیده اند .

این آدم، چگونه می توانستتته و می تواند ولی آن خالق بیکران بر  رستتد، قتل می

ه همان اهلل عرب باشد. که بتی بیش نبود  که اهللِ علی،روی زمین باشد ؟  مگر این
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استت،. که علی را برای کمک  به امور خود، ولی خود در عربستتتان کرده باشتتد. 

 همة این مراسمِ شوم  و هولناک، دور بریزید، این مهمالت بی پایه و اساس را به 

توستط شتاه استماعیل کثاف، و تبار او ریشه گرفته اس، . تا  دوران صتفویه، و از

زندگی می کردند و  ایران در کنار هم   مذاهب در  همة نابکار ؛  قبل از این قوم 

سال  411نمی دانس،.  بیشتر جماع، ایران تا همین   کستی هم علی را وَلّی خدا

قبل، یا   مذهب   شافعی داشتند  یا  حنفی. تحریکات   مالیانی  نابکار  چون  مال 

 محمد باقر،  ومال محمدتقی مجلستی  و نوادگان او چون مال حسین ، این  پدر و

فوی، ان صپستر و نوه ؛ و کسانی چون اینان بود که  به ضرب و زور شمشیر  شاه

در فرهنگ این مردم  را به ماتم کشتتاندند. واین مردم را در طول این چهار صتتد 

هم  آناس،. یر روی زمین ستال گذشتته،  به این باور نشتاندند که علی ولی خدا

از صدر اسالم در تمامی ایران ها ،شیعه  این ستیارة ذره بینی بی هوی، در هستی .

ی علی را به ولی بودن از طرف خدا بر روی بل از صفویه ،کسداشتند . تا قوجود 

 مدهآ ، به زمین اهلل طرف تا امروز از کسی وکسانی چه اصال  زمین قبول نداش،.

 محکمة جهانی یک  اند، و ستتتند محکمی بر ولی بودن، و پیامبر بودن خود، به 

 موستتتی خود را بر  که مورد تائیدکل جهان  قرارگرفته  باشتتتد.  اند؛ ارائه داده

ود محمد بود خ آخرینش هم که  پذیرفتند،  و  و دیگران نیز  اهلل خواند  یدةگز

سی به چه ک  را برگزیدة اهلل گف،،  و باز جماعتی بر گفته های او صتحه  نهادند.

مگر آن دستتتتته از  غیر خود محمتد، بر رستتتول بودن خودگواهی داده استتت،. 

،؛ مثل جبرائیل و غیره، به آنها اشتتاره شتتده استت  موجوداتی ناپیدائی که درقرآن
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همین   وآن کستتانی که منافعشتتتان درگرو این گواهی  دادنها،   نهان شتتتده بود.

 اهلل  این زدند.   جار زمین،   جماع، ستتود جو هستتتند، که وَلیّ بودن علی را در

 یزن همه که .اس، زمین سوارکرده روی بر وَلّی همه  این وکیس،، که کجاست،

وسامی  رتبا تازی و تبارند عرب همه نیز ، و های سوزان  عربستان اس،.  بیابان  از

این جماع، درکتاب هایشتتان، ازیک صتتدو بیستت، وچهارهزار  .تبار تبار و یهود

ن تا مردم را هدای، کنند. نقص ای  پیامبران آمده اند،  که آن نام می برند،   پیامبر

برای جبران  نقص خلقتش روانة اهلل درخلق،، چقدر استت، که این همه پیامبر را 

 . جالببه هدای، بشتتر نشتتده اند و هیچ یک هم تا امروز موفق ،کرده استت،زمین

 مدعیان این یکصتتتدوبیستتت، وچهارهزار  که :در ادیان ابراهیمی،تراین جاستتت،

پیامبر، خودشان نمی توانند اسم یکصد  نفر ازآن پیامبران را بیان کنند که ریشه و 

ماره  تا ش  مهمالت که کُنتور ندارد،  دوس، عزیزم،  باشتد. ستند تاریخی داشتته

 ایبیان کنید.  هوش ه  بنویستتید و بگوئید و  می خواهد دلتان   چه هر    بیندازد،

 این در تمام  بی کنتور،  و شتتعورهای  فاقد هوش،  پذیرای هر  مهملی هستتتند. 

ناسی ه کشفیات باستان شسال گذشته، در بین النهرین و خاور میانه  با این هم 321

ک حتی یک مورد، حتی ی که توسط بزرگان علم باستان شناسی  به عمل آمده، 

این کشفیات هس،، نه از  ولو کوچک،  نه نشتانی از  موستی و قوم او در ، مورد

یوسف و صالح و غیره ، و نه از مسیح و محمد وتبار او در این سرزمین ها کشف 

از موسی و مسیح و محمد ،  ،هزار سال قبل 2111شتده است،، در صورتی که از 
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در همین مناطق ، نه تنها اسناد معتبر وروشن و عینی و مستدل و گویا کشف شده 

 ن به دس، آمده اس، . تق؛ بلکه  مطالب نوشتاری مُ

لی حضورکسی به نام و برای  پسندانسانی، محکمه عقالنی و موثق دلیل چه         

 الی،و حکم  بشودگف، که اهلل، ، در خرد شما وجود دارد،که به استناد آن،  اهلل

استت،؟  هر چه بگوئی، و هرچه  کرده در این خاک، تفویض را انستتانها بر دیگر

هر چه دراین خصوص  دلیل بیاوری  باید از خود قرآن و ستن، اینان مثال بزنی. 

د خود، ادعای محم عنوان شتتده استت، توستتط خود آنها صتتورت گرفته استت،. 

،. این ها را اهلل به من داده استائیدکرده اس، که  پیامبری نموده اس، وخود نیز، 

 امور؛  ذهن  کردن مطلوب  به  مصادره با  زمین،  بر روی اهلل متولی جماع،ِ این

 : گویندیم کیس، اهلل که پرسیمی ازآنان وقتی . کنندمی خسته و را فلج آدمیان

 هگویندآنکمی ؟ کیس، محمد پرسیمی که وقتی و .اوست، رستول محمد آنکه

 قرآن  گویند ،آنکه؟ می چیس، رسول اهلل می پرسی که وقتی و  اهلل اس، رسول

 ر محمدب اهلل که کتابی گویندمی چیستت،؟ قران گوئیمی و وقتی فرستتتاده، را

 نام زا .کنندمی دور خودتان آواره به  شوم مثلث در یک را و شما  .اس، فرستاده

 تدورخود به   دهند، آنقدر ترامی حواله دیگری بپرستتی، ترا، به از آنان هریک

 نندکمی تو  با کاری و بدهی نیز، ازدستت،  را خودت حتی فهم که می چرخانند

 جالهد مشتتتی ؟ گویممی چه که کنیمی فهم حتما . بدهی خود باله،  به تن که

 و  اند حبس کرده ، ستتالهاستت، مبتذل  ستتخنان این در فریب را آدمها ریاکار، 
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تنها،  هن کنند،که زندانی باور  این و در  باور   این به  نسل آینده را نیز خواهندمی

 مانازآستت نیز او اقمار  مابقی  استت،، زمین برروی اهلل ابوطالب، ولی فرزند علی

 وممعص  خانةپز  نفر دیگرنیز، ازکوره   یازده آن و امامان  بقیة  و  اند شتده  نازل

 در ارب سه و روزانه اند کردهتحمیل ما به  و  .اند شده استتخراج تازیان اهلل ستازی

 مرا ،کالش دین مُبَلغّین پَرور  ریا   مساجد های بلندگو از  خود، کذاب های نعره

کشتتتانند که علی ولی اهلل استتت،  بر روی زمین می مهمل؛  این ستتتخن باور به 

 ..   ...ووووو

 هنیامد  خاک به خدایان  طرف از کس هیچ  که کندنمی باور   کسی چرا         

 نای .نماید  دعوت  ای ویژه  تعالیم  به  را نادان  جماعتی  تا آمد نخواهد  و اس،

 مشتتتی را،  بدستت، ناقص خود و  ناتمام  خلق،  خواهدمی که اللهی استت،، چه

 ...کند عرب درمان جماع، از میان مخلوق، آن هم 

 وتبار یهودی های خاخام قرنهاستت، هستتتندکه همه، مهمالتی ستتخنان این        

 لاند، و ستتلو آدمیان فروکرده به شتتیوه های گوناگون درمغز نژادِ آنها،  ابراهیمی

 را نآنا مگر اند، تا تباه کرده ستتیاه، ستتخنان این بیهودگی را در مغزآدمیان های

 م موفقه بستتیار امر این ومتاستتفانه در. خود فریبکارانة  امیال برای کنند ای طعمه

 ورمنص ،  هزاران اهلل متولی مزوران این  هاس، قرن که اس، همین برای .اند بوده

کنند می و اند بردارکرده  فریبکار، جماع، این تقلبات افشای خاطر را ، به حالج

. زنده یاد، ستعیدی ستیرجانی؛ به خاطر  همین فهم،  چند ماه پیش ؛ به دس، این 
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  آنان، توستتط فریب و  ریاکاری مبادا،  دکان جماع، آدمخور  به قتل رستتید. تا

 آدمخور، هر  کش آدم جماع، این و شتتود، کشتتیده به آتش منصتتورهای زمان

 قتل هب و گرفتار او را حیله هزاران  به  کنندمی فهم  خود میان  در را عارفی  زمان

 ..نماند برجای  خود، هیچ چرند جزخود، وتعلیمات ، تا رسانندمی

فهم  را؛ همف تو که بدانند  ، دین کالش متولیان را، اگر مُهر  به سَر گفتة این         

خوانی، میاین نوشته ها را  که تو  تن از سَر ائی،  برده پی  آنان راز به و ای؛ کرده

 اندکه آموخته شما به کرد. عمری خواهند جدا  نویستم می ،که من  تن از ستر و

 ندگویمی آنها نیستت، که این گونه که بینی می اما.استت، آمده علی، ازآستتمانها

به  و هاشتتم بنی از تبار استت، عربی علی . تراستت، زمینی، زمینی هرآدم از علی.

 ،  به خود اطراف در   را خدایان  تمامی عرب،  اهلل خاطر  به  کهغای، بی سواد؛

 هللا و را محمد مگراهلل تا  .زد فارستتی  گردن های کثیف ستتلمان حیله و کمک

 چرا من کردکه خواهی فهم بیشتر  را زیر  جملة  معنای  حال  . کند خود را تیمار

 فهم بیشتتتتر  از نوشتتتته های قبل، را،  معانی حاال و نویستتتممی رمز به گاهی

 خواهیدکرد.

 آن فهم ه  ما  هرَسرری معادی َلما  َ  دمک هرای مام  ممومی اسررت        

 دامی  چهی تحت   قدیسی هیچ  زهان دم ای، َ  تحملی دیست. و هدادید توان

 هسررتی  دم های آفریده تری، قدیس شررما  َ  خود زان ات ددامد    وزود

 .تاس مرنیّت دمخلقت تری، تو  ه مگ مرنیّتِ م،ِ خود است. و هسرتی  هسرت 
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 و  نامع ای، .هشوی خواهیمی چ  و. هسرتی چ  َنی َ  فهم عمیقاً ما اگرخود

             .می َند َفایت  ا آفرینش تمام  هرای  معنا   ای،  فهم

>< 

 ...       212سخن  

این نوشته را به کسی ارسال کردم که زنان را طبق شعور تعلیماتِ دینی خود،       

این موجود یک تحصیل کرده با  . دانس،می ناقص العقل وکم دنده وسُبک مغز

)   ندگف، : خداومی این تحصیل کردة ابله،  مدرک فوق لیستانس تاریخ اس،. 

تا من هر وق، احستتاس کستتال،   اهلل ( زن را ، برای آرامش من آفریده استت،.

نانش وقتی سخ  مرا تخلیه کند. خودِ این، نادان سه دختر و  یک پسر دارد. کردم، 

 چندروز بعد، این مطلب را برایش ارسال کردم .  را شنیدم، 

 نوشتم که:

ه ات، که جان به تعفن نشتتستتتنادان کوتوله، تو  به جمعیتی توهین می کنی          

 مذهب  قنداق در دانم چرا شما جماع،رک آنان اس،.  من نمیمدیون رحم  مبا

 ، درالیهشماها گرفته تعفن وهوی، .، همه، خایه باز  حَصیله  نوازید شده  پیچیده

ع و مدفو زُهمِ بوی ، همیشة وکالمتان شود. می حَصتیله ها تیمار گرمی های الیه

 چرا  فقط آب نازِ  مهبل زنان نهاده،  لبو بر لب العنانِ کَریه جماع،ِ شما  دهد.می

 لمیده، تناسلی ستایه ستارآل، در جماع،ِ شتما  .دانیدمی جن، ربانی شتراب را،
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ر  توانید،نمی ،که هاست، قرن ماها، ش  .بدرکنید زنان مهبل را، از خود بیشعور ستَ

 پوزهخر شما کنید. کرام، زن را،  بستتری برای آل، تناستلی هرزة خود فهم می

شتتعوری به منزل،  انستتانی  ، حَصتتیله  چربی حرارت به  دهان،  جز بر تُف  گان

عریف ت را، درشعور حقیرِخویش  به زن انستانی منزل، توانیدمین و زنان ندارید، 

 انِنشتتین شتتما  فاضتتالب فضتتوالت کَلّة زن، درکاستتة و منزل،  زن معنای .کشتتید

 و ویدبر . استت، ردهخُو  بُر  بهایتان،  بی قدرِ خرد به  فاضتتالب، گنددر مستتتغرق

 گانی توله کنید،که  فهم  در خود را،  محترمی مکان شتاید، حرم،ِ تا بیآموزید، 

 ههرز  .اس، کرده دفع انسانی جهان خود، به از ندانسته،   را  شمایان چون هرزه، 

 ککَ قدر به شتتعوری خود،  انستتانی منزل،ِ فهمِ به که شتتمایان،  چون اندیشتتانی

 برک،ِ همة       ، که دارند پاس  رَحِمی را   توانید، حرم،می  چگونه ندارید، 

اس،، که در جان زنان ماوا  مِهر بستترِ سترشتار از آن مالح،ِ خلق، تان مدیونِ 

 مامت به  را، وقاح، شتتیر  حماق،، پستتتان از که دارم یقین!  گرفته استت،. احمق

 را، بر هویتش زنگولة تو، که  چون صتتغیری موجودِ  دارم حتم  اید، نوشتتیده

 نیز ، در تن خود تا .  استت، هزرة تاریخ آویخته فروشتتان خود حَصتتیلة دروازة

را،  همف توانینمی که هستی گوشتی دراز تو،  . باشتد کهنة آنان  شتریک بارگی

 مکرمة خوکان ناز احشاء آب در را، خود کندیدة  ماتح، است، بهتر  کنی، فهم

 را، درمانی ماش  نشستة تعفن بواسیر به چرکین پُر جراحات شاید تا  .نمائید تطهیر

 خود  ،دارم،  تنبان منزل یقین کند، نمی فهم متعالی زن را منزل،ِ کسی که .باشد

 رم کهامیدوا .اس، سپرده ودیعه به  خود، تبارِ درازگوش نانجیبیهای  درگرو را، 
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. دنشان  پرستوز، فرو آتشتی به  را، گزارت نماز ماتح،ِ  قلمم، خورشتیدی داغی

 آن، خایه های  به تب نشسته ات فهم کن، که طویله دار طویله ای را بروگوساله، 

قاعده ای   به  کُس خور، شتتما جماع،ِ  شتتعورِ  به ادرار االغی خنک کند. را، 

 . برو  درازگوش، و اس،سیر  آن  متعفن است،، که مدفوع را شرمِ  به ریختن در

وهان  به  به تیز کردن آل، تناستتلیتان دل خوش  ، مکتبِ خود تعة مُ احادیث  ستتُ

که شتما جماع، دجاله را،  به فهمِ منزل،ِ انستان شتعوری نیس،.  قام،  باشتید، 

بیشتعوری در تن شتمایان به قاعده ای اس، که اگر شمایِل مکتبتان  پیکره ای از 

 اجنستتی خود رتمنیات  زنان بود،  به حتم تا حال، به حیله های هزار رنگ خود، 

هیچ زمان، بدون رطوب،   قلمِ وقاح،ِ شتتمایان، . با وی نیز به تمام  می رستتاندید

بیشتتعور، و از برگ برگِ ،  برو  نمی گیرد.  خود   به  جوهری خشتتتک تازیان، 

 ی مستخرجةمِن  ،لِ تنظیفی تدارک ببین، تا بتوانیدستتما مدرک تحصتیلی خود، 

مکررت نظاف، کنی. که شرمِ خلق، را، از زبانِ در استفراغ های   ، از شعورت را

 به تعفن نشستة شمایان، حدودی نیس، . 

>< 

    ...   211سخن  

 وانِرات حجابی اند، هیچ نشانده ای نشتئه را،  به عشتق خماری که بستتری در      

ار سالهای، بسی این بسیاری در من،  که صداکن،  شتفاف مرا  .بود نخواهد ماندن

 هب بستتتر در های توانستت،، عاشتتقانه خواهم کنی چنینم اگر . ام صتتدای، کرده
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تو،  نت های درناله شوم، می پیر آن  شوق سالهاس،، به جانم را، که نشستة حبس

 مرا دوجو من، طلوع همیشة عزیز ای  .کنم دوباره تیماری ابدی،  خیالی دربستتر

 حریص، ای پروانه من، همچون خویش، نجواکن، کته درخود، ودر بتاور خرد

 ولتر، و ونه  الفوتن، نه سوگندکه  .ام تن،، خوگرفته شبنم مکیدن به  ، سالهاس،

بلند   در رِدای چنین را، این خویش معشتتوق من،  کس، چون هیچ نه و حافظ  نه

 مل خیالخفته، درمخ پش، ، به ترا من بود، که نکشیده ها عاشقانه تیمار عشق، به

من،  همیشة و بدان، ای .ام کشیده نوازش به داشتن خویش،  بستردوس، جان، در

 بمانی، وچه چه .  نباشتتی چه و باشتتی چه  .همستتفری  من  با  مرگ،  تا تو، که

 گرفته وتوخ مرطوب تن لیس به من که چنین این حریصی،  گربة هیچ که نمانی.

 .استت، نکرده تمنا را،  خود  پای  گریز خویش، جف، پرستتوز های زوزه ام، در

 هستی مالح، همة ای  .ام کشیده به تمنا  تنهائیم بستر  در سالهاس،  من ترا، که

 انج را، سلطان باشد، معشوق  رسیده فهمی به  عشق، رموز به کهعارفی  ! هست،

جانی،             تا  ، بدان   و بدان   !حضتور در حالوت ای  .کرد خویش، خواهد

 تخراجاس این چنین کلمات، سوزی تواند از ناینمیباشد،  نشده تباه حسترتی در

 داناس،، ب توکشانده مرا به فهم ، همة داشتن دوست، این مرا، که کن فهم .کند

 خواهیم فهم را، زمانی  کلمات کشتتیدن آتشمن، به داشتتتنی دوستت، عزیز ای

 ن، کهم بر باشیم. وای کرده را، فهم خویش  جان  نشتستتن خاکستتر به کرد، که

مرا،  احستتتاستتتاتتان ابراز کنم، غلظ، طلب خویش امداد به بتایتد، را ختدای

لحظه  این من، تا قلمِ حماق،ِ بستتتتر که،گویی .گرفتتارکرد خفگی درگرداب
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اط با در ارتب مرا سئوالهای همة زیبا، بود. چه نکرده را، فهم عظم، این به پاسخی

نیز،  ادب معلمین متکبرترین  .اید فرموده  بیان شتتفافی  بدین  پاستتخی  در خود،

 تنبیه  فرمودید،  مالمستت، مرا،   شتتما مالحتی که ر د را،  خود  کودن شتتاگرد

قاعده ای   به  من، داشتتتن دوستت، عمق ارزش  ، کنمنمی  تصتتور .نخواهدکرد

،  گارین فارستتی حرف نویستتی، وپنج فینگلیش حرف باشتتدکه شتتما عزیز، درنه

 های ارسالی من یاد کرده بودید .نوشتهتح، عنوان کلمة ممنون، از 

ه شما، ک کنند. نمی آرام مودبانه  به تشکری را،  داشتن دوس، غلیان  ! بزرگوار 

ری به چنین  تشک  که تقدیمتان شد،  در مقابلِ هجومِ این همه احساسات انسانی،

ربط و  یو یا احساستان  ب  یا سوادتان  قلیل اس،، قناع، فرموده بودید.  مودبانه، 

که هیچ نمی تواند در فهم وانتقال  نیس،،   این  درماندگی نسل حاضر جز . تهی

 را تقوی، کنید. آن خودتان  کمی  ببرد. ستتالم،   به عواطف انستتانی خود، راه 

کردن چهرة خود  برای بزک   نشتتستتتن در مقابل آئینه  را که صتترف ستتاعاتی 

ذلیل  ن چنی  این  تا  کنید. خردتان   تقوی، ختصتتری را وق، بزک وکنید،  ممی

یل نیز،  به مانند پنکیک و رژ و ریم دوس، داشتنتان  نوشتتن و پاستخ نشوید.  در

زحمات ستاعتی شما را   مقطعی است،. که به هجوم رطوبتی، ومداد خط لباتان، 

اگرتوانستتتید فقط ستته خط، درخصتتوص   نگذارم خانم،  ناگفته  کند.پاک  می

دی در تا الاقل به داشتن سوا بنده در فوق نگاشتتم  بنویسید،  دوست، داشتتن که

 خود یقین کنید.
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فرزند ! اگر می خواهی درمنزلِ جان،؛  کبوترِ شعور را به پرواز وا داری، باید      

که بتوانی  تا ریشة پرندگانِ شکاری را در جان خویش  تمام کنی. واال کبوتر،  بی 

ن؛ بنشین فرزند، تا ترا نصیحتی به عشق کنم .این خدایی که شما کبوتر. برگورم

را به فهم آن مقید کرده اند،گاهی به تمام؛در نقش شیطان ظاهرمی شود وگاهی 

نیز؛رحمان و رحیم اس،، وچندی بعدهمان خدا،در لباسِ قاسم الجبارین به قلع 

من هیچ  .مکاران می شودکند، وازمکارترینِ های خود قَد عَلَم می وقمع آفریده

وق، نتوانستم تَکلیفم را با این خدا فهم کنم .که نه تکلیف من با اومشخص اس، 

ونه تکلیف او با من. بشر امروز،که حدود چهار میلیون سال و اندی ازقدم، کنونی 

ر هم آیی های خود د برخاک می گذرد، از پانزده هزارسال پیش توانسته باگِرد او

 ، خود را براییقبیله و عشیره و طایفه وگروه ،یهای کوچکدهکده ها وکلون

امان  رخود؛ د همنوعان دیگر شرِ اشرار طبیعی و خطرات احتمالی متحد کنند. تا از

ب نیز، از عواق به فهم خدایانی سوق دادکه خود باشد.این انسجام اجباری آنان را

یک امر آنان اما  آن خدایان در زندگی شخصیشان درطول زمان غافل بودند.

ایش ست راگاهی به سازش با هم می کشاند و آن این بود که آنان فقط خدایی را

ن و آ ،مبادله می کرندمی کردند، که گاهی آن خدا را با خدایان دیگر قبایل 

خدایان و خدا نیز فاقد هر پیامبری بود ؛ بدبختی نوع بشر اززمانی آغاز شد،که این 
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ود، پیامبرانی را برای ابالغ احکام خویش معین برای احکام دروغین خ خدایان،

و  اکد و خدایان سومر ادیان ابراهیمی درهیچ یک از معابد نموند. شما تا قبل از

ان یتا آنکه اد بابل وآشور و کلده و غیره سراغی از پیامبری نخواهی یاف،.

 جز کاهنان کالش این معابد هیچ کسی بر امور .ابراهیمی پا به میان گذاشتند

با ظهور این  .د که تاریخ خود گواه این امر اس،خدایان دخالتی نمی کردن

دچار  پیامبران، جامعة بشری آن دوران، بخصوص درخاورمیانه ومیان رودان،

ازآن دوران بر  نادان ، و طغیان غریبی شدکه هزاران کشتار ازآدمیانِ درمانده 

ختی بزرگ ترین بدب س،. کما اینکه هنوز نیز چنین ا خاک به خون در غلطیدند.

نوع بشر از روزی آغاز شد که کسی یا کسانی به نام پیامبران خدایی نامریی خود 

فقط   قبال گفتم که تا قبل از این پیامبران، را به جامعة بشری تحمیل کردند. 

خدایان اساطیری بودندکه در معابد؛ مورد پرستش قرارمی گرفتند .و عده ای شیاد 

کاهن و مفتی دینی نه تنها شعورانسانی آنان را به غارت گرفته بودند؛ نیز به عنوان 

بلکه از خالی کردن جیب این درماندگان ابله نیز؛ و به گروگان گرفتن ناموس و 

داشته باش فرزند، که برهمن ها در هر  دختران آنان نیزدریغ نمی کردند. به یاد

یر نوزاد گرفته تا مرگ و م فرصتی و مراسمی که به دس، می آوردند اعم از تولد

ته، مبلغ گزافی تح، عنوان  و بی سر آدمها،  با خواندن دعا و و اوراد بی معنا و

از مردم درمانده و فقیر و بیچاره به عنوان حق الزحمه  dashkinaدشکینا 

آمرزیدگی دریاف، می کردند که این امر دقیقا در مذاهب دیگر خاور میانه و بین 

بخصوص به توسط مغ های یهودی االصل زردشتی شده، و زُروانیها النهرین نیز، و 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


376 

 

آریووسی وآنوسی ها نیز، درایرانِ آن دوران متداول بود. وتعالیم زرتش، بزرگ 

ای کرده بودند، تا نه تنها؛جیب بهانه خرد فیلسوفانه ای  بیش نبود،  را، که تعالیم و

ة این رف، تفکر شایستخویش را بافالک، مالی مردم پرکنند، بلکه از پیش 

فیلسوف بزرگ انسان ساز نیز،  شمایلی خرافی ارائه نمایند .چنانچه در طول زمان 

، آلودة خرافات کردند. فرزندم خرد ناب زرتش، را موفق شدند. و بدین امر نیز

حلیلی به خِرَدی ت بلوغ شعورِ انسان ، زمانی به تکامل می رسد، که در فهم حقایق؛

اس،  نیک معنا همان اس، که بارها  ترا گفته ام وآن همان پندارتجهیز شود. این 

وسل به با ت که جز بدان فرزند، بدان سفارش کرده اس،. که زرتش، بزرگ ترا 

تا صره  ،اصل شویپندار نیک، به هیچ وجه نخواهی توانس، به حقیق،ِ حقایق، و

خرد  به استثنای بیاد بسپار  فرزندم! که همة ادیان، تشخیض دهی. را از ناصره، 

وکاری با خدایان   شعور انسانی منفرد او دارد، که ریشه در انسانی زرتش،،

مابقی ادیان وآئین ها، نه تنها قوی ترین، بلکه   آسمانی اقوام ندارد و نداشته اس،،

درطول تاریخ برای انهدام تمدنها به رهبری خدایان  بزرگترین مصیب، نوع بشررا،

 تدارک دیده اند .و پیامران آنان 

تازمانی که نوع بشرنتوانسته اس،؛ به بیش ازحدود صدها خدای مهملی که       

سرنوش، آنان دخالتی به تمام دارند فایق  هم اکنون درمیان اقوام مختلف دنیا، در

آیند، وآنان را از زندگی خود  بطور قاطع کنار بگذارند، یقین دارم ،که تح، 

 بهبود سرنوش، انسانی خویش، نایل نخواهند شد . هیچ شرایطی آدمیان، به 
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فرزندم ! اگر ملتی به این باور برسد ؛که شناسنامة هوی، خود را با معیارهای       

بی هیچ تردیدی، نمی توان، به تعالی چنین ملتی  مذهب و دین، ارزیابی نماید،

ای ؛ با به رخ کشیدنِ  ندانم کاریهامیدی بس، . این که گاهی دین مداران ابراهیمی 

ی را، بر ما تَشَخّص ببخشند، ناش نسل گذشتة ما؛ می خواهند شایسته ساالری خود

ازحقارت تاریخی خودآنان اس، .این حیلة مبلغین  مزورِ دین، ابزارِکثیفی اس، 

که  پیشه کردنده اند، تا به این وسیله تح، هیچ شرایطی نگذارند تا  محققین عالِم 

امعه؛ با افشاء حقایق تاریخی و اکتشافات ارزشمند باستانشناسی، بتوانند ماهی، ج

مالیان ادیان را بر مَال کنند. همانطوری که شما به ندرت می توانید کتابی ازاوضاع 

واحوال دورانِ صفویه وجنایات شاهان این سلسلة شیعه مذهب آدمخور، وایادی 

واَلها،) درس، مثل بسیج و سپاه امروزی آدم کش آنان؛ به مانند ،تَبراها  وتَ

جمهوری اسالمی ایران(که درحفظ حکوم، صفویه حرف اول را می زدند، 

کشف کنید.که فهم آن حقایق، یقینا شما را به کشف جنایات دوران صفویه که 

به توسط و تحریک مالیان تشیع به انجام می رسید هدای، خواهد کرد. و شما را 

آن دوران آشنا خواهد نمود. برهمین مبنا اس، که به سختی  با توطعه های مالیان

راقب کرد. شما م در ایران کتبی معتبر برای مطالعه دراین خصوص می شود پیدا

ه ندانم کاری ب باشید تا به درستی فهم کنیدکه بخشی ازتکامل هرانسانی درتاریخ،
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 غالط مرتکبازآن ا ،مشروط به این که : آنان های گذشته گانش بازمی گردد. 

ر شعور هر انسانی به قد شده درتاریخ پدرانشان، دروس انسانی اخذ کرده باشند.

 فهم اوس، فرزندم.

 اساس و مهمل؛ در بی پایه و ادیان ابراهیمی به قدری باورهای غیرعقالنی و       

یک انسان  باوری، تمامی عمر اذهان آدمیان فروکرده اند، که برای زدودن هر

 اه درارتباط باآن مهمالت، کفای، نخواهد کرد.فرهیخته وآگ

می  ، چگونهاذهان مخلوقات خودکِش، می کند آن خدایی که ترس را در      

خدایی که هنوز نتوانسته اس، تکلیف  .د مخلوقات خود را روانة بهش، کندتوان

منِ مخلوقِ ناچیز را به شعوری  چگونه قادراس،، خودرا با شیطانش مشخص کند،

حداکثر متجاوز   ،ر جهانِ به اصطالح متمدنِ امروزید ازنقص هدای، کند.فارغ 

 .دارند زمین سواد خواندن و نوشتن صد از هف، میلیارد بشرکنونی کرة از بیس، در

صد هم از مدارج عالیه برخوردارند، اما درکمال تاسف همین و نزدیک به دو در

تی درس زندگی می کنند خبردرآن  تعداد نیز؛ از حوادث نیم قرن جهانی که خود

چنین شرایطی، شما از مشتی آدم متوحش و بی سواد و خرافه گرا، در  ندارند. در

حوادث سه یا چهار هزار سال گذشتة خود را  دارید، قرون گذشته؛ چگونه انتظار

به درستی نقل کرده باشند. براساس تحقیق محققین از چهار هزارسال پیش،کل 

از کشور چین گرفته تا آمریکا و هند و خاورمیانه و  جمعی، جهان آن دوران ؛

آفریقا و پنج قارة امروزی ؛ از سیصد میلیون نفرتجاور نمی کرده اس،. ) اگراین 
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کنی چند هزار نفراز آنان سواد خواندن و محاسبات فنی درس، باشد ( تصور می

به  بل ماقنوشتن داشتند.آیا می شود باورکردکه در چنین شرایطی آنچه از پدران 

ما ارث رسیده اس، ، همه برمبانی علمی استوار بوده باشد؟ یقینا چنین نخواهد بود. 

در قرن حاضر، چالش انسانهای متمدن امروزی بیشتر بر این اساس استوار اس، تا 

با اسناد معتبر باستان شناسی های مکررکه در دنیا کشف می شود، رویاها و 

 رانتالش بی  وقفة متفک بطالن بکشند. وتخیالت مهمل گذشته گان خود به 

 ا نگذارند، خرافه پروریِ عده ای سودجوتامروز، به لغو آن خرافات کمربسته اس،.

خداپرس،، و تاریخ نگار مجعول که به  و ومف، خور، تح، عنوان دین مدار

ن همین اساس اس، که مُروّجا بر اند را فلج کنند.چپاول شعورانسانها قدعَلم کرده

ه پرور،  به خاطر منافعشان نمی گذارند تا  اذهان توده ها، به سالمتی خود باز خراف

رسد. و به حیله های مزورانه ای مدام از پیشروی کشفیات باستان شناسی جلوگیری 

می برند.  ای هجوممی کنند و اگرنیز بتوانند به تخریب چنین اماکن شناخته شده

در  تان وبلوجستان ، قره تبه باستانیدرس، به مانند هجوم به شهرسوخته درسیس

،  که چندی قبل شهر قم وسیلک  غیره در ایران و دیگر اماکن تاریخی کشور،

ز وخلخالی ها نی توسط  سپاه پاسدران و  ایادی آنان،  با بلدوزرها  زیر و  رو شد. 

ران و دس، اندرکا در اوایل انقالب اقدام به تخریب اماکن تاریخی دیگرکردند.

ته به تخریب کشاندن دیگرآثار باستانی شناخ تا می توانند با ، امروز نیز،حکوم

شده به ویرانی آنان کمک می کنند. تاریخ تمدن بشری، برای این جماع، 
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محمد تاریخی برای  اصال قبل از کاسب، شروع هجرت وبعث، محمد اس،. و

 بشری، منظور نمی کنند . بقیة ادیان ابراهیمی هم چنین هستند . 

به قدرِ تقوی، شعور احساسی خطرناک نسی،   برای آدمی،  فرزندم ! هیچ ابزاری،

و نمی تواند تعقلِ تحلیلی او را دچار انجماد کند. وقتی بشود ازاحساسات ملتی 

ول ای؛ درطسواری گرف،؛ فلج کردن حتی، خردی تربی، شده در چنین جامعه

به شکل می نشیند؛ هیچ بود. شعوری که درگلدان  جهل  زمان ناممکن نخواهد

تواند ثمره ای پایدار برای تربی، آدمی به بار بنشاند . عزیز پدر! شما اگر زمان نمی

نیز؛  خالق آن ذرات هستید را در انرژی مثبتی غرق  همة ذرات وجودتان که خود

نمائید؛ یقین داشته باشیدکه با تمامی موجودات عالم به اشکال مختلف، تماس 

داش، .تا به فهم آنان نایل آئید. بیاد داشته باش،که دراین جهانِ  تنگاتنگ خواهید

تزویرو نیرنگ ودروغ، هیچ فشنگی شلیک نمی شود، مگربرای بیجان کردن 

  .ی دهندبه دست، م شدن؛ مراقب تمامی تفنگهایی  باش که برای شلیک جانداری.

>< 

 ...        212خن س

 ، را خود تاریخی ازحماق، مملو ظرف ندارم من ! من، حق عزیز نتازنین       

 الشت بایدکه  .کنند مرا درمان باله،  آنان،  شتاید تا . هوارکنم دیگران برگردة

  ...   کنی خود،کشف برون ودرون در ، را خود مگر،گمشدة تا  نمائی،
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دام م  بیاموزند، خوب گوش کردن را  تا  اندندیده  که تعلیم آن دستتته ازآدمها،

ه ای بهان  را  کردن تاگوش   آموخته اند، نیز،  ایوعده ند. پاسخ ده  تا  مجبورند

این  رد . نمایند  تخلیه  مقابل، در حلق فرد   خود را،  آمادة پاسخهای    ات ؛ کنند

 .بردروازة گوشش به انتظارنشسته اس،  ی،که خرد کس می آموزد،آن میان،

>< 

 ...        217سخن  

وّرت، که محب،، برمعشتتوقی خام،  درابراز افراط         واهیاوگ پختگی بر  تَصتتَ

، داشتن دوس، فهم به  را، هرکسی خواهدکرد.  بسیار رنجور ترا،  جان  دهد،می

کشد، می معامله به خویش،  در فهم خود را،  مُحِب شعور کهکسی .نیس، لیاقتی

 . اس، برده باله،، فرو قعر به  خود، را، درجان داشتن دوس،

>< 

 ...      211سخن  

رسُره جماع، این         نویسند  برای می فقط خورده،   شاهی فتحعلی مُهر باِز ستُ

 را خرد ، کهبانو غریبی اس، روزگار روزگارما، بدانید،که اما .باشند اینکه، نوشته

 به، ای زمینه هر در فهم، گرسنگی حقیق،  اند، اگر حماق،، گندانده  چالة  ، در

 سیک آیا.کرد خواهد ترین بهاء بی  ترس را هیوالی  ، حتم به  برستد، خود فهمِ

 ؟ دارد خود، ایمان شعور گرسنگی به قدرگنجشککی، ما، به از
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 ،داش استخری خود درکاخ دجاله، پرور آخوند شاه فتحعلی  می گویند ،         

 تخراس این بر ای سُرسُره و . می پرداخ، شنا به استخر درآن خود زنان همه با که

 بغل هب سُرسُره این باالی از را ، برهنه متعفن  تر از خود زنان بودندکه سوارکرده

 تناسلی آل، توانس،می سُرسُره، درهنگام  هر زنی .خواندخود درآب فرا می

 خود  هب  بود ایستاده سُرسُره پائین استخر، و آب در داخل را،که شاه فتحعلی

ه ک متعفنی هستند، های جرثومه ها، همان این .گرف،می جایزه ای کالن  فروکند

 ،حکوم در همین نیز امروز که گرفته اند، خود دس، در را انسانها جامعه هدای،

ه مُهرتائید زد  نیستند، که حکوم، قجر را کم جانوران جمهوری خمینی، از این

 اند.

>< 

     ...    219سخن 

 آوردمی دنیا به گاوان،گوساله گف،، همة که شنیدم بزرگم پدر از روزی         

 خوب، چنانکه آخوند .باشد شده زاده غزالی ازگاوی ام،کهندیده جان، من پسر

 خوب،آخوند آخوند که باش مطمئن باشد، داده پرورش انسانی ندارم، که سراغ

 مجالی ،گور فهم به را جز مردگان که.نباشد کاری هیچ مردگان ترا با .اس، مرده

ند، ک پذیر می را، درمقابل مهمالت، انعطاف خود شعورانسانی که کسی .نیس،

 .نیس،  بیش احمقی

>< 
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 ...       231سخن  

 بخو و بزرگ، بد پدر ،که پرسیدم بزرگم که جد تو بود پدر از روزی        

 شه،همی! جان پسر:  خوب؟ گف، ای وعده هستند بد ای عده ؟ چرا چه بودن، یعنی

 خود حاکمی، تعالیم در را آدمها بودن خوب و بد که هاس، حاکمی، تعالیم این

 دنیا هب یکسان همه  .آید نمی دنیا ر بهشَ کس االهیچ و کند،می و معین تدریس

 این پایة .کندمی باید معین اخالق کتاب را،  فقط بودن خوب  آیند، معیار بد ومی

 ند: ازفرمود می .کنندمی تکلیف ها درجامعه را، حکوم، و غلط خرافی تعلیمات

یکدیگر، به درستی  با رابطه رد آنها اجتماعی در جامعه، واخالق مردم رفتار

 .شوی هراند، آگامی حکم تو برسرنوش، که حکومتی واقعی هوی، توانی، بهمی

 باور  هب ، ذهن تو حتمی، در احکامی عنوان به را فرضیات که پذیرفتی، وقتی

 .شود  ور بار ، تو انسانی شعور که باش، نداشته انتظار بنشانند؛ 

>< 

 ...         233سخن  

 قدر به را موجودی هیچ  جهان، این در پتدر بزرگم گفت، : من روزی         

 هچ فهمیدم نمی و بودم کوچک .برود  راه گشاد گشاد ،که شتناستم نمی آزادی

 موجود تنهاآزادی،  که فهمیدم، تازه شتتتدم، بزرگ کمی که بعدها  گوید.می

 مباح مقامی  هر از  مجوز  کستتب بدون را،  خود به تجاوز  که استت،، مفعولی
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 ومتموالن مقامات حق فقط  آزادی، به تجتاوز کته فهمیتدم تتازه و  .دانتدمی

 اجتماعات عادی ومردمِ الناس ، و عوامو زر اندوزان اس، اس، منصبان وصاحب

 تجاوز آنبه بخواهند شتتناستتندکه نمی را آزادی نامِ به موجودی اصتتال بشتتری، 

 .  کنند

>< 

 ...        232سخن  

 گونهچ  ورزد، می  عشتتق  ستترخ رنگ  به  بیشتتتر درتعالیمش،  که، مکتبی       

مکتب تشتیع، مکتب خون ریزی است،. اصال   .کند فهم ستبز را رنگ ، تواندمی

نمی  یچنین مکتب پُرمسلم اس،؛ که  پایة خون ریزی استوار شده اس،. استالم بر

 تواند رنگ سبز را باورکند . 

>< 

 ...        231سخن  

د، کردن اعمال بر او را،  خدا، شتاه، میهن بندگی، طوق ستال،  هفتاد که ملتی      

ر را، ب سن، ، و قران  خدا، پروری،  برده  قانونِ  که، نیس، آیا امروز ، سزاوار آن

 نیعی حقیق، استت،، که  زیاد   آنقدر  مردم این جهل و غفل، کنند؟  تحمیل او

 معاوضه  خرافی باورهای  و توهمات   با  میل،   باکمال  جهان،  این  در  را  خود

 چه  نادان مردم این از شما  ، شتناستند نمی خود، خودی فهم در اصتال و کندمی
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 لد خود مقلدانة نشتخوار  به مبارکشتان، درآخور بدهید تا، اجازه ؟ دارید توقعی

شتتعورش را برای  فهم هستتتی،   چوب خدا،  از ترسِ  ملتی که  باشتتند.  خوش

 انتظار شعورمداری  امری باطل خواهد بود.  کورکرده اند، 

>< 

 ...       234سخن  

شان، انسانی مسندِ را، در تاریخ دیگر  شدة قدیس هر یا ، مسیح یا و محمد اگر       

 نتسبم  هستی، سوی آن آبادِ کجا دانم نمی بر اریکة را وآنان گذاشتند می باقی

 ومعلولیتت، علتت،ِِ وقتت،، عظمتت، آن کنمکردنتتد، تصتتتور مینمی ومنتصتتتتب

 افهام از  فهمِ گنگی این ردر دقاین ما، دیگر  .شدمی ملموس یشترب  هس،؛ِِ هستی

 مین وحقیر اس،، حیران کرده ، مخدوش را ما شتعور انستانی لطبیعه، که بعدا ما

 .ماندیم

>< 

 ...      232سخن  

 خادم، احستتاس، بلوغِ و .استت، عشتتق بدانکه، خِردآدمی، آموزگارِ اولیة          

یل عاشقانة آنان عل فهمِ  ندارند، یافته پرورش تعقلی آنان که عشتق.  همة وحافظ

م که بلوغی عارفانه درفه عشق، زمانی در جان آدمی به حقیق، می نشیند، اس،. 
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ان چوپ هر  داش،، دیگر  توستعة انسانی این مردم،   وراگرشتع آن ستهیم باشتد. 

 شعورآنان را به بازی نمی گرف،. کتابی ازآسمانی نامریی،  با  چرانی، شتر

>< 

 ...        232سخن  

تواند  ندارد، نمی حضتور فهمِ خود  درون مصتدق  به  که زمانی تا  آدمی          

 درخواب که عمری اس،  نادان، جمات این درون مصدّقان کند.طلب را مطلوب

این  ینافهم   کاستتة در  را فهم  تا کنیدمی بیهوده ستتعی .استت، فرو رفته غفل،

 . کنید ترید جماع،  نادان

>< 

 ...       237سخن  

 دورب  شتترّیات از توانیمی خیرّات. تا به  کنم می ستتفارش ترا . پدر نازنین       

، بزنی غوطه درخَیرّات هرچه!  گویممی چه ،که فهم به  و بخوان  فرزندم!    .شتو

 شتترّیات  در  هرچه، و کرد، خواهی فهم درخود، را خود عروج نرمی و ستتبکی

 حکایتی این داستتتتان .شتتتد ترخواهی  بهاء بی و تر، ورشتتتوی، ستتتنگین غوطه

 درازدارد .

 نادان آدمهای این را، که روزی آن دانم نمی  اصال و می دانم بعید:  فرزندم        

د، شون کارخود یهود بردارند، ومشغول قوم مخلوق خدایان ستر از دست،  بتوانند
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 ینا!  فرزندم . برستتند جائی  به  خود،  انستتانی  منزل، فهم  در شتتاید،  مگرو تا

 یختار طول در حیله، صتتدها  با  را، ابراهیمیان  ادیان  پرداختة  و ستتاخته  خدایان

 و ثروت ، انسانی مگرآرامش تا .اند کرده فرو  ما مادران و پداران  و  ما، درحلق

، کنند. خدا خود  بردة  را، ما خرد و  ، ما را همه  انسانی  و هوی، انسانی منصتب

 یعبادت به خدا اصال نه و . دارد چشمی من عبادت به نه و اس،، محتاج من به نه 

 دهآفری  را  ما همةو  مرا و ترا احتمالی در خود، تکامل ستتیر در طبیع، .دارد نیاز

.  رمبگی قرار  خود، از فهم جایگاه دراین من تا اس،، کشتیده طول ،  قرنها است،

 طرد از بهش، نه ام، و شده رانده بهش، از ونه ام، آمده بهش، از نه من!  فرزندم

 باور  کس  هیچ  از  را مهمالت این  .ببرند جهنمی مگر روزی مرا به ام، تا شتتده

 بدن، و یفیزیک شعور وساختار خاطرتکامل به که هستتیم حیوانیوتو،  مکن، من

 یامروز شتتامخ مقام این زمین، به طبیع، حرکات، در نوع و و انگشتتتان دستتتها

 وبخ بسیار  را، خود که مگر تا  کن سعی . کنیممی  فهم را خود ،که ام رستیده

 همف دین، ترا قحبة قلندران ، زود بستتتیار نکنی، فهم را خود تو اگر کنی، فهم

 مراقب بستتتیار پس .بود خواهد تو برای نامبارکی روز، روز خواهنتدکرد، آن

 آنچه هو ب خود، بیشتتتر ازپیش، در فهم و قبل روز  از هرروز، پیشتتتر خودباش، تا

تا هیچ آموخته ای  بیاموز،   .باشی  داشته  هوشتیاری. است، شتده نهان تو درخرد

ود درستی را زمانی درخ ازهیچ کسی باورنکنی.را؛  بدون دلیل ومدرک وتحلیل، 

 فهم خواهی کرد،که مشق فکرکردن درامور را، درخود باورکرده باشی.
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>< 

 ...         231سخن  

 ،دوستت باید  فقط،  را خدا .کنندنمی پرستتتش را خدا که! بدان  فرزندم!           

 را، خدا اند، کرده خود را، پیشة خدای پرستش که، آنان  همة .همین و.  داشت،

دا خ. اند سپرده گور ساخته، به خود معابد خاک و سنگ ها خروار فشتار زیر در

 زندان به ای ختانه در هیچ کرد. وختدا را، حبس تواننمی معبتدی را، در هیچ

 خویش یشعور انسان  بینند می ، تعلیم خدا از ترس برای که آنان .کشید تواننمی

 . اند کرده زمین برروی خدا،  متولیان کذاب قربانی را

 .راس،پذی وخلل کش، خدا فهمیشان، بسیار ذلیل آدم گان دیده تعلیم این         

این زمین،  پهنة دوستت، داران خدا، در نه   که خدا، گان کننده آن پرستتتش همة

در  ودشعورانسانی خ  کردن قربانی با ناشتی از جهل و تاریکی،  که بخاطرترستی

ساخته  ستالخی باورخود خدا، در ذلیل خویش سترگردانند .و از معابد،  در جان

 نند؛ تا ازگزند او در امان باشند. واما همةقربانی اوک را  انستانیشتان اند، تا  منزل،

 خود،که آفرینش  شتتتامخ مقام فهمِ دارند، در  دوستتت، را،  خدای  که، آنان

 کهیکس.اند برده راه زندگی های درستی فهم به  اس،، وعطوف، سرشاراز عشق

 تیدوس خدا زمان، به اس،، هیچ ندیده را، تعلیم مخلوقات و انسان داشتن دوس،

، که اس،خدا، شعوری .نشتاند نباید  باور، به فهمی او،  جوئی خدا تعالیم به او، و

منطق انسان را، درفهم این کهکشان الیتناهی به چالش کشیده اس،، تا شاید ، به 
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پاستتخی درخورشان   کندازخردی پرستشتگر طراوش میادراک مجهوالتی،که 

 باز یابد . 

>< 

 ...      239سخن 

 ای آئینه همچون ،که زمانی اس، وآن. شودمی عاشتق بار یک فقط انستان        

 تن اینیازه که.گف، نباید را، عشق آدمی عالئق مابقی .است، غش بی و شتفاف

 اشتند امروز، دوس، نسل .اس، بستتر هم جستتجوی در ،که ای است، گرگرفته

 یب هر ورزی؛ کار عشتتق .کندمی طلبد خود حَصتتیلة ها و خُصتتیه گرمی برای را،

 این الزمة تتعلیما که باید ورزی اس،،  عشق دنبال به که کسی .نیس، سروپائی

 نه ؛اس، ورزان خِرد کار عشق . باشد دل، آموخته بستر خِردِ در کار را، درمکتب

 . بازان خر معرکة

>< 

 ...       221سخن  

 وبذ  تنی عشق فیاض قام، تیزآب در جانمان س، ستالها ،که دانیدآیا می       

 ی لبها بهشتت، پهنة در ، را ام ستتوخته جگر نام که توئی این وآیا .استت،  شتتده

 به ا، مر که شد چه!   مهربان ؟ ای کشیدی ذبح به دلکش ترنمی در ات خداگونه

 یباد.  ب تو   پای توام خاکستتتر از ستتوخته جان  همة ای ؟ عزیز  نواختی کالمی
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 به  را، خود گداخته لبهای ستتوز خانمان جگرمان، آتش صتتید به چرا  انصتتاف،

 یالبستت که  توستت،؟ مهرِگران  تشتتنة تنم که کردی فهم اید؟ آیاطلبیده امداد 

 کرده مندم درد تن روانة امتداد سوز، دراین جان ای را، درعشتوه جگرتان جملة

 منا که  کنم،می  روانه   لبان،  مقدس محراب  به  پر از مهر، بوستته هزاران  ؟ ای

 وجودم، همة ای .ای کشتتیده ترنم به تن،  رویای حصتتار را، در ستتوخته جگری

 ،تن، معبد درآستانة خود را، داغ تو، خون مهر بندگی در جگرمان عمری است،

 یبستت تو   مالح، کالم از من که کنیدمی تصتتور ، چرا استت، ریخته خاک  به

 یادکردی ، دیراز جگری سان این  چرا که دارم از تو رنجة دیگری من  رنجیدم،

 هبگوی، ک بستتیار مرا  گان واژه از این زین پس،  .اوئی العنان وارث خود تو، که

 انسازِج را، در خوش آهنگی بدین  ایام، نغمه عزل، تپیده به  سالهاس،،گوش

 رمجگ ،که این از فراتر ستتعادتی چه من، تمام جان ای. بود نکرده فهم ، خویش

 از پُر جان که باورکن .ای صتتیقل کشتتیده خود، به کالم لطف  ستتوهان ، در را

 جودم، کهو بهترین  بدان،  ای. یاف،  دوباره کالم،، حیاتینغمة دلنشین به توام، 

 تواندنمی  تندخوئی تو،  لطاف، به  ذوقی درهستتتی،  و هیچ درعالم شتتوقی هیچ

 حتم، هب   نیز، تو  تلخیهای که .کند تیمار خود محب، قنداق  در مرا درومند  روح

 فریاد من، همة در را، توام ر ازپُ جان همتا، که بی ،شتتهدی استت، درشتتعور جانم

 خواهد زد.

>< 
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 ...      223سخن  

 من درباور مهرِتو را، طهارتِ تن،، قدرجوانی هستتتتی، به در ایذَرّه هیچ       

شتتنه، ت گلبرگی به هستتتید، که آبی قطره اللز شتتما، چونان. استت، نداده رستتوخ

 شتتبنمی استت، قطره  ات، نشتتستتته درطراوت وجوانی . بخشتتد می جاودانه حیات

ایمان دارم که  .بود نخواهد ، مجالی فهمِ آن تجزیة به  ، را عاشقی هیچ مُطهّر،که

 نوری شما .دو چندان خواهد کرد را حیاتم فروغ فهم دوست، داشتتن تو درمن ،

ن ای.استت، من ناتمام، درجان اندوه هزاران بخش ستتلیجوانتان،ت جان هستتید، که

ش، خوی جان درخاکستر دل،  زبان همواره قلم بوده اس،،که درنگارش سخنی از

 درفهمِ  را، دل مهرت تو در خود، قوتِ  به من،  اما  .اس، خورده عجز، غوط به

 ام .عجز نشاندهمهر تو در،  به 

>< 

 ...      222سخن  

 دوستی، خدا به را،  پرستی ب، بزرگم، پدر امر ،به من اس،،که زمان بسیار          

 خدای ه،ک هستتتم  مکتبی یافتة پرورش من.  ام داده ترجیح ، پرستتتی خدا نه که

 قرن منی  .اس، صادر نکرده را کشتتارآدمیان شترایطی، فرمان درهیچ مکتب، آن

 ام، و به کرده خود ویران جان همة را، در خدایان هایوپرستشگاه معابد کهاس،

 من خدای . ام شتتده مرجوع اوستت، اصتتلی  خویش، که جایگاه درون خدا خانة
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 توانینم و جستت،، تواننمی را درکتابها خدای بدانکه  .نیستت، فقیهان درکتاب

 دوستت، خدا .کرد فهم تاریخ    گان شتتده قدیس  اوراد  را، درمهمالت خدای

 درزمین، ای ولی، و نماینده من، هیچ و خدای .پرستتتتیدنی نه داشتتتتنی استتت،

. اهلل ولی علی ان اشتتهدو که فروکنند من باردرخرد انستتانی  ستته روزانه نداردکه

پاله گی هایش  هم نیستتت،، اگر بود، خالف، او را،  هم عرب اهلل ولی، اوحتی،

اختصتتاص نمی دادند.اگر بود، عایشتته زن  همچون عمر وعثمان و ابوکر، به خود

 کشتید. اگر بود، شتمشیر ابن ملجم  ایرانی تبار ،محمد، اورا به جنگ جمل  نمی

 فرقش را نمی شکاف، . واگر بود و اگربود ووووو  ............

چرا هیچ  یتک این جمتاعتات، کته درکنتار علی و بتا نَفَس های او  دمخور       

هی او پی نبردند،  اما مرا،  قرن ها بعد،  به ضرب شمشیر شاه بودند، به فهم ولی الل

 کننداسماعیل صفویه، به قبول ولی اللهی او در زمین مجبور می

ستال خاندانِ حاکم امویه در منبرهای مساجد تح، نفوذ خود،  311اگر بود        

مابقی  اگربود،  کردند. نمی  را لعن خود او پنجگانة  نمازهای  وعتده از درهر

کردند. اگر بود، باشتتتند او را صتتتدا می  فرقه  می  111ق استتتالم که  بیش از رَفَ

کردند. علی را ، ستتید رضتتی نویستتندة خاندان بنی عباس، اوالد اورا قتل عام نمی

مرگ علی، کتابی  را تدوین  از  بعد  سال 111که ،علی کرد کتابِ نهج البالغه، 

، وگف، که نویسندة  این کتاب علی اس،.  کرد، و نامش را  نهج البالغه گذاش

 علی هیچ کتابی از خود بر جای نگذاشتتتته استتت،،که چنین نامی داشتتتته باشتتتد.
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جماع، شتیعه را، هرچه شد و هرچه کردند از دوران سید رضی  به بعد به انجام 

ز ج و مرده، که ومهمل حاصل بی درسرزمینی رستانده اند.کتاب وعلم ومعرف،،

یش افسانه ای ب اس،. نکرده نهان در خود فضیلتی موذی، هیچ هامارمولک و  ماران

 .اس، بوده تشنه آدمیان خون به تاریخ، طول در رذیلتی،که نیس،. مگر

 یکرانوب خالق خدائی ولی تواندنمی درهستی مخلوقی هیچ بدانکه فرزند،           

ریان یاوه و  گویان مهمل  .باشتتد  زمین  روی بر   افستتانه   با   ادیان،  تاریخ  ستتُ

 یاوه  و.اند  بازی گرفته  به را  ما  انستتانی شتتعور خود، کارانة فریب های پردازی

 ردنک سالخی در اینان که مخور، را اینان فریب اند. رسانده ثب، به  آدمیان  جان

 ...ندا کسب کرده شگرف انسان، تبحری خرد  کردن انسانها، ومصلوب منزل،

 یترس را، درقندان خرد انستانها ؛ بلوغ خود حفظِ بقای برای که اللهیآن            

 . نمی خورد عبادتی  هیچ درد هب ،اس، پیچ کرده بغچه کودکانه، 

 استت،،  مقدس، تنها مقدس  هستتتی  همة  عزیزم،  فرزند :  کهاین دیگر و         

 ضتتترابخانةدر  وکربال  و قم و مکه و مدینه و غیره  نیستتت،،که خراستتتان خاک

 یقربان را، خرد خود هوشیاری  مبادا،. است، گرفته خود به تقدس مذهب، رنگ

 . کند نمی فهم ترا انسانی منزل، کنی،که ترس

 به آن خاک را در خود توگامهای که جائی .همین جاستت،  هستت،، آنچه       

 ،کهمسپار فراموشی به زمان را، هیچ نیچه گزیدة  ستخن ای. این کشتیده تحرک
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 به را،ت من   تا ! خبرکن خویش کجا آمدن تومرا، از!  توانی اس، ترا اگر:  گف،

 .خبر دهم  رفتن، کجا 

 جان همة  کن، سعی. تو رد و حسخِ تو، و همة توس، همة  تو، حس وخرد       

 بسیار نم کند.کهرا تقوی، می که شعورِ توگذر دهی غربالی انسانی از را خویش

 قربانی تو را هستند،که الخانیسَ همه گویند،می اهلل از که آنان بینم می و ام دیده

 . کرد خواهند خویش کتاب

 از نه  د،گویمی خدا با ، کهباش و کتابی  فرزند ! باکسانی         

راوی کالمِ  خدا  بر  و دور شتتتو از کستتتانی که خود را ؛  .خدا

   دانند.روی زمین می

 پایان مجلد اول                                                                   

     میثرا اشوان                                                                                                    
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