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ارش به نگ   ، تاباین   مجلد نخسوو ِ  ای مبسوووک  ه دربا توجه به درج مقدمه 

 ؛مهتح  عنوان مقد  مطلبی مجلد دوم ندز تا درآغازِ ضرورتی نبود  شودد  دد ،

تا  ؛دووو داضووورور    بواب یواد آوری  از لهواا؛ فق  گردد.افزود  بر  تواب 

         ،دوم  جلدمب در مطال  گزاری دوووهوار   وه گردنودخواننودگوان محترم مطل  

 . پی جوی دهار  های مجلد نخس  اس 

>< 

  

 

 

 س ب ب نمی گردد، صب، به دنبالِع  تِمُ موجودِ

 .دارد دی ب را؛ کسی فهم می کند؛ که س ب ب س 

............................... 
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 ...       222خن  س

  تواندمی چگونه  نام، آدم   پای  دو موجودِ این دوس  عزیزم تصور بفرمائدد،        

  واندتمی چگونه  موجودی چندن .نهاید زدائی انسان خود، ههنوع از راحتی، این به

  خون  فهم لا  در را، خویش بودن انسان  ه دود، غرق شحُوَتَ در  حد، این تا

        ند. جستجو ی ههچون خوداحساس رپُ و  زند  موجودی دکنجة و و شتار

 دعور و بدنش و تفکر نوع این .دد  عوض  ه ندس   زمانه این ،دوس  عزیزم       

 ههة ،ها فههی و ج ها طلبی زیاد   سایة در  ه اس ، آدمها ما یک بار مصرفِ 

 د ه ند توجه خوب  ظریف نکتة  این به  .اس  خود رد  جهل قربانی را خود

 بردگی هب هایش، خالقد  درسایة را او امروز، انسان  ندافتة دعورتوسعه !  گویممی

 .اس  خودگرفته

 تیلّقِ واکتشافاتِ واختراعات آوردها دست که ام باور رسیده این به عمیقا      

 .است   هارکرده  را، بیشعور کثرتی جهان، در خردمند

  ه محار ن دادتن دوس  از توانمنهی  ه نابخردیهاس ،  ههدن فهم به من         

دوس  من ! من  .اس  ورزیدن وعشق دادتن دوس  عالم، این در من ناجی تنها

 سداس  یبستر هم به را خود اگر  ه نگرانم،من  نه عشق باز .  ؛عشق ورزم

 .  نمتقوی   را  ما خوئی  ند رّدَ و  رار دَ ،انسانی لا  فهم جای به ،درآورم

 تا  ام، زد  خدش بار  هزاران  را، جانم باغ  ای، غنچه  فهم زحه  در عهری اس 
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  بسدار را دها  ه باور ن، . یابد رویش مجال جانم باغ در خاری  ندهم،  اجاز 

 خود خود،  زنانگی ظریف لطاف  این  با اید، توانسته چگونه  ه  نممی ستایش

 و واندد،تمی  چگونه دها  ندد. حفظ  پدشه سداس  گان زنازاد   این بازی  در را

 خود بودن  زن ،لطاف  آن، در نار و . دهدد سواری خود در  هادرد  ههه این به

  .دد خواهدن  دگرگون بشر نوع  حهاق  اس ، باقی  جهان  تا  . ندد تدهار  ندز،  را

 آال و ابزار و  دود،می  دگرگون لباسشان  نوع فق   تاریخ،  جالدان  و سالخان

 اس  سال هزار  01  من عهر  .بود وخواهند اند بود  ههدشه اینان .هایشان قتاله

 ، من جان در بشر، نوع ارسالةزه د  تاریخ اویم، در  ه سنی این نه  ،دوس  من

 هةه .ندس  من حقدقی سن  ام، درآن نشسته من  ه سن، این .اس  واءگزید ما

 .... اس  نشسته من در  ه اس   الن درد این از نادی  ندز، من رنج

>< 

 ...         222خن س

 هنر،  اند، داد  جای تجسهی هنرهای  زمرة در را، پالن خداطی  ه جائی در       

 نکب  از را،و ت و من  ه لهیعِ تا اس ، گشته دبده بدشتر  ود انه بازی خاک به

   املة اخت  پایانِ تا ام، گرفته تصهدم .دهد نجا  بشری سوز خانهان ةسال هزار د 

 ایهان هنری هدچ بودن دیجِ به ماندة این سرزمدن، طویله در گودانِ دراز ههة

  نداورم.
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 . هنرندس  عرضة جای اینجا 

 را، گان بزغالهِِ صو  سهفونی  ه جائی در 

    اند،  رد  انداز تندن دهر  های منار   بلندای در 

 . ماند نخواهد  الحان خوش  قناریان برای جائی 

   ، را افکار بندی جدر   ه سرزمدنی اس ، اینجا 

 .  اند نهاد  تهادا به بلورین های قفسه در

  ، را گدن زهرآ گزندگان و 

  ،  ها اندیشه ذبح برای 

 . اند  شدد  استخدام به ها اسکناس از حریری در

 ، را دادتن دوس  و را زیبائی ، اینجا

  ، را عشق و

  ، خور آدم هانه فقد نهورِ های طویله در

   ، دپشی پُر های سفر  در

 . نندمی تشویق خونِ آدمدان مکددنِ به
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 ...       222خن س

 تن قفس در را آدمها مطالب، بعضی  نودتن  با  ه اس  من دگرد این      

 چند با هاد معنی بی و شکخُ لحن .  نممی رسوایشان و شم ِگدرمی به خوددان،

 به . ند پنهان من از را دها دروغدن عالقة ماهد  تواندنهی مبتال عاطفی  لهة

 تادها د ،د محتاج ،یینو بازیچة به  امروزتان، درون و اس  رفته  نار ها نقاب نظر

 .تدهار ند دیگری قنداق در را

 انزم به رسواددن برای بادد، استواردد  دروغ مبانی بر  ه ایهرعاطفه        

 ار بیتب هندی آدم این ادو، ل نکندد.برای من نق « ادو» از اس . محتاج  وتاهی

 اروپا راهی  ند، مهدا مههال  خود برای پایگاهی نتوانس درهند  ه تبار؛

 دهارش به  ه اندوخ  ثروتی  ودن، ای عد  حهاق  پرتو در و دد، وآمریکا

 از نوق آ .نداد  نظدر دندا در هایش ماددن گو، لکسدون مههل این .رسدد نهی

 یازگرسنگ هند در ملتش آدم، ههدن و گف می سخن انسان دامخ ومقام معنوی 

 به سر بتواند فردی  ه ندستم من  سی گزید.نهی این آقا  َکِاما دهند؛می جان

 و  لها  اجدن دد  اند من جان من، معنوی  با  لها ، معانی . بگاارد من سر

 به حتی دوزم، می درهم را معانی و  لها  من زنم،نهی گر  هم به را معانی

 به  دن،دا پاسخ چرا ه، . ندس  پاسخ توان را هر سی ، ندز من نویسی فحادی

   اس . ندازمند دعوری  الن به من، قلم قدر 
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 :   بعد اما و         

 نآخری گفتن از توانمنهی قائل هستم، دها به  هاحترامی  ههة رغم علی        

 گهان نوسم می مرقومه این در  ه سخنان این.   نم داری خود دها به  سخنانم

 به جهتومی  نم تصور چندن ه قصد توهدن به دها را دارم. هرچند  ه نکندد

 واهددخ خودتان به به نوعی توهدن ندز را ها نودته این ، دارم از  ه دها دناختی

 ادتهد دوس  را ه من، سی بداندد. اس  مربوک خودتان به ندز این اما دانس ،

 دهم، چون قرار توهدن مورد توانمونهی  نم.نهی طرد خود از زمان؛ هدچ بادم

 سی  به توهدن .دودنهی راند  ازمن دیگر قرارگرف  من درون در چدزی وقتی

  ه هرگونه دها ولی . بود خواهد خودم به توهدن  دراصل دارم، دوستش  ه

 ها،د درآوردید،  جوالن به  را تصورتان  ندد و قضاو  مورد این در خواهددمی

 هاد . نددنهی  مطلب  فهم  پا، نو  ود ی بقدر  امور از خدلی فهم در گاهی

 نگیگرس زمان برای فق  را احساساتتان هستدد ه از ود انی دسته جزوآن

 دانممی.  خردتانمادرِ با گار ماند  ارتباک برای نه گدریدمی بکار وددرخوردن

 خودتان ای ائدد گرفته مسخر  به مرا  خانم .  گفتم چه  ه فههدد نهی ندز را ههدن

 بزرگ  ارخانة خود، من  ه اید خوش  رد  دل من  ردن مسخر  به  ؟ اگر را

 جایگاهتان اید، گرفته  مسخر  به را خودتان واگر  گانم، مسخر  تولدد

 خواهدمی سواد ورزید، عشق و دادتن دوس  . ندس  من چون در نار سی

  ندس بالل مزرعة  دادتن دوس  عزیز، خانم .خواهددعورمی و خواهدمی معرف 
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 به تنِو  ندد. راطی تانمعادقة خود دریفة اوقا  آن، های بوته سایة در دها  ه

 داندد،ب خوب را این. نهائدد مرطوب آن های برگ نسدم در را خودتان نشستة  تب

 .ندس  دشب ابلهی موجودی  ،  ند تن به دعور لباس تواندنهی   ه دادتنی دوس 

 .دنهودی دعو  خودتان عواطف با رقص به مرا بار هر دها و گفتم دها به بارها

 جز .ندیدم دردها هایتان وگفته خودتان از خودتان فهم برای  دردها ذوقی هدچ

 دشب فریبی ندز ههه احساس  ه و پایه بی عاطفی نغها  و  لها  با بازی

 کریف بضاع  بی جهاع   آن .ندارید فههی هدچ ؛خود خرد درمان به نبودند،دها

 نت مهندسی در  ه هستند پودالی آدمهای خورند،می را دها هوی   فریب  ه

 دد،آفرینش هست تهام سکس الهة دها  ه  نند،می وگهان . اند دد  حبس  دها

. ندد  تفریق وآن این درآغوش را خود عاطفی دخصد  تا اید دید  تعلدم دها

 بیطبد هدچ  ه اند، دد  چر دن و ضخدم آنقدر دها، درون های دروغ متاسفانه

 مودُ گودان دراز آن من  ه  بداندد  عزیز، خانم .  ند درمان را دها تواندنهی

 .دوم انیقرب دها نازی تن در و دها فریب در  ه ، ندستم دها در نار های جنبانک

 راحتی این به توانددنهی و عبور ندد توانددنهی راحتی این به دعورمن ازفدلتر دها

 دترینب به درامتحانا ، بار وهر  ردم امتحان بسدار را دها .دوید مستقر من در

 های بازی من، تن در ورزیدن عشق و دادتن دوس . ددید مردود مهکن ددوة

 اقدام آنها  ردن مال لگد به سروپائی بی هر  ه خانم ندس  عاطفی مفتضح و خام

 هن اس  اصول من چون انسانی  جان در  عاطفی، تعلقا  و دادتن دوس  . ند

 فرقی هچ  ه.بکندد  تواندد نهی فهم را واژ  دو این مدان فرق گا  هدچ دها اثاث،
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 ار دها داید تا  گفتم دها به را واژ  این بارها . اثاث اس  و اصول مدان اس 

 ولمشغ خودتان درون بدهار یابوی دادن آب به مدام دها اما .  نم خودتان متوجه

 مراقب  ندد،می ارسال منفی انرژی دارید دها  خانم گفتم دها به روزی .... بودید

 نه مخواهمی توضدح من خانم .امور ردید توجبه به دروع دها...باددد خودتان

 می دمخور انسانی  با من . ندارد جایگاهی توجده من خرد و من درذهن. توجده

 اوهام رد ددن گرفتار دلدل به دها اما.... اس   رد  فهم را دادن توضدح  ه دوم

 وق  لی  . ندارید و ندادتدد فههی  لها  این فهم به هایتان، بدهاری و درونتان

 دها ه  دریغ اما . بکنم خودتان متوجه را دها داید  ردم سعی . ردید تلف مرا

 تانخود  لها ، با   ردن بازی  با  و اید مغروق دد  خودتان  بدهودگدهای  در

 بدهارِ  اطفعو دربند هستدد ه بدهاری دها .اید گرفتار رد  خودتان، فریب در را

 گونهآن چنانی واین های انرژی و یوگا و ذِن  از  ه  سی !!   اید ماند  خود

 ادتهد فهم خود های گفته فهم به باید نخودی قدر به الاقل راند،می سخن مههال 

 من  بشود؟ چه  ه اید  رد  جه  خودتان دور  به را آدمِ مههل مشتی.  بادد

 تا اید  رد  جه  را اینها .اید  رد  جه  خودتان دور چرا را ها این دها  دانمنهی

 سر من ددباد گونهاین توانددنهی من با اما .برساند خوراک درونتان های بدهاری به

 مخواست  ه زمان هر  ه ندستم دها مثل من . نممی جدا تنش از  را بدهاری هر

 هال  هوی  بند ،.   نم آن جایگزین نو محصولی و بدندازم  بدور  را  عالئقم

 ورش غوطه هر سی فاضالب در  ه ام، نکرد  پددا سرگار ازگنداب را، خود

 گنداب نه هستی، وسع  به خواهدمی اقدانوسی من، خرد و من، فهم تن پا ی . نم
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 .ارندند  فهم درازگودی قاعدة به خود فهم در  ه.تعفن و اوباش از پر ای بر ه

 از و ،  نددمی فرو من دردعور وعرفان وعشق دادتن، دوس  دعار بدهود  ، دها

 یا ،زِرّ از وآن گوئددمی من با خود ی معنا بی و واهی وگا  ساخته خود مشکال 

 ،بدهارتان را در نارمن مستقر نهائدد  تا خودِ ، نددمی مهدا خود جان برای  سپری

بروید  .ندد  گرفتار خودتان عاطفی  لوندی فریبِ  در اطرافدان  بقدة مانند ندز ومرا

اوقا   ایدتا د چون خود فرو ندد؛  مبار تان را درمستراح بسترآل  نوازانی وسر

 طَبَق در را، خود درون معنوی  ههة  ه را موجه جلو  دهدد. سیخود   گندیدة

 گا پدش در را، خویش عدند  تواندمی چگونه .گاارد می دادتن دوس  اخالص

 قدقیح فهم به اورا،  ه ابزای اس ، نها دعورفرد،  بلوغ نهاید؟ تقطد   معشوق

 هندس ،   ودک سلدقة ابزار دادتن، دوس . ندمی هدای   دادتن، دوس 

    شدمی نظم گا  ، به اورا،گه حوصلة

 هدادت ازآن در ی  ه  نددنهی فهم را معنا اصال دوها گوید،می چه دوها           

 را انخودت چرا .بودید   رد  فهم حاال تا بداندد،  خواسووتددمی اگر چون .بادوودد

   ؟   نددمی قربانی خودتان  اری ندانم در الف

 تا بودم  رد  وضووب  حفظ روزهائی  چندن برای  را دووها مطالب ههة من        

 به ار دها  داید  تا بازگردانم خودتان به را دها های نودته و را دها جهلة مگرهر

 من از تواصووال گوئی؟می یاو   چرا خوردوودد  دام  ؟ نفوذ  دام.وادارد فکر

 یب و مههل های نودووته آن جز .نکند  یا  ند نفوذ تو در  ه ای نخواند  چدزی
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 خوراک ترا بدهار نفس  ه  ردممی ارسوووال برایتان عهد به اسووواس  ه پوایه

 طفل  فرسووتادم دووها  برای  ه آخری مطلب ههدن با ارتباک در حتی .رسوواندمی

 به  با  گونهچ ببدندد تا .بخواندد دق  با  را خودتان عاطفی عادووقانه  لها   ندد،

 ندد  هضووم  درخودتان مرا  خواسووتددمی ،  لها  این  با  خودتان  گرفتن بازی

 عواطف ها.  ود انه خامی در نه  ام دد  هضم  الن درخردی من!  عزیز خانم.

 ردمخِ  ددة هضم من .  ند هضم مرا  تواندنهی اساس و بی پایه و و ود انه خام

 جایگاهم از مرا تواندنهی خِرد، پشوووتوانة بدون و بدهود   لها  مههال ، نه

 اننه من در خِردی  ه فهم برای زمان دووهاهدچ  ندد. فهم خوب را این .بجنباند

 وق  تهام  ندسوو  بدش دروغی هایتان گفته ههة نگاادووتدد  وق  اسوو ،  دوود 

 اب دناسدد، نهی مرا اصال دها. اس  دد  آن این با  عاطفی مههال  صرف ،دوها

 در اصال ؟  نم سئوال دها از خواهممی بشناسدد. تواندد نهی دارید  ه دخصدتی

 دووها با خصوووص آن در من تا  نهودید؟ سووئوالی من از حاال تا امری خصوووص

 را مضامدنی دوها، به ارتباطی هر در مدام بودم من خود این ؟ بادوم گفته سوخنی

 حقدق  هب را دووها دوواید تا . گفتممی بدهود  وچه  گفتممی دووها با و بهانه  رد 

 انمبشناس دها به  را خود  ردم سعی مدام  ه بودم من این ؟  نم متوجه خودتان

 اب ت فهم و  خواندن به را دها اس   ه بود  این بر من تالش تهام اول، روز از.

 ههوار  دوها اما .ندهدد دادوتن دوسو  دوعار بدهود  تا . نم هدای   ها نودوته و

 ندد  تحهل مرا توانددنهی دها .اید آورد  در صدا به من برای را، خود تهی طبل

 به دووها، چون هزاران ندسوو ،  ه ای سوواد  ار من،ک چون انسووانی تحهل . خانم
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 دوزانو من در نار دووها، چون ها د  .نخواهنددادوو   مجالی من از ای قطر  فهم

 درحبس خود، جان درطویله  قاطری ههچون  من فهم برای هنوز و نشوودنند می

 بمرت گادووته، ما  یک درتهام .برسووند خوددووان فهم به توانندنهی و اند، ماند 

 در انگار . بکندد ازمن سئوالی ویا   رابخواندد دود  نودوته مطالب  ه .بودم منتظر

 زندان در دووها  اسوو ، نشوود   تعبده  ردن سووئوال برای دووعوری هدچ دووها مغز

 دووها فهم . ندد فهم را غدرخودتان توانددنهی  ه اید دوود  گرفتار چنان  خودتان

 برای یخورا   اطرافدانتان، از بتواندد  ه  گدرد،می دووکل زمانی ازغدرخودتان،

 بایدن اصووال و بنوسوودم  دروغ به توانمنهی من   ندد.  سووب خود عاطفة ودک

  سووی درمسووتراح را خود  ه ام، زحه  نکشوودد  خود برای عهری .من بنویسووم

د وگن  می  نم،  فهم  خوب  را دروغگویان و را دروغ  اما .  نم چون تو، تخلده

 دووعارهای و  نندمی زندگی من در نار  ه  سووانی اسوو ، برای رسوووائی این

  نمیم فهم خوب بسدار را دروغگویان من . نندمی پرتاب من طرف به بدشوعور

 دووریک را، ندرنگی  انسوواندم؛ جان احسوواس در و دووفافم بسوودار خود  ه چرا ،

 من.  همد فریب ها، فریب بسووتر دیگران، مانند به را خود تا ، ام ونکرد   نمنهی

 . اران را وفریب دناسم می را فریب

 ادتانی  حتها   ندد؟می ارسال من به منفی انرژی دوها  گفتم، هسو  یادتان        

 .تمتوهس  برای و توام با ههدشه گویم، منمی  ه چه بفههی امروز ؟ داید هسو 

 .ددباد  رد  فهم درخودتان من، فهم از قبل را، خودتان فهم   ه این به مشوروک
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 وسووو د حقدق  . ندد فهم مرا توانددنهی گا  هدچ نکندد، فهم را خودتان اگر

  ه ردم  تندی دها با . را دادتن دوس   نهایش گاادتن به نه  بداموز، را دادتن

 واگرنبدهم.  ار جوابتان استوار تا بگوئدد  سوف   من با .بکنم تندی  بودم مجبور

ی تو ، ه به هدچ  س نداز  به  نه   ه مرا. ندد پاک  من از را خودتان  خواسووتدد

 ندس . 

>< 

        ...222خن س

کر ف  ددهنانش دکس  برای ابزاری به هنوز  ه موجودی جناب عرفان باز،        

 باددد، یرّدَ موجودی باید دها . ند دفن را خود درون درّیا  نتوانسته،  ند،می

 دها منظور اصال من  دهد،می آزار بسدار مرا  ه هس  چدزی دها ونگا  درچهر 

 مدرسدن ینتر اساسی از یکی  طبدع ،  ه بداندد .  نکردم فهم هایتان نودته از را

 اگمر خویشتن دها  نممی تصور اس . انسان خود از انسان فهم برای ها، عارفانه

 برد  ودس ددهنانم دکس  برای طبدع  قانون از ههدشه من : اید نودته اید.  رد 

 گرا .جناب قدار  بند  ار چه ددهن به  را؛ وارسته انسوان  چه؟ یعنی معنا این .ام

 ددووهن دادووتن فهم به زمان هدچ ؛بادوود ندادووته حضووور یرّدووَ  دووها درون در

 قح در و  ندد لطف  دووناسوودد.می ددووهنی  ه دارید دووری پس  .رسووددیدنهی

 تصووور یقدن مرز، این تا را خود ذهن در موجود مههال  . نهائدد مرحهتی ،خود

 یرناپا امکان دووها، دووهارا در تغددر دووها، سوون سوونوا   ه دارم، ایهان .نفرمائدد
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 ار دها  هستدد، خود درون منفی  گهشدة جسوتجوی در هنوز دوها . اسو   رد 

 گم دّرِخَ  حلقة به را، دها باطلی، را  هدچ بداندد اما .ندس  خدرّا  به فههی  هنوز،

 نذه فهم  برای  بدانا  گوهر بار دها ،  رد.  نخواهد هدای  خودتان درون ددة

عقرب  ندش به نه مرا  عزیز، دوووالده خواصووم، جهاع  از من . اسوو  عوام ذلدل

 هادوو جنس از بدشووتر من ابلق، ازالبسووة پودووی به نه و  اسوو ، ماند  ترس مجال

 آخرعهری، ودراین بروید . عقرب تاندش ترسممی  دَر،  ردة گم خود جهاع ،

 .هی دودن  تنبان  فاطی جانتان، برای مههال  این  .خود پددا ندد خدّرِ درون ندهة

با این   . ندسوو بدش حدضووی  هنة  دووود،نهی تعبده او بر   هر،  ِش  ه تنبانی

دام رد دختران وزنان معصوم را، مههال  به اصطالح عرفانی بی پایه اساس خود،

انه متاسووف ادووتنی ،وسوو  داین موجودا  عزیز ود نکندد.  قربانی ، خود  فریب

 دشعورب  دها  نند.الل و پر احساس قربانی میار  خود را برای یافتن مکانی زههو

خود  ندا  ته را  قربانی  آنان  خود، عرفان گرفتة  رنگ   این خزعبال   با   بدر،

 ه  ،در  طول  تاریخ  ازحقوق انساندشان مظلوم،  ه  به  هال  درد این قشر نکندد.

 بر درد بی درمان اینان،  پامال دد  اس  ،  ردههه ندز به توس   جانورانی به نام مَ

  ند .  فای  می

>< 

    ...       222خن س
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 حریم . گوید نهی مههل ،  ندمی فهم را فلسفه  ه  سی من، قانونی فرزندِ       

 دشعوری ب ستارِدَ .ندس   توئی  چون  ترحهاق سَاَ  جوالنگا  ، دیگران خصوصی

 برای اگرسووخنی .اند نار رد  را، خواران الدووه احشوواء  ن، ه پهن جائی ، را

 ،توئی چون  ه ندس ، جائی جا، این  .مگاار مایه  خود  زِریّا  از نداری، عرضه

 ا،ر   لهات   ترقص  و !  برو .  ند دعو   صوودا به  را، خویش  ماتح  زنگولة

 دزت به  را، پهن  پُر  درآخورِ درازگودووانِ دوواید،   ه انداز ن، تندن ای درطویله

 نهی توان  با وعد  های بدهود  انسووان را ، دووعور  تقوی   . ند ترغدب  اندازی

ر اگ باد. توخود . پادادوتی  ه  ه خدا می خواهد به من بدهد ارزانی پرورش داد

رسنه گ چشومِ تا ادوکِ به او بفرمائدد، او فهم می  ندد، در ارراسوتی و درسوتی 

 ه طعهة  ر سووان می دوووند  زخم جان طفالن گرسوونه را، گان و دردمندان و

مدلدون  22 ه  مرحه  فرمایند؛ بهشتی  را   من، وعدة به  نهی خواهد  چار   ند.

دووها مههل گویان،  بروید و این  ن منتظر بند  هسووتند.آ آل  تناسوولی حوریان در

رخاک تا داید رنج د  از زیر تن خود جه   ندد ، بسوتر مدلدونی آل  تناسلی را، 

 بدشتر فهم  ندد.   ماندنِ انسانها را

>< 

 ...            222خنس

 دد. رخواهدت سرخ دعارها ناز تر ندم، لفتی را دعورعاطفی سبزینة چه هر       
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 هب  لَچَری،  هدچ درخاک، ورزی عشق تخم  ه . نندنهی دلَبّا را دادتن دوسو  

 . نشدند نهی بلوغ

 ند می خالصه دادتن دوس  طَبَق در را خود درون معنوی  ههة  ه  سی         

 عنوی م بلوغ . نهاید تقطد  معشوق پدشوگا  در را خویش جسوم تواندمی چگونه

.  ند می هدای  دادووتن دوسوو  حقدقی فهم به ترا  ه ابزای اسوو   تنها دووعور،

 .   ند منظم را حوصله  ه ندس   ود انه سلدقة دادتن دوس 

 بوستانِ در  اس ، به سپددی  نشسته ؛فرهدختگان برسرِ موئی  ه دوس  من ،        

 دنبالِ به  ه آنان ههة. نشووسوو  نخواهد بار به  جوانی، هدچ خوردة دووخم  تاز 

 رد   فهم  را معرف  گلزار به ورود دعورِ  ه باید  هستند،  ها واژ  عریان معانی

 .   داندمی گرفته گُر های دعله  را، خُشک  ُندة بهاءِ بداندد ه  .بادند

   مال نهد:  لَبّاد

  گی فرمایه و پستی  ثدف ، آدم:  لَچَر

>< 

 ...     222خن س

  ه انی س هستند و،   نندمی خود قربانی را خدا  ه  سوانی فرزندم! هسوتند     

  خرد در را خود بدشوعورِ  دوعارهای  ه آنان ههة  اند.  رد  خدا قربانی  را؛ خود
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 ن،پاال  خداطی  به هسووتند ه مههلی  دووعارگویان . دهندمی پرورش خود بالغ نا

 .    دارند  هال به رغبتی

زمدوة برای خوردن ا  ددطان به آدم وحوا؛ ومحب ِ غدر قابل باور این تشویق؛           

 قابل تعهق اس . متون ادیان  حقدقتا در درختی  ه درخ  دانائی نام دادته،

درمتون تاریخ ادیان وددوة طردآدم  توس  آدم وحوا، خوردن مدوة آن درخ ،

تناقضا  قابل تعهق ،در رابطه با دکل نگرش اهلل و یهو   یکی از بهش ، وحوا از

ای به خوردن مدو  وآدم را، حوا ددطان، نام خود اس .و گاد ، به نوع مخلوق انسان 

هو  ی چگونه وچرا، درخ  مهنوعه دانائی بود اس . نظرخالق،  ه از تشویق  رد،

 ه دادته اس ، خوردن مدوة درختی باز از را آفریدة خود الوهه و یا گاد،یا و اهلل و

سعه موجودی راتو وردع تواند رد  اس . وقتی دانائی میاورا به دانائی هدای  می

 ن ازخورد وقتی داد.فرمان به مهنوعد  می چندن مههی، باید به توسعة، چرا دهد،

 ق را؛چراخال  ارگر دود، ورش خرد مخلوقی نوپا،پردر توانسته،مدوة درختی می

 ازچنان درختی می توانسته، مخلوقِ اورا طبدعتا خوردن حکم من  برآن بود  اس .

به فههی معقول  اورا تواند ودنی می ا ددن موجودی ازره از ودنی برهاند.

رخود قرار هتا هرچه بدشتر، برخالق خود فهم یابد. و اورا بدشترمورد مِ هدای   ند.

 باز و به دانائی فههی دادته بادد؟  مخلوق او، تا خالق  نهی خواسته، اماچرا دهد.

از دانائی، برای توسعة خرد آن  سردار چرا، ددطان  در تالش توسعة این دعورِ
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) دیکتاتورها تنها عناصری هستند  ه  ودن بودنِ پدروان مخلوق بود  اس   ؟ 

 خود را دوس  تر دارند (

خالق، به منزل  آفرینش آدم وحوا توجه دادته اس ،  از ددطان بهتر گوئی،         

و حوا  لی آدمتعا ازخالق، طالب ردد عقالنی و آن خالق. گوئی ددطان بدشتر تا

 بود  تا خالق این موجود . 

 ما،ا دارد، در ودنی دوس  تر را مخلوق خود دود ه خالقی،این چگونه می        

به نام ددطان، ه خود ندز مخلوقی بدش ندس ، مخلوقِ  ههان خالق را،  غدری،

و د، تا خالق آن نظر قرار داد  اس  دبدشتر مَ  را او و رام  دعورِ دوس  تر دارد.

 موجود . 

 موجودی گادته از ههة این معانی ؛ این بخش ازمعنا قابل توجه اس   ه :        

ب به خاطر فری غضب قرارگرفتن ازطرف خالق خود، مورد از به نام ددطان بعد

زاین ا وخالق،  رد  اس . ه برعلده خالق خود توطعه نهاید.دربهش  چه می آدم،

ددطان  به نام رفتار مخلوق خود القی اس ،  ه ازاین چه خ دانسته.توطعه هدچ نهی

 ود،دمطل  میو هنگامی  .، تا این حد، بی خبرماند  اس در ارتباک با آدم و حوا

وفریب ، د نتنبده وطرد می ندز، فریب خورد  را بعد از ارگادته اس .  ه  ار

) جالب تر این  ه ههدن  خالق قرنها بعد؛ بر  دهند  را صاحب  رام  می نهاید.

نجاب  اعالم ، ؛ به مانندههان مطرودانِ از بهش  خود  ه  بر روی زمدن  بودند 
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د  ها مورد دیگر در قرآن آیه نازل می  نند ) اعهال و معجزا  وعایشه زن محهد، 

 ؟ن در بهش  آن خدا چه می  رد  اس به راستی ددطا موسی و عدسی بهاند (  

ی فریب دهد. نقص آفرینش تا برگزید  ای بشر نام را،  ه مورد دوق خالق بود ،

 اس .  رد ، به جان قبولچه بود  اس ، ه فریب ددطان را این مخلوق بشرنام،

ریب ف چگونه بود  اس   ه اورا مستعد خلوق،لق این مَنقص خالق درخَ طرفی، واز

 خوردن آفرید  اس  ؟

 داد  اند، ه ددطان نام  این چه خالقی اس   ه در فهم اعهال مخلوق خود،        

برد و می برد  .؟و این موجود، غضب ددة عجز به سر می در نادانی و این حد تا

دین یهو   ، ه بنا به گفتة متولدانبه راحتی به بهش  آن خالق چگونه، ددطان نام،

اس  ، وارد دد ، و  ة اوبه  هال رسدد مختص خلصان و مخلصان و گاد،  و اهلل

ادیان  با متولدان البته اگر این سئوالهارا، به گش  وگاار مشغول بود  اس ؟ 

به دها  ابراهدهی مطرح  ندد، حَلق دها را با مههال  خود، جِرخواهند داد، و

آن دررا به فضولی  الهی اس ، و بشر اسرار از ، انیخواهند گف  ،  ه این مع

ان وهزار واقف اس . این امر تهان دد ، بر خالق، دس ، ه فق  خودمجالی ن

 وزبانِ مشد  و قضا و قدر و تقدیر  با صدها دستور  را دها ردِوخِ مههل دیگر،

 از  تب مههل خود، تارعنکبوتی درجان و .مصلح   به بدراهه خواهند  شاند

ور  صنهای ، در در و را درخودتان حبس  نند. دها تندد، تا دها خواهند دعورِ
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نظام هستی واهلل و  به جرم  فرورزی و دخال  در عدم پایرش دها، دها را، 

 یهو  تکفدر، وحکم مرتدی دها را به امضاء خواهند  شدد. 

ئهی حضوردا  قرآن و تب ادیان ابراهدهی، یکی از غریب ترین مضامدن در         

ر   ر بحضور پ یل مار،. ه در دهابرای فریب آدم و حوا دربهش  اس  ددطان،

 ارزانی دادته اس  .  را به بشر، خود

صالحان و  طبق مضامدن ادیان ابراهدهی، بهش ، ماوای برگزید  گان و         

د  برای فریب برگزی چندن مکانی، دائهی ددطان در ، حضورن اس وارسته گا

تون به م درصورتی  ه طبق تواند دادته بادد ؟چه تعریفی می ترین مخلوق خالق،

 درنخستدن اصطالح مقدسِ ههان ادیان، ددطان، به خاطر سجد  نکردن به آدم،

 قبل،از نافرمانی ازخالق خود، به خاطر و ازدرگا  اهلل طرد دد  بود. ؛روزخلق  آدم

بار  سَر از یهش  در آورد   . چگونه یه یکبرای ههدشه راند  دد  ازمحضر خالق ،

دگر بار  چگونه می توانسته در بهش ،  . موجود مطرودی چون ددطان،اس 

 حضور دادته بادد .

اگر آن بهش  را ددطان ندز بعد ازطرد خود از پدشگا  اهلل، فهم  رد  اس ،        

هچنان از ه علی رغم تبلدغا  متولدان ادیان ابراهدهی، پایرف ، ه ددطان ندز باید

ه  ما نوع تعلدهاتی  ه ادیان ب این معنا، با و مقربدن درگا  آن اهلل و یهو  می بادد.

 مغایر  دارد .   نند بسدارتحهدل می
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م وحوا به با آد یا عربی، و اصال این ددطان چگونه می توانسته به زبان عبری،       

ستی  ه باحقایق ه سخن بنشدند ؟ در جائی  ه  برای خِرد یک محقق واق  بدن،

خواهد ماند. درجائی  ه نقطه گااری این سئوال ههوار  بی جواب  سر و ار دارد،

وپدداش  خود به هزار و چهارصدسال قبل باز می گردد، حروف زبان عرب،  بر

چگونه  رسد،چهار هزار سال قبل می به حدود سه تا زبان عبری وعرب وسامی،

به  ،هاها و اسطور افسانه ازآخور برای خردی توسعه یافته، مههال  را تا دودمی

فریب درحلق جهاع  پر  قنداقی از در و عقالنی ترخدص  رد، عنوان یک اصل

 ةاز هن مدام، خویش، خواندنانسان با  ه،از سانی درحدرتم، برد. فرو دعور

به من  یکی  نند.ادیان لباس پلوخوری خود را، خداطی می دین و متولدان  حدضِ

  با آدم و حوا  حرف می زد  اس .  بگوید ه ددطان، به چه زبانی،

 .داما احمق ازدنیا می رون نادان به دنیا می آیند،  ،آدمها که درد، دریغ و      

>< 

 ...        221خن س

 ودةکسی که جانش آل رد نیست.خِ شععارگویان را، هی  شععوری به کسبِ      

 نخواهد کرد . را فهم  داشتن خرد ، لذتدادن شده است  شعار

>< 
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 ...   220خن س

 خود ماهد  را، به  سی انتقال دهم  ه سنجدد  سخنان  ه اند آموخته من به      

 خود حدودم عهر  ه وآموختم(  نیست ابله الیق شایسته سخنان)   ندمی فهم را

 قدنی  ند، فهم را خود تواندنهی  ه  سی نکنم. صرف درازگودوان درتدهار را،

 یک دوودرسووهاور . ند فهم تواهدنهی  س؛ وهدچ معنا را هدچ بادوودد ه دادووته

 ارش این اسو   ه آب داغ را از داخل ادکم  دربهترین حال  مهکن؛ طالیی؛

هی ن با مضامدنِ اخالقی؛  بَزک  ردن جنایا  دین، سهاور به بدرون هدای   ند. 

دروسِ حوز  هووای  سووورپوش بگوواارد.  خوودایووان را؛  فجووای  هولنوواک توانوود 

 ادیان؛ متولدان می توان فرو رد.  حلق علم، در شند  ترین سهی اس   ه ادیان؛ ُ

دم تا نتوان تار دها  نند، مشووغول  را ما سووعی دارند، ایجابِ امور غل ، باایجاد و

 آن گونه  ه هستند فهم  ندم. ؛در نور دعور را؛ دکلِ حقدقی ادکال ،

>< 

 ...       222خن س

 خود بدشوعور هوی   ه زمانی تا انسوانها، نه  ه آدمها : گف  می بزرگم پدر      

 تندهس فرمودند،می و دد. نخواهد آدکار بالهتشان، ماهد  پُر اند، نکرد  را، قی

 یقین  .دگدرین یار محتاج  بادووند، یادگدری  مشووتاق این  ه از قبل  ه،  سووانی

 زمان  هی بود، فهمی  قصععابان، ق دارة   تیغِ  زخمِ بُرّانی به  را گاو اگر که دارم

 .گذاشت سالخ نمی اختیار در را خود پستانِ
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باورهائی اس   ه سخ ،  ههه نادی از رنج ناتهام آدمدان در این  رة خا ی،     

 .باورهای خود را   باور  رد  اند،

 واسطور  ها،  و تواند بدون متوسول دودن به افسانه هاهدچ دینِ آسوهانی نهی     

جه جلو  دادنِ مفاهدم ادیان ابراهدهی، با مو احکام خود را ماندگار ند. دووهشوودر،

درخِردِ  خود را، ههوار  حضور غدرعقالنی، ه ریشه درتربد ِ اخالقِ عوام دارد، 

آورد  دد ،  مکانی نامرئی؛ جهعی تود  های جاهل، با روای  افسانه هایی  ه از

تحهدل مبانی  تابهای دسووو  نویس  در و تقدس آسووهانی خود را جار می زند.

قربوانی توجده ها  غدرعقالنی خویش  طول تواریخ،در  جوان آدمدوان را، خود،

اسووطور  های ملل، اخالق  و هم آمدختنِ افسووانه ها  در با  ههة ادیان،   رد  اند .

ی خردِ تعال  مگر،  تا  تبا   رد  اند،  در منجالب احکام خود، تجربی نوع بشررا،

تا امروز  د.ندرسدر تکامل، اجدر احکامِ تقدس گرفتة خویش   انسانها را، پویای 

 تبدیل رمگ اسوو ،   نکرد   هدچ بشووری  جوام    تعالی برای  مبانی تبلدغی ادیان،

 تددنِپرس  برای  یافته، تقدس  احکامی  به   افسانه های خودآن ملل، و  اسطور  ها

 از ادیان، متولدان   خود روای    به  وه ههوةآن  توابهوا ندز، خود آن تود  هوا.

بان به ز جز، دد  اس . ه امکان  روای   تقدس آنان ندز،نازل  آسوهانی نامرئی،

ا ب  عبرانی وعرب زبان،  این خالقِ  تکلم ندسوو ، قابل    عبری و عربی و سووامی،

ه احکام ب تحهدل  تب خود، تصووهدم گرفته اسوو ، تا ههة نبوغ آفرینشِ خود را،

آن  اند ،درم این مدوان، در و بزنود. خود، جوار مخلوقوا    الیتغدر خود ، برای
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  ه   نند،می دید تر آسهانی   سوفاردوا    این  فهمِ   در   ه   هسوتند،  سوانی 

ان ارتداد، به دس  متولدان هه  به جرمِ به حکمِ ههان  تاب ها ، ،باید عنداالقتضاء

 دو ران مرگ بنودند.   احکام،

>< 

 ...        222خن س

 آدمی درجان دل، ن ف س  بدون   ای نغمه   هی  : گفت می بزرگم  پدر      

 به  راه لیعق وهی  .عقل، مزینش کنی جامة  به  که آن به  مشروط نشعیند، نمی

 راگ   فرمودند :و می. باشععد درطریق دل،  قایق  به  مگر  کشععد،نمی  سععاحل

 ستد  از  را،  ها زیبائی فهم  عمق لذت  نکنیم، فهم را پدیده هر های درسعتی

 .  خواهیم داد

  ایند.ه درد قطعی درمانگر  ها درسععتی  اما هسععتند، بخش لذت ها،  زیبائی       

 که یلذت  ها، درسععتی قرین ها، زیبائی و شععد،  زیبایها اجین ، درسععتی وقتی

 غرق خود رادرآفرینش آدمی جان همة  گلی، چتر همچون شععود،می حاصععل

 .کندمی

  هی گشععتی، نائل  خود، درون های درسععتی فهم به   روزی، اگر فرزند،         

 را، ردخِ درگه  داورانِ که .ماند نخواهد  مجالی  تو،  قلب  تسخیر به  را زیبائی

 .نیست حکم صدور به میلی، ها، درستی فهم به جز

>< 
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 ...        222خن س

 ولی تا بادم داد  اجاز  و  مجوز؛  سی به  ه ندارم یاد به دوسو  من !  من       

 چه  فرمائدد، می دووها  ه چدسوو  مههل سووخنان این  بادوود. زمدن من در نعه 

 رمنمگ  .بشود من نعه  ولی بداید دوها قول به یکی  ه اسو  داد  اجاز   سوی

 . بهر  بی انسانی ازدعور  یا  صغدرم

 دخو انسووانی منزل  و خود دردووعور اگر سووی .ندارم  احتداجی قدّم به من        

 را ودخ انسانی منزل  تا من خلق دود  ام ،  .برگزیند قدّهی و برود،  دارد مشوکل

 . هر سی و هرمکتبی  به وابستة بدون هم آن  نم، فهم  خردم پرتو در

 د.بادوو تواند دادووتهنهی و .ندارد رجحان دیگری بر هسووتی در انسووانی هدچ        

 ردانم و زنان بستر در و  ندمی مزاج  دف  و  رودمی  دووئی دسو  به  ه  سوی

 و وگودوو  پوسوو  و خون وصوواحب دووودمی بدهار و  ندمی عرق و خوابدمی

 چه دارد، خود درجان را دیگر انسانهای تهام ودرد ، اس  خودِمن چون استخوان

 ضوال ف  ارخانة خود نم.  قدم  را او من تا  بادد  دادته  تواندمی  من بر مزیتی

 . ندس  محتاج نعهتی ولی هدچ به  من، تن سازی

 رسووتیپ بُ  با  ه اند،  رد  دووهاها امثال  و دووها با   اری  ندد فکر  هی       

 . اند  رد  تنگ  هایتان دردل جانتان را خدای  جای هایتان،
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 ب   .دجدیدن پرستان امام  سابق، پرستان بلهُ  ندارد. دم و داخ پرسوتی ب         

.  زند   تانب   پای در وچه بدفتی،  جامد بتان پای در چه .پرستی اس  ب  پرسوتی

. د ننهی فهم  را خدای جان خود  پرس ، ب  انسان  . اسو  پرسوتی ب   هردو،

 را ها عادقانه و زنددمی و له سرندز،  ادبدا  با  ه هسوتم دوها حال متاسوف جدا

خالی  من ذهن را، در زمان تواند امامنهی هم دها از بزرگتر و دوها.  نددمی فهم

 به د،نبادوو عقلی موازین براسوواس  ه دینی .ندسوو  بدخردی  دین من،  دین . ند

مرا  باله  حتم ،  به  اغنا  ند،  مرا  خرد  نتواند  دینی  ه  .ارزد نهی سگ لعن 

 دامن خواهد زد  .

 دداندمی آیا خواندد،می مهدی اورا و هسووتدد منتظرش دوها  ه را  سوی این       

 آدم س ا قرار آنقدر چقدرانسان اس ، مامور شتار طبق متون متولدان دینی ،  ه

  .برسد اسبش زانوی تا آدمدان خون بکشد ه

ین، همه را  قربانی ای خونارهدّبه ق  موجودی به خود اجازه دهد،   چرا باید     

 سازد،ب دانشگاه که آید نمی   چرااصعال    ،مهدی بزرگوار این .مکتب خود کند

بشر  ختی نوع بدببیماری و این همه ویرانی و  .بسازد کتابخانه بسازد، بیمارستان

، که نتر ای ومهم. کند علم ترویج و کند آباد را ویرانی شهرها  و .را درمان کند

های مغز  و .نماید  داوام  را دردمندان  و ، کند درمان  را ها بیشعععوری آدم

 مایند.سلیم عنایت فر دیوانه گان را عقلی .بیندیشد ای چاره را  ها آدم معیوب

و  ،ایدنمرحم مادران را درمان  نین های ناقص درو ج  گرسنگان را نانی برساند،

  خردِتکاملِ برای   این موجود، . فرماید  هدایت انسانیمان منصعب به مرا ترا و

ا خون آدم ه بکشد و تواند آدم می  تا   که آید می آید. آدمیان نمی آدمی و
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 ه اوک پدرانش کم کشععته اند،  چرا ؟ مگر برای چه و    جاری کند. بر زمین  را 

 انسانی  تمنزل  به  بالغانه  و بروید تمام کند. را   آنان ناتمام  خواهد،کارمی نیز

و  دارید ؛ رارق ستیه  درکجای الیتناهی کهکشان دراین که کنید، فکر خودتان

    جایگاه انسانی شما کجاست ؟

 فق   ،او خونندم   لدتر و  سه از ، ندم ذبح را اگرسورگوسفندی من، عزیز         

 انسان و گردد.می متوقف او تن در مابقی ،دود خواهد خارج تنش از یک و ندم 

 دشووترازب   نی، مثل حدوانا  ذبحش اگر،  دارد، تن در  ،پنچ  لدتر خون   بالغ   ه

  شته دبای انسان چقدر بفرمائدد تصور، دد نخواهد دف  تنش از ندهی از خون او،

روایا  این   اسوو  طبق  ه قرار اسووب این آقا برسوود. زانوی به خون تا دووود،

)گویی ههه امورِ دندا .ظاهر دوند  و عریان؛  با تنی  برهنة  آن هم  جهاع  ددعه،

امام  . بدون برهنگی قابل حل و فصوول ندسوو   وآخر  درمکتب جهاع ِ تشوود 

 اردد امکان چگونه دانمنهی من ( و  ون پتی ظهور می  ند زمالنشان هم ؛ برهنة

 ل جها پراز  ه خا ی،  رة این در را عدال   شووی وآدم  شووتار با بشووود  ه

 ،دووودمی آباد  رد ؟ مگر جهان را می دووود با  شووتار؛ مگر.   رد حا م  اسوو 

 مل  .مهندسووی  رد   شووتار قتل و  با را عدال  و جاهل، نادان   مشووتی درجه 

وتن  د،دووومی دووکسووته ورزان  خرد قلمِ وقتی . داد دووعور تعلدم باید را، بدشووعور

 ار، شووت با توانمی چگونه می پوسووانند، سووردابه ها  در وخرد فرهدخته گان را 

  ؟ آفرید عدال 
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 ر.د، نه قداره بندان بیشعودهمی نظم شعور،  با دسعتان به  قلم  را  عدالت        

 یرِشمیش نه خواهد، می ناب وخردی بالغ، شعوری عدالت،رسم درست کاری و 

 شوند.نمی سیر ریزی ازخون گاه هی  هک عربی، داغ

  عدال  آدمدان،  شووتار با  اسوو   ه دوود    تا امروز نودووته  تاریخ  جای         

 خِرد را، عدال  . بادد آن دومیّ ،نامرییاعهال این دخص   ه .دوودمی آفرید 

 عوام  برای  دین  اگر  .دووهشوودر  تدغ  تدزی  نه   ند،می  پاسووداری  و نگهبانی

و اگر  آنان را  در  نادانی  گرفتار کرده اسععت،  حد این  تا  چرا اسععت، آمده

 برای چرا . ومی دهد گیر خردمندان بعهبرای  آمعده اسععت چرا این قعدر 

ندارد  ،خود  چنتة در جوابی هی  ورزان، خرد پسند محکمه عقالنی و سئوالهای

همواره سئوالهای آنان را با قضاو قدر و مشیت وتقدیر و مصلحت ومهمالتی  و .

 و  تازیان؛  این   ه نکردم  فهم زمان هدچ  من  دهد.اینان پاسععم می  چون

 .  شندنهی دسو  آدمدان و شوتار ازخون امروز تا چرا تازیان، این نادان مریدان

 فریب دح این  تا  تابشان پرتو  در را اینان و ام مشام  ه اس  خون در لاتی چه

 هاود من  ه دندا این در امروز .دوندنهی  سدرآب خون ریختن از  ه اس ، داد 

 جهعی ءاستثنا بال ، هس   ش وآدم تروریس  چه هر ببدندد خوب هسوتدم درآن

 برای وچرا چرا جهاع  این .درآن جه  حضوووور دارد مسووولهوانوان  ثدری از

 هب انسان آیا گدرند ؟به  ف می برهنه خنجری هرهدفی و منظوری، و هرمقصوود

 من   بپودوواند؟  عهل  جامة خود انسووانی  اهداف به  تواندنهی  ریزی، خون غدر

 ویب اسععت، زده عدالت از د م  تازیان،  این مکتب در هرکس، چرا دانمنمی

 قبل دنیا، در مسععلمان جماعت این چرا .اسععت نموده لبریز را فضععا خون،
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 ولط در  ه اسو  ههدن برای .جویندمی سود ازشمشیر خود، ازخِرد ازاسعتفاده

 دوووند،می و اند دوود  گرفتار رنگ رنگ اسووتعهارهای درطناب ، ههدشووه تاریخ

 رد،خ از  استفاد  جای  به   ه  اس ، نادان  تودههای این خردی بی  ندز آن عل 

 ستداللا  .به  ف دادوته بادند دوهشودری ههدشوه دید  اند تا    ود ی تعلدم از

 و لبیمط خوراندن نه  راست،سع   بریدن مکتبش، هویت تعریف برای ، مسعلمان

 . ر انسانها  س  علومی به

 دمدانآ  شووتار او مشووق اولدن  بدایند، ندز مهدی بزرگوار این اینکه از قبل         

 نگا زند  تن از رتا سَ  اند، دد  در به خاک از  ه مردگانی توسو  آنهم اسو ،

 باید   من،  از بعد   درماند  نسوول  و من  ، را تبارم باله    تاوان  چرا . نند جدا

 نهادینه   آدمدان  ما  جان  در   ه مههلی اسوو ، تفکر چه این. بادوود  پاسووخگو

 ا،ر غدرخودی های انسوان از  ثدری خون عدالتی، هر اسوتقرار برای اند، ه  رد 

 ینید ؟ دین برای انسان یا اس  آمد  انسوان برای دین آیا ریخ ؟ باید  برخاک

 ، نم برای  خدایش گدرد،می قربانی  خود بقای برای انسووانها از عهری اسوو   ه

 در ندز  رام  دارید و  دادتدد ائی اندوخته اگر ،  ندد فکر  هی .ندسو   فهم  قابل

 را هاد  ههدشه تا برسم، فههی به ، فهم  فهمِ در تا  ندد دوریک خود های دادوته

 . بادم  دها ندزسپاسگزار

 به نام نوع بشوور، درجامعة من و تو وجود دارد،  خاصووی از گونة  بداندد ه،        

 قانونی وغدر قانونی سرزمدن  تهامی مواهب  عدن اسوتفاد  از  ه در آخوند، مال و
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 بخواهند   ه  زمان هر  دانند. نهی  قانون هدچ   اطاع  از  به ملزم  را  خود   من ،

نکرد  خود را توجده  رد  بادووند.  تا  ، اندازندن را به جان این مردم میخدایشووا

 شرب بدبختی   ومصائب و  این همه مراسمِ فجیع؛  دوسعت من   آن خدایی که،

انیش مهرب به عدل عدالت و می کند،  برگزار  در  زمین   این خونسردی با    را

 تردید کن . 

>< 

 ...222خن س

 حدوانو  نهفته؛ بدهاری این  از بگویم، دووها با  بدشووعوری جانور از خواسووتم      

 دشعور،ب .اسو   شودد  بند به  خود طویلة در را آدمدان یک یکا  جان  ه پلددی

 انیقرب با دارد سعی  ه وزیرک. سوواد با و دانا و هودودار   امال فردی اسو   ه

 موجه را، خود اخالقی غدر  مناف  ، خود حوش  و حول  های پدید   تهامی  ردن

 سووووادی واما غدر سوووالم  قوی  عقلی صووواحبِ بدشوووعور امال آدمِ.دهد جلو 

 در چدزی دبای  .دود بدشعور تواندنهی نبادد دعور صاحب اگرانسان .سرداراس 

 خلق  ند. خود  جان در را آن خالف  بتواند  تا  بادوود  دادووته وجود آدمی جان

 عهلهو  بدسووواد رفتگر یک از مراتب به بدشووعور، باسوووادان و ها  رد  تحصوودل

 تواند بدشعوری می  تربادد آدمی  لف  جان در دعور چه هر .هسوتند بدشوعورتر

 من  ،ندارید  ندد می جاری زبان بر  ه آنچه به فههی دهاخانم !  . دوود پروارتر

 مرا، وق  ههة و آمدید، من سوووی به بودید ه این دووها  ندامدم، دووها سوووی به
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 از وانمبت من تا فرسود   ردید  مهکن دکل ددیدترین به  مرا اعصواب و هوی 

 مرا  مرتب   مد   این طول در دووها  . نم درک ترا   الم اصوول  دووها  دهان

 آزار اربسد مرا  تو، درون رنگ رنگ های دخصد   . ردید ام خسته و پدچاندید

 سئوال هاد تهایال  با درارتباک ازدها  ه  شدد، آنجا تا  تو؛ با من و الم .دادند

 از توانمب  داید  و دووم واقف تو درون تهندا   شوف با نوعی به دواید تا  ردم

 هایمهنوعه  از  و  .  نم هدای   بلوغ سوی به تراو  درونتان،  ودک طریق این

 ردید و خودتان  من دادن بازی به دروع ندز سطح این در.  نم  سوب فههی تو

 موش سالخ من خورد؟ خواهم دها درون های موش  فریب من د ند می وگهان

 هلج به این  ندارید فههی  معنا این از اگر  .آنان دستورا  بازیچة نه  خانم، هایم

 هین مطلب فهم من  ه  ردید گهان دها  .دها زیر ی به  نه  گردد می باز دوها

 ودخ دها، زبان  ه خواستممی اما.   ردم مطلب فهم خوب چرا  ؟ نکردم و   نم

 فتةگ فهم به خودتان موش پر  گودوووهای تا بپردازد  زمدنه این  در اعتراف به

 د ردی مطرح هم  نظرتان  مورد آقای با  را راز این فرمودید ه و .برسد خودتان

 ود؛خ های دروغ با داندد هنهی دووها  .گفتدد ایشووان نهی به  اش ای وفرمودید

 بانیقر   هم  آن .بودید  وخودتان من  ردن  قربانی  مشووغول  بداندد  آنکه بدون

 ایدد  .بود  گاادوته زیادی   وق   خود  ههة از تو نجا  برای  ه  سوی  ردن

 د.هسووتد بدهاری موجود دووها.  ندخالص جانتان حهاق  دسوو  از را دوها بتواند

 بخو اگر  .اید  رد   عاد    اطرافدانتان   برای  معها  طرح  به   بدجوری  دووها

 خود  تا  نم وادار  را دها جوری یک   ردم سعی مدام  بادد ماند   درخاطرتان
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 وارونه و ها، دروغ با  مرتبا   بودید  دووها این  ه  نینهی تصووور  . ندد تخلده را

 را رنگ رنگ  های دروغ و ؟  دادیدمی  تاب  خود دور  به  مرا  خود،  گوئدهای

 تانجان در حدر  یک    ردم دووها با   ه  اری تنها من . دادیدمی تحویل من به

 مد آ من نزد به اگر دووها.  ردید اسووتفراغ را خودتان سوورع  به ودووها ،  ادوتم

 صووورت  آیا   ندد؟می خودتان قربانی  مرا چرا   ندد، خود فهم  دوواید تا  بودید

 ربسدا من دس  از  اند، دد   شوف  ه این از تو درون های موش  ه   نینهی

 ههدن از اده و   ردم  شف را دها من  ندد هنهی تصور دها  ؟ هستند عصبانی

 لها و  ازصدا ارتباک چند این در من  هستدد؟ عصبانی من توس  ددن  شوف

 با  توام  بدزازی نوعی آنها ههة  پش  در  ه  ردم فهم  هایتان خند   نوع و دوها

  رد  امتناع  خود دختر به پدری  مهر دادن از  ه پدری   اسوو  دوود   نهان  ریا

 ایسووتاد  مصوهم  دووها  تن  ههة  .به بار نخواهد آورد جزدووها؛  محصوولی بادود؛

 سووترب  دووهوتش، درخندق  ه  ند  سووی تناسوولی آل  قربانی  ترا ههة تا اسوو 

 از دنجهد بجای  توانددنهی  ه هستدد آدمی دها  اس . پَهن  رد   ترا با  جهاع،

 دهار ب بودن ههة تا  نی،  تن  توقف دعور بلندای بر  فهم، و  خِرد های صخر 

 ماتح  در  ه ای اس  عاطفه خار از درخودتان، دها مدام جهددن .  نی فهم  را

 از توانددنهی و  .اید بسته دل بسدار خار این ندش به دها و  ،اند  رد  فرو  هویت 

 اهددنخو    ندنهی هدای  آنرا دعوری هدچ  ه دعارهایی  با دوها. بکندد دل آن

 تعالی درس  شوودمی ادب به را دووها باله   ه خِرد، رایگان لا  از  توانسوو 

 زمانی تا . دهستد بدگانه  بسدار   لها  و واژ  ها معانی فهمِ  سِّرِ با دها، . بدآموزید
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 را ودخ واقعی ماهد  تواند نهی  بادد نکرد  قی را خود  اذب هوی   سی،  ه

 هم نچو  سانی   .هستدد آزمود   ار استادی خود دادن فریب در دها.   ند فهم

  ه ایدب  ندستند  هم  جامعة ایران امروزِ م در  ه دها، باز حَصودله نانجدبِ  بسوتر

و اال دووها، احسوواس  .  تهندا  خود  ند قربانی  خود دووهو  بسووتر در را دووها

   نخواهدد  رد .  فراغ  بال 

 اِحرام  ،ادوووان دانسوو  ،  ه تو  ه بگوئدد، درونتان بدشووعورِ موجود  آن به        

 نجدبشنا  حَصدلة آب در  را زمزم  ه ای، دد   های  سی خُصده  عبة اروّزَ  بستة

 ای برو  . اسوو  دوود  خلق زن قالبِ  در تو ه هوی  حدف  .خواهد رد  قربانی

 در  ه  ن؛ ای چار  درون    ودک  بازی  تدله برای  و  ماند ،  خود در موجود

 تو از تو، پدر و مادر  ه دوووندمی آن تو ندز، دختر و پسوور نزدیک، خدلی فردای

دووهر درماند  ای  ه تو امروز در آغودوش می خوابی و پدر فرزندان  .سواختند

توسوو  ، و تواز دسوو  رنج او، به عدش پنهان  دل بسووته ای،  تاب اخالق را به 

 خا ستر نشاند  اس  .  

>< 

 ...        222خن س

 فهم هم، مرا نودووتة  روخوانی  حتی  نادانان،   این  بدشووتر عزیزم، دوسوو        

 ایه جنبانک  این دم  بدشووترِ  نظرمن، از .آن معنایفهمِ  به رسوود  چه  نند،نهی
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 درونشووان معنوی  تا دهند؛می اههد  ظاهردووان  الس به  ماتح ، در  زنگوله

تلف   وق   چشووم خ   شووددن برای  آئدنه جلو سوواع  2 یش ها خانم دختر

 آقاپسوور. دهندنهی فهم  ذخدرة مجال  خود  گندیدة مغز به دقدقه 02 اما  ، ندمی

 می خوب را، پندار   جهاع  این .ندارند ازآنها  م هم، جنسووی چی دووکار های

ردوان عهری . دوناسوم  انمشدُ با و اند نهان  رد   نبانشوانتُ متعفن درآخور را سوَ

 تعفن ویب برداری، را فاضالبشان  دریچة  افی اس  فق   . نندمی پرانی مگس

 باور . بود نخواهد آن اسوتشهام توان را،  دّتیمَ هدچ ، ه گندابی اسو  هویتشوان،

 ای نودته بود نتوانسته یکی درازگوش، آدم ههه این  ه ددم عصبی خدلی  ندد

 اینان .برسووند آزادی به  خواهندمی  ها ههدن  وق   آن .نهاید ارائه درخوردووان

 خود ردعو  ه ای جامعه از امان .یافته  توسعه دعور  فاقد  ه هسوتند، موجوداتی

  سداح سداس ،  ردم، ه به دها عرض اسو . خود رد  دوعارهای قربانی  را،

 نقدرآ  نم  دهامرا ببخشدد ه این مطلب را عنوان می .اسو   رد  سودا  دوها را

 دد  اس . خودتان را قربانی درون  های عادقانه  ه اید، دد  غرق سداس  در

این جهاع  را رها  بدشوووعور خالص  ندود تا به فهم خود برسووودد،  از این تودة

  تازیان 0211 اسپرم چرا ه عهری اسو  ، درآب  ندد ه درمانی برآنها ندسو ، 

 . دناوراند

>< 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


38 

 

 ...        222خن  س

 شم بک دیواری  وآزادگی عدال  مدان ،نودتهدوس  عزیزم خواستم با این          

    .  نفریبند را ههدیگر ، معنا دو این  تا

 فتعری به  خویش  تاب اوراق در  را، آزادگی  مادر  تواند نهی عدالتی هدچ      

  شد. 

 ، دارد آدمی خِرد در ریشه  ه ردوعور،پُ تعریف با اسو ، قادر  آزادگی اما       

 .   استوار ند خویش جایگا  در را، عدال  تندیس

 اما . نهاید هدای  خوردوو ن در بلوغی  به  را، عدال    اسوو  قادر آزادگی        

 موجه  خویش،  مدون   تاب  تعاریف  در را، آزادگی ندسوو ،  ه  قادر عدال 

 .   دهد جلو 

 وجه،  هدچ به  آدمی، منزل ِ  حرم ِ جام ِ تعریفِ بدون  آزادگی،  ه        

 تقسدم اب گاهی عدال ، قویم ه،  ت صورتی در ندس .  فهم  قابل انسانی، درخرد

 .  ایدنه می توجده مهکن، دکل زیباترین به را خویش ، ها تود  درمدان حهاق 

>< 
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 ...        222خن س

 رمسد درآدمی، دوعور تکامل هرحهاقتی اسو ، داروی خردتحلدلی، دادوتن       

 ل م مشکل .  ند دعو  امور تحلدل به را او  ه خردی، سایة مگردر  دود،نهی

 این روزی اگر. اس  ماند  نصدب بی بسوی تحلدلی خرد از  ه اسو ، این در ما،

  .ددچش خواهد واقعی معنای به را آزادی طعم یابد، دسو  تحلدلی چندن به مل ،

 یاری رامو فهم در را او تواند می  ه ابزاری اس  تنها درآدمی، یافته دعورتکامل

وقتی  وچک ترین  دناختی از خُلقدّا  فردی خود   نامِ آدم،  به  موجودی .دهد

  ه هدچ گوید،می  خدایی درهسووتی سووخن وجودِ از چگونه با قاطعد ، ندارد، 

 ؛ندس وقتی قادر  نام، ههدن موجودِآدم   زمان به فهم دوهایل او نایل نشد  اس .

و  طبدعی اس ، برای نارسایی را مهار ند،  حتی  هترین تحریکا ِ جنسوی خود

خواهد تهندا  خود خلق  جور، برای هزاران خودای جور وا نوادانی هوای خود،

 بردوش آن خدایان بگاارد. را، مسئولد  بدشعوری خود ،تا بارِ رد

>< 

   ...  222خن س

  اژ ،و  این  نخورید را واژ  این فریب گا  هدچ  نسووبی اسوو ، تعبدری عدال       

 هاد و من ذهن در  ه معنا آن به هستی در عدالتی هدچ . ودهاس  من ذهن تعبدر

 اس ، محض حقدق  یک از واقعدتی مجازا ، اما .ندارد اند، وجود داد  رسوخ
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 تا  ایم؛ د  ر مبدل بزرگ  تابی  به  آنرا اخالقی، قواندن  اساس بر  آدمدان ما  ه

  ندم .توجده  جامعه های سن  اساس بر را دیگر یک انسانی  حریم

دادووته  ینقشوو، یقدن دارم اگر خدایی هم در هسووتی و خلق دوسوو  من !         

تا ادته ددن  پدامبرانی سعی فرستا با  ه  ،بقدری در این امر گند زد  اس   ،بادود

  خود  های زدن  گند این  خدا،  به قدری   با  .گند های خود را سر پوش بگاارد

          ی از جنس ههان  وه پدوامبران ،دسووو  و پوایش را گم  رد  اسووو  در هسوووتی 

اسوو ، تا  رد  رف  نقص مامور  ؛ آنها را، برای خودخود   مخلوق گندزد  های  

 ادوس  عزیزم ! فاجعه بارترین عهل م . اصوالح  نند آفرینش را در  نقص آنان 

   زهرگ  رد  ایم  ه  توافق   آدمهاما ، ناخودآگا  در این اس  ؛  ه گویی آدمها؛ 

ور متفق باید بط بلکه  بگوئدم .   سووخنی نباید هم هدچ   با باب دین و ماهب   در

ة در باب مقرر دوود  از اعهال و مناسووک ه  خود را مدام موظف بداندم  القول، 

 از اجرایچنانچه ر می  ندم ؛ وّصَو تَ  ، ندمحهای  دین و ماهب بی چون و چرا 

ادامة حداتهان   مهکن اسوو ،   حار ندم،  ی دینی بی چون و چرا  ،این مناسووک

 ا آدمهام .ته به آسدب های  جدی مبتال دودبدون  اجرای این مناسک تقدس گرف

  .نزنیم  ندمباداگ  تا بزنیم، گ ندمدام ؛  تعلیم داده اند،که را

>< 
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 ...    221خن س

 د، مدامبیاموزن وش کردن راگخوب تا انددسته ازآدمها،که تعلیم ندیده آن      

تاگوش کردن را بهانه ای  آموخته اند، ای نیز،وعده .تا پاسم دهندد مجبورن

 این میان،در .تخلیه نمایند مقابل، حلق فردِ در ،تا پاسخهای آمادة خود را ؛کنند

 .نشسته است دروازة گوشش به انتظار رب  ،یکه خرد آموزد،کس میآن

>< 

  ...       220خن س

 طاندد از وفخُ  به  را خِرد سی هوی  از وسدعی بخش  مدام  وقتی فرزندم،      

 او جدب  ردن خالی به چگونه تو،  ه  رد نخواهد فهم  او  ردی، مشوووغول

 دن ر خالی برایجز  تاریخ، بدشعوران اَبر  ههة   ه، بدان .دود  خواهی مشوغول

  را سی  خِرد بشود وقتی  . نندنهی عَلَم قد  تو، من و انسانی هوی  و؛  تو جدب

 ، هفقد  و  مال یک    ه  رد، نخواهد فهم  هرگز او   رد، اجدن   دوودطان خطر با

 اس  . دد  مشغول  وی  معنوی و  مادی  جدب   ردن خالی به  چگونه

>< 

 ...        222خن س

 تنظدم را خود هوی   فهم دیگران، وحضووور  دیگران چشووم با  ه  سووی         

 دووها  .سووازد متعالی را خود انسووانی منزل   توانسوو  نخواهد هدچگا  ،  ندمی
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 یکاننزد حضوور با و نزدیکان جه  در را هویتتان ، زود خدلی  ه هسوتدد عزیزی

 را  نی وخودمی دووریک  آنها با  را، نسوواند  خودا ههة و دهددمی دسوو  از

 نانآ نه  ه  نداری توجه  واصال . نیمی آنان جه  قربانی  را خود های وخواسته

  هم، ناردر  انسوان  یک عنوان به فق   بلکه هسووتی، آنان از نه،تو و هسوتند تو از

 خاطر به . اس   رد  گرفتارآنها را دها عاطفی، تعلقا  و ایددد  وابسوته  هم به

 از ودتانخ با ارتباک در هسوو ، دووها در  ه عاطفدی تعلق و تربدتی تفکر ههدن

ل خودتان سئوا از را زمان چرایی این  ار هدچ آیا .دویدمی لبریز  گنا  احسواس

 گا ن این  اید، ذخدر   رد   خود  در  ه اندیشه  و فکر نوع این با چون   ردید؟

 دیگر  ه دووودمی باعث هدای  این.  ندمی هدای  را دووها  ه اسوو  اطرافدان

 ار  این . بداندد  آنان  از را  خودتان  نهی تواندد و .نداندد  جه   ازآن  را  خودتان

 خودتان نازآ و بادد ندادوته تعلق خود  به هویت ،  ه زمانی تا  ندد فهم  قویا

 طالعاتتانا  فق   .بداموزید و  فهم  عهدقا را  لددی  مطلب  هدچ توانددنهی نبادد

 .   دودمی زیاد

 به  ندد عیس و  هستدد مستقلی انسوان  ه باور ندد، و  ندد فهم باید دوها          

 با هچ  اسووتقالل این  سووب .بگاارید احترام انسووان یک عنوان به خود، اسووتقالل

جه   در چه و برسوود  بلوغ به دووها در  باید  دیگران نگا  بی چه و دیگران نگا 

  ستدده دها فق   دها صور  درهردو وابسوتگان جه  بی چه و بادوی وابسوتگان

 هدچ دادم انتقال  دووها به   لددی نکا  ههه این مد ، این در من. دووها غدر  نه
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  ه  ددوودی متوجه  خودتان دارید و  دادووتدد  ه خوبی خرد ههة با ولی  نگفتدد،

 .دد وب درهم را جانتان هراسش،  ه دودید قفل اههدتی بی  موضووع چه بند  در

 دهااس  مهنوعة اتاق  فرمان ازههان این آمدید  زبان به  ه دودید اذی ر  آنقد

 هم در را دها تحهل  ه ددم اطاقی وارد من و   ند،می هدای  را دوها ههة  ه

 وردآ زبان به آنرا دها  ه بود مهم و اس  مهم حد این امرتا این واقعا آیا .ریختم

 تا شووددبدندی  خودتان به  خودتان و  با و  ندد خلو   خودتان با و هی  بروید ؟

 از هاد بردگی  فرمان  بادود قرار اگر.  ندد پددا رخودتان د را خودتان خود مگر

 هب نسب  زودتر چه هر بهتراس   دود صادر جدی حد این تا دوها  مهنوعة  اتاق

 واال،  آغاز ندد، رخودتان د انسووانی اقداما  اتاق، این از بخشووی   ردن ویران

 هدنخوا  هسووتند دووها در نار  ه عوام  جهاع  این بقدة  و دووها مدان  فرقی هدچ

 .   بود

>< 

 ...          222سخن 

 فهم هب  را عوام که نکنی  عبادت را خدائی  گاه هی   کن سعی  فرزندم،        

 .تردارد دوست را خردمندان که کن، عبادت را خدائی .اند کشعانده خدا  آن

 . نیست پرستیدنی خدا بدار،که دوست را خدا توانیمی تا

 ب   دووعورِ  خدا، از ترس  ه.نترسووی خدا از هرگز  هفرزند !   دار هوش اما 

 اگرخدا در  توسوو   و  اصووال خود  توسوو .  رد.  خواهد تقوی    ترا پرسووتی
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  ه ، درون   های ب   تهامی  آمدی، نائل جان      خدا  با  دوسووتی   به  روزی

  همف  مبادا . ریخ  دنخواه فرو  ای لحظه  به  اند،  رد  ادغال  ترا   مهنوعة  اتاق

د  ای؛ آم نائل  فههش به   ه  درخا ی  ترا،   ه  نی باوری   بازیچة   را خویش

 .  ند معلق ای، سرگدجه به

>< 

 ...      222خن س

   ردی ادراک  نو، مضووامدن فهم به را  سوی گسووتاخی  ه زمان هر فرزندم !      

 اب  دوودن بدگانه  ه .باش مشووکوک  وی  انسووانی دردووعور ، تردیدی هدچ بی

 غرق خویش درباورهای  ه، موجودی آدمی اس ، از ودنی نو، نادی مضوامدن

 .  رد نخواهد فهم  را،نو   دجاع ِ به ادراک اس ، گشته

>< 

 ...222خن س

ادیان و متولدان  الّش و ددادِ آنان، با ایجادِ دُ انهای رنگ رنگ ؛ و نشستن      

در سدارة حقدری چون زمدن، و در نقطه ای و دهری و دیه ای و  وچه ای حقدر 

تر، و  َپری حقار  بارتر،  مدعی هستند ه امورا ِ آن خالقِ بدکرانی ها را ، از 

د.  و با ایجادِ در   های چند ملدتی خود، گزندِ  ادرارِ  زمدنی محافظ  می  نن

در این سدارة حقدر، با به چالش  شددن دیگر در   های مشابهِ خدا فروش،  
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سعی دارند  با اخته  ردن دیگر دُر ای هم مسلک خود، ثرو  های  النی را با 

ساختن خدایان به جدب بزنند. دردآورتر اینکه: این متولدان دداد؛ چنانچه از سوال 

ی، محکهه پسندِ پدروان خود به عجز درمانند ، با اِعهالِ خشون  های غدر ها

اخالقی، در تثبد  سَروری خود، ترورهای هولنا ی را تدارک می بدنند. گم ددن 

حقدقی خدا، بدشتر به تعالدم ادیان ساخته و پرداختة ذهن این متولدان دداد مربوک 

سازمانهای خدر  ایی  ه مدام خدا  اس . و هویدا ددن خدا،  بدشتر به صندوق های

را جار می زنند تا آدمها را به نف  خود لخ   نند.  هر جا بوی اسکناس ازآن 

مکان به مشام می رسد، وارثان مُکّلفِ خدا در زمدن، در آن اما ن متبر ه، مدام 

به بهانه های ترویخ اخالق،  با حضورِ دائهی خود؛ پرسه می زنند، تا جهاع  را 

 زمان،  به بی اخالقی تعلدم دهند.  در طول

خوب توجه دادته باددد،  ه ترس از مُردن، خدا خوردن را در جان آدمدان      

تبا   رد  اس .  من؛ در حدرتم،  ه چرا خورا ی به نام خدا، با معدة عد   ثدری 

 با باله ِ من آدم، عفونتی –سرِ ناسازگاری دارد.  وقاح ِ خلق  خدا؛ در تر دب 

 رد  اس ،  ه جز به خون، با هدچ تحفه ای قابل مبادله ندس . خدا، طالب  خلق

 شتار و خون اس ؛ و منِ آدم؛ حریص اجرای تهندا ِ احکام او.  درا   خونبار 

و هولناکِ این دوموجودِ تبه  ار،  تنازعِ ناپددار بقا را؛  در این سدارة حقدر بر انسانها 

 تنگ  رد  اس  .

>< 
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       ...   222خن س

  را   خودش  داروی  هم احهق درمان   جان، پسوور: فرمودند می بزرگم پدر       

 آن با  ن سعی  نی فهم نهی  ه را چدزی هر. را خودش طبدب هم و خواهدمی

 طلبیم نفههددن از . ند عدان را خود رحه ِ در تو  به  روزی  داید  نی، دوستی

       همف  آنچه   ه تصووور نی  مبادا  بادوود ه  این  از تو،  هراس  مباش، هراس  در

  ار دروع بلکه  ندس ،  ار آخرِ فهم،  :فرمودند می . اس  آخر فهم ائی،  رد 

 آدم ازآنِ انتها ولی اسوو  فکور  انسووان ازآنِ  آغاز ودووروع،: فرمود می. اسوو 

 جاهل ولی ماند، می  هس ، هسوتی هم باز  ه داندمی چون فکور انسوان. جاهل

 .   دهدمی ترجدح ماندن هر بر را گریز

>< 

 ...     222خن س

 دادته از فهم  تربادد عهدق مجهوال   فهم از آدمی، ادراک دامنة چقدر هر       

  شاند  بد  این  سرودن به را مولوی آنکه .می دود تر عهدق ترو پدچدد   ندز  ها

 مولوی می فرماید : . اس  عهق این از نادی اس 

 من یار دد خود ظن از  سی هر      

 من اسرار نجس  من درون وز       

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


47 

 

      از آن آنها   گردد  ه بارها می باز  مجهوالتی  ههوان  فهم بوه  بدو   این     

                ام ا تسووابا  اسوواس بر  ها دادووته روی بر ما قضوواو   مبنای. سووخن گفته ام

 .پدید  ها عهق آن و فهم نه  اس ، ازموضوعا 

 اکارتب در گونه هاآن واژ  آن اصلی معنای و ها واژ  با ایم توانسته  هتر ما        

 .  شند می تعریف به را معنی عاطفی بارِ هستند، ه  ه باددم

 نوانع به . طلبد می را خود حوصلة غریب، بار این فهم و معنائی، عاطفی بار       

 فهم را دادووتن دوسوو    ه و سووی  اسوو  تهام ای واژ   دادووتن، دوسوو : مثال

 وست د  ه گف   سوی به دوودنهی .نهی  ند اگر و اما درگدرِ را  خود  ندمی

برسانی و  انجام   یا آن عهل را به دهی انجام را عهل این  ه براین مشوروک دارم

 دوسوو  لفافة در را حوائجهان  ماآدمها معامله. دووودمی این. یا به انجام نرسووانی

 هر و  عنائیم را تعریفی هر و تعریفی  را  واژه هر  که بدانید .  ایم پدچدد  دادتن

 از آدمی خود منزلت  ادراک معرفت فهم عرف و معرفتی اسععت را معنائی

   .خود غیر از ونه است، خودآدمی

>< 

 ...         222خن س

 چه ، عزیزم ندارید خود عقاید خصوص در پسوندی محکهه دلدل هدچ دوها       

 یابراهده  دین متون در قبال  بزرگوار دووها مغلطة دالئل  .روز چه دوودبا  دووب
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  ؛اس    ن خراب مغالطا  خانه  ههان اساس بر هم دوها و  اسو   دود  مندرج

 حکم  متون ههان اساس بر دها ومحا م  . نددمی ملَعَ قد دیگران با بحث به ه 

 مردم رسَ آن با و گاادتن ایبرسورهرعقدد   اللهی،و دسوتور حکم  یک  ند.می

داندد   ه دووها خوب می . ندسوو  متهدن انسووان در منزل   ردن جدا تن از  را

   نند.می جدا اهلل احکام استناد به را انسانها رسَ ، ابراهدهی محا م در عهوما

 اساس بر نه اس ،  مقلدانه  احکام براساس  عزیز، دوها توسو  افکار  ارائة         

 تا ئدد،بفرما  عنای  دارید  معنائی و مطلبی اگر  خودتان از دها  محققانه.   دالئل

  دف بود دها و من چون انسانی هم علی جناب  .بداموزد دوها از مطلبی هم فدوی

 نانز بستر در و داد  تناسلی وآل    رد، می دف  مدفوع خود از و داد  مزاج

          خوراک   و  بود  رنج  در  درد،  از تنش و  دوود می  مریض  خوابدد. می  متعدد

ان خهشتَ و و ندامد  اند بودند ندامد  آسهان از ایشان عزیزم  آخر. الی و  خورد می

 سالمِا اگر .بادد دد  بسته زنی آسهانی رحم در  ه ازموجودا  آسهانی ندس ، 

 آدمها ةبقد مثل  عربستان برهو  زارِ دن در علی، بود، ندامد   عربستان در محهد

رب های و نهای  ندزمثل بقدة عو  ردمی زندگی   بختی بد فقرو و دستی تنگ در

 . ردنهی فهم  تاریخ  جای هدچ در او از نامی هم و سی مُرد، میسووسهارخور

ا ب خائن، سلهان  ، دهر مدینه بعد از هجر  محهد به را ساله هفد  یا دانزد  علی

ن و متولدان آ و جهاع  دوودعه  علی  رد. به  تبدیل   ،ضوود ایرانی خود آن عقاید
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به مقتضوودا  مناف  خود او را آنقدر بزرگ  ردند ه قابل دسووترس   ماهب هم،

 نبادد. 

  انسانی پسند محکهه موجه دلدل هدچ تانااعتقاد خصووص در عزیزان دوها         

 دلدل ای،  عقدد بر اعتقاد ثدری   ه  ندد، فهم را مطلب این .ندارید   عنوان برای

 سال 22 این درطول بند   ه تاآنجا .ندس  عقاید و عقدد  آن درستی و صح  بر

 جز  اعهالی تاریخ   طول  در مسوولهان جهاع  از ام،  رد  فهم و وتحقدق مطالعه

 و  فرهدخته  ای عد    بدهود   .ام ندید    هدچ   شووی آدم و غار  و بریدن سوور

 به نیرز ا  قدر به اگرکسععی. نچسووباندد اسووالم به را  ادیب و فدلسوووف و دانشووهند

آن   .ب لّغمُُ نه  شود،می حققمُ حتم به باشعد، شعده تجهیز ای یافته توسععهشععورِ

دان ریان بنهی توانسووتند عقاید خود را ع ازترس متولدان دین اسووالم، درماندگان،

طوری می  .نشووان را به سوواعتی سووالخی می  ردندجا دوود،. اگر چندن می نند

 یک چهار دیواری بدون ،  با ارتفاع انگار ، عبه زاد  دد  اس گوئدد  ه علی در

حودود دو متر درآن دوران در مکوه، ه گاها خود اعراب در داخل آن قضوووای 

.به دندا آمدن علی در آن مکان جزو عجایب اسووو . مردم  حواجو  می  ردنود

 امال برهنه و بدون لباس آن دوران مکه  ه حتی زن و مردش ،عورتشوووان را ندز 

در  عبه به دندا آمدنشوان چدز غریبی نبود  اس . طوری از تولد  نهی پودواندند. 

  بودید دعلی در  عبه می گوئدد ، انگار خود حضورتعالی  در نار ننة  علی ایستا

و داهد زایهان او بودید.  اگر تاریخ را خوب می دانستدد و می فههددید ، سرتان 
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گُه گویی  تا دیگراز این.را در با تهام توان ، به سنگ مستراح حداطتان می  وفتدد

ویرانه ای بدش نبود. یک  چهار  سوال قبل  عبه،  0211در  جان   پدر   ها  نکندد.

هال   ه دوووها در  هتر، این مهی خود بسوووداروزامردازة ازانزة دیواری بود اندا

 عبه دارد.ن  تاریخ  تحقدقی  امور  و  تاریخ   به    ربطیهدچ    ،فدلم ها می بدندد

تر مو ارتفاع طول آن ندز بدشتر از دو  ،ندادته اس حتی سقف هم  ، ر آن دوراند

هد آن امروز دها دا  ه این بنا را    ه با الده سنگ ساخته دد  بود. نبود  اس .

اریخ، ت آورد. در طول فعلی در وضووعد ِ بههسووتدد،  سوولطان سوولدم عثهانی اَبله، 

 ار با سدلب تخریب دد  و دوبار  ساخته دد  یکی دو بار  امال سه یا چهار  عبه، 

در ا رتاریخ ساختهان  عبه  .گردید بار توس  خاندان امویه ویران  ، دوویران دد

 تا  مجبور  نشوووبد  این  قدر  به خودتان دروغ بگوئدد. . فرمائددزمان مطالعه طول 

علی اگر در  عبه متولد دوود  اسوو ، به بخاطر فشووار زایهان به مادرش بود  ،    

فوراً خودش را به چهار دیواری  عبه رساند  و در آنجا زایهان  رد  اس . وس   

فقدر ند. پدرِ گرسووونه و پر های بدون در و پدکر مکه   ه نهی توانسوووته زایهان  

علی هم اوضواعش چندان مناسووب نبود   ه مامایی برای زنش بداورد.اصووال خانه 

ای نودادوووتوه توا دوازد  بچوه را جه  و جور  ند.  هی دوووعورتان را به هراز و 

چهارصد سال قبل برساندد ، تا آن وق  متوجه وخام  اوضاع آن دوران بشوید. 

یند ؛ ههه مههال  اسووو  . به تاریخ مراجعه آنچوه مالیوان و مبلغدن دینی می گو

تولد علی در یک چهار دیواری بدون . د، تا حقدق  امر بر دوها رودوون دوود ند

در پدکر و بی صووواحب، چه امتدازی برای  سوووی اسووو ؛  ه جایی برای زایهان 
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ندادوته اسوو  . به  تب تهایب دوودخ طوسوی ، سوودرة النبویه جلد اول ،سوونن  ابن 

اود،تواریخ العرب قبل اسوووالم اثرجواد       علی  جلد  اول،  مواجوه ،  سووونن ابو د

الکامل  ابن  اثدر،  مسوند احهد ابن حنبل،  صحدح  بخاری  مسلم، مستدرک علی 

الصوووحدحدن حا م ندشوووابوری، اخبار مکه ترجهة محود مهدی دامغانی،  تاریخ  

خ را حقایق تاری یعقوبی ،   نزالعهال  متقی هندی  وووووو .....   مراجعه   ندد تا

 نتُ هزارانفهم  ندد. سووواد ندادووتن دووها ؛ باعث دراز دوودن زبانتان دوود  اسوو .

 این حاصوول اسوو ،  رد  پددا نشوور جهاع ِ دینی  این توسوو  ، امروز تا  تاب

  چون  سووی اما  ؟ اسوو  بود  چه  بشووری  برای  امروز، تا تُنی هزار های  تاب

 و سی .اس   رد  متحول را دندا  چهار، a  قاعدة به   اغا، ورق یک با  اندشتن

 رگیب ندز با وگالدله .  رد دگرگون را جهان   اغا برگ یک با ؛نندوتُ چون

  در ههه  ه چون ادیسون و رازی و بوعلی و غدر ، دیگر  سوان و   ووو...   اغا

 ، لهانمس      نام به  ه محققی، درماند  گانِ   آن اما . اس  دود  ثب  بشور تاریخ

 ادتندد مسلهانی سعی چتر زیر در دین، متولدان ترس از ههه بودند،  خدری منشاء

اید  سی  ه با مههال ، ستون عق .افتد  ارگر آدمها دعور در تا  بگویند سخنی

  ند، موجود صغدری اس  .خود را استوار می

 اب   اسووتداللی رمقابل د آوردن  م محض به  تاریخ، طول در جهاع  این         

 هانهاآس از   ه امامانی  و  اهلل زبان  از  نقل  روای   و  بافی  مغلطه و  گوئی مههل

 خود مقابل دارند طرف سعی ، اند، و بخصووص با متوسول ددن به چهاق آورد 
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 داج  تن او، از سوور  نهایند  اخته طرف را  نتوانسووتند، واگر . نندو ترور اخته را

 . تضهدن  نند را گرانة خود سلطه عقاید امند  ههدشه ابرایت . نندمی

  انسان زاره ینچند  امروز  تا  اینان  ه  ندد، فهم  تا  بخواندد  را تاریخ  بروید      

 یک فقط شععما  .اند  رد   ذبح  خودو فقهی  دوورعی  های بهانه به  را وارسووته

یک  هک بدهید نشان من به  را معرفت و علم صاحب و باسواد و محقق خردمند

 گرفته ورتص دینداران توسط ،بینی می ارکشت هرچه  باشد، کشته را نفر دیندار

 هب  دد ، درج انسانی اخالق درخصوص سخنانی اندک اگر ؛دین متون در .است

 دناخ ، می اگر  دناسد. نهی اخالق اصال دین. اس  عرضوه نبودن خالی خاطر

 و قالب در آنرا باز بشناسد،   ه گدرم . رد نهی خاک را روانة آدم ههه این خون

 دز،ن تعاریف آن ههة افسار  ه . ندمی تعریف خود آسوهانی تعالدم چوب چهار

 آبادی نا جا در نامرئی جائی در  ه نهاد  دد  اس ، نامرئی موجودی دردس  

و  گا  جای  ه   مدعی هستند  دینی متولدان  خود فق   ه.اس  درآسهانها سا ن

 .  جهاع  مابقی نه ازآن سخن می گویند، ودانند آنرا می مکان 

 دد، ن تحقدق بروید  دادته؟ سوال چند محهد فو  زمان در علی دانددمی           

 در آن زمان ، .داد ازدس  را محهد  جوانی، درعنفوان علی. نهائدد مطلب فهم تا

 حدا  زمان تا علی دانددمی آیا .بود   سووال ویک سوی یا سووی ن علی ،سوِ  حدود

 رسَ او،  تاب و محهد  اهلل و محهد حکم به را انسان چقدر محهد، وحدا   خود؛

نی انسا سئوالی خودتان از امور، این در زمان هدچ  آیا ؟ اس   رد  جدا تنشان  از
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 اگر سووی  دوودند؟  شووته مرد این دسوو  به انسووان، ههه این چرا  ه اید،  رد 

 دنچن درتاریخ چرا  دود؟ جدا تنش از سور باید   ند، قبول را ای عقدد  نخواهد

 محارب و  مرتد چون گانی واژ  ابداع  اس ؟ داد  روی  آدم این توس   شتاری

  آن  ؟ اس  آمد  در  جا از اینان چون دیگر واژة وهزاران و افر زندیق و خدا با

 ینا  توس   اموالشان  و بچه و زن و  دود   جدا  تنشوان  از رسوَ    ه گانی بدچار 

 از را خود اینکه جز  بودند؟ دوود  مرتکب گناهی چه رفته، غار  به  جهاع 

 اطرخ به آیا و نهی خواسووتند دین محهد را قبول  نند. دانسووتند، نهی محهد ام 

 را طایفه و قبدله یک درعربستان دها  .بودند می مرگ مسوتحق باید  اتهام، ههدن

 هدشهه  بادود،  رد  حهله مسولهانها جهاع  به  ه بدهدد بند  نشوان در تاریخ به

 و اسووالمی جهاد عناوین تح   گوناگون های بهانه به   ه بودند  مسوولهانان این

  ار  وآنها  دوودندمی ور حهله  اطراف  ملل و  قبائل  به  اهلل  واحکام دین، توسووعة

  ردند،ببه غالمی و  ندزی می  آنان را ماندة  باز   و  شتندمی  و  ردندمی  غار 

 ود ب ملل دیگر دختران و  زنان خصوص به و اموال غار  فق  جهاع  این قصد

 لسفةف  داد. توسعه را اخالق  شتار،  با  دود می مگر . اخالق  توسوعة  نه ، اسو 

 ر جاید تاریخ، طول در . شتار حکم نه اس ،  شتار عهوما بر مبانی من  اخالق

  امر  ه  اند، رسوودد  اخالق به  شووی آدم و غار  و  شووتار  با  زمدن،  رة این

 از بار سه روزی  ،.  نممی عرض چه  ه دهدد گوش خوب ؟ ندس  خبری ازآن

 بر  اهلل حج ِ و اسوو  اهلل ولی علی  ه  دووودمی  زد  جار  مسوواجد بلندگوهای

ا  د صفویه زمان اولدن پاددا  خون آدام از منحوس قاعدة این. اس  زمدن روی
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 ار علی  سی ها اذان در ازآن قبل و . دد گااری پایه  سرزمدن این دراسوهاعدل 

 به  جامعه در را پرستی ب  رسوم این صفویه مکتب متولدان  .دانس نهی اهلل ولی

ه ب  در یک هفته در تبریز، نفر را   بدس  هزار  بدش از  .دادند رواج دوهشدر زور

دای  نند تا با صوو داراتا بقده ماندگان را و خاطر عدم قبول ههدن  لهه  شووتند، 

 و دافعی  هم، مااهبِو قزوین  در اصوفهان  .سو بلند بگویند  ه علی ولی خدا

لی و علی    لهة نگفتن   خاطر به  ند،  می دد  نفر  هزار  21بدش از   هرا خنفی

 فرمودید  ه در ایران ،   توجه تا حاال   .قتل عام  ردند در نهازهایشان خداس ، 

     لهةاین     علی؟می گویند  یا   هم  به   ،خداحافظی   نندخواهند دم وقتی میمر

مردم درمانه با رسووددن به هم ، به یادگار دوران صووفویه اسوو ،  علی گفتن،   یا

 ه من هم   دهند پدام  یک  دیگر  تا به این وسدله به  ههدیگر می گفتند یا علی،

اهی آن یی)بسودج و سپایی و تبراّتولّ قزلبادوهای   ، پدشیک وق  دودعه هسوتم، 

لی و حنفی و یا دافعی و یا حنب سُنّی  ام  ندائدد  ه سوسه  روز حکوم  صوفویه( 

ه وقتی ب ،م . در اصوفهان آن روز، این رسم قویا اجرا می دد  اس دهسوت معتزله 

 ا ی  هم می گفتند به  هم می رسووددند و یا می خواسووتند از هم خدا حافظی  نند 

 و اند  رد  فرو   دووها لقحَِ در  را علی  بار  هزار  چند د یاز و دانددمی علی .

 اهلل ولی را علی  سی چه.  اس  زمدن روی بر اهلل حج  و ولی علی  ه  نندمی

نامه رسووان از طرف اهلل   ِهَپدامبر این جهاع ، در سووِ . اسوو   رد  زمدن روی بر

ولی، یعنی نهایندة خدا بر   علی، اما ، امامشووان  خداسوو ،   ، یعنی رسووول اسوو 

 سووی  ه حتی از نظر  روی زمدن اسوو ؛  سووه  علی از پدامبرآنها باالتر اسوو . 
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 ختدارا تواندمی چگونه دوان انسانی از من و تو ندز  هتر اس  .یک چندن آدمی،

 زور هب بخواهد و دود پددا عالم این در اگر سی .بشود دیگر  انسوانها منزل  دار

 ح صوو در اینکه به توجه با  ،اسو  سورخ سوبز، رنگ  ه ند  فرو  دوها درحلق

. دهدمی دس  دها  به حالی چه ندارید،  علهی و عقالنی دکی وسبز سرخ رنگ

 ار امور از بسداری انسان عقل  ه فرمایند می  آورند می  م هر جا جهاع  این

 تاب دووعور را در جان  ،با متوسوول دوودن به این گونه مغلطه ها و . ند نهی فهم

 مههلی باطن، در به ظاهر درسووو ، این گونه سوووخنانِ  آدمدان تعطدل می  نند.

و   ه حدود  اما هدچ  س از خود نهی پرسووود  ند.می حهل خود در را  الن

 ،مگرمحهد  .رقم می زندماس    جان  ههدن عقل،  ه در  ، را معدار فهمِ ههة امور

 .داد  آدمها مابقی چون عقلی اوهم ؟  بودنآدمهای زمان خود  بقدة چون آدمی

  اینکه رایب اما   .بادوود  باید ناقص   آن گفته  اسووتناد   به   باید  ندز  پس  الم او

 دانم محهد، قراردادن  واسطه به متوسول   نند، مبدل سوردرگم  الفی به اموررا

 درغ و نامرئی موجودی  فهم در را آدمها خرد حدله این به  تا  ددند  اهلل  با  آدمها

 امور همف برای سووئوالی را آدمدان دیگر تا گرفتار نند آسووهانی و دسووترس قابل

 مصادر   .دبکشانن  سکو   به   جوابها بی  بس   بن در را سئوالی هر و نهاند باقی

 فندتر این و . اسو  این جهاع   دوودوة  امور، در بافتن مغلطه و  ردن مطلوب به

 به ادر مص دانددمی .دوودمی اسوتخراج دین متولدان ازگور فق  در بدان و مبانی،

 رمائددف می چدس  قران  بکنم سوئوال دوها از من اینکه، ؟یعنی چه یعنی مطلوب

 نکهآ  فرمائدد می   دسوو  خداخوب  گویم می  آمد ؛  خدا  طرف از  ه  تابی

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


56 

 

  آورد را قران آنکه گوئددمی ،چدس  خدا رسول گویممی ،اوس  رسول محهد

 این ددد،با دادته  توجه ، فرسوتاد  خدا آنکه فرمائدد می  ،چدسو  قران گویممی

 نند  قان   دالئل خردمند انسووان .رسوود نهی پایان به هدچگا   باطل تسوولسوول دور

 ها انسووان ما خرد سوورطان ها واژ  این. دارد او خرد فهم در ریشووه  ه خواهدمی

 هب نتواندم تا اند  رد  فلج را ما تحلدلی خردِ عهری ها واژ  ههدن با .اسوو  دوود 

 21 یا  21 ؟   نم می عرض چه دانددمی .بشووویم مشووغول مان خِرد از اسووتفاد 

   هستی در ناپددای   رة این روی بر انسان مدلدارد 2 مدان در   اسهی دودعة  مدلدون

  ؟ دانندمی  هسووتی و عالم قدم  را خود  اندک جهاع  این چرا   ندمی  زندگی

 تا صالا  نند. قان   مرا آن ارائة با تا دارند خود چنتة در پسندی محکهه دالئل چه

 تعالی برای مزاحه  جز اسو ، زد  بشوری  برسور گلی چه دین و ماهب امروز

 راموشف  مسدح دین   شدشان دس  به را اروپا در اختناق سال هزار مگر .بشری 

 دمفه و وارسووته  خود  درون  در بسوودار   ندد فهم را سووخن این اگر   ؟ اید  رد 

 آنان ةهم . اسععت مقدم دین  کتاب بر اخالق کتاب اینکه  دیگر و ،دوود خواهدد

   اب  تواند  نمی  دینداری هر ولی  متدینند، حتما هسععتند اخالق صععاحب  که

 به  راان ت خود انسانی منزلت..  کنید آشعتی خودتان   با  کمی  .باشعد   اخالق

 منزلت تا د،باشععی محققین دمخور با کنید سعععی .نسععرارید  دینی غینلّب مُ  دسععت

 عد  نام  تهندانس یا دانسته بار ها مدلدون از ود ی  .کنید فهم را خودتان انسعانی

 در  دارید حق  دها امثال و دها   رد  اند، چرخ  دها  مغز  های سلول در  را ای
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 ددنهائ      نظر  تجدید  خودتان  در  هی اگر  .دوووید  مشووکل دچار  حقایق فهم

  . دد ،خواهد هس   ه این از بدشتر  برابر هزاران  خودتان از دها بدنش وسع 

 ادیان ههة نگفته اند راس  را، رستگاری بودا، و زرتشو   جز به دینی هدچ        

 و وچک  انسانی خِرد  ردن جزحبس تاریخ، طول در مدانه، خاور و رودان، مدان

 دانه،م خاور در ابراهدم،  ه دینی   تاب .اند نکرد  هدچ   انسان،  منزل   دوهردن

تا پنج  سه زا بدش   تابها، این اهلل تسلی برای سواالنه  رد،  متداول  آنرا، تدریس

ا اهلل را ؛ ت نندمی سووالخی رذیالنه، عربسووتان، درخاک را زبان بی حدوان مدلدون

 راضی  نند.

 .ادوومب دادووته فههی ننگدن، خباث  این چرائی به نتوانسووتم، زمان هدچ من         

 یجنایت هر خود، مطلوب به  مصادر  های واستدالل خود، تسولسلی دور در اینان

 ا،ر حضورخود  ه خدائی اسو ، چه این.  نندمی  وتصودیق موجه اهلل، نام با را،

 . داندنهی موجه ریزی، وخون آدامی خون به جز انسان، نام به مخلوقی اذهان در

 به اهدم،ابر اهلل این  ئی،گوبود؟ مشووکوک ، خدائی چندن  ماهد ، به باید،    آیان

  یبرا ازخون، تشووتی بدون  را، ای تحفه ،هدچ خواهدنهی و تواند،نهی وجه، هدچ

 و  تابش در مدام  . ند باور و قبول، ازآدمدان، خود، خودائی منزلو  اثبوا 

 ه  آنان آدمها، آهای   ه:  شوودمی هوار  خوفناک،  هایی تهدید   به  لهاتش،

  .و مستحق آتشجرم نامحرم  و مُ ، من ندستند با  ه آنان و محرمند، بامنند،
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  نهزارا  ه گاارم، خاک به چندن، اللهی سجدة به سر  توانممی چگونه من        

 جایگا  قبل، روز از تر هرروز، ثدف ، درجهان او، آدووام سوووزِخون خِرد متولیِ

 قربانی مرا، خِردانسووانی ومنزل  مرا،  انسووانی وحدا  وآرامش مرا انسووانی دووعور

 . نندجهل خود می

 نسانیا عواطف مدام، بداورم به اللهی  ه ، توانم سرتعظدم فرودچگونه می          

 ،مکرر های خراش در خود، برّان  های قدار  به ابراهدم، احکامِ متون  فرمان به مرا

به  رنشووی  ،تا مرا در پدشووگا  خود  ،  ندمی سووالخی را وآدمدان. زندمی زخم

 .در نهای  ندز خود را خداوند بخشندة مهربان معرفی  ند و عاد  دهد. اجباری،

 اندمی تو با متوسوول دوودن؛ به عنصووری به نام خدا، ،متولدان ادیان و پدروان آنها

ههة     ه  نهاید،  مجاب را ما بعضاً،   و قان   ند.  خود راتهامی مجهوال  ذهن 

طوری  را ما و سعی دارد داند.دردس  خالقی اس ،  ه ههه چدز می ندانسته ها،

 مشوغول نشود. به هوی  مجهولِ خودِ خدا، پرورش دهند،  ه هدچ زمان ذهن ما،

 ادد.دادته بباید ه هرخالقی هم مخلوقی  بادود، عنصوری خالق بادود،  قرار اگر

را  ودخ بدشووتر سووعی دارد،   خدا،  نام    به   خالقی به با انتصوواب خلق   بشوور، 

دود ی م زمان نهی اندیشدم، وقتی می پایریم  ه هدچ .را قان تا خودخودنود ند

 نباید   چرا  نامش خداسوو ،  ه  دووود  خود خلق  به خود  طبدع ، عنصووری در

خود به  ند،می توان دیگر عناصوور طبدع  ندز ،باور ندم  ه به اسووتناد ههدن دلدل 

 به دالیل محکم  برای قان  ددن،  ای،ذهن تعلدم دید  هر خود خلق دود  بادند. 
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علم و  ورحض نهی توانند برای ههدن متولدان دینی، وغدر قابل انکار محتاج اس .

 راترف  ه  رام  انسانی دها،  هی فکر ندد، خودتحهل  نند. عالهان را در نار

 این مههال  اس   ه در جان دها روانه  رد  اند و می  نند.   

>< 

 .. .222خن س 

 به وانیحد با ود نباتا ، مانند به را، ازآدمها ِِبعضی دعور نهالِ دد،می  اش        

 پاسداری وجهل، حهاق  انگلِ را، بدخردی گلویسود، ه اماچه .بار نشاند

 این . اس ادیان متولدان جهال ، ابوس معانی فهم ه،  بدان  پدر، عزیز . ندمی

 مرطوبِ  ازمهبلِ را، خود توانند سرِ نامبارک نهی زمان هدچ  باز، آل  جهاع 

 یحکا  خود اوراق در معانی این جز سوزیشان، خرد  تابِ  هنند،   ردَبِ زنان

 انسان تبِمک  ه. رد نخواهی فهم دین، تدهچة در را، یافته توسعه خرد.اس  نکرد 

 . گدرد نهی خود به رنگی تناسلی، آل  چربی به جز، سوزاینان

 انسانها شتنکُ  کند، کِشت انسان  تواندنمی که مکتبی .است خون دین اسالم        

یدن را بداموز، تا ببدنی  ه چگونه خوب د پدر، عزیز دها  .خواهدکرد زتجوی را

 ا،ر انسانها    رام  نشستة خود، خون به هایادیان ابراهدهی با قدار  متولدان

 اند. خود رد  مجعول  بی هوی  و  احکام  قربانی  قرنهاس 

>< 
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   ...   221خن س

 ه  یقلب د.دوام نهی آور بدون ادک، فرزندم !هدچ قلب صدقل گرفته ای،         

 جاری هاازچشه ادکی  ه .فهم خواهد  رد ماوای راف  دد، رام  انسان را

 به ونشاک آدمی را جز ،رنج .انسان داردریشه درحس انسانی  حتم، به دودمی

 تاب  به جز توسعه یافته را، ههانطور ه ،جانِ  .آب دید ، تسکدنی ندس ریختن

 د.توان  رینه سدراب  دعور

>< 

 ...     220خن س

رابطة جنسی با بزغاله ها و  از درزندگی خود، ، هس   مردی فاحشة حقدقی       

  دختری با ر  ازدواج  ند! با ، فق داردتصهدم اما  ند،نهی حار ندزبزمچه ها 

 ند.با  ُروی   مغزدان، ادتبا  گرفته ا بدضه هایشان را،  ُروی  این جهاع  نادان،

>< 

 ...       222س

 از ه  جان اسوو ،ترس  از  نه   َک، تندِ جهددنِ  ه:  گف می بزرگم پدر        

 .ندس  فههی  آن، فهم به  ترا،  ه توس ، خونِ  دوقِ مکددنِ

>< 
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 ...        222خن س

دوسو  عزیزم  انگار دوها در این مهلک  زندگی نهی  ندد .  ه در  شور        

 درس  و  مدرسووه بروند به  تا    نداجبار می  ه مردم را ،من و توقانونی  هسوو 

 نها راآ دووود،تهام می اما وقتی درسووشووان  فههددنی هسوو . تا بفههند ه ،بخوانند

نامه  ه توب و فراموش  نند. آموخته اند،  چههر تامی اندازند،  زندان به و گدرندمی

 بدشعورترند.   هرگوساله ای، ای بنویسند ه از

>< 

 ...        222خن س

با او  خود  را  را خوب تربد   نی،  فرزند  خواهی اگر میدوسوو  من !      

رو ف  فرزندانتان نکرد  های خودتان را درخَلق  با خود .  را   تقسوودم  ن،  نه او

 نکندد .

>< 

 ...      222خن س

نی  ه او  ند، تا زمااین آدمی  ه در این مهلک  حکوم  می دوسوو  من،       

رحواله کی بِخدا ، نصایحِ انسان مدام ترا، از تابِ ،ایددطان خطاب نکرد به نام را 

 اهلل را به جان تو می اندازد. ای  ردی،اما اگر به اعهال ددطانی او ادار  دهد، می

به  ا ر با دووعارها توخالی قوام خود دینی  ه درطول تاریخ، سووالخی  نند. ترا تا
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 را وانسانی ت هدچ زمان نهی تواند دوعورِ  حفظ  رد  اسو ، ندز  ها   رضورب سوَ 

علدم مدام به آن ت   ه ترا جهنم و بهشتی، دروازة  توانستی ازروزی  اگر اغنا  ند.

ه ب می  نی،  زندگی  آن   ه در زمدنی رابهشوو  فاقد جهنمِ   دهند بازگردی،می

 درستی فهم خواهی  رد. 

>< 

   ...      222خن س

 و چدز ههه  دناخ  در  ه وآخوند، مال نام به  هس ، قشری مهلک ، این در     

 ار تماَ لمتا عِ گرفته دوزی پدنه از دانند،روزگاران می سرآمدرا  خود  س، ههه

 .  را خوددان اال . نندمی فهم تدریس و

 افشاناطر در دیگر بدآورند، در تنشان از لباس نکند ه خدا مال، جهاع  این        

آزادی ،مهلک  دراین قراربادد اگر .نخواهدبود درامند  وپسری، دختر و زن هدچ

. ودب  سانی چون من وتو، خواهند آن، قربانی اولدن باش مطهئن  نند، معنی را

 .  است هکرد قبال را هایش گریه بخنداند،که ترا تواندمی دلقکیبدان که، 

>< 

 ...  222سخن 

 ویند . می ج  خردمندانندکه عیب تنها کند،عیب جوئی  تواندمی هرابلهی      

>< 
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 ...       222خن س

ونه  ه گ ههان . ی اس   ه به هدچ نوری محتاج ندس درهسوتی، فق  تاریک      

هم داید به این ف  بعد ها  فرزندم !ندارد.   مجالی تاریکی   به فهم   را  نوری هدچ

ههوار  دوام   جهان،  ایدئولوژیکی  ه تهامی حا هد  های   الن دسوو  یابی 

 تا نگاارند، در اذهان عهوم جامعه رسوووخ می دهند .  ؛هادر شووور به زورخود 

ولوژ ایدئ  .دل و اندیشووه های نویی تجهدز دوووندبه تحل  ،ذهنیتود  های فقرزدة 

روغی د  ه ههه ندز انقالبشان،  بازماندگانِ  از ، مدام با تشد  جنازهای مکررگرها

 دی ازی نازخهها عفون از  تشریفاتی،  با ایجاد سووگواری های و بدش ندسو ، 

زخم خورد  را مدام مشغول درد هایشان   نند.تا جهاع  انقالبشان جلوگدری می

مجالس  بر قراری  و  تکراری بی محتوا، پایی جشن های  بر  با ،وگاهی ندز  نند.

حا هد   ةندگردان ر ن هن پُالقاب دَ تجلدل ازرهبری و با   سل  نند ؛  ه بدشتر

ابزاری را طراحی می  نند  ؛ لفاظ پر طهطراق اس ا رقم می خورد ، ه سردار از

     توبدخ   و حبس و  شوتار تنها  نه  ، مخاطبان خود دوعور  اخته  ردن  با دبتوانن  تا

           بلکووه بووا این اعهووال  اذهووان عهوم موجووه جلو  دهنوود،  مخووالفووان خود را در

ی، منزوی ن نهایشا  فرمایشرا ندز، با ایجادِ چند مخالفان خود، تبلدغیِ فریبکارانه 

یک مقایسووة  امال سووطحی ازانقالب لندندسووتی و  ترور هویتی قرار دهند. و مورد

 ه منجز به قتل عام بدش ازپنجا  مدلدون انسان بی گنا  در  اسوتالدنی دردووروی ،

این تفکر منحوس اس  . مطالعة تاریخ  مستدلی بر  خود مدرک سوی سوال دود،
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نداد نهاد ب  لندن و اسووتالدن و هم پالگان خون آدووامش ردوووروی، ه بر مبانی افکا

                   در فکر  تووک ایوودئولوژیهووای   این دارد ، ووه بندووانگزاران نشووووان از دووود  ،

 ،حا هد  تک فکری دردوروی می تواند چقدرمی تواند هولناک بادود،  دندا ؛

  ندنایدة خهدنی ل  با  حا هد  جههوری اسووالمی ایران  ه به فهم بدشووتر دووها را 

 می تواند؛ ،دای  می گرددپایه گااری دوود ، و به توسوو  خامنه ای اسووتالدن  ه

ظام مار سدس  اسالمی خهدنی  ه در قالب دین  گوا  مدغنی بر این امر بادد.ن

       لندن  و  یکی از آن بلواهووای  خوندن توواریخ اسووو . ،تجلی یووافوو  و موواهووب،

ید  های با ا   ه توانستند، وجودا  خلق  هستندجانی ترین م خهدنی وامثال او، 

دّاسووان  دووخصووی خود  ه بدشووتر؛ ا دووعور ، تاریخ را اغناء می  نندتجبارِ ندا  سووَ

 ه  یجهعی خردمندان را، جامعه را به نف  منویا  پلدد خود اخته نهایند . بهشوووت

را   گنا بد  انسان مدلدون ها   امروز ، جهنهی اس   ه تا اینان در تاریخ عَلَم  ردند

نی؛ رفتار و اعهال خهدقبرستان  رد  اس  .   به دودیدترین دوکل مهکن روانة  ،

           نووه تنهووا بووا دروغ هووایش ، بلکووه بووا  عهووالش در ایران بعوود پدروزی انقالبشوووان، 

تاریخ اسوالم آدونا هسوتند، دقدقاً اعهال و رفتاری اس   برای  آنان  ه  ه با عهقِ

  مرتکب دد  .  ه محهد در مدینه 

 شاندن  ، ه مدعی ه تفکروعقددة هدچ موجود منفردی بداد بسپار فرزندم !        

ا ت این جهان نهی خورد. اسوو ، به درد تعالی تودرو بهشوو  تو به منزل  انسووانی 

 ند،قابل تعریف وعقالنی جهعی برس به یک اتحاد اندیشة  زمانی  ه آدمها نتوانند
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نووه ادیووانِ مختلف، و نووه فدلسووووفووان و  .نخواهوود دیوود، روی خوش قدنوواً جهووانی

ی تنها، سی درس  م  هدچ یک درس  نهی گویند. اندیشهندانِ صاحب سبک، 

 قرار داد  اس  .   گوید ،  ه ههة عقاید  سان را ، مورد حرم  خود

، برای لهدَّال  دمو راسوی،آن تعریفی ندس   ه مشتی سداس  مدار فرزندم !        

دمو راسی، یعنی  ، در اذهان عهوم فرو می  نند.و یا حزبی خود مناف  دوخصوی

  ،ودخ نظر  مخالفان عقاید   به  ،احترام  تهام با    توام تحهلِ  با   تو  وه :  این

ردیدی ت جمعی آن  عقالنیت   که در ،است  پذیرش   قابل   نظری . بادی  مقدد

 نیست. 

نی، ، معنایی را به کسی عرضه می کبا ایمان   یقینی توام اگر در  فرزندم         

به عذری و به لبخندی  ،از پعذیرش آن سععرباز می زند ،کعه طرف مقعابعل تو

  گاهی چنان در آدمها که نه انسععانها، .به حال خویش رها کن  او را  مهربانانه،

ه آبی ب هی  حرارتی، که به شعععلة  خود منجمد شععده اند، یم بسععتة  باور های 

ویش کار خ به    آنان   با  ارتباط   زمان در  تا  بگذار  .ب دّل نمی شععوندمُ  زُالل

 مشغول باشد .

 ، حالج را کسی فهم میری حالج شوندفرزندم   همة ابناء بشع  نیسعت قرار      

 کند که به مقام لیالجی رسیده است . 

که  اسععت ،؛ به قیام توده هایی محتاج فرزنعد   هر انقالبِ ایعدئولوژیکی        

ه پاسمِ همة ک   یقین کن فرزند پدر عاطفی فاقد شعور شده باشند.  گرفتارِ شور

خدا  نه علم پاسم خواهد داد ،   انسانی را ؛  رنجها و مشکالت و درد های ناتمام
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ان باز با آن دک  که عده ای ش یّاد ایدئولوژیکی ب لوای    مراسعم پُر هی   ، و نه 

 . کرده اند

>< 

  ...  222سخن 

ر این بدشت  ه مشق بدشعوری می بدند.  آدم ، تنها موجودِ ذی دوعوری اسو ،      

 برای فهم دعور ندارند . استطاع  اخالقی   مردم ، جداً،

زمانی حاصوول می دووود  ه دووها   فرزندم ! بهترین دوودوة دووناخ  آدمها ؛        

آن مخفی دد  اند  در پدله ای  ه  به خارج از   اری  ندد ، ه آنها خوددوان را

ار خواهد آدک پرتاب  نند .در چنان درایطی اس  ، ه حقدق ِ درونی آنان برتو

 دد .  

>< 

 ...  221خن س

 دختران و پسرانش، زندگی می  ندم، دوسو  من ! در مهلکتی  ه  من و تو       

       ر دیگ   نند،می   ازدواج  وقتی  اما ،  نندنهی باور   را  خود حهاق    زمان هدچ 

دادگسووتری تا   و راسوو  می روند سووراغ نهی توانند حهاق  خود را پنهان  نند.

درس  هزار نفر اذای هر این  شووور در در غرام  حهاقتشووان را پرداخ   نند.

 مرا ز آموزدی چرا ه در بدهد.  تواند درسیک نفر هس   ه می خواند ، فق  

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


67 

 

تا ارزدهای  دود،تعلدم داد  می دارد،هرآنچه  ه ارزشِ دانسوتن ن این سورزمدن، 

  ،خراب شده  مملکت  این  درپدر  بزرگ  می گف :     انسوانی را فریب دهند.

 قدس هست . ، اما تا دلتان بخواهد، مُفرزند شودنمی  پیدا مُدرِّس 

>< 

 ...        220خن س

نها انسا  خودوبختی  ه  تابِ تدر  روزی هاسو ،پدر!  دین و ماهب ،  عزیز      

بهترین  شووور دنداسوو ، مشووروک به آنکه در آن   این سوورزمدن، زند.دور می را 

گی خواهی زنداگرمی بهترین جای مُردن اس .  فعال، این سرزمدن مالئی نبادد. 

ازندن ن   ه درآن  تابِ هدچ دینی تدریس نهی دود. جائی را انتخاب  ن،  نی،

اسععت، اما مشععروط به   خوب جامعه  دردین  حضععور   ه : ناگفته نهاند  دخترم 

 مالئی نداشته باشد .  متولی و اینکه،

>< 

 ...      222خن س

. اما آنان اس خواند  ن حتها درسوش را  نند،آنکه در این مهلک  عهل می      

  م،فرزند  این مهلک  عهل  نند.  توانند درنهی هدچ زمان    ه درس خواند  اند،

دل  فض   ه درجة این مگر   ند،فاضولی را تحهل نهی مبانی  دین ، هدچ انسوان 

 در این دیار در وچه های خا ی دووهر، اینجا !  اعطا  رد  بادوود. ،ش خود اورا،
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خش    ،در جان آدمدان غبارِ به غم نشستة دهر را،  س ، ه به احکام خود،  تابی

  ه النه  رد  اس ،  درجان من  فدوز،پ دردی  الن ، از این دجاله ها ی  زند.می

  نم  .درمانی  به آن فهم  نهی جز به فحادی،

>< 

 ...  222خن  س 

و  ادوورار و  جهعی از حاسوودان   روزی می فرمودند :  ه   نقل بزرگم  پدر        

  ود.ب  ُبّار فواحش دوهر  زیبائی را ،  ه از  جهال در  به بس  بغداد ، زنی  مفتدانِ 

 اجدر  ردند.حالج  منصور  برای آزارِ   به بهائی گزاف

ه ب  محضر منصور  ، به تن نازی و اطوار و عشوو  ، به لب و ابرو و اعضواء ، درزن

 سئوال نشس  . 

 چشم دوخته بود  . منصور ه خدر  به چشهان زن ، 

 بعد از چندی مکث؛ رو به زن  رد وگف  :   سخنان و سئوالهای اورا می دندد .

   ه چشم مرا ، از آن ثَهَری حاصول دود .  سوخنی بگوی  ه گوش مرا ای زن ! 

  .نداد  اند تعلدم عنتران،  به فهمِ اطوارِ
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 جانِ با شعورِنه پرسی، همی از من و فقه ، کتاب شرع،  از که توسعخنان  این    

 ،به کسان خود بگوی و برو، و . بر خیزو نه در شععور ما معنا، گ اسعت نهم رتو

 زندانِ ک س. زندانِ خود دیدم، نه در در را، ، منصورکه من

>< 

 ...       222خن س

 وبلکه به دکو ِ  اخِ  رَحِمِ  منزل ِ زن ، به سوکسِ او ندسو   دوسو  من !         

کس ابزارِ سووِ  آنان  ه زن را،  اوسوو  ،  ه جایگا ِ  خلق ِ من وتوسوو .زهدانِ 

 ا تاریخ ر پدش  َند  اند.  را از و نسوول خود  انسووانی خود ،  گورِ منزل ِ دانند،می

 دز، ن بعضی از آدمها را   دوعور  دود، می  اشگویم.فهم  ن تا بدانی  ه چه می

 ا دوواید، ت حدوانی و انسووانی  به تغایه  شوودد، با  ود   گداهان، به مانند درختان و

 ای فهدم گردد.  به رویشِ بارِ مدو ،  هایشان داخه

>< 

 ... 222خن س

 را  مانساند بهش  خشنودی  گدرد،می دکل درمن  ترس جهنم، از  ه اخالقی      

 ازاین اطرافدانم،  ه اس ، آیند خوش بسی من برای خواهد رد. دچارِ خدده

 انساندم بر رام   دروغی هوی   ه وادارند؛ مرا  نند، تا اینکه نفر  ابراز بودنم؛ 

 اند.دفضلد  می   ه ؛ احهق ماندن را برای خود،از سیدرعجبم   نم. تحهدل
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>< 

 ... 222سخن 

 که دهیم،می ازدسععت را موقعیتی بزرگ احمقانه، اشععتباه بایک ما، گاهی     

 .خواهد بوددشععوار بسععیار یا و مکن غیر یا ، آن مجدد آوردن دسععت به امکان

  ارند،د خود با که ای بیهوده هیاهوی در توانندنمی که هسععتند ها احمق فقط

 کنند. فهم خود در  ، راشعور زدنِ  رد  صدای

>< 

 ...  222خن س

 ازیچهب  خود، عاطفی تعلقا  از  ه  آنان ههة  .ندسوو  بازیچه عاطفی تعلقا      

 اطفه ای،ع  حدلة به   را خود  نابالغ  چهرة هستند ه بالغانی ظاهر به اند، ساخته ای

 نقادی می  نند  .

>< 

  ...   222خن س

 چون ، اس و ایران به مراتب بهتر از ماندن درخاورمدانه   ،زندگی در جهنم       

 هرلحظه  با مزاحه  های  مداوم خود،تا  ، مسولهانی ندس  جهنم دیگرالاقل در 

مگر نهی بدنی هنوز   ،این انقالب هستدم وام دار  ما دوس  عزیز،  . آزار دهد ترا

این طوالنی ترین وامی اس   ه  .دم اقساک آن  پرداخ  مشغول سال ،  12بعد از 
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مجبور به پرداخ  آن دود  اس .  ه باز پرداخ  این وام  ، چدزی  تا حاال ملتی

به  فههی ،را  نشستهقفس  در مرغدوس  من ،   . بدانخون ندس جز  دسوه های 

 ،سفق  در دش دیوار قف مشکل دها این اس   ه پرواز را   انتخاب دانه ندس .

قدس ت ، موجودا  جهان  خطرناک ترین می دانستدد  ه  واال تجربه  رد  اید ، 

 یافته گانی هستند  ه در تب ادیان ، به ثب  رسدد  اند .

>< 

 ...   222خن س

عقاید   ال هّحَ . دیگران، دلدل برخردمندی ندسوو  خرد نقل ، دوسوو  عزیزم     

ن فهمِ خرد هف  مدلدار انسا  ند.منزل  انسوانی ما را تکهدل نهی ، دیگران دودن

به   ه بخواهدم مگر این  ما سازگاری ندارد. با باورهای   ،روی این  رة خا ی بر

هان را در هایتا باور را از تن جدا  ندم. سورها ،ههچون گادوته ،ضورب دوهدشور

ن آهسووتی را ند توانهدچ زمان نهی جهاع  مسوولهان،  باور آنان جایگزین  ندم .

حهاق   تا دید  اند ،  تعلدم و اما ههدن جهاع  آموخته اند ببدنند.  گونه  ه هس

 تاریخی خود را مدام متحدالشکل  نند . 

>< 
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 ...         221خن س

 اما د،بفرود  دوستی  االی  ه دناسم نهی   اسبی هدچ من ، عزیزم دوسو       

 پشوودزی به  مرا  حاضوورند  ه  ،دارم سووراغ  اسووب آنقدردوسووتان عوض، در

  ه بودند،  من دادووتن دوسوو  مدعی  ، آدم  لی زندگدم، طول در بفرودووند.

 وسوو د انگدزترین نفر  . هسووتم دوودن له درحالِ ، نفرتشووان فشوارِ زیر در امروز

اد  ، عبه داد و سووتد  ه ترازوی محبتشووان،  دارد، تعلق آدمهائی  به ها،  دادووتن

  زند،می  لدس  محب   به  را  تنم  ه سگی،هر  دهانِ  بااقِ گی آلود  . رد  اس 

  هدچ زمان   ه من،   اسووب پدشووه، جهاع ِ این  ابِ اظهارا ِ به  دارد دوورف

 اعتهاد  نم. نتوانستم به دوستدشان 

>< 

 ...     220خن س

 در را لیانگ هی  تخم که است، محتاج آبی به  صلح، بستة فت  حلقوم           

  دوست من آن آزادیی که خواجة حرمسرای حکام. اند نداده شستشو آن اللیز

 نیست .می شود، غالم باره ای بیش 

>< 
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 ...     222خن س

 اصالحِ  برای زمان هدچ  ه بودند، موجوداتی ترین ابله ما، ةوگادتبدشترنسلِ          

 جانِ به  نسل، به نسل  را، حهاق  ههچنان، و نکردند اقدامی خود، نسل عدوب

  . ردند قلخومنت های تخهه

 دروع نامرئی آسهانی سه  به دعا و وراداُ با را خودروزِ آغاز  ه ملتی        

 هب امددی.  ندمی تهام ها اورادههان  تکرارِ  خستگی در را دامگاهش و  ندمی

 .داد  نباید رستگاریش

>< 

 ...       222س 

 دعور، عروس به جز ،د نمی فهم راد خو تربد   ه خردی : گف می پدربزرگم 

 داد. نخواهد  وصلتیهدچ  به تن

>< 

 ...       222سخن 

 چون  سانی توس  عرفان، مبانی عنوان تح   ه مبانی این عزیزم، دوس         

دد   و دودمی تزریق درجامعه مد ، این در وغدر ، جعفری ای، قهشه سروش،

 کی مُبَلّغ جهاع ، این .نداردحقدقی  عارفانه وخرد عرفان به ربطی هدچ اس ،
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 ود،خ مکتب نف  به علوم، تهامی از دارند سعی  ه هستند، واحدی ایدوئولوژی

 بودن عارف این ها خود را پار  می  نند، تا برای خداجا وا نند.  .سود نند  سب

 هس   ه گونه ههان را هستی عارف، .اس  محتاج یافته توسعه دعوری به

                  عارفانه حدی چه تا انسان یک خرد  ه بدانی  خواستی وقتی  پایرد.می

 ید د تعلدم های ارزش به عارف آن نگرش بداندد ه  ندد سعی اندیشد، می

 رفعا یک ارتباک بداندد  نددسعی  .اس  چگونه آدمها و معالَ و خود درجامعة

 یا و .اس  چگونه دادتن دوس  برای او معدار و اس  چگونه دادتن دوس  با

  .اس چگونه عالم های پدید  ههة با نظرش و . اس  چگونه زن به راج  او بدنش

 عارف . اس چگونه  تربدتدش باورهای از خارج امور  با او قضاو  بببدندد ه و

 اده  ه ؛ندس  ها راحتی ههدن به ،دادتن توجه عرفان، مبانی به و  بودن،

 هاین   نه  .ببدند را دیگران تا  زند،می خ  را خود  عارف، انسان .فرمائددمی

 امیوبسط جندد ددخ زبان از مههال  نقل .دیگران خ  بزند تا خود را ببدند

 تعریف  ،اس نتوانسته هنوز  ه  سی .ندس  عرفان فهم بر دلدل وغدر  وخرقانی

تدارک  ودخ تناسلی آل  اخالق بادد برای مبانی بر استوار ه  انسانی قبول قابل

 رخوردگیس دلدل به امروز، جوان نسل .بدندیشد عارفانه تواندمی چگونه ببدند،

 نسانیا دعور از را خود تا اندازد، می مههلی هر دامان به را خود تربدتی، و فرهنگی

 محتاج معارف غنی  فهم به بودن، عارف  . ند خالص دهدمی آزار را او  ه

 تا ،نشخوار ردن را آن مکتبخزعبال  و چسباندن، مکتبی به را خود نه اس ،
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 درمان را نودعورتا بروید. نهاید ارائه عقالنه ظاهر به خود، تعریفی بدشعوری برای

 . نکند خود قربانی ،دعور انسانی دها را ،جانتان بدشعور جانور تا  ندد

>< 

 ...       222 خن س

لندتر ب، فهم کردی که دیوارهای دانشکده ها را زمانی که در جائی فرزند         

 حاکمیت، برای ورزان  ردخِ که خطرِ یقین داشته باشید،  کنند،می از زندانها بنا

 اشان است  . اوب ،خطر از بیشتربه مراتب 

>< 

 ...      222خن س

 تبدیل  دی، سی به  را، غز  نوارِ توانستند روزی این مردم،  اگر ،به قول دوستی      

 فعال دها آقاجان، .دد خواهند عوض هم اوضاعِ این سرزمدن  نند،آنوق ،

 ه حفظ نظام اسالم  نکندد.را  فراموش وآن این حدا  یا و مرگ برای صلوا 

 ، را هچ به تقوی  پایه های والی  فقده، محتاج تر اس . این مهلک ، در عزیز،

 ند. ههدن صلواتها تقوی  می  قو  غار  اموال ملی این مهلک  را، بدشتر

به  جز به یوجه وآخور ، دود،چشم آن نوزادی  ه درطویله باز می دوس  من،

 فههی نخواهد بود .   هدچ غدری،

>< 
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 ...     222 خنس

 اندازة هب و، دادتند غدر  استکانیحجم  اندازة عزیزم ! اگر این مل ، به دوس     

  شدد. نهی اینجا به خرد ودرک و دعور، روزگاردان گالونی

 جایی در منطفة دهر رد اصفهان مههان بودم. اس ، 22/2/20تاریخ امروز ه       

دستی سازمان اطالعا  دهر ُرد ) چهار محال  با هم دیدم فرماندهان سپا  پاسدان،

 ش از ه مسدر و بختداری (، در بدس  وچهار  دلومتری ناحده ای بنام دوجان،

زرگترین ب جنگی،یک هلدکوپتر دنوک  با گارد،دهکد  ای به نام احهدآباد می

 ه به داهان ایالمی تعلق داد   شف و به  دفدنة داهی وگنج دوران ایالمدان را،

 و شف این جواهرا  بی ههتا و بی نظدر، الن عتدقة امریکایی، تحویل دادند.دال

اطالعا  را به ثروتی باور  ردمداران سپا  و ه مدلداردها دالر قده  دارد، سَ

دم مدزبان خود دند این طوری  ه از ن محل گنج ندز،و به مالکا نکردنی رساند.

 د؛به عنوان پاداد  پرداخ   ردن ،حدود دویس  مدلدون تومان پول نقدمبلغی در

هه یکی ازسرچش در نار این مِلک، تا در مورد این ا تشاف واستخراج دم نزنند.

)محلی بنام پورک واق  در تنگ گز اس ( وهلدکوپتری  های زایند  رود اس .

ازنوع  دنوک را تا خرخر  ازجواهرا  و اجساد موم یایی دد  پرنهود  و درههان 

به  ندز  . و ازآنجاتا به  دش حهل  نند تحویل دالالن آمریکائی دادند. محل،

ر مسدر د ،درعهق هفد  متری زمدن بود ببرند. این گنچ عظدم ،و اسرائدل امریکا 

ک فتة یکی از نزدیکان مالبنا به گ زایند  رود بود. ه یکی از چشهه هایآب را  
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توس  ماهوار  های امریکائی  شف دد  بود .آمریکائدها  این گنج عظدم ، ، زمدن

حرمانه م  و اطالعا  ایران، و با تهاس با سپا  آدمخور با وابسته های بدن الهلی خود

در هترین زمان مهکن استخراج و با  این دفدنه را، و اقدام به حفاری نهودند،

 کوپتردله بارِ  ه ههه مسلح بودند، سکور  لباس دخصی های سپا  جنایتکار،ا

 در فرودگا   دش تحویل هواپدهای اصلی نهایند، تا از محل حهل نهودند،  رد  و

 ر ،حجم این جواه برد  دود. یا جایی دیگر وآنجا به مقصد آمریکا  ه به دبی،

ههرا  پنچ تابو  جواهر به   ه درصندوق های مفرغی وسنگی ذخدر  دد  بود،

من بایک   .رسددبدش از پنج متر مکعب می از چوب آبنوس، به  نشان مومدایی دد 

 دوربدن قوی ،از فاصلة دوری ناظر ههة فعل و انفعاال  آن ها بودم .

 از ما  گشتن اس  . بسی درد ناک تر دردِ در حدر  ماندن،        

در  ،ان بی بضاع  ملک رانان آن صاحبچ  ذوق دویس  مدلدون تومان پول،       

ن سپا  آدم  شا خود فرو برد  بود،  ه اصال به عهل وقدح خویش فههی ندادتند.

 یکی از در ا بربعد ها  دادند،نزمدن آن به مالکان هم  هنة حدضی  پاسداران،

سپا   وگنجهاها توس  دنه هابه بند  نقل  ردند، دب قبل ازحهل دفحسب اتفاق 

را  و ههة در اری زمدن ، منبابِ تشکر،تدارک می بدنند یمجلس بزمپاسداران، 

جشن دعو  می  نند، وبا خوراندن دارو به آنها. جهاع  بخ  برگشته برای 

 مجلس را تا ظهر فردا به خواب می دهند و تهامی اموال مکشوفه راحهل می  نند.

ی زمانه، چگونه برای چندمدن و خالد ابن ولدد  ها  ردم  ه عهرو عاص هانگا  می
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، خودفرهنگ و تاریخ مرا، به ههرا  ایادی خود فروش  اموال و هزاربار، ثرو  و

جود واسنادی در این ا تشاف عظدم ، به غار  بردند. این خاک نگون بخ ، از

سنادی ا گشائی  ند.های  ور تاریخ این سرزمدن را بازتوانس  گِر   ه میداد  

تداری رد  و نواحی بخاعدالمدان  منطقة دهر  ُتاریک تاریخ  توانس  هوی  ه می

  ند  . تر مختصری رودن الاقل ما را  و گادتةرا، 

>< 

 ...       222خن س

 اموزی،بی آنها به چیزی داری سعی وقتی هستند،که موجوداتی تنها آدمها،      

دامنة ها، بر اساس انی واژهبه مع آدمها،واکنش خرد  .زنندمی لگد ترا

ی کم، که اما هستند کسان. دانند، ولی نمی فهمندخیلی ها فقط می .آنهاستشعور

  . دمی فهمنخوب دانند، اما بسیار نمی

>< 

  ...      222 خن س

که این معنا نهفته است، در اعصار بزرگترین فاجعة بشری در طول قرون و      

 ،اهلل وحضور متولیان اهلل در زمین احکام بدون توانند،آدمیان ، هی  زمان نمی

 . به کشیدن نفسی انسانی عادت کنند

>< 
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 ...     221خن س

 ،برای بزرگ نشان دادن پدر بزرگم می گف  : پسر جان ،آدم های  وچک،        

به   تاب اس ، این  ه خون آدمدان جوهرة تحریر و توجده اعهالِ رذیالنه خود،

 واقعا سواری دهد. را  ه آنان خاصی می ورزند،اراد   و عناوین قاطر القاب

 درپش  القابهایشان حقارتشان را، فرمودند، ه آدمهایِ حقدر،درس  می چقدر

 ه ای ؛دسدس توطعه ای و هر لقبی، پسر جان، ایشان می فرمودند : . نندپنهان می

 دند،با آسهانی تر و چقدر الهی تر هر القاب ها، و  ند.پروار می در نهان خود؛

ن خان م و تبار خوب بفهم، به من، بدشتراس . آدمدان، خطرِدان برای  شتارِ

 می دانی یعنی چه؟  گویند فرزند!به من، مدرزا محهود خان می گفتند، ومی

 مرا  از ههنوع  انساندم مجزا  نند تا بتوانند  من،  به خان  دادن لقب با خواهندمی

باور را  این و تدارک  ببدنند. ههنوعانم   شتارپلکانی برای  من، از موعود روز در

 از تود  های ههنوع انساندم  مجزا نهایند. و به من  نند تا مرا،در من فربه می

ی مدان من و تفاوت  خواهند به من بگویند،ومی ،دیگران برترم از   ه من، بقبوالنند

 رد تا مبادا روزی، ،فرزند فرزندم! مراقب  القاب ها باش بقدة آدمها  وجود دارد.

  نند. ه خون  را مباح میگرفتار آیی  ،فرودان و القاب داراندام القاب 

>< 
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 ...         202خن س

  هال به را ، وقاح  ددرة حهاق ، ظرف از  ه تردید ندارم!  بانو نجدبه          

 دروازة بر را، هویتش زنگولة  ه تو، چون فاسقی موجودِ ،یقدن دارم .اید نوددد 

 ای اللهندز، دَ خود هرزة والدة بارگی درتن اس ، آویخته ،خود خود فروش آل 

 س ا ترآن ایستهد .ی ن فهم  را، فهم توانینهی  ه درازگوش تو،  ندس . بدش

 خود،  ای ه رای معشوق آل ِگندابة در را، خود متعفن ما تح ودتاب بروید، با  ه

 بادد. انینشستة ترا، درم تعفن چر دن مهبل به پُر جراحا  داید، تطهدر نهاید، تا

 را خود منزل  تنبان دارم، یقدن  ، ندنهی فهم را انسان متعالی منزل ِ  ه  سی

 هاد ن فروش به فاسقان، درچهارسوق خود، درازگوش تبارِ نانجدبدهای درگرو

 دقوارةب دعور داید تا س ، ادراری محتاج تو، نشستة تب به آل  یقدن به .اس 

  ه س  ،ا متعفن ای قاعد  به  باز، خصده جهاع ِ دعورِ دها  ند. آبداری ترافَرجِ 

 لتیآ سُوهان درازگوش، وبه برو  نام مقدس زن، در فهم آن به درم نشسته اس .

 خوش دل تناسلدتان آل  گردگدری به،  هستی آن محتاج ههوار   ه،ای  رایه

 تاب  .ندس  دعوری انسان منزل ِ فهمِ  به را، خور آل  جهاع  دها  ندد. ه

          دها آدمی هوی ِ اگرههة  ه س ، ای قاعد  به دهایان درتن بدشعوری

 تناسلی، آل  کمدرح زبانتان، باز   نند، تبدیل انسانی ای پدکر  به  را، گان لهو وت

  تو، !فهم به چه ترا  ،ها دجاله بارة سر برو  .دد خواهد مشغول آن گائددن به مدام

 صلوبم هویتتان،  از تر هرز  ای نرینه آل  درصلدب را،  مَندّتتان تو، ههة وامثال
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         خود، مناتها های نانجدبی بر و گدر،  امان  به را  نجی پتدار ، اید. برو  رد 

 درمانِ  به  ، رحهتی دروازة داید تا . ن آواز تاریخ ههة حجم  النی به ای زوز 

فهم  رام  زن بون  حاصل  ترا  اگر ،دود گشود  تو، ناپایری پایان حهاق 

راج ح  به بستر اسکناس های تا نخورد  فاسقان هرز ، گونه تن  را، دد، اینمی

ار  خود  را اد داری  ه حضور آنقدر ترا ندازی به مال ندس  و نبود،  ردی.نهی

 .نی    ه زن بودن خود را فهم نهی نادی از حهاق  توس  این ذل  تو،   نی،

  نی . خود ترغدب می هستی، ه دیگران را به دف  فضوالتشان در مستراحیتو 

>< 

 ...     222خن س

 ،گویند ه این جهاع  متولی دین می دندا، آن ط ق بطور  عزیزم دوس         

 را خود خفگی، مرز تا ادیان، مُبَلّغ متولدان داد ، اگر  ه .ندارد وجودِ خارجی

 با  جهنم، و بهش  متولی جهاع  این  . ردندنهی خالصه دندا این آغوش در

 دندوی مطام  مشغولند، تا جهاع  جدب  ردن خالی به مدام عهوم، اذهان فریب

 . دهند سامان را خود

 ار دعورش .بادد رسدد  عقالنی یقدنی به امری، درخصوص  ه  سی         

 د فریبن ایقاعد  به  زن، دروغ جهاع  این منحرف دعور   ند.نهی غدر منحرف

 ق ف دها اگر .اس   رد  خودگرفتار دامِ به را، باخته خود های تود   ه اس 
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  نندنشخوارمی آخر  خصوص در  ه را، جهاع  اینز ا  درس ، سخنِ یک

 آدمها، .د شد خواهم بطالن خ  خود های دانسته تهامیبر من  برسانی، اثبا  به را

 ا تقوی ر آفرینش خود  رام  بادند، توانسته ه  دوند،می مبدل انسان به زمانی

 هر اما ،زیباس  دستی حتها بداندد ه هر خود نند.حقدر را خود منزل  نه  نند،

 درس   ندس . زیبایی 

ر دایدئولوژیکی  آوندیخویش مناف شقِ به دلدل مَ عهوما، دین، دوس  من!          

ن آورد با به وجود جهعی را، ردخِ و ها،اید  اجتهایی، می تواند،  های مدان تَشَّکل

ولی  اهدافی معدن، برای رسددن به واجتهاع را   ند.منسجم واحد،حجم یک 

درتهند ق و منسجم   یبه قدرگاهی  ؛فریبند  این اهدافِ .به باور بنشاند نامهکن،

تح  عنوان دهاد  به  ام مرگ  جه  واحدی را،  ه حتی می تواند اس ،

  ند،تخلده می آدمهاذهن  باورهایی در دین به دلدل ماورایی بودن خود؛ بکشاند.

  فاقد هرگونه تعریف عقالنی اس  .  ه

ام طرح فکر می کنند، تا االهیون  مد از آن دوست عزیزم ریاضی دانها و فالسفه،

که به  ،دین مدار در این معناستبزرگترین فضیلتِ یک  آنها را مردود بدانند. 

 و بزرگترین  به سکوت کنند. دار  وا داران را تا اخالق م خود اجازه می دهد، 

ن مدار  به  یک دیتا  اجازه  ندهدکه  در این معناست،متفکر فضیلت یک انسان 

ناّیی آن ب   ، تندیسی ساخت، که ر مزِیاو تحمیل کند که می شود با کتابی آسمان

، با تحریک . دین مدارانکرده اند یرا،  فقط در کتاب آنان طراح تندیس

اشتهای مخاطبان خود؛ با رمز آمیز جلوه دادن مهمالت، آنان را از فکر کردن 
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تا بجای خوردن کباب، فقط بوی ارند،  و آنان را عادت می دهند، باز می د

کباب را در شعور انسانی خود باور کنند. یک امر مرا همواره متعجب و حیران 

فتار کند. تین رم این حد با وقار و  دین مدار چگونه می تواند تامی کند، که یک 

  در صورتی که تمامی  افکارش  به  طرز جنون آمیزی به دیوانگان شباهت دارد.

>< 

        ...222خن س

 همف این باید به امروز؛  تا دردها ماند  بادد، معنا این درک به دعوری اگر       

خدا  هگوید، ترا می درآنجا حضورداری، و سی درجایی وقتی باددد، ه رسدد 

 رایب چرا؟ دانددمی. ترجدح دهی قرار را بر فرار محل ازآن بایدفوراً  . فرمایدمی

به  اهندخومی دقدقاً فرماید،می خدا  ه ،گویندجایی به دها می در  ه، وقتی این

 خالی انساند   اندیشة از وترا  .نهایند ترا مهدا رد و فکرِخِ ابطالِ خدا، مقدمة حدلة

 اند،رمود ف  سانی را هافرمود  این .اس  نفرمود  و فرمایدنهیچدز هدچ خدا . نند

 موجودِ هدچ  من . دارند رسَ در را تو و من انسانی از رام   شی بهر  خدال  ه

 ،دنیدر این  ر  ذر  ب در بدنی ذَرّ  آدم این برای  ه ندارم سراغ هستی در بدکاری

 . نندینه فهم را بودن خود با گویند،می خدا از مدام؛  ه آنان.مطلبی فرمود  بادد

 .ادمزمدن ب در هاگفته آناز حفظ به آدم، موظف منِ تا .نفرمود  مطلبی هدچ خدا

  معتبر سند چهدها  آخر .اس  فرمود  قرآن در خداوند فرمائدد،می دهااما 

 این .منکن تردید آن درصح  من تا  ندد،می ارائه ادعایی برچندن دالّ  ومنطقی؛

 بدنی ذر  سخن آدمهای قوارة قدرِ به؛ قرآن سخنش در قوارة خدایی اس ، ه چه
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اصال این خدا، در قرآن چه گفته اس   ه تا حاال هدچ  اس . خاک این در اش

های ور و اسطتورا  و انجدل و زرتش  و مانی و بودا سخنان  سی نگفته اس . 

اب  تا برای نج هم قاطی  رد  اس  ؛ را در ، آدور،  لد  وسرانی ووو  بدن النهرین

ر انسان؛ اندیشه وخرد وفک برو بریدن دس  ابولهب، آیه نازل فرماید.   و عایشه،

جایی بامن از ساند  را رام  بخشی.تا دعورِ ان  استدالل خود را تقوی   ن؛و

قرآن  ه مالک هوی  خلق   گریخته ام.  ازآن دیار ه سالهاس   سخن مگو،

 ا،ر آن اللهی  ه، خلف ِ این هستی الیتناهی و بدکران و اعجاب انگدز خود ندس .

دهد، وقف طهار  بخشددن به آل  تناسلی عایشه قرار می  در تابی به نام قرآن،

فرین ن  آن اللهی  ه به مانند مخلوقا  ذلدل خود، زند.به حتم یک جایش لنگ می

 دچقدر بای این اهلل، یا هند چنان باد،  ند، ه دس  ابولهب، برید  باد،هم می

 در و  ند.یم با پدامبرش اعالم  مکتوب نفرینش را؛   ه  وتوله، و بی جنبه بادد،

   رامتا  هی با خود  خلو   ن، لق منِ انسان فرو می نهاید. برو عزیزم؛حَ

  هانه ، تنها  تابی  ه مردم عوام می دناسند، ه فهم  نی. بدان را وسد  جان 

 تابهای دیگر برای این مردم، حکم سرگرمی را دارد. هدچ   تاب دینشان اس .

آدم، این آدمها؛ موجودا  ابتدایی هستند، ه   ند؛ االحدوانی  ار غدر منطقی نهی

ه ب اطراف خود می بدنند عهوماً  مرموز، ه در قابل فهم و غدر برای توضدح امورِ 

 ،این مههال  یکی از دوند.منطقی متوسل می غدر و قابل تعریف مههال  غدر

براساس   ،وقتی ملتی  ه به زمدندان ابالغ دد  اس . آسهانی بودنِ دستوراتی اس 

ساب یک فضدل  به ح تعالدم ههان  تب آسهانی،گریه  ردن درفرهنگ خودرا،
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گناهی نابخشود  تلقی  ودن،ای خندیدن وداد بچندن جامعه در آورد. قطعامی

هدچ  س؛ به قدرِ مالیانِ حریص، ُلف   این مردم را، جهلِ خواهد دد. ستونِ 

ازقرآن  را؛ واستدالل های مباحث خود آن وق  دها نشسته اید؛  نکرد  اس .

ی واند با محتویا  خود قرآن اس . هزار زندد. اصل مشکل ما،برای من مثال می

عی س دروغ زن، به نام مُفَسّرعلوم دینی، و و ال  بردار ای ددادسال اس   ه عد 

 ه به هدچ وجه با منطق وادراک و  فرو  نند؛  حَلق مردم در مههالتی را دارند،

مطابق  ندارد. ومدام طوری وانهود  هدچ انسانِ خردمندی خردتربد  ددة

 درک عهدق این از خود، به خاطرضعف وذل  دعورِ  هستدم  نند. ه این مامی

ی با فرو  ردن مشتی  لها  عرب می بریم. و سفاردا  آسهانی درغفل  به سر

 ،هیو ال درکِ این معانی عهدق  ه فهم و خواهند به ما تفهدم  نند،درحلق ما، می

ان؛ و تاب جان خود  را بخو برو پسرم ! برو . چون ما ندس درحوصلة بدشعوری 

 واقف دوی. ر این هستی نی یک بار مصرفِ خود دتا داید؛ به منزل  انسا

، فقط ذهن میانی خدا برای فهمِ علت و معلول هستی پا در        

 آدمهای درمانده را از خستگی نجات می دهد.

 عقلی تو همان خدا، برای محک زدنِ خود، دراگر خدایی هم باشد، 

دیگر  را  به چالش بگیر، تا بتوانی کاشته است،  پس؛ با جسارت خود او

  پدیده های او را در خلقت؛ به زیر سئوال ببری . 

>< 
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 ...        222خن س

 غالاش به که  معبدیر د ،را خدادختر عزیزم   اگرهنوز درپی خدا هستی،        

 رد را شیون که درمسجدی نه. کرد خواهی فهم ، است درآمده داشتن دوست

  برای آخرت دینی که شادی های ترا .اند کرده نقاشی ، آن خشتِ  خشت

 سارق کرامت انسانی توست . ذخیره می کند.

  تابش، برای رنج های العالجِ منِ انسان، فق  ابرازِ خدا در دختر عزیزم!      

برای مداوای دردهایم؛ به  ،دردمند ند. اما منِ تاسف و طلب صبر توصده می

 حساب بانکی او؛  ةبا خودحال  ردنِ دهار تا، محتاجمدرمانگری از جنس خودم 

،  دعا را برای فقرا آفرید  اس  تا آنان خدا  تردید نکن، .کدن دهددردهایم را تس

ی به قُوّ ِ دعای را در دعورِ تاسف بار خود دریک  ند.  ه هدچ دردی تا امروز، 

 درمان نشد  اس  .

>< 

 ...      222خن س

 د؛ دونیم زدتجه یههة آنان  ه به دعور دروغ اس . نابکارفرزند  ،دعار         

 بالغانه  سب  رد  اس  .  یتبحر، خِرددان در فهم دعارها

خون   ؛ یتح  هر نام و هر مکتب ، ه یدر نوع تفکر آن  سان شهدهه فرزندم،        

 ی،خرد ورز انسانِ چدهن.   دیترد زندیریم اند و ختهیرا بر خاک ر اندآدم
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 .زدی؛ برخاک فرو برخون هم نوع خود را خاص، یا شهیاداعة اند یتواند براینه

چگونه مهکن اس   .جلو  دهد زدن الهیوخرد؛ خود را  شهیاند نیمخصوصا اگر ا

 ایآ .مباح بداند یا د دخون انسانها را تح  هر نام و عق ختنیر ،یمتعال ی ه خرد

اد و خهدنی دد به ثب  رساند ؟  یزیر نخو ةیتوان در سایرا م یگسترش تعال

خون آنان را برای اهداف  بخصوص درنسل جوان، بافریب اذهان عهوی،  نابکار،

  ی بدش نبود.هخویش مباح  رد، تا آنان را روانة بهشتی  ند ؛  ه جهن

>< 

 ...      222خن س

 جنس اب دوستی از  جهنهی، آتشِه ب  ،را ما مالیانی  هگف  : پدر بزرگم می       

دج ه یزمدن زنانِ پایان  مدان  جز سجد  عبادتشان، نشاند  اند، ترس به مخالف

 تبحویان مندرج در  از گواراتر ،یآنان با حوریان زمدن خوابگی هم امدد  ندس .

بوالندن ق  هرچه  لف  تربادند،  ه دروغ ها،  مراقب باش فرزند!  آنهاس .مقدسِ 

 . بودخواهد سهل تر آنها به تو،

دارد  قدرتمندی وجودچریکهایی تعلیم دیده و کماندوها ودر پادگان ادیان،     

هل خود ازج، کاری کنند که تو در آموزش های تحت تعلیم آنانکه می توانند

چنان احساس شادمانی و لذت کنی، که هی  زمان برای خروج از این پادگان، 

 تمایلی به اخذ مرخصی از خود  نشان ندهی. 

>< 
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  ...   222خن س

 از ستریب در تواندنهی  ند،می تنبه  ،معنوی  و دین لباس  ه  سی !فرزند       

 ا،ر دروغش یا اس ، دروغ و معنویتش دین  یا موجودی، چندن .دهد ملَ اسکناس

 . اس   رد  تبدیل دینو   معنوی به

موجودی در خود پرورش دهد، یا شیاد  ،سررمهدانی که می تواند بدون اِزُ     

ارد امکان ند این مانند مریم، مادر عیسی.  جود خارجی ندارد.است؛ و یا اصال و

هدان اسررم، مدعی پرورش موجودی در زُزنی بدونِ قواعدِ پِریُد و درخلقت، 

که متولیان شیعه جار می زند و می گویندکه فاطمه دختر محمد، پرید .خود باشد

  ست.نمی شده ا

 این ناشی ازدرماندگی آدمهاست که وقتی در فهم اموری کم می آورند،        

از تعقیبِ  فکر کردن خالص  پیش می کشند تا خودشان را را فورا  پای خدا

 مهمالتِ خود را تقدس می بخشند.  یا با تراشیدن سخنی از زبان خدا، کنند. 

>< 

 ...         222خن س

 ای یوز و  رد ، ورم یعنی پُف، ازتر دب  ه .اس تر ی  لهة یک،پفدوز          

 پف صور  دودمی مجهوع در  .چهر  و صور  معنای به دد ،  درس  اوز،

 نخصوصدا دارای  ه گف  باید  سی به را واژ  این . رد  یا صور  ورم  رد  

 اس  :  ذیل
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 س .ا دد  جه  او در عالم دعورهای ههة   ند،فکرمی  ه اس  پفدوز سی       

 تواندنهی وق  هدچ پفدوز، ومطل  ازههة امور، داند.می باهوش خدلی را خود و

 ،پفدوز دمآ یک برای  نکند. تحقدررا  دیگران تا بگدرد، را فروددش فخر جلوی

 را تشمخالف باید، او  ه اس  این مهم بلکه گویند،می چی بقده  ه دس ن مهم

 گند ویی  ه،ت  ند، ه توتفهدم بهتا  ند،می را اش سعی تهام فرد پفدوز،  د.بکن

 مهم وز،پفد فرد برای . ند تحقدر خود مکرر های مام  با ترا بتواند تا ای. زد 

 بهتر  ه،الندبقبو تو به تا دارد، سعی پفدوز گوئی،می چدزی سخن چه تواز ندس 

. دشعورقدح و ب و  آدمِ دودمی  بگاراند، ازحد را، پفدوزی  ه  سی د.فهه می تو از

 موجه جلو  دهد. را  وقاح  خود دس  به هر اری می زند  تا قدح، وآدم و

 ه در راس وقدحانه ترین های  ،ایران درس  به مانند حا هانِ جههوری اسالمی

 گرفته اند . قرار عالم،

>< 

         ...221خن س

ة جان روان زور به طالب آن نبادی، ندز تو اگر حقدقی اس ، ه مرگ،تنها         

  از حلقوم مرگ ،بودن  را زند حق   مرگ، تا قبل از ، نسعیپس   توخواهد دد.

 بدر نی . 

>< 
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 ...       220خن س

خواهد جز قفس نمکانی  ،دهدهینشان ن پرواز ه رغبتی به فرزندم ! پرند  ای        

بودن    د  ه پرن را فهم  ن، یا پرواز را فهم نکنی ، پرواز تا پرند  مباش یا  .داد

با غلبة تازیان به ایران ، البته به  هک تجهدزا  نظامی و سداسی  .را معنا دهی

و اندی سال  یعنی تا  211رومدان، انهدام تهدن و فرهنگ ایران زمدن در طول 

اواس  حا هد ِ عباسدان برای ههدشه نابود دد.  برای ههة آن گادتة درخشان، 

دل خود به فرهنگ ایرانی ، تهامی وجو  جامعه را به دینی حا م گردید  ه با تحه

ایرانی ؛   ةدگرگون  رد. امروز برای مل  تحصدل  رد و  ُشتار   دهشدر  ضربِ

ا بازی می  نند.  ت  کک سُ انه ترین  ار مهکن این اس   ه مدام با اهلل سُقاحه

 ردن آنان  مجهوال  خلق  خود را پایان دهد.  اهلل با پددا  

ه ترین اموری که می توانی در هستی به آن مشغول شوی کشف بیهود     

 ک بازیِ سُ کبیهوده  وقت خودتان را برای سُ  پس  . هلل شناسی استسیگنالهای ا

 فِ ، حساب تو و فرهنگ ترا کبار برای همیشه. چون اهلل یک یدبا اهلل هدر نده

 .  دستت گذاشته است

>< 

  ...       222خن س

 ای هقبل ترا! خان  محهود مدرزا :  گف به طعنه  را بزرگم پدر  سی، روزی      

  هس آری :گف مکثی  رد، و بزرگم، پدر  نی؟ عبادتش تو؛ هس  تا هم
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 وت آنجاس ، ه درس قبلة من گف  : و  رداو سَرِ  َلّة و به ایادار  و ،جانآقا

 . نیمی  مزاج دف  درآن، نادان

>< 

 ....     222س

 خون از یکی،گریز  ند،می معدن معنا دو را، عرفان فهم حدودفرزندم !        

 رد با تو موجوداتی  ه ههة به ورزی عشق دیگری، . وعنوانی هرنام تح  ریزی،

 فهم به رات  ه فرزند، اس  امور ههة فهم  لدد این. رسندمی تعالی به هستی؛  این

   نم.می نصدح  آن

قین می کند؛ بطور ی کسی که تمامی سعی خود را معطوف به خدا شناسی       

ه ب  ،که برای رهایی از سرگردانی درونی خودیک خدا ناباور  دو آتیشه است؛ 

نی برای تقدینی؛ دلیل م گردد. داشتن شعورِدنبال ا بزاری خُرسند کننده می

روز  نتوانسته تا اموقتی علوم تحقدقی  .اشدوهش های علمی نمی تواند بتوضیح پژ

اس  بسداری از مجهوال  را پاسخ دهد، من چگونه می توانم به استناد وجود این 

؛ ه مدعی حل ندازیم  ههه مجهوال  گدج  نند  ؛ خود را به دامان ادیانی بی

تضادِ   .ود ندارد ه فعال برای آنان هدچ توضدح علهی وج-تهامی مجهوال  هستند

 جعل ادعای این مکاتب اس  . نشان از  ، خود؛ احکام ادیان باور در غدر 
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د در این ده انیکی از پلید ترین شیوه هایی که دین مداران پیشة خود کر      

و را کنند تا تر می، که فقدان شواهد در هر پدیده ای را با مالط خدا پُمعناست

 وا دارند .  به سکوت

>< 

  ... 222خن س

س   ه تو به قول مرحوم  د تر فریدون فرخزاد ،  دخترعزیزم نازندن پدر!       

 صی خود، به قتل رسدد،درخانة دخ ایران، سَالخان تک  تابان جههوری اسالمی

ری، حروف فارسی دَ  با و گوید. ه به زبان محلی سخن می ازملتی،توق  دادتن 

 ندز به زبان انگلدسی و  ندمی عباد ِ خدای خود،  لها ِ عربی؛ با نویسد،و می

 نباید داد .  جزمتالدی ددن فرهنگ او،  انتظاری طباب .

 بی درمان تر ازآن اس   ه بتوان، هوی  جهاع ِ این مهلک  دترگاو پلنگ،       

 ،سلدقة قومی این مل  دعورِ جستجو رد. او، درمانی برای درد های پایان ناپایر

زبان  نفر چند اگر به نابودی  شدد  اس .  مجال تثبد  فرهنگ این سرزمدن را،

 از نادی  ههه، فرهنگی این سرزمدن سپرد  اند، قُوّ ؛ به اصالح امور برید  هم، 

جز به تاول نشاندن خود، چار  ای بر بدچارگی  جان سوختة آنان، اس   ه، این 

 شکخُ جوهر مدر شان،  ه هنوز بدسواد هم، مشتی مدرک دار خود نهی بدند.

 فرهنگ بال منازعِ متولی  را، خود درآورد  اند، واز اسه  چشم خردمندان را نشد ،

چندن خا ی، جائی برای عرضة خرد نخواهد  در  نند،می و بوم تصور این مرز
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های یک نفردان دعوری برخواند  دراین مهلک ،هزارنفرمدرک ستادةازهر ماند.

  دبطور لی دراین سرزمدن مر  و تاریخ، هنر ادبدا  و علوم اجتهائی و ندارد. خود

، ، عقب تر اس ، و یا اگر عقب نباددبقی علوم ندز، یا یک قرن از ههة دنداما اس . 

ن م این مستراح متفن خالص  ندد. از جانتان را و بروید سخ  عقدم دد  اس .

ه جوان دها بروید  گدرم  ه  بروم،  جا بروم ؟ تا جائی بروم. دیگر عهری ندارم 

 رفتن را فهم خواهدد  رد . ، اگرهدچ نداندد، هستدد، تا الاقل

 اینجا،  فرزندم !

  باغچه اش ، دربرگ برگِ علوفه های هر

 دردناک ،  بس  س  دو را نی

 دد.   تزریق خواهد خونِ انسانی تو  ه در

 برو! 

 ،  و جواند  را

  سبزینه های  باغچه ای  به سایه  ِش، در

  . خُنک  ند   رام ِ انسانی ترا، تا

 اینجا، 
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   تا تو؛جائی ندس  

 آرامش خویش را ،  بتوانی، بسترِ

 .بر صُفّة زهرآگدن آن ، پهن  نی 

>< 

 ...       222 خن س

حار ن از سی  ه دندایش را، قربانی بهشتی  رد  فرمود : پدر بزرگم می         

چندن  سی، به مههل گویی عاد   رد   خرد  ه مکانش نامعلوم اس ، اس ،

  ه اینان مدام برای استقرار نشوی،  سانی دم خورمراقب باش با چندن   اس .

با تصرف جان تو، به مقصود خویش  تا می نشانند،  هیدرگنا ترا، درتو، خود،

  .برسند

>< 

  ...      222خن س

 شدب یدعار، ندادته بادد در خودی دعور  ه یزدهر ارتباک محب  آم        

 ادته بادد.د افتهیتوسعه  یخرد ه   ند،یفهم م ی س رواب  را، در دعور . س دن

ود خ یشعوردب ی، قربانزدههه اطراف خود را و بعضا خود را ن ،شعوردب یآدم ها

 .  نندیم
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 نیا هچ. انسان اس  یاز وجو  بزرگ تعال یکی ردن  یعارخواه  ه،بداندد        

  بادد .. گرانیاز د ای از خود ، و نهودن یعار خواه

 بورمج  هم  یاگر روز و  ند. یانسان یعارخواه ،س دقادر ن یشعوردب چده        

 حدلة عار ؛ به وت در؛ را خود یخواهد، تهام نشد  هایدد، حتها م یعار خواه به 

 .دهندیم ر لف  سَ یعاطف ی ه دعارهای  ن ازآدمهائحار. تهام  ندخواهی،

با خود  یقدباور حق کیرا، به  آنقدر لف  اس   ه تو ،رشعودجهاع  ب  دروغ

 .   ندیخود م ی شاند ، و بعد، ترا، قربان یم

 ندیسانهافق  ان نیا .ندیبزنند. نه سخن بگو رمدام؛ زِ تا اند،دد   دترب ،آدمها        

 یمتک یانانس یبه دعور خود، اندواطراف  ه درسخن گفتن، وسپردنِ تعهد به خود،

 یرد ه خدیبا  ند،یارتباک ماندگار را فهم م کی ه دعور  ی سهر هستند.

ردن اس . ،  ُشتن ، بهتر از ِش   شعوردآدم ب کی یبرا دادته بادد. افتهیتوسعه 

خود  یشعوردب ی، قربان زدو بعضا خود را ن خود را، اندههة اطراف ،شعوردب موجود

. د، به دس  آورجه  حضور خود در یرا برا اطرافدان ددو تهج دد ند. تا تائیم

از دس   را یامور خود، یشعوردفق  به خاطر ب درطول زمان، ،شعوردب موجود

 موجودِ  اما نامهکن اس .گاهی   ه امکانِ به دس  آوردن دوبارة آن امر، ،دهدیم

 دس  را از اصول ها  برای ههدن اس ،  ه درطول زمان، داند.یرا نه نیا شعوردب

 . اورددبه دس  ب، رااثاث ها تا  ،دهدیم
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 باشد.یم یعنصر هست نیخود،کامل ترکه کند،یم تصور موجود بیشعور،          

  او شوند .مقاصد  یقربان دیبا عنداالقتضاء  که هستند  گرانید نیوا

  رعای و الس باال،  در بدشعورهای متهدن  یکی از ابزار و ادوا  محکم،         

هار  مبسدارهم  ایفای این نقش،  ه در بدش اندازة ادب ونزا   اجتهاعی اس .

سدار ب . ادتبا  نشود،آدمهای جاهل و نادان، با تودة بدشعورها، رد  اس   سب 

 اما رود،به قهقرا می هرجاهلی ازجهل موجود درجان خود، هستند. متفاو 

به قربانی  ردن محد ، به نف  خویش اقدام  دانش، در هال آگاهی و بدشعور،

و م  ر،دفوق العاد  فق ،نشدنظر ب از اما دارند، اردبس یانشد آدمها، یگاه ند. می

ست تا جاهل را دانشی نی کامال بارز است. شعورانیدر ب تیوضع نیا هستند. هیما

 یماریب نیتر عیدر نسل حاضر، شا یشعوریداشته باش، ب نیقی شی داشته باشد.نبی

 ه،عنوان گرفت در دامِ  بیشعور های مدرک دار و ، تامراقب باشید ممکن است.

 .گرفتار نشوید 

>< 

 ...    222خن س

در تابِ  مندرجِ  معانی واقعی جهال   قرآن و  برای فهم مبانی فرزندم !       

بان خود ز با لها   لددی در  امل آموخته باددد، و قرآن ، باید ه زبان عربی را

زبان فارسی قرآن به  آن معانی  ه از آدنا باددد. هاوفرهنگ آن واژ  تازیان،

  ه دراین اصل آن معنائی بادد، تواند،، نهیدهندبه خورد من وتو می و ترجهه،
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تعریف   ندم.، درک مطلب میامروز من وتو ازآن  تاب منظوردد  اس ، و

بان ز واژ  در هر  ارچندان راحتی ندس . وترجهة  لها  عربی به زبان پارسی،

دوران  فرهنگ  متعلق به  فرهنگی داردنظر  معنای خاصی از و عربی مفهومی ویژ  

تبلدغا   فرهنگ بنا به سلدقه های  . متولدان اسالم عزیز، تدوین  تاب قرآن اس 

دارد، لها  قرآن را به رای تو  دینی خود ، ه ریشه در به جهل  شددنِ من و

طوری وارونه ترجهه  دهند. گاهی این معانی راما می به خورد معنا، و العدن،

ق  به ف فرسنگ ها فاصله دارد. قرآن، اصل معنای گفته دد  در  ه از ، نندمی

فهم معانی حقدقی دراحکام قرآن منحرف  از را، این دلدل  ه ذهن انسان امروز

قرآن در ارتباک با  ندزی وغالمی انسانها نقل دد   دهارآیاتی  ه در نند. چه بی

 مساوی قلهداد انسانها را درآیه های متفاوتی، ههدن قرآن، صورتی  ه، اس  در

 را  ه در اسالم اما گویی  ه این تساوی فق  مختص خودی هاس ،  رد  اس .

نه مشهول ههة انسانهای   ن و محهد اعتقاد دارند،آجار می زنند؛ و به  تاب و قر

بدندم  ه طبق مندرجا  متون قرآن، انگار، بعضی ها عهل می در و روی زمدن.

 ها دیگر، مساوی تراس  . حقوقشان، نسب  به بعضی 

 تجاوز در این آیه،  توان ذ ر  رد.درسورة نساء را می22به عنوان مثال،آیة          

و موجه جلو    امال مجاز  ه به اسار  مسلهانان درآمد  اند، به زنان دوهر داری،

 ایفهیا ط دهری و به  شوری و  ،به اذن اهلل عد  ای به نام مسلهان،  داد  دد  اس .

چندی قبل   ه تا را، زن ودختران وبچه های آنان و دوند،ای حهله ور می
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درآرامش انسانی وآزادی انسانی خود به زندگی در نار بستگان خود مشغول 

ود آنان را، به تهلک خ غالم، و و ندز  نندو تح  عنوان اسدرتعرض می بودند،

 طبق سن  ابراهدهی خود، غدرانسانی راندز، در می آورند ونام این عهل دند  و

هر دیار و د مهلک  و در  ه تا دیروز، انسانهائی را دانند.فرمانی ازطرف اهلل می

خود،آزاد  وصاحب هوی  ومنزل  انسانی بودند را، به یک بار ، به  ندز وغالم 

 آنان اهلل این مدان، ودر زند. نند .و دَم از مساوا  و برابری انسانها ندز میمبدل می

 دهد.فرمان  شتار انسانها را می حکدم ودانا. و داندبخشند  ومهربان می را، ودندزخ

 ند، به  ندزی وغالمی بردن انسانهای آزاد  را صادر می فرمان به بردگی  شددن و

نامد. وگاهی ندز حکدم ودانایی را برای بان میمهر بخشند  و را، خود ندز و در آخر

 خود، صفتی مهتاز  می دهارد.

رة این   در ادیان ابراهدهی در شتار انسانها، هدچ دینی به قدرِ فرزندم،         

دها یک مورد، فق  یک مورد، در الم ومبانی تعالدم  خا ی نقش ندادته اس .

د   ه به  شتار آدمدان حکم  ر سخنی برای من نقل  ندد، ،از الم بودا و بودا،

 ها ادار  ای  رد  بادد یا به بردگی و  ندزی  شددن انسان بادد؟ و

 چندن اس   ه گفتم . ههچون بودا،  در تعالدم زرتش  ندز       

دراین  و زور و ارعاب و شتار، جز به قو  دهشدر ماندگاری دین اسالم،       

 احکامش یا برگردة جهل جهاع  سوار اس  ، نخواهد بود. خاک نبود  اس  و
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ی ازمسلهانان ا ه عد  عدن می بدندد، به دهاچنانچه امروز هم  یا برتدغة تدز دهشدر.

را،در این  رة خا ی  ندا  خود وآدمکشی وآدم سوزی، چگونه با شتار دندا،

  نند.اعهال می

  صدهاگرو حزب اهلل لبنان و جههوری اسالمی، گرو  حقانی، گرو  طالبان،        

د تا اهلل خو چه عَلم دنگه ای به را  انداخته اند؛  در دندا وخاورمدانه، چون اینان،

 دهند  .   جلو  تربر دیگر اهلل های روی زمدن  را، بر

 این راویان به و . نم به این مطلب توجه  ندد  ه دها را از تاریخ نقل می        

 ،اینان غدر به دود.می  سانی چه دامل  ه. ندد توجه نم نقل می ذیل متن، ه در

 ابن علی،ابوی ،طدالسی عبدالرزاق، بدهقی،  چون دیگرندز ، سانینویسم  ه می

 اند.  رد  روای  داستان را  این ،گو مههل عربی

 خدری ابوسعدد از ،وانسائی ترمزی داود، ابو مسلم،یعنی :  این جهاع ،         

 در ما اسار  به دوهردار زنان از ایعد  ،اوطاس درجنگِ :  اس   رد  روای 

 ردیم.) زحه   خودداری آنان با ددن بستر هم از دوهردادتند چون و .آمدند

  برای تصاحب آل  ردند.اینان در جنگهادان جزداری  ه خود  شددند فرزند!

ا با متوسل س  ؛ تا اهلل برای اینان بهانه ای تناسلی زنان به هدچ اموری نهی اندیشند.

 آنگا  .مپرسددی پدامبر از بار   ودراین .(تهام  نند را های خودددن به اهلل، نکرد 
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متن آیه به زبان  ( ه در سورة نساء 22آیة )   فرمودند نازل را آیه این بزرگ، اهلل

 می دود : فارسی چندن 

 متغنی  خدا که زنانی مگر  است، حرام شوهردار زنان با جنسی وآمیزش ازدواج         

 ترتیب نای به پس ( عزیز پدر شته اس اسالم مرا  ُ هایگر)این مَ .است ساخته مسلمانان

 است.گرم واقعابرای مسلمانان  مگرهای اهلل؛این  .شمردیم حالل آنها با آمیزش

امورات  ،به تلسکوپ کهکشانی خود مدام دانا وحکیم، این اهلل بخشنده ومهربان و

بکار  دست به سرعت برقی، حلِ معضالت آنان، در و کند.می رصد مسلمین را،

 نسی،ارتباط با مسائل ج حوصله ای از مسلمانی، به خصوص در تا مبادا، شود،می

ن بدون رصد کرد ،دچار مشکل شود. این اهلل، هرکجای کهکشان که باشد

 ش را، به روز نمی کشد. ب نمی رساند و ش  روزش را به شب،  مسلمانان،

مسلهان مطرح لاا  تناسلی جهاع   هرجا ه صحب  ازآل  تناسلی و       

مشکل گشای  (آیا  محکم اهلل، آن هم فق  برای مردان مسلهان ونه زنان آن) دودمی

  نندتصاحب می گدرند وبه  ندزی می ،زنان و دختران مردم را تهامی اموراس .

ری ، به فو  اهلل ندز، و دهند،قرار می بهر  برداری امدال جنسی خود و تجاوز مورد و

آنان را  ندز، با ارسال آیه ای ملکوتی، به ذل   شددن  رام  انسانها را، ه خود

با نزول آیه  دهند، ومورد مرحه  خود قرار می به مهر تا دد، خلق  رد  اس ،

 فرمایند .و موجه می مههور ، اعهال مسلهانان را،ای محکم

 جز ند، ی احکام و  تاب خود میقربان دینی  ه  رام  انسان را، فرزندم،         

 زور، و دینی  ه به جبر دهشدر نخواهد رد. هدچ برای تو به ذل   شددن تو،

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


111 

 

با  ت مسدود و  ، مسدر تنفس انسانی ترا، ندفرو می حلق تو  در را، احکام خود

 وآلود  خود خواهد  رد . 

 بهش ِ مجعولی  ه در اینان با مخور،  الشِ دینی را فریب این مزوران،           

 رد.، مبدل خواهند  نند ، دندای بهشتی ترا، به جهنهی حقدقیفرو می تو،  خِر

اس . با فروش اهلل  سر لوحة تعالدم این آدمکشانِ آدمخور  تاب دروغ،         

قربانی مههال  خود خواهند   مهربان به تو، خدای حقدقی جانِ ترا، و بخشند  

  رد.

 داشته باش فرزندم، خدائی را عبادت کن،که خود را؛ همواره به یاد            

 کند،ش میقربانی خوی  خدائی که ترا، قربانی خویش. نه ترا،  کند،می قربانی تو

  .شانندرا درخاک ، به سامان بن به حتم به متولیان جالدی محتاج است، تا احکام او

>< 

 ...       222خن س

ای اس ، ه تهامی استدالال  دناخته دد  ابزارِ تنها  چهاق،  فرزندم!          

  رد به لحظه ای بس اندک،  الن خود،قُوّ  به  وعلوم جهان را، ومنطق وفلسفة

 خردِ تحلدلی خود اگر روزی خواستی،  ند.محکوم به ما  ددن می حر  ، ود

 ه در  بهترین چهاقِ مهکن،  تا به سعی  ن،  نی، به تعطدلی مطلقی  هدای  را،

لِ قو ِ این مقاب در  ه هدچ دلدلِ محکهه پسندی، تجهدز دوی، توان ابتداع توس ،
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  حهاق و باله   استداللِ بی ههتا، تابِ مقام  درخود نخواهد داد . ماندگاری

 بادد.  امکان پایر نهی ندرویِ قو ِ این صَنمِ یکه تاز،   جز به سطرسطرِ تاریخ، در

>< 

 ...       222خن س

خردی  ه ذلدلِ  ار خویش گش ، متوسل به غدر خواهد دد. انسان فرزند!        

علق ت به مَندّ  انسانی خلق  او آنچه درانسان هس ، را به هدچ غدری، اری ندس .

 ه بی تعریف خویش، به هدچ خویشی نخواهی  ،توخود را تعریف  ن دارد.

 رد.  را فهم نخواهد مَّندّ ِ خویش، رام ِ خلق ِ خودهدچ انسانی،بدونِ  رسدد.

 دز،بودن انسانی خود ن توانستی به فهم مارا باور نی می بودنِ خود تو، من  اگر

با خرج  ردن دیگران، به تعریفِ حقدقی خود، نخواهد  فهدم دوی. ه هدچ انسانی،

تا  سعی  ن  .فهمِ  این ا هل  اس  لددِجدل، بی مِّن  و دوس  دادتنِ  رسدد .

زندگانی خویش  دوس  دادتن را در راس دروس تعالدم خود، سر لوحة ههة امورِ

  نی.

>< 

 ...        211خن س

 ،با  راسخنان غدر قابل اث ، هادیان اس متعلق به  ترین ددوة فریب،هولناک        

ی وقتی توانست مهکن اس .غدر ،آن مکانبه  فهم تو  ه  ند،نقل می جایی از
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  ند.می خالص یپاسخ هر  ه ترا از  نی نقل غدر قابل دسترس منبعی از را سخنی

  ی دد.به هر ار پلددی خواه قادر آنوق ،

دوست عزیزم   آیا این شما هستید که نمی توانید دست از س ر خدا بردارید،        

یا این خداست که ذهن شما را طوری طراحی کرده است تا شما نتوانید دست 

            معانی واژ  ها بر مبانی مطالعاتم، با ذهن من انس قریبی از س ر او بر دارید. 

نهی توانم، با استدالال  چوبدن اسطرالبدان  از یافته اند. من تح  هدچ درایطی 

دَر آدتی درآیم. گرو  خونی ما، به درد هم نهی خورد، بهتر اس  ما هدچ زمان 

در نار هم زندگی فکری ندادته باددم،  ه به سهول  می تواندم ههدیگر را هار 

 ندم. این مطلب را دها خوب می داندد  ه ههدشه این اولدن سئوال من از یک 

دین مدار اس ؛  ه دین در طول تاریخ، برای تعالی بشری  چه  رد  اس . دین 

مدار، ههوار  سعی دارد با مغلطه و سفسطه در دروع  ار؛ ذهن مرا به پدچاند. 

 نتا   ما از ههان نخستدن سئوال آغاز می دود. به نظر دها بهتر ندس   ه من 

یگران را ندز به هاری خود درحداقل امر، از هار ددن خود جلو گدری  نم تا د

 .مبتال نکنم

>< 

 ...        210خنس

ای  متولدانش به ددو  ههه به گونه ای اس ، و فرزندم! بنای ادیان ابراهدهی،        

اب را، با  ت م اس ، ه باید خودم، وعلوم عالَاین ههة عالِ  ه انگار، ادب دد  اند،
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 دهد. را با حقدق  جهان هستی تطبدق خودی  ه آن  تابها نه این آنان منطبق  ند ،

ام ههة احک ،، قواندن الیتغدری دارند، ه مدعی هستند،در تب خود این جهاع

  منِ بازگش طرف خدائی دیکته دد  اس ، ه درجهانی نامرئی، به انتظار از آن،

را به م انسان به آن المکان نشسته اس . سی از خود نهی پرسد  ه چرا این خدا،

ی وگرسنگ رنج و فقر درد و بدهاری و تا ههة جانم را در  دنی  شاند،ع  این جهان

را، م مدتی، چوپانی  ند. وآنگا  بعد ههچون چهار پایان، نابرابری ها، نداری و و

دانم  جا آبادی دیگر هدای  نهاید، ه پاداش رفتن به ترسهایی ناتهام، به نهی با

           حاصل  به هدچ قدهتی، وحدوانا ،جز به ریختن خون انسانها  آن مکان ندز،

 د، شهای گناهی نا رد ، به گنا  میبهانه در خلق  منِ انسان را، چرا نهی دود.

ای فهم خویش یاری.گوئی مهر  در نه مرا  ند. من پایدار را در سروری خود تا

 ه بازیگری جزخود خدا، درحر   من نقش  دطرنج حدا ، هستم درخانة

ها از این جا بجائد می بَرد، بی آنکه هدچ تعریف معقولی،خانه؛ مرا  انهخ و ندارد.

جان من احداث  در خود او، را، فهم این جابجایی ها من به تعریف  شد ه خرد در

ربند د  ه دلخوددهای مرا، چگونه می توانم به خدائی دل خوش  نم،  رد  اس .

 به بند  شدد  اس  . احکام غدرقابل تعریفی ازخود،

>< 
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 ...      212خن س

 ندس  فرزند، هر رسّدَجز به قو  دهشدری خوندن، مُ رِزق جهاع  مسلهان،      

ین ا خود را به دام برسانی. روز توانی بدون بوی خون،جا مسلهانی بادد، نهی

ه ب خودی مجالی ندابد، برای ریختن خون انسان های غدر تشان، وّاگر قُ جهاع ،

 عادو قدیر و قربان و عدد  تح  عناوینی ههچون دینی خود،هزاران بهانة موجه 

وصدها مراسم این چندنی  ه قرنهاس  پایه گااری  ناورا ، و نار تاسوعا و و را

باریختن خون حدوانا  زبان  را، خونریزی خود دلتنگدهای نادی از دد  اس ،

راهم مگر رضای  الهی را ف دهند. تاخدابانها و وچه ها دهر، تسکدن می در بسته،

 . ندستندفهدم  نهایند، ه به قدر دپشی، در فهم او

 گویند  می درمان سفیهی که که از من نمی توانم به نیایش خدایی تن در هم،

 مخلوق خود اوست عاجز است.

>< 

 ...       212خن س

ال واصازوجود  تابی به نام انجدل مطلقا بی اطالع اس .  فرزندم ! مسدح،     

تابدان  نازل نکرد  اس ، برای نوع بشر، مسدح،آیه و تابی ازطرف خدائی نامریی،

            ههة این نابکاریها را، نابکارانی عَلَم   تاب، نام انجدل مقدس داد  بادد.

 نند .  ه بردگی من و تو را ، در برگ برگ آن  تاب ها جستجو می  رد  اند،
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به دروغ های کلفتی است که  در اذهان عموم، ماندگاری هر دینی،         

 نهان کرده است . درآستین خود،

قدیس پروری اس  فرزند، ه ماندگاری این قداس   بزرگترین دروغ ادیان،        

ر از هرسئوالی د به امان  گرفته اس ، تا منِ انسان را، از خدایان مخلوق ادیان، را،

 چرائی باز دارد . ارتباک با

 ، لهاتی چون اینان، ههه، و لهاتی چون مرتد و محاربه با خدا، افر فرزندم!       

 ند، هابداع  رد  ا   از تابهای خودی هستند ه متولدان ادیان برای حفاظزاراب

ازآسهانی نامرئی نازل دد  اس ،این  تب، به دلدل عدم توان مراقب   می گویند

دن با متوسل دتروررا بر هر ابزاری ترجدح می دهد. و  منطق علم،درمقابل  ازخود،

 تحکدم خودرا، درخرد جهعی جامعه، قوام  می بخشد  .  به این واژ  گان،

به  ،هراعتقادی  ه منطقش بدهار بادد، برای تثبد  خوداین طبدعی اس   ه         

 ه ن سخنای درقداس با حقاند  هر عقدد  ای را؛ چهاق متوسل خواهد دد.

  نی. داوری  یتوانمی ،تراگفتم 

به  زکند، جخویش را فهم می باهمنشینی گفت :خردی که می مپدر بزرگ     

 .تن به وصلتی نخواهد داد عروس شعور،

 تاریخ درطول ویهو ، یا اهلل آلو َ توطعة به یهود، جانی وخاخامهای  اهنان       

 هر الم وسقم صح  تشخدص اند، ه فرو رد  جهاع  درحلق دروغ آنقدر
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 آدمی عورد  ه مدزان هر بهاما می بدندم  ه . اس  گرفته آدمدان دعور از را عقالنی

 .  دودترمی  وتا  دعارها یابد، می توسعه

، ذلت انسان را اختصاص می یابد  هر علمی که برای ب زکِ  قامت دین،       

 تشدید خواهد کرد.

درحلق  ،فرو ردن قوالدب علهی ه با  مخور، گر رافریب توجده گران مغلطه         

 موجه جلو  دهند. صغار  این صغدردرخاک ماند  را، مدام سعی دارند،دین، 

ه ههةآنان   ریسهان دین افساری اس   ه ترا به خندق جهل فروخواهد شدد.

عَلَم  ،دین را برای هدای  تودهها  نند،سعاد  و فضدل  انسان را طلب می

ن را قربانی انسا توسعة فضدل  دعور ههةادیان ابراهدهی،  در طول تاریخ،  نند.نهی

گاری   با تعالدم  تاب ادیان به رست بقای خود رد  اس . حار ن از سانی  ه ترا، 

 خوانند.  می

یشه ر را، ه ههه،  ه اگر مههال  ادیان فرزندم! به حقدق ِ حقدق  سوگند،        

 ای گردآوریدر تابی مدلدون صفحه را، دارد یهود یهوة قوماهلل و  دل الوة و در

 بر جای خواهد ماند. اینان   از مههال  ،ناگفته خروارها باز  نند،

>< 
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 ...       212خن س

  ،نسانی ه هرا نویس، دس  قانونی اس  خدا، با محاربه دین،  تابِ متولدان در     

 .دودمی سلب از وی، حدا  حق و مجرم، درمحکهة دین، دا ی، حضور بدون

 تی  ه هدچ نزا جزوآن دسته ازموجوداتی هستند، برزمدن، این جهاع ِ متولی خدا

 تا ههوار ، طوری تعلدم دید  اند، و دانند.واجب نهی غدرخود، ارتباک با در را

مدام سعی و رتر، برخورد نند.و ب موضعی بس باالتر با رام  انسانی انسانها، از

  غدر، جلو دهند. از درمدان آدمدان با القاب وعنوانی الهی، مهم تر را، خود دارند تا

  فرزند، تا بالهتی را توسعه دهد.  است  نیافریده خدا حماقتی 

ا به ر متاع مقدس ددة خود تا اند، د انی  رد را خدا این متولدان دندا پرس ،

  ندانستن ندس  دردِ آدمدان، دعورآدمدان بفروش بکشند. درد در ور،ضربِ زُ

 از ا،توانند حقدق  ر ه رنجهادان درفهم این مطلب نهفته اس   ه  نهی فرزندم!

دمدان درخرد آ ،ینمدزان دروغ هایی  ه توس  متولدان د دروغها تفکدک  نند، 

، امری حقایق  ه غربال این مههال  از تخلده دد  اس  بقدری زیاد اس ،

نی نه درحقدق  عد و دارند، باور براین گفته ها،نه خود،  رسد.نامهکن به نظر می

انها قوام انس اینان برای دوام خود، دهند.دالئلی محکهه پسند، ارائه می این مبانی،

نه حکهی برحقاند  خود  .سهانی خود، قربانی  رد  اندورطة توهها ِ آ در را،

خویش را  گفته هادان ادلة   ردَِّ در  سی، تا دهنداجاز  مینه  و ، دهند ارائه می

 ه سخ   ،س  مهری بزرگ ترین دلدل اینان برحقاند  گفته هایشان، بدان  ند.
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در برگ برگ  تابهادان فرود   ه ازطرف آفرید  ای درآسهانها، ،هستند مدعی

انة سالخ خدرتدغ  هزار سال اس ، ه خردتعالی انسانها، بدش از چهار  آمد  اس .

 دود . در  هال مظلومد  ، ذبح می این جهاع  مو ل یهو  در زمدن،

>< 

 ...       212خن س

ئهی دا یکی از غریب ترین مضامدن در قران و  تب ادیان ابراهدهی، حضور      

 بر حضور   ه در دهایل مار، ددطان ، برای فریب آدم وحوا در بهش  اس .

 ارزانی دادته اس  .  به بشر،  خود را  بر   

وردن ارتباک با خ ددطان به آدم و حوا در باور این تشویق و محب ِ غدر قابل         

حقدقتا درمتون خرافی ادیان قابل  از درختی  ه درخ  مدوة دانائی  نام دادته،

متون تاریخ ادیان و  در توس  آدم و حوا، خوردن مدوة آن درخ ، تعهق اس .

کل در رابطه  با د یکی از تناقضا  قابل تعهق ، ا از بهش ،ددوة طرد آدم و حو

. ددطان ، حوا و آدم را، به ن ، به نوع مخلوق  انسان نام اس نگرش اهلل و یهو  آنا

 نظر خالق، درخ  مهنوعه دانائی   بود اس  . خوردن مدو  ای تشویق  رد،  ه از

خوردن مدوة درختی باز دادته  را از آفریدة خود ، َچگونه و چرا، یهو  و اهلل و الو

تواند دعور  رد  اس . وقتی دانائی میرا به دانائی هدای  می اس ، ه او

 فرمان به چندن مههی، چرا باید به توسعة، را توسعه دهد، موجودی  مخلوق او
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مدوة درختی  وقتی  خوردن از غفل  ورزند.  فهم خود او، از تا داد.مهنوعد  می

ورش خرد مخلوقی چون آدم نام ، ارگر دود ، چرا خالق حکم در پر توانسته، می

به من  خوردن آن مدو  داد  اس  ؟ طبدعتا خوردن از چنان درختی می توانسته، 

را به فههی معقول هدای   ند.تا هر  او و ودنی برهاند.  را ازک مخلوق خود او

ر دهد. راق عالقة خود  را بدشتر مورد چه بدشتر، بر خالق خود فهم یابد. وخالق خود

را، چ فههی دادته  بادد؟ و باز به دانائی، ، تا مخلوق او،اما چرا خالق  نهی خواسته

ی ، اس  ؟ گوئبرای آن مخلوق بود   ددطان  این ههه در تالش توسعة این دعورِ 

 خالق. ، تا آنآفرینش آدم وحوا توجه دادته اس  ، به منزل ددطان بهتر از خالق

خالق، طالب ردد عقالنی وتعالی آدم و حوا بود   تا خالق  بدشتر ازگوئی ددطان 

د دار دود  ه خالقی، مخلوق خود را در  ودنی دوس  ترچگونه می این موجود.

خالق  ههان  مخلوقِ ، ، اما ، غدری به نام ددطان،  ه خود ندز مخلوقی بدش ندس 

ق ، تا خالنظر قرار داد  اس  دّو  رام  دعور او را بدشتر مَ  .را ،  دوس  تر دارد

 آن موجود . 

 این بخش از معنا ندز قابل توجه اس    ه :  موجودی به نام ددطان بعد از          

ر ب تا  رد  اس ،دربهش  چه می مورد غضب قرار گرفتن ازطرف خالق  خود،

قی الاین چه خ دانسته؟ وخالق از این توطعه هدچ نهی علده خالق خود توطعه نهاید،

زمانی مطل   و .تا این حد، بی خبر ماند  اس  رفتارمخلوق خود، اس ، ه از

طرد  و نبده ت فریب خورد  را، و بعد ندز،  دود، ه  اراز ارگادته اس .می
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اصال باید پرسدد   ه وجود    دهند  را صاحب  رام  می نهاید. و فریب    ندمی

ش  چه معنائی دارد؟ تا بر در به موجودی غضب دد  ومطرود،  به نام ددطان،

ی این رینشنقص آف خالق بود  ، فریب دهد؟  گزید  ای بشر نام را،  ه مورد دوق

 از و به جان قبول  رد  اس ؟ ، ه فریب ددطان را،مخلوق بشر نام، چه بود  اس 

ای را مستعد بر چگونه بود  اس   ه او طرفی، نقص خالق، درخلق این  مخلوق،

 این چه خالقی اس   ه در فهم اعهال مخلوق خود، اس  ؟فریب خوردن آفرید  

 و این موجود برد.نادانی و عجز به سر می  ه ددطان نامش داد  اند، تا این حد در

فتة  ه بنا به گ به راحتی به بهش  آن خالق، چگونه،  ددطان نام، غضب ددة 

ارد و ؛مخلصان به  هال رسدد  اس  مختص خلصان و متولدان دین یهو  واهلل،

لبته اگر ا  اری نبود . با وی و سی را ؟و به گش  وگاار مشغول بود  اس  دد ،

  خود، را با مههال حَلق دها ، دیان ابراهدهی مطرح  نددبا متولدان ا این سئوالها را،

 بشر و الهی اس ، از اسرار به دها خواهند گف ، ه این معنا، و ،خواهند دکاف 

براین امرِ تهان دد  ،   خالق،  ه فق  خود ندس ،فضولی درآن مجالی   را به

 دستور، مشد  و قضا و هارا با صد خرد دها وهزاران مههل دیگر، و .واقف اس 

 تب مههل خود،  از و به بدراهه خواهند  شاند. و مصلح ، تقدیر قدر و

 در و تارعنکبوتی درجان دها خواهند تندد، تا دها را درخودتان حبس  نند. 

به جرم  فرورزی و دخال  در نظام هستی و اهلل و یهو  تکفدر،  دها را، ندز،  نهای 

 مرتدی دها را به امضاء خواهند  شدد  .  وحکم 
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ماوای برگزید  گان و صالحان و  بهش ، طبق مضامدن ادیان ابراهدهی،              

  زیدبر گ  رای فریب دائهی ددطان درچندن مکانی،ب حضور وارسته گان اس ،

متون   در صورتی  ه طبق تواند دادته بادد ؟ ، چه تعریفی میترین مخلوق خالق

مانی نافر و نکردن به آدم، به خاطر سجد   ،ددطان به اصطالح مقدسِ ههان ادیان، 

برای ههدشه طرد  دد  بود. موجودی  محضر خالق خود، از از خالق، ازمدتها قبل،

ز اگر بهش  را ددطان ند صالحان را  یابد ؟ قرِبه مَ  چگونه می تواند، طرد دد ، 

مورد غضب  از طرد خود از پدشگا  اهلل، فهم  رد  اس  آن هم بعد بعد از

دغا  متولدان تبل  علی رغم  ه ددطان ندز باید پایرف ، قرارگرفتن از طرف خالق.

نوع  اب این معنا، و بادد. مقربدن درگا  آن اهلل ویهو  می ههچنان از ادیان ابراهدهی،

این  اصال  و مغایر  دارد.  نند بسدارتعلدهاتی  ه متولدان ادیان به ما تحهدل می

ا عربی،یا هر زبان دیگر باآدم . حو یا  توانسته به زبان عبری،ددطان چگونه می

ستی سر حقایق ه  ه با یک محقق واق  بدن، درجائی  ه  برای خِرد ؟سخن بگوید

جائی  ه نقطه گااری  ی جواب خواهد ماند. درو  ار دارد، این سئوال ههوار  ب

گردد، و پدداش ، خود به هزار و چهار صد سال قبل باز میحروف زبان عرب بر

 وددچگونه می چهار هزارسال قبل،  به حدود سه تا زبان عبری و عرب و سامی ، 

 ان، به عنوه،از آخور افسانه ها و اسطور  هاتا مههال  را برای خردی توسعه یافت

فریب در حلق جهاع  پردعور  قنداقی از یک اصل عقالنی ترخدص  رد، و در

 ز  سانیا درحدرتم، زبانی ازلی و ابدی بود  اس . ، ه زبان سامی و عرب فرو برد.
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از هنة حدضِ متولدان دین وادیان، لباس پلو  مدام،  ه، با انسان خواندن خویش،

  نند . خداطی می خوری برای خویش،

>< 

 ...   212خن س

 گف  روزی خشتکی ما تح   را 

 فالن تا  ی  دهی ما  را هوا ای 

 جانهان  از بوی  تو رنجور  تر 

 تر   ورخویهان  از  ار تو  بس 

 صد چو ما افرادته اوج سریر

 من ددم در گند بوی تو اسدر 

 چدس  فرق ما و من با آن حریر  

 مدر  و ه ورا  ردند  فرش ما  

 اصل  را   وابِاین ج تح ما داد 

 غدر این  نبود  جوابی  در سرا
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 من  تدزی  نجنبد  دم  دم  گر ز

  ی  دهندم نام  ماتح  ای صنم  

>< 

 ...212خن س

  تن  در  ار ما ؛  اری دد  ای  

  دد  در تنم جاری    ا تهام ای 

  گزتو هر یادی مرا  صد دعله هاس 

     بر جان دواس ا خند  های  اری

  زار  در غه  ناالن وجان  ،ای صنم

    در جان خسته در گزارا آتش

 خسته  ی  دناسد دعله را جان 

  مرا حرمان در از جان ، جانِ  وا 

  جز تو در من ناله ای در  ار ندس 

  چدس  جز تودر تن صحب  دلدار 
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  در تو من تو منی و ؛ من توام ؛ ای 

 سخن سرِِّ ای تو من، با خود بگو،

><  

     ... 212خن س

از  ،بزرگم ، در ارتباک با فهم معانی قلی اس  از آموزش های پدراین نودته، نَ 

              دود.در مغزما تخلده می بطورمسلسل وار، جهال  و واژ  ها، ه ههه روز،

  به مقصودی درس  رسدد برای فهم معنی حقدقی  لها  و معانی، بی آنکه ما،

ههه روز   طوطی وار، و  لها  را، و معانی، هارا،واژ ما عاد   رد  ایم تا  باددم.

ه ب ما، .  هتردد  اس  تامورداستفاد  قرار دهدم براساس ندازهای روزمرة خود،

داند، خواهد بخردی به تحقدق  رد  باددم. سی  ه می عهق فهم معانی درواژ  ها،

دفاف  فههی خواهد بهباید مراحل به فهم رسددن را طی  رد  بادد. و سی  ه می

وچون فهم معانی حاصل دود، به  و رودن برسد، باید معانی را عهدقاً فهم  ند.

 خودمان  خواهدم رسدد . 

ی جای تا فرمودندسعی می پدر بزرگم ههوار  برای فهم عهدق موضوعا ،          

ک درح دهند.تا من، تک تواژ  ها را،  معانی نهفته در لها  و  ه امکان دارد،

جایگا  هریک و با این معانی، ارتباک درستی برقرار نم. برای فههددن بدشتر، بتوانم 

چه هر از لها  و معانی را، برای تعاریف جان خود، فهم  نم.تا به این وسدله،
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 و دعور وذهن خود درظرف عقل وخرد بتوانم دایرة فهم لغا  ومعانی را، بدشتر،

 و به آموخته هایم  رد،درطول زمان  هک بزرگی  این درسها، گسترش دهم.

د  مح دیگران و باعث دد  ه من بدهود  از واژهها استفاد  نکنم. وآنچه را  ه،

 با دق  مورد نکاش قرار دهم وفهم نهایم  ه هرواژ  را وهر  ارند،من می در ندز

درک  رد چه جایگا  باید بادد. ه اگربه فهم این نکته، فهدم دویم، معنائی را،

برای رف  حوائج روز مرة  متبحرخواهدم دد.تا معانی و لها  را،عهدق معانی 

        پدر بزرگ وسدله ای نکنم تا به مقصودِ دندوی و مادی  خویش، برسم . خود،

تا ما بتواندم برای رسددن به فهم آن  می فرمود :ههة اعضای انسان نامی دارند.

ک آنها را دوس  بداریم. آن نام ها را،درخود، به اسم، صدا  ندم. وتک ت اعضاء،

ان، درجان آدمد فرمودند، بزرگ ترین راز هستی وعهدق ترین تکامل هستی،می

را به جهان خارج  فهم ههدن واژ  ها و لها  و معانی وجهالتی اس ، ه ما

 نهاید . مرتب  می ازخودمان، وخودمان با خودمان،

 و یا مادی هستند دو بُعد دارد. ههةاعضای انسان، می فرمودند : بال استثناء،           

  ندم.به توسعة خردِانسانی خود،هه  می با تفکدک این دو معنا، یا معنوی. ه ما

 یک جا، تعبده  رد  اند، ه ههة آن عناصر را، در اسة سَرِمادی ما، عنصری را

گویند. ه ماآنرا به عدن روی   رد  ایم و می  ندم . ه ههة ماد  ای به نام مغز می

بده چدزی تع اما درمغز، به آن تعقدب می  ند.دا  آن مغزرا هم، علوم مربوک جزئ

دکل گرفته اس . اما  گویند. ه از مادی  مغزدد  اس ، ه به آن عقل می
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         ند. ه ههة اطالعا  گرفته ددة ما را، درخود ذخدر   بطورمعنوی عهل می

لب ق حر ا  مربوک به . مثلدراختدارما ندس  عقل،ی ازفرمان های می نهاید. بخش

،  . ه تربد  پایر اس ما مربوک اس فرمان به مههی از آن  اما بخش .وریه وغدر 

 در اختدار ما قرار دارد .و

دهد.وخودِ عقل هم،چه پس حضورِ دو جانبة عقل،هوی ِ مغزمارادکل می         

قسه  خود آگا  آن وچه قسه  ناخود آگا  آن ، ساختاری پدچدد  ای  دارد. ه 

 از عناصری چون : خرد و ادراک و دعور و ذهن و هوش ، درس  دد  اس  . 

ما اس ؛ ودیگری یکی خرد ظاهری یا خودآگا   عقل دو بخش اس ،          

خوراک  باطنی اس ، به درون ما مربوک می دود. ه ازاختدار ما خارج اس .

دود. ه پرداخته خودِ عقل ساخته می هردوخرد، در ارخانه ای به نام عقل،

 اس ، ه  از عناصر مادی دکل گرفته اس .

رد گدرد؛ و به خرا می عقل ههکاری دارد به نام ادراک، ه ادراک، امور         

 دهد ..انتقال می

 بخش می دود یکی غریزی اس  و دیگری اختداری . ادراک ، هم دو          

 با قسه  اختداری آن  ار دارم. ه دراختدار ماس .  ما فعال،          
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ادراک و هوش اطالعا  را می گدرند. وههة افهام را، ازمجرای خود عبور           

  ند.داد  ودر  اسة خرد تخلده  می 

ابزاری هستند تا به ما  هک  نند  امادرارتباک باهوش وادراک،  ه هردو          

  نادرستی تربد لغزش و دچار اگرما، جاب وفهم  ندم،  ه محد  را در جان خود

آلودة را دوران  ود ی  هوش و ادراک ما دد  باددم، و سانی بود   بادند  ه از

هی تواندم و دیگر ن ف خطرنا ی خواهد بود.تکلد تکلدف ما، بدهاریها رد  بادند،

 درس  اس  و یا چه چدزی غل  . نخواهدم توانس  ، ه چه چدز

 ادراک ، ههة امور را جاب می  ند         

 ه ادراک آنها را جاب  رد   ولی هوش بدشتر نف  ما را در نظر می گدرد.       

 اس . 

ناخود آگا   فعال اس . و  چه خودآگا  و چه عقلی، درههة امور هوش،       

 دریک ههة فعالد  مغز اس  . 

ولی هوش، به ما هک .  ندما را نهایان می رّو دَ حوائج، خدر ادراک،       

در آن  از ههة آنچه  ه در ما فهم دد  اس ،آن بخش را  ه نف  ما  تا  ند،می

ته بودن آن گرفیا غل   مسئولِ درستی و اس   را از آن استخراج  ندم . ادراک، 

 اما هوش، امور .او ههان را می گدرد هرچه به او انتقال دهند، ها وداد  ها  ندس .

 ازآن استفاد  نهاید .  تا دعور  ند.هم جدا می را به نف  ما از
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 ی ذهن، این دو در نارهم و با هم،دیگر و دارد.یکی دعور،و باز هم دو خرد      

 بدون دیگری قادر به ادامة حدا  درس  ندس .  ،هدچ  دام از این ها فعال هستند،

چه خود  ههة فعل و انفعاال  مغزی. یک صف   ل اس ، بر خودِ عقل،      

 آگاهی ها و چه  ناخود آگاهی ها .

تاخرد، ا تساباِ   .به دس  خرد سپرد  می دود ،پس ادرا ا  خارج آدمی       

اتاق ذهن تخلده نهایند. تا  در اسة ادراک دد  را، بعد از پاالیش و تحلدل،

دعورازآن استفاد   ند ) ههة فهم ما از ا تسابا  و محد ، به توسعة و تربد  خرد 

 مربوک اس  .(

) هوش و خردوعقل یک سفده ودیوانه، ها ان  ار خود را در ارتباک با       

 جگروقلب و ریه و مابقی اعضاء می  ند (

م دد  اس . این هوش خود ابزار مهم دعور اما هوش آدمی به سه وجه تقسد        

 اس  . 

  ه دامل :هوش  م ، هوش متوس  ، و هوش زیاد .         

در فهم  ،ذهن آدمی و هرچقدرخردِآدمی تربد  درستی دد  بادد، دعور         

 قوی ترعهل خواهد  رد .   امور
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به ههان  هد،افزایش د را دامنة سالم   خود وهرچقدرعقل آدمی بتواند،        

ر ار ند. بهت  تا دعورآدمی، توسعة بدشتری می یابد. مدزان خردآدمی، درفهم امور،

 گویند خرد توسعه یافته.این را می

 خرد توسعه یافته ای ندس .  آدمهای  م هوش را،        

د  اس  آن اتاق را، ذهن خرد، به دس  او سپر  لددش را، آن اتاقی  ه،        

برای خرد دربانی  ند. و فعل و انفعاال  را  نترل و به دس  دعور  تا ،گویندمی

 بسپارد .

د به فعل می  ش ازقو ،،   ه خردآدمی را دعورابزاریس ، و اما دعورچدس .       

ای می ریزد.تا بق بدرون ازذهن، برای استفاد ، پاالیش، یعنی دادته های خرد را،

 تضهدن نهاید . ،آدمی را درحدا 

 و ا تسابا ،گاهی مخرب اس ، وگاهی مایة خدر بر اساس تعالدم، دعور.        

 دود.  می

ر وتربد  درستی درفهم امور، ندادته باددم، ه د ،اگرما درس  تعلدم نبدندم      

اصل مسئولد  ههة آنها به دس  خرد ماس . دعور ندز ههان می  ند  ه ما به او 

 تعلدم و انتقال  داد  ایم .
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درون به ب ذخائرخرد، واستفاد  از هاس   ه دربازگش  داد ا ایوسدله دعور،       

ار دعوربارزترین ابز را یاری می  ند. و ردار، ما گفتار بصور  پندار،ازخود، 

، ه به بدرون از ماس  ها و تعالدم گرفته ددة ما،برای انتقال دادته مهکن اس ،

 د. دراتاقی به نام ذهن قراردار

 ا تسابا  در  تحلدل آن ابزار ذهن آدمی هم، ،ذهن آدمی چدس   اما و      

 دعوری بدهار دارد . به حتم یک ذهن بدهار،   ارخانة دعوراس .

بهتر اس   دارد.درخود نگه می را  ه دادته ها ههان حافظة ماس ، ذهن،           

دادته ها  ه آن  ذهن صندوق نگهداری امانا  خرد می بادد، گفته دود ه،

ر  ما ذخد دعور، ههة آن علومی  ه در به بدرون منتقل  می  ند. ازطریق دعور،

اد  مسئول استف دعور، ما انتقال می دهد. برای استفاد  به خارج از  دد  اس  را ،

ذهن ما، برای استفاد ، بدرون می آید.   ه از س ،ا هایداد  مصرف  ردن از و

 قبل گرفته اس  تکامل می یابد، و هی  ه ازیا به دلدل خوراک های سال دعور

دود. ی، به بدشعوری مبتال مو یا به دالئل تربد  غل  قبلی  ند،درس  عهل می

قل ظرف ع در به هرددو  ای، از قبل،  ونادرس  ومخرب را، وقتی عناصری منفی 

 خوراک خرد خواهد دد، ، ه ههه آن داد  ها طبدعی اس  ما تخلده  رد  بادند،

می دیگرآد و گردد.جاس   ه هوشِ دعور، به بدشعوری مبدل و مبتال می این

ران دیگ ومدام خود و دادته های عقل خود، به درستی استفاد   ند. تواند ازنهی

 در استفاد  قرارخواهدداد. چندن موجودی، درمعرض آزاروسوء ومحد  را، را،

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


122 

 

ه ب ی هدچ چدزی راومعنا سوءاستفاد  خواهد رد. از منزل  انسانی خود، اصل،

مال  ردن حقوق ههة لو منجر به پای  درستی فهم نخواهد  رد. آنچه مناف  اورا و

. ههة آن عناصرعاطفی وعقالنی انسان، ه به پدید  ها بادد، اعهال خواهد نهود

به مانند عشق و دوس  دادتن وتعهدا  وهزاران  صور  عدنی متجلی می دود،

 بروز ههدن هوشِ دعوری، قابل دناسایی وفهم اس .پرتو  ههه در تهایال  دیگر،

ر نخواهدم قاد را درس  پرورش دهد، ما خرد اگرعقل ما، درس  عهل نکند، تا

  آدمی درسو وقتی  .بود و قادر نخواهدم دد، تا به فهم درستی ها نائل گردیم

ه موجودی به نام بشر،  تواند به آرامش برسد.، نهینبادد، تح  هدچ درایطی

دن به مرحلةآدم د  شدد  اس  تاین هستی خلق دد  اس ، بسدارزمان طولدرا

حها  ز برای انسان ددن ندز،و لی زمان ندز باید بگاردتا انسان دود. رسدد  اس .

تا این موجودِ بشرنام، به فهم آرامشِ انسانی خود فهدم گردد.  زیادی باید شدد .

 اس . اما آدم، پله هایی باالتر ازاز غریز   به مانند وحوش وحدوانا  سردار بشر،

زآدم بسدار باالتر ا انسان، اما ودوس  دادتن معقولی را ندز درخوددارد. بشر اس .

 اوس . دعور و عدن تکامل خرد وثهرة عشق او،  دود. انسان عادق می اس .

در  ی راههة هست تنها متهایل ددن به جف  مخالف ندس .آدم تربد  دد ، عشق،

به  به حتم ما عادقانه های هستی را فهم  رد  باددم. اگر هد دید.خود، عشق خوا

 ،عشق به خود عشق برای  درک امور، عشق برای  فههددن، تعالی خواهدم رسدد.

 توانددر  نارهم می این ها ههه، عشق به ههة پدید  ها درهستی. عشق به هم نوع،

 ددن.برای متعالی ددن وانسان  عادقانه های جان انسانی بادد،
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د ه خواههوش سالم می ذهن و و دعور و دادتنِ عقل وخرد ها،فهم عادقانه         

هول ، قبال گفته ام، مشآنچه درمعنای دطح وطاما  .درتکامل انسانی ما نقش دارند

تواند تا سی خردی توسعه یافته ندادته بادد، نهی این عشقِ به تکامل رسدد  اس .

             اولدن قدم تقوی  دوس  دادتن و تعهد به برای انسان ددن،  عادق دود.

 و چون به این بدرون می تراود . زبان  ما  از ما، و گفته هاس ، ه با لها  در

 به آرامش رسددن خواهی رسدد. وبه خود رسددن یعنی، به خود،  معانی رسددی،

ه به  و انسانی  دهد.یک دعورتربد  دد  دکل می درخود اس . ه ههة اینها را

 در زبان خود او، رسد، ههة هستی، به انضهام خودآن انسان، ازدس  وآرامش می

  ه جزآرامش درآن، چنان خواهد دد، او، و ردار و گفتار پندار امان خواهند بود.

 هدچ فهم نخواهد  رد . 

>< 

      ...212خن س

اب پش  نق؛ زندگی به من بازیگری آموخ ، تا ههدشه در جوانیاز فرزند،       

 ار م خواهندبسد دانی، ه ترا ندانند ه زیاد میتا سعی  ن تو ندز سعی  ن  .بادم

مل  من؛ موجودا  بدهاری هستند،  ه یاد گرفته اند از دانایان و فههدان  .گااد 

به  ،به حتم انسان،تا آرامش مسخرة آنان دچار خدده نشود. دیدن  گریزان بادند.

        ربد  تدعورِ آدمها را به فهم چندن قامتی بلند،  ه  محتاج اس . ی بلندقامت
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انسانی  مکان آن جایی از خودِ حقدقی تان  سخن بگوئدد،  ه درههدشه . نکرد  اند

 وجود دارد . 

>< 

 ...        212خن س

  گوئی هدب ورزان آن مقایسه  نی، عزیزپدر! اگرخرد خوران دندا را، با خرد     

 ؛ به مقایسه  شدد  ای. ِِدانه ارزنی  وچک  نار در را، قبل تاریخ جانوران ما

باش، ه  تهیقدن داد فهم  نی فرزند. قِلّ  نشستگان را تا در تربد   ن، خرد  را

 های پنهان رادانه منقرض خواهند دد. روزی تهامی مامو  های روی زمدن،

 اند .  نَهّوی انسانی  نهان دد   دردوقِ ههوار ، دریاب، ه قرنهاس  درخاک،

>< 

  ...      201خن س

ذَرّ  ای هستند ه تهام  تبلورِ ههة پدید  های هستی، و دوس  عزیزم ! انسان،      

دچ ه هدچ ربطی به ادیان ندارد. ا  درهستی،رّفتی ذَرُ هم هستی را بنا نهاد  اس .

 ن  س،آ  ند  ه دها فرمودید، مگرهای خود را  تهان نهیعالِهی حقدق  یافته

دروغ های  هرددادی، زند، وهای خود فریاد مییافته هرعالِهی، دداد بادد.  ه 

ن بزرگ تری تا پنهان  اری نهاید.  ندبزک می درحدله های قِدّیسانه، خود را،

بداندد  ه  جهاع  یهودی تشکدل داد  اند،   ارگردانان مههل سُرای دندا را،
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 نند. و ی  رد  اند و میارتهامی مههال  تاریخ ادیان را، یهودیان پایه گا

م سازی خود هُوَتَ  و انسانها را، قربانی  ارخانة م را ه ههة علوم عالَ ،قرنهاس 

این مطالب  ه در نودته های ارسالی  را ابتداع  نند. ن خود الِنهود  اند تا سودِ

ق  حقد دوس  عزیزم، تواند دادته بادد.و نه می دها خواندم ، نه حقدق  دارد،

یک بار مصرف انساندهان   البد تویی، ه خردی داریم واحساسی، ه در منم و

و  .هدچ نخواهدد جس   دها به دنبال فهمِ خویش  نباددد، اگر تعبده دد  اس .

ها عدان .تا فهم نورهستی بردرا پددا  ندد گهشدة خود را بدابدد، نهی تواندد خود

 خردی هراحساسی  ه در او، او احساسی انسانی نبادد، و گردد. هرخردی  ه در

هة ه متعالی تربد  نشد  بادد، هدچ گا  در فهم حقدق  هستی متبحر نخواهد دد.

ادی دروغگویان دد آن یاو  گویانی  ه مدعی یافتن حقدق  درهستی دد  اند،

درسالخ خانة توهها  خود، قربانی  را،دعورِانسان  رام   ه هستند، و بودند

هدچ معجز  ای در هستی  دوری  ن. اواز رهدبتی یافتی،به ه دروغ را  رد  اند.

 گرا به دکل نشسته اس .  بارک زنی،حم مُرَ  ه در خلق  خود تو، مگر ندس ؛ 

 ذلدلی بدش نخواهی تو اعجاز آفرینش خویش را فهم نکنی ، در ادراک هستی، 

 بود . 

>< 
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 ...      200حن س

 دارند منکرحضورانسانها سعی مدام هستند؛ ه ازآدمها دسته آن فرومایگان،       

یکی ازوجو   تا دورترین های  را، فهم  نی. فرومایگان دوری  ن، از دوند.

حکهه دالیل م توانی باامری اس   ه هدچگا  نهی تعصب ورزیدن در فرومایگی،

به  تو راگ به قالد  محتاج اس ، مقلد بودن، قد عَلَم  نی. به اثبا  آن، پسندی،

 از دتاب  ن و داری،  الن خویش تردیدفهم دعورِ در ن یک انسان،عنوا

هدب   تا خویش را به زنجدری ازحهاق  ابتداع  ن، نزدیکترین یراق فرش دهر،

 مقلدی زین  بخشی. 

ه مُق لّد.آن تا مُقی د باشم ، ن من تربیت شده ام، د باشم،لِقّمن تربیت نشده ام تا مُ     

 هم ، مقید به اخالق انسانی ، نه آدمی .

>< 

    ...    202خن س

 دادتنی دوس  دراو،  ه هرجانی .اس  آدمد  ددة وخالصه عصار  انسان،      

 درابس عشق، اللِ ز آبِبه انسانی جانتکامل .نخواهد رد فهم را هاعادقانه نبادد،

 واهدخ خود ذل  پرِِ  رب غُ در بادد، غریب معنا این فهم در  ه هر قامتی .دودمی

 پوسدد.

>< 
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 ...       202خن س

هدم از مردان فبدشتر به سالم   رام  انسانی خود، زنان به یقدن، فرزندم،    

 از تاب زنان، حکهی از فق  یک مورد تواند،نهی چرا ه هدچکس، .هستند

 آنانکه، اند.به تباهی  شدد  حکم آن قانون، ه جامعه ای را به  قانونی نقل  ند،

 ناقضان بزرگ  رام  انسانند.  نند، خود،به نقص عقل متهم می زنان را

  س ، ه ترا به منزلا تنها بستری هوددارباش  ه لطاف  حریرین جان زنان،

ر سد  ه در مبادا در فهمِ  رام   زنان عاجز دوی، انساند  هدای  خواهد  رد. 

 ناقص خواهی ماند. ،تعالی خویش

>< 

 ...         202خن س

ا قصددان این ندس  تا تر  اگر آدمها عقددة ترا راج  به موضوعی می پرسند،     

به  ند ترا توان ه آیا می ،خواهند بدانندبه این وسدله  می فهم  نند فرزند ! بلکه

 ند . تهام  ن تو،تا مگر نکرد  های خود را، با  اندازة  قوارة خود پائدن بکشند.

>< 

 ...      202خن س

را برای دها تعریف  نم، به دها  ها اگر امروز از من بخواهند تا اخالق ایرانی       

  بق سناخالقی اس   ه فاحشگی درآن، طِ ،ها خواهم گف ، ه اخالق ایرانی
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 ل می توانم بگویم، ه  تاب ودر اس .درع مقدسِ اسالم،  امال قانونهند دد 

این بود ، ه  اند، رد  ایرانی هابا  اعصارتنها اری  ه درطول قرون و ادیان،

  . اس  به حدلة دین پُر رد  را آنانپوسددگدهای دعورِ 

>< 

 ...202خن س

 قصه ای گویم ،  بگوش جانِ جان دنو 

 تا   نی  در آبِ  جانِ   خود    دنو 

   ار فههی دود ، رحهان دوی ا فهم

 ور نه در دَم ، طعهة ، حرمان  دوی 

 تدز بدن  !  ای ریز  بدنِ  تدز  بدن 

 تدز بدنی  ندس  ،  ارِ آن و  این 

 رو  تابی با خ  و خوانا بخوان 

 تا ببدنی  رمز  و  رازِ   این و آن 

 جان خود  در نه  وتهی را وا  بِ
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 تا ببدنی درد و هم درمان خود 

 گمُلکِ افکار   دود مددانِ  جن

 چون دوی سر ندزة صفر خدنگ 

  وش   بسپار ای  سرای گودها 

 تا  دناسی مرغ  را   از   مودها 

 جان به تعبدری چون افتد  در حصار 

 در  دهار   خویش نتواند  ببدند

 صفر را ،  بی ههدمی  از هر عدد 

 خویش نتواند  بخواند  او به صد 

 چون ندانی هر عدد را  دان و مرز 

 می دوی در فهم خود صفری به هرز  

 لغهه  رو رو ای مهتر ، دناس آن مَ

 تا چه  ردند  به مههل ها  ههه 

 بود در دهری ، دیاری  ، دور دور 
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 ماند  مردی از عاابی سخ   ور  . 

 روزها  دردِ  مریضی  بر تنش 

 و تش بود اورا ،  قرارِ  سَرد   ردِبُ

 جهله او را روزها  سرگشتگی 

 دردش  فزون بر هر رگی قام  

 هر طبدبی قصه ای  مدداد دش 

 هر حکدهی نسخه ای  بر جان خَش 

 القضا  دردش  ههی افزون  بودی 

 خسته تر هر روز روزش طی ددی

 پدرِ رندی گف  وی را ای  حلدم 

 بهر درمان ، رو به پدش آن سلدم 

 درد بی درمان تو هم دس  اوس  

 هم  ه پوس   می دناسد هم درون و

 درد تو، درد  هی، از  بدش هاس  
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 او طبدب  مخلص  بس ریش هاس   

 جز ویش  س  ی  ند  درمان ترا 

 ر  مجو  جز او به  پدش  غدر ها 

 زین ههه مال و  رام  نی  به  م 

  م نداری   بهر درمان  ای صنم 

 رو سفر  ن  تا بدنی   راز ها 

 در فلک ،  اوج و سریرِ   باز ها  

 رش  درس راند پندارِ  پدمرد ،  بر 

 گران  مجبور خواند    بر سفر،  جانِ

 توده ای برداد  مالی با حَشم 

 قصد دیدار طبدبی خوش  نِغَم 

 روز ها بر درد خود  ر  می سپرد 

 تا به درگا   طبدتش  ر   ببرد 

 آن حکدم پدر  وی را در نظر 
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 پرس پرسان درد وی را  در خبر 

 فس خوش ن  مرد گفتش ای طبدب

 گفته اندم  تو دناسی  هر  قفس

 درد ما دردِ سَر و اسة سَر اس  

 دیدِ هر چشهم ، به دیدن  بس گَر اس  

 چار  ای خواهم   ببدنم رنگها  

 رنگها  بی اختالک از جنگها 

 ش ای فالن   ار تو چدس بگف  طبد

 این ههه  خادم  پی تو  بهر   دس  

 گف   ارم لشکری ،  زندان و مرگ 

 خون عدن و دربِ رنگ رنگ  دیدن

 پدر چندی فکر در  ارش نهود 

 داد پندش ؛ نسخه ای از بهر سود 

 ول   مقام  دولتی گف  ای صُ 
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 با تو دارم نسخه ای بر تک خطی

 زین پس ای جانان به سرخی چشم بند 

 بر جهد  رنگها  ،  زن  چشم بند 

 زین پس این گفتم مبادا  م  نی 

 بر صراک گفته ام  نِی خم  نی 

 ه دوی آنچه گفتم  ن مگرتو بِ 

 از سرای درد ها  بدرون  روی 

 چشم خود حتها به سرخی ها به  بند 

 جز به سبزی هدچ رنگی را مخند 

 سبز بدن دو، سبز بدن و سبز بدن 

 تا دود اصالح  ار تو بدین 

 هر چه داری سبز بدنش  ن ورا 

 روا تا  ه درمانی دود این  نا

 چندی از منزل برون  م رو مگر 
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 تا   نبدنی   رنگهای   بی  ثهر 

 درد تو درد غریب رنگهاس  

 درد تو درد فریب جنگهاس  

 رنگ سبز ار یافتی حرم   نش 

 الحار از رنگ سرخ  و دَرد غش

 نسخه ا  زین  بود دادم مر ترا 

 خواهی آن  ن ورنخواهی وا رها 

 س  اجرتی بستاد و مرد از جای خا

 رف  و در منزل دو دَ   استاد خواس 

 هر یکی را بهر  اری خواس  او 

 تا نهاید آن سرا را زیر و رو 

 رنگ سبزی داد هر جا ی سرا

 پردها  بدرید   دد  از سقف ها 

 خادمان هر یک به سبزی  چون روناس
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 متحد گشتند در نوع لباس  

 سبز دد هم    اسه و هم آب گا  

 گا  و تخ ِ خوابگا   آن نشدهن 

 فرش ها و البسه  تا  ظرف  و جام 

 دد به رنگ سبز هر  بودی  تهام  

  م  هک  ، بدهار ما درمان ددی 

 راح  از حرمان سخ  جان ددی 

 رد چون به ندکی وا نشس  و درد مُ

 رد بمدل  ، دیدار   طبدب  خویش   ُ

 رف  و درح  رد  های خویش داد 

 ش داد هم خبر از  رد  های بد

 گف  و گف  ومی دنددش آن طبدب

 گوش جان  بسپرد   بر گفتش حبدب 

 خدر  بر هر گفته ، او سر می تکاند 
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 از سخنهایش بسی  او ، نکته خواند 

 ش طبدب و نرم گف    ای  ردخند

 ف  ی به سُ صحبتی آهسته چون دُرّ

 ول   مقام  دولتی گف  ای صُ 

 ی  ی ترا گفتم زَنی از تَن  َت

 شته ای ن ها  ُمان  چه تَبهر در

 پشته ها ردی ز ُشته پشته ای 

 هر چه جام و خادم و مخدوم بود

 جهله دادی رنگ سبز از بهر سود 

 زین ههه سختی ، چرا یک لحظه بدش 

 بر  ار خویش  ،می نکردی  فکر م

 لم بهر این سختی و تاوان و اِ

 م  َساد  می پندادتی این  ارِ

 جام وجم  ر بلندِریر سَای سَ
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 لحظه ای در  ار خود بنگرتو هم 

 گر به دان  فطرت  خالق بودی 

  ی چندن در ار خود غافل ددی  

 آنکه قربانی  ند قربان دو 

 دردمند جان این و آن  دود 

 یک نظر بر خود اگر تو دادتی 

 دیدی  ه بس بد  ادتی ندک می

 تا ه نتوانی ببدنی خویش را  

 راهدچ نتوانی دناسی  ریش 

 چون نظر بر غدر خود داری ز بام  

 در تهام  ی ببدنی  غدر خود را

 شتی تا خودی درمان  نی جه   ُ

 تا خود آن  نی  ،جهله ای آزرد 

 بددار تخ     ای مقام دول ِ
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 ای نشسته بر بلندای دو بخ  

 لحظه ای آیا ترا این فهم نی 

 نی بی هدچ اینان جاد  طیتا  ُ

 خود بودی  ؛گر ترا یک لحظه با خود

 این ههه حرامان  به جان   ی ددی 

 گر به چشم خود زدی تو عدنکی 

 جهله عالم را بدیدی در تکی 

 عدنک سبزی به چشم ار  ادتی 

 این ههه رنج گران  ی دادتی 

 سبزی عدنک  به چشه  سود بود 

 ها خود دود بود مابقیّ  ار

 جهله می دیدی به سبزی رنگها 

   .جنگها دی زخود اینجهله می  نَ

 حکدم  خدر  ماند از گفتة گف ِ
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 دُرِ ههچو سدم  ندس  پاسخ گف ِ

 حدرانی دویم   ما بسی حدرانِ

 ویم بس  ه نتواندم ازخود وا رَ

 ختی زخویش جانان من لَ ایرو رو 

 تا دناسی درد های  ریش ریش 

 فهم معنی چون نداری در دعور  

  ور ومی دوی در فهم معنا گنگ 

 رو خرد را حا م جان ساز تا 

 دردمندیها  نسازد  در تو جا 

 پرسددن بود   ذر  ای گر دوقِ

   ی بدادی این و آن را درد  َ

 هر چه درمان گشته و درمان ددی 

 لدک در افهام بس  بی جان ددی 

>< 
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 ...       202خن س

محهد بتی اس ، ه در باور های  ود ی او پروار  گف  :اهللِپدربزرگم  می      

 ا،  ه روزی  ب  حقدقی قوم تر دد  بود، تا مگر، به او تفهدم  ند، ه این منم،

 قوام خواهم داد   .

های بدخدهی  دُمل فرستند،صلوا  می  ه برمحهد وآل او فرمود،آنانمی         

 حبس  رد  اند .  رام  انسانها را، در تعفن نادانی خویش هستند، ه

بدهود  خویش را  آخر  خواهان.نه دین اسالم دین دندا داران اس  فرزند،         

د ندندای عدنی ترا قربانی خویش خواه اینان  ه دروغ اینان  مکن، مشغول آخر ِ

 ارد،وهدچ برای آموختن ند هدچ برای گفتن، هدچ برای دادن و  رد. مکتب  اینان،

رای ماهب ب انسان، امدد دادته بادی. ه ردد خرد انسانی  خویش،پنا  آن ب در تا تو،

موجودی اس ، ه باید خود را برای اطاع  بی چون چرا ، از  تشد ،دین اسالم وو

 .، مدام در حال آماد  باش نگا  دارداس   ازآسهان آمد  ه احکام الیتغدر تابی 

>< 

 ...       202خن س

 هدچ بی  دود، حاصل بالغانه دعوری معنا، این عهدق فهم به را دها اگر      

هضم خواهدد  ا هل، دردعوری را ه  سب  رد  اید، هرآنچه آن روز، ،تردیدی

 به خواهدد یم اگر باددد، دادته یاد به .گویممی تاچه  نی  ندد، فهم سعی . رد
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     س د به را انساند  خردِ   رام ِ زمان هدچ دوید؛ تجهدز یافته توسعه خردی

 درتعریف رمگ تا   ندد، ادب را، جانتان مهنوعة اتاق .مسپار  ا تربدتی های سلدقه

 اما ، یباس ز حتم به درستی هر زیبائی. ه به نه  ند، عهل درستی به دها، انسانی

  ه ،نکندد توجده آغشتة را خرد  :  ه این دیگر و .ندس  درس  زیبائی هر

 خردی تان،جان بلوغ به اگر بالغان. توضدح، تابِ و ؛اس  نابالغان توجده، سالح

 و ود،خ تربدتی های سلدقه بر  ردن نظر تجدید در  ندد سعی دارید، انسانی

 . باددد خویش برای یق،دّصِ هیلِعّتَمُ خود، تربدتی باورهای

>< 

 ...           202خن س

که ان همة آنم؛ گویبه درستی فهم کن تا ترا چه می  فرزندم، نوردیدة پدر      

 .تم، اوقات حقیقت را تلم خواهند کردکنند، به ح ، مالقات میبا دروغ ؛مدام

 درجان انسانی تو بدان فرزند؛ تنها حسی  ه توانِ فهم آن، لاتی  الن،           

 ؛ نثار  سی خواهیس ، ه با چشم های بسته ایا  ند، طعم بوسه ایروانه می

مبادا غرور  را، بدشتر از سی دوس   یدار  رد. ه به دوس  دادتنش یقدن

وی د هر ، زد   ه این صحدفة غرور.اویی ددنِ به عادق دادته بادی، ه مدعی

 .  دها را قربانی خویش خواهد  رد

 .گویم ، صهدهانه تبریک میزاد روز  را           
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 لخ،دروغی ت در  نم، ه قرنها پدش، غرق بوسه می تو، دارندة نام  را با و           

 .ندفریبی بزرگ، فن پودش  رد جهلِ در ظلها ِ ظالهانه،

>< 
 ...       221خن س

، ملتی را بر اساس باورهای تعلدم گرفتة مقدسی، هپدنوتدزم  رد ، وقتی بشود    

سالخی  ردن چندن  امکان روانه  ردن هر مصدبتی درجان او، مهکن خواهد دد.

 نخواهد بود .امرنامهکنی  در جهد  جها ، ملتی،

 نا تر از سی سی  ه پول دارد واحهق هم هس ، بسی خطر دوس  من !           

 .اس   ه فق  پول دارد 

 ردان خراب  نند،سَ را بر ثروتهندان خانة خواهندمی مل ِ مهلک  من،           

 تا خانة خوبی دادته بادد. دود خواهد پولدارهدچکس نهی اما

دود احهق نهود، اما هدچ پولداری را نهی دود پولدارفرزند!  احهق را می          

و مصدب  دروع نادانی و دروازة جهل آدمدان  ریشة مصدب  اس . فقر،   رد.

  .اس 

>< 
 ...        220خن س

ادة آم ذهن تود  ها را، قبل، از  ه، مگراین  ند،هدچ دیکتاتوری ظهور نهی      

، تنها تهداداین به اصطالح رودنفکرانِ پُز مدرک  .فاجعه ای بزرگ  رد  باددم

تالدی م و بستگان خود را، زمدنة درید  ددنِ  سان و جانورانی هستند  ه ههوار ،

ن این وارثا ادار   نند  و متاسفانه،  نند.ددن  مبانی فرهنگ جامعه را فراهم می
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 را ردند، ه مالیان  راواتی مستقردر اخ سفدد،دقدقا ههان  اری  مهلک  ندز،

 با این سرزمدن طرح ریزی  رد  بود .  ههچون  اتر و ایادی او 

 ند، هدچ گزینش می  نار خود را در جامعه ای  ه مدام انسانهای حاضر          

لوی بزرگترین خطا های حکوم  په یکی از تواند به پدشرف  نائل آید.زمان نهی

دراین معنا خالصه دد  بود، ه  انقراض ههة مظاهر این مهلک  دد، ه باعث 

 وی هم آهنگ نبودند صاحب نظرانی  ه با حضورمحققدن وخردمندان و پهلوی،

ر تصو محهدرضاپهلوی .تلقی می  رد خودحکوم   نوعی توهدن بهههوار   را

ف  و ن بدون تربد   ردن خرد تحقدقی جامعه، صرفا با درآمد حاصل از  رد،می

ازآن خود  رتبة اول دندا را توانداین آب خاک، می در ثرو   الن معادن موجود

 مار ز وّاران،که آگشتاین حقیقت تلم غافل  از محمدرضای درمانده،  ند.

او  .تر استمملکتش، بسی بیشهای  جمعیت دانشگاهی ، ازاماکن متبرکة کشورش

ایادی  را فرزندان مالیان و نمی دانست؛ که بیشتر مدرسین دانشگاه های کشور

 مالیان در لباسی با کراوات؛ اداره می کنند. 

>< 
 ...       222خن س

 ه ساختهان  ههانقدر بی خاصدتند، دوس  من! رودنفکران بی ریشه،        

 .بی خبر اس  از فهم  تب ذخدر  دد  در خود  تابخانه ای بزرگ،

درار  این مل ،  را فهم نخواهد  رد.دعور  ،به درار  دارد ملتی  ه عاد         

  نند.می  رد  اند و را داگردی آن ههه نادی از مکتبی اس   ه یک عهر

خنی برای س جز توجده درارتهای تعلدم گرفتة خود،  رودنفکران چندن مکتبی ندز،

 تهام را دهد، ه درار  خوددعوری ارائه می توضدح را انتقال نخواهندداد ،
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سراغ  آدم فروش خائن و و خدانتکار به قدرایران ،  جای دندا، درهدچ  رد  بادد.

 ش،گردد به رودنفکرانِ بی خاصدتبازمی ریشة ههة این تباهی ها، نخواهی گرف .

ارها ب  نند.استخراج  می مقعدِ مهالک غرب ودرق، از را رودنفکری خود  ه پُز

ندس .  قابل فهم ام خدانتی  ه حزب تود  به این مهلک  وآب وخاک  رد،گفته

 از دوران پهلوی اول، من نهی توانم فهم  نم  ه سردمداران این حزبِ آدمخور،

م پایی نظام جههوریتی به نابا بر   ه مهلک  را، خواستند،ازجان این مردم چه می

مدلدون انسان  21 شتار هولناک   ردند. مگر این جهاع ؛ ی مبدل، به ویراناسالم

مل   دانستند. مگر شتار، نهیگرف  استالدن  صور دردوروی ؛  ه بدس   را

ههدن استالدن و استالدن تبارها صور  گرف    ه توس  ایران را در دوران قجرها؛

جنگ جهانی دوم  و ؛پهلوی اول دوران در مردم ایران را مگر شتار دانستند.نهی 

خی های تاری نا رد ؛ایران رژیم جههوری اسالمی در  ه با استقرار نهی دانستند.

 خود را تهام  ردند.

>< 
 ...      222خن س

 تر بازان اس ، چَ ترِفکرآدمی، درس  مثل چَ پدر بزرگم می گف  :      

  قوطس  بسته، چترِخودِ وزن با  و اال،   نی، بازدود نجا  پددا میاگردرس  

 .می یابد دد 

>< 
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  ...      222خن س

هدچ پرند  ای جان ددرین خود را به این ارزانی  بود، اگر هر قلو  سنگ را بهائی     

بی ارزش ترین هایند ه ارزش ها را  این ههدشه، اما چه سود، ازدس  نهی داد.

 دکار مِ خویش  رد  اند. 

>< 
 ...          222خن س

حالو   ذوق به زیستنش باطل اس .  سی  ه دعوری به مرگ ندارد،      

ن ، امکان بازگشت  به این  رة خا ی نامهکوقتی فهم می دود،  ه بدانی زندگی،

 اس  .

>< 
 ...           222خن س

را  ه چ جهاع  خطرنا ی هستند فرزند، بدشترمسلهانان، گف :پدربزرگم می      

 ههة خوددان را ندز، و اال خوددان را. درس   نند،  خواهند ههة دندا رامی

         هم آنرا  یک بار طول عهردان،  ه حتی در اند، در تابی خالصه  رد 

 ه از   شتار انسانها حفظ  رد  اند، اینان حرم  به  تابی را تا مرز نخواند  اند.

حار ن از مکتبی  ه  دانند.هدچ نهی جز صلوا  برمحهدوآل او، محتوای آن،

تی را قدقتاح ، خون انسانها را به خاک می ریزند.چشم و گوش بسته پدروانش،

 تردید ندارم  ه عنقریب .محتویا  فهم آن عاجزندتحقق بخشند، ه خوددان از

حهد مبانی فکر مال مخهدنی و دارو دستة او خاورمدانه را به خون خواهند  شدد، تا 

این  ؛دا  اسهاعدل صفوی حددر و  هباقرمجلسی را به اثبا  برسانند. ههانطور

 . ندن  رداس  چند  ه ناگفتنی انبا جنایاتش پدرو پسر،
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>< 
 ...      222خن س

با به تعلدق درآوردن بخشی از  ایم تاههوار ،ماآموخته گف :پدربزرگم می      

درخویش ناخوش  نوظهوررا افکار معنویا  انسانی خود، احساسا  و تهایال  و

ادا، از تا مب ،ی، هوی  حقدقی خود را مجعول  ندمهای جعلو با باور .آیند بداندم

 درد فههی نو، به رنجی گرفتار آئدم.

 رسد فرزند، با اینبه جائی نهی  انسانی درارتباک با این آدمها، هرافکار          

 ه خوددان، از قبل تعلدم  ،بارة مسائلی مجال سخن خواهی یاف آدمها فق ، در

 دید  اند.

ه را هه دوند،  فشاری هرمعنایی  ه این جهاع  در فهم آن معنا،گرفتار از           

درگرداب ساد  لوحی خویش قربانی  وگویند  را،  ند.اهانتی برخود تلقی می

 ری فرضن و پَتبارِ جِ  از اینان، نادناخته های هستی را، نادانی خودخواهند رد.

  نند.می

هستند،  فاهیم م انتقال مشغول نوشتن و ای قلیل،اگر می بینیدکه هنوزعده          

موم این که ع اینان در اما مانده اند، صرفا به این دلیل بوده است، زخم تیغ از و

 رِنادیده گرفته اند،که قش به باور این شعور  ،را اهانت به خود جماعت،

ری آ ترحم خدایان قرارگیرند. مورد گانی هستندکه بایدخردمندان دیوانه

ال، پا به اتاق خد ید ازاما برای فههددن، با تواندم خدال پردازی  ندم،فرزندم ! ما می

و فهم  به دانستن  ،و ندانسته ها را صحنة حقدق  عدنی بگااریم، تا نادید  ها را ،

 واقعی، مبدل  ندم . 

>< 
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 ...        222سخن   

ل از تا قب .ریدِ خانم اخالق هستمبدشتر مُ من به هدچ دینی اعتقادی ندارم،       

، از من جههوری اسالمی . س از من فراری نبود هدچ جههوری اسالمی ایران،

 غدر قابل تحهل دد  ام .  ،منفوری ساخته،  ه برای اطرافدانمآدم 

>< 
 ...       222خن س

هدچ مدرسه ای تدریس  در یقدن دارم ههة آنچه  ه ارزش دانستن دارد،     

 بطور بزرگممادر نند  ه در ود ی، بدان می داستانهایی را دود مدرسه ها،نهی

 به من آموخته بود.  خالصه

>< 
 ...    221خن س

ر تو ، ه امروز ددر خود دادته بادی برای انسان ددن باید استطاع  چدزی را      

 ، تا خالق خود دوی .در خود خلق  ن ندس  را   ه در تو آن ندس .

 چدزی راتوانس  می رای دادن، اگر درجوام  دیکتاتور، مطهئن باددد،         

 پس مراقب باددد تا به بازی دد،قانونی اعالم می غدر ؛حتها این عهل عوض  ند،

 در این آب وخاک هدچ چدزی عوض نخواهد دد. رای دها،  ه با گرفته نشوید،

 عوض  ند.  خودتان را تواندالاقل می رای ندادنتان، اما،

>< 
 ...       220سخن 

 این در مشکل آدمها انسانها  نهان دد  اس ،چه بایدهای دکوههندی  درجانِ      

 تا بایدهایشان را فهم  نند .   ه چرایی هادان را نهی دناسند. اس ،
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>< 
 ...       222خن س

شق درشمایلی رنگ رنگ . وع سیمرغی است؛  درست به مانند عشق برای زنان،    

ور شع کشند. مردان،درآغوش می که آنرا ،تمایل به تنی است برای مردان،

ت،که شایسته نیس عاشقانه های خود را از قبل، قربانی ن فس خویش کرده اند.

 قربانی تنانشان کنند .  سیمرغ جان خویش را، زنان،

>< 
 ...      222خن س

توانند چرا ه هدچ زمان نهی دندا هستند،یان دروغگوپاک دامن ترین  ایراندها،     

ودب م برای تنها چدزی  ه هدچوق  وق  ندارد،ایراندها  با درافتشان  نار بدایند.

 اطوارهای مودبانه اس . دهند،عالقه نشان می و برای چدزی  ه ددیداً  بودن اس ،

 خواهد جدب ترا خالی  ند.حتها می وقتی یک ایرانی مودب می دود، 

>< 
 ...       222خن س

ا ه بدشتر ایرانی  آخرین عضو مورد عالقة آنهاس ، برای مل  ایران، مغز،     

تا انصافِ    ه برای فهم ههة امور، از وس ِ بدنِ خود دروع  نند،  عاد  دارند،

 ارتباک، مدان سر و ته خود را ، رعای   رد  بادند. 

>< 
 ...       222خن س

  ه اگر راج  به هستند، آدمهایی آن دسته ازو جز رودنفکران مهلک  من،      

برای  .به سخنانتان گوش نهی  نند وآثاردان صحب  نکندد، اصال تهجبد خودآنها
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ن ورد تائدد قرار گرفتن خوددارودنفکران ایرانی، تنها چدزی  ه اههد  دارد؛ م

 ر.صاحب ذوق دیگ اس ، نه فهم افکار فرد مقابل؛ ودعورجهعی قلم به دستانِ

>< 
 ...      222خن س

اس ، ه در اداعة خرافا ،  این معنا در های مهم مهلک  من، یکی ازآزادی     

 دود .یکی از آزاد ترین مهالک دندا محسوب می

 ق آنو مادی،  رعد  وچه معنوی، رعد  چه نبادی، آموختی  ه رعد  وقتی     

 .  وادار نی خود شی به درخود، را، غل  باورهای ، توانس  خواهی

>< 
 ...       222خن س

انتخابا  را نخواهدد یاف ، ه  سداستهدارِ طالبِ ،هدچ زمان در این آب خاک     

جامعة من سواری  از خواهدروی سخنش با ثروتهندان بادد. هر سی  ه می

 ان،تا با  سب رای آن اس ،  م درآمد قشر و فقرا ههوار  روی سخنش با بگدرد،

   به ندا  خود جامة عهل بپوداند.

ا ت حاضرند ه احهق به نظرآید،پولدارها ههوار   فرزندم فراموش نکن  ه:     

 می خواهند برای با دروغ، ر،دفق قشر اما به مدزان دارائدشان افزود  دود.  مگر،

 .  عاقالنه  سب  ند هوی  خوددان

>< 

 ...      222خن س
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 هب را، خود سلدم عقل اس ، ه معنا این در نوع بشر، حهاق  ترین بزرگ       

 به و قدر، و قضا  تاب به نامرئی، ازآسهانی اس ، ه اجبار رد  باورهایی بردگی

 .زند می رقم را، او انسانی دکو  مشدتی، احکام

>< 

 ...222خن س

 دوس  عزیزم!

 چون خویش دوی ز ب  پرستی برهی 

 ب  پرستان بجهی از  وی بتان و

 هدچ نباش  ابلهاندرماندة سنگ 

 زان بنهی چون پای به  وی عشق ور

>< 

 ...          221خن س

 ،سدر ددن از خوراک پرهدز اری در دوران پدری، به مانند این اس   ه بعد از    

 پدشتر روز،هر صفتی اس   ه ترا پرهدز اری دینی، مدل به خوردن ندادته بادی.

  .یادب  ن اخالق را درخود تقوی   ن ،تا دین  را   ند.پدش ، بردة خود می از
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>< 

 ...      220خن س

 ه به دس  مشتی رذل خلق ریخ ادیان، دروغهایی هستندروای  های تا      

ربانی بشرههدشه ق دود، تا جدب ا ثر تود  های عوام را،آماد  خالی  ردن  نند.می

 دروغ های خود ساختة خود دد  اس  . 

>< 

 ...     222خن س

ن وطنشا چرا  ه : ههگان با  هال مدل، خدا تنها موجودی اس   ه وطن ندارد،     

  دود .روز بدشترمی بی وطنان سرزمدنم هر برای ههدن، او می سپارند.را به 

>< 

 ...    222خن س

ای  متاسفانه عد  ، ندمک جامعة آنارددستی زندگی میما در ی دوس  من !        

دگی آسو رهبر معظم انقالب در سر، قواندن این جامعه را رعای  نهی  نند. تاخود

، تا را تکایب  ند ی خدر  سرهاباید اعهال این خودسرزرگوار، مدام این ب بادند.

 جهاع ِ خودسرها فرد چقدر در نترل این ؛ههگان بدانند؛  ه رهبر یک مهلک 

سردمداران ملتی  ه در مکتب آدم خورِخاندان صفویه، مشق   .ناالیقی اس 

 حا هد  دید  اند بهتر از نهی دوند.
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>< 

 ...      222خن س

 اه های یادگیری دراین معناست ،که معنا های ذهنت رایکی از بهترین ر    

 دوباره معناکنی. 

>< 

 ....      222خن س

 کند  .، حقیقت را خفه میاست که بدون واسطه تعصب، تنها طنابی     

>< 

 .....  222خن س

غروب   نند،تصور می این جهاع  درس  مثل  الغ می مانند، عزیز پدر،    

 مراقب باش گهان نکنی،  .دد  اس هم جه  ددن آنها خلق خورددد برای دور

این هستی بدکران را برای موجودی ذر  بدنی چون توخلق  رد  اند، تا ههه در 

 اطاع  تو بادند.

>< 
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 ...       222خنس

ز ا فرزندم ! به قواندن مهلکتی  ه ثروتهندانش با طفر  رفتن های ماهبی،      

  این مهلک  جای قانون ندس . اعتهاد نکن. نددوپرداخ  مالدا  معاف می

 هدچ زمان نهی توانند عدال  خورند،می نان   مصلح  ازآخور متولدان قواندنی  ه،

 را فهم دهند  . 

>< 

 ...     222خن س

ه  ه اطرافدان  را، ب توانی دروغگوی  ار شته ای دوی،زمانی می فرزندم!      

ی اس ، ه تنها واقعدت حقدق ، آری فرزندم! بادی.تربد   رد   باورِصادق بودن ،

 ند،دودقرنهاس   ه مردم را می متولدان ادیان، .داندرا توهدن به خود می دین آن

ه موجودا  منفوری هستدد   ه دهاآدمدان،  نند،وبه نرمی درگودشان نجوا می

اهد ون لطف مشهول حال دها نخای  ه بدون واسطة ما، مورد لطف قرارگرفته اید،

ان خواهی بود،  ه دکهشزمانی درامان  زبان وتعالدم  این مالیان، رِّ. فرزند! ازدَبود

ه   زمان بسدار وتاهی اس  برای آنان، متاسفانه این زمان سدری، می دود. سدر

دز ، مجال دس  دستن نگی و سدری دوبارة این جهاع ِ رذلمدان گرسن حتی تو،

 نخواهد داد  . 

>< 
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 ...    222خن س

 گدرندبادختری می وقتی جوانی را عجب مهلکتی داریم،دوس  عزیزم!      

 اما اگر ههدن رسوائی با یکی از مالیان مرتب  بادد، زنا، اسهش را می گاارند

 ای درعی. گاارند خطاسهش را می

ی ، پایان غم انگدزدوددرح داد  می ؛عدالتی  ه با احکام درع

 خواهد داد  .

>< 

 ...      221خن س

را زد  اس . اگر تو  خدا تنها نویسندة نامرئی اس ، ه حرف آخرپدر جان !       

 ل خدا برمو  متولدانِ  توانستی  تابش را نقد  نی و زند  بهانی، هنر رد  ای.

زمان   ه توهدچ  رام  انسانی خلقت  را قربانی  تابی  رد  اند،روی زمدن، 

ا، به درند  ر سکو  را پدشه  ن، تا سگان،  . ردنویسندة آن را روی  نخواهی 

 نکنی .  هار  نشتر قلهی 

>< 
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  ...      220خن س

 ازای خدان  درجههوری اسالمی  دوس  عزیزم این حقوق بازنشستگی  ه        

گر ا حقدقتا فوق العاد  ناچدز اس ، ،برای من پدش بدنی  رد  اس  به مهلکتم

 هدچ زمان به فکر زی به من پرداخ  خواهد دد،دانستم چندن حقوقی ناچدمی

 خدان  به سرزمدنم نهی افتادم.

>< 

 ...       222خن س

ن مکانی  نم آتصور می ،درایطی  ه دها پدشه  رد  اید با این سر ار خانم ،      

یاد  دها دیگروجود نخواهد داد  . خواهدد به آن برسدد، تا رسددن دها، ه می

گرفتدد تا از دریچة دین ههه چدز را ببدندد، برای ههدن دعور منطقی دها از ار 

  افتاد  اس  . 

>< 

  ...      222خن س

 بعضی ها چهرهایشان مثل فردته هاس ، دوس  من اگر خوب توجه  نی،       

ر فهم دادته بادی، حتها د بصدر چشم اگر مثل ددطان اس . وجوددان  بقدةاما 

ن بعضی ها چنان خوددا ،ظاهر مردم نخورگول  .گونه افهام تبحرخواهددیاف  ینا
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 ه با یک حدوان  می رودرا به اسلحة مدرک تجهدز  رد  اند،  ه دها یادتان 

  طرف هستدد .

>< 

 ...     222خن س

دها،  دانم  ه اعصاب دعوریمی بعدد ! با تعصبی  ه دردها می بدنم،مبزرگوار   

واند نهی ت         نشستة دها، درع به رد پددا  نند. خِ امور فههددنمجالی برای 

دوس  من !  تابی را  ه خدا نودته بادد؛ دها نهی تواندد . عدال  را توضدح دهد

 ویراستاری نهائدد .

>< 

 ...     222خن س

 اما تهران جای من ندس . ، نددون  ه مرا به تهران دعو  میدوس  من! مهن    

 ، اما متاسفانه ولگردهایتنها ماندن اس برای  ؛بزرگترین دهرها یکی ازتهران 

 بد جوری نا امنش  رد  اند . ،حکوم خودسر

>< 

 ...     222خن س
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 هرچقدر  ه به آن رهبر معظم می گویند؛این مخنثِ دیوانه، دوس  عزیزم،    

 ند. میبدشتر  زند، تعداد ددهنانش راش حرف میا دراف  دینی از بدشتر

یا مدرک د ترایتان به مانند  درحدرتم  ه دها چرا به قهر با اوآمادگی ندارید.

ه ب هویتتان را؛ یا دها بزرگوار سردمداران نظام جههوری اسالمی جعلی اس ،

اید، ه قربان معدن نهود  روز زدها بعدداس ، ه عددتان را ا دالیلی قلب  رد  اید.

را زمانی به پا  عدد خود انسان بالغ، م اس .الینفک این مراس جزو خون ریزی،

 نه زمان اوج خون ریزی دوس  من. س ،ا قط  خون ریزی دارد، ه روزمی

 سالخی  ردن مشتی حدوان بی زبان در چندن روزی، دادمانی و عدد ندارد.

 چون ندس   سی حوصله دار غم جانم       

  ردیم به زندان و لددش بشکستدم       

  .دهندارتقاء می بروید عددتان را به روزی مو ول فرماید،  ه  رام  انسان را،      

>< 

 ... 222خن س

مرگ،  نباید دعور انسانِ تربد  دد  را به ددون تحریک  ند. تحریک به      

ددون؛ ههان حدله ای س   ه متولدان ادیان مختلف، با ابداع آن؛  ارخانة اُخروی 

در جانِ آدمدان  ُلنگ می زنند، تا به سَروری چند وجهی  گرایی دروغ خود را

خود در این جهانِ بی مقصد و مقصود؛  قوام بخشند. عزیز پدر!  موجودا  اصالً 
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برای مُردن خَلق می دوند. این حدا ِ به ظاهر عدنیِ مُختصر؛  در این سدارة ذَرّ  

یلی بار، در دها بدنی؛ بهانه ای س ، تا نطفة مرگ را برای اندک زمانی نکب 

گارا، به دکل نشاند؛  فرزندم ! حِرص به تنازع در موجودا ؛ تح  هدچ درایطی 

متضهن ادامة بقایی جاودانه در این سدارة سَر در گم نخواهد بود. یقدن  ن  ه اگر 

 از  مرگ  هراسی ندادته باددد ؛  مرگ از تو در هراس خواهد بود .

گفتن  افی ندس ؛ بدشعور بودن هم؛ جزو برای  وتوله بودن تنها دروغ      

ملزوما ِ الینفکِ آن محسوب می دود. متولدان ددادِ ادیان در طول تاریخ؛ با خلقِ 

خدایی ساخته و پرداخته در ذهن ما؛ اتاقی وهم انگدز در ما؛ بنا نهاد  اند؛ تا ههوار  

با  ، تا بتوانندبا فریبِ دعورِ انسانی ما؛ ما را به دادتن آن اتاق وهم؛ عاد  دهند

  ادتن ترس در جان ما، دار و  ندار ما را به غار  ببرند . 

خدا ذلدل ترین و بی مایه ترین هوی ِ جا افتاد  ای س   ه ذهن نوع بشر را      

به باور با خویش  شاند  اس . انسانها یقدناً بدون خدا قادر به ادامة زندگی 

هستند، این خداس ؛  ه بدون وجود انسانها ؛ به طور قط ؛ محکوم به فناس . 

بادم؛ گویی این خداس   ه بدشتر از آنکه منِ نوعِ بشر؛  محتاج خدایی 

  ها اندیشه ههه ای بسپار گوش محتاجِس من اس  ؛ تا خ

  ها ریشه از ، شو تو با بگویم تا

  باش خویش حریمِ مرغِ دانة
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   اش و آ  و دریغ در ندفتی تا

  ام گفته صد ، ترا گویم ها نکته

  ام سفته را تن  و جان دفترِ

  را هوش دناسد تا خواهم گوش

  را موش دناسد تا خواهم هوش

  عزیز دو خود تن مُلکِ مالکِ

  لایز از را ها تلخ دناسی تا

  دوی تا معنا نورِ باغ  مرغِ

  دوی وا گل بوتة از وش غنچه

  ها یاد در دوی می نو دفتری

  ها باد در  افرادته بدرقی

  رو خویش فهم به اختر، بلند ای

  مو تاک از را خویش دناسی تا

 نهی خود دام ز بدرون پا  ه تا
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  جهی می بدرون بسته سرای زین

  گدر  ار در   ا هستی دلق دو رو

  حریر چون معنا فهم در دوی تا

   ن پدشه جان  دو هر فهم جهدِ

    ن ریشه هستی فهم در آن از بعد

  توس  پوش تن ، تن و جان دلق دو هر

  توس  هوش ، هستی فهم حریم در

  هوش و فهم ندابی ، تن دلق به تا

  تُوش مدل نگدرد   ا ددرین جان

  فریب دام از تو گشتی رها چون

  سدب و ددطان معنی یابی فهم

  ای بسته  ، هستی باغ در ، تن  بی

  ای هسته مزرَ ز  ، گردی  ی سبز 

 دد تو پوش جان اصل ، تن هستة
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  دد تو تُوش صد ماوای ، جان فهم

  تن به   ا ددرین جان  ن رصد گَه

  بدن در   ن رصد ددرین تن گَه

  اند خفته هم معنی در تن، و جان

  اند گفته وا ، تو هس  های راز

 سرا در معنی ز غافل ددی تا

    حرا در معانی اصل نهی وا

  لقا خوش ای دو، خویش سرای تو

  رها   م و بدش ز جان  دود تا

  اس  قالب دو ، تو معنای و معنی

   اس  غالب هم ، تن به جان و جان به تن

  خم و پدچ  دس  به را خود مد  وا

   م و بدش  معنا ندس  را راستی

  راس  به  زاید راستی از راستی
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   اس  خویش ، ندارد معنا این  ه هر

  خویش ی معنا و خود اصلِ سر رو

  ریش خویش مدان در نگردی تا

  ندس  سبزوزرد و سرخ ، هستی رنگ

  چدس  بهر احول چو دیدن جدا این

   دهن خوش ای خلقتی رنگ  ل

  دمن   این  رنگهای تن از دَر وا

  تن رنگدنه ای اس  رنگ تو  ل

  سخن خوش ای دو خویش مشتریی

  توس  چنگ در تن  و جان جهلة

 س جُ و جَلد قدودی، از  ن رها خود

  بدان تومحتاجی  ه قدودی آن

  زآن هدچ  ا  نون  ار در ندس 

  ز ان نی ، خدزد اصل از قدود این
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 ؟  نهان در قدود  زان   ا هدچ هس 

 ودرد حبس در ها قدد آن نهان در

  زرد رنگِ در ای داد  را ها اصل

   َش آغوش  ا تن و بشناس خویش

 رَش و رنج و درد ز جان  رهد تا

 فهم اضداد آورد ، فههی ترا

 تا دناسی خویش را ؛ از  دش ها

 زنی ، معنی دوی اتا در معن

 دوی منفک از هر باطل و یعنی

 ای ههه معنی ، ز یعنی دور باش

 . در حریم خلق یعنی ،  ور باش

 ود را در من  ِش   ند .  

>< 
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  ...    222خن س

 موجه.  ندفرونهی  سی لقدرحَ  زور به را خود عقاید موجهی، اعتقاد هدچ     

  ام.دستندن متکی موثق دعوری به  ه آنان .اس  محتاج محققانه دعوری به بودن، 

 .   رد خواهند تلخدها آلودة را دها

>< 

 ...        222خن س

 ساند نر اثبا  به را امورعقالنی هدچ دهددان، خون تاریخ، در هرگز!  فرزندم       

 شتارهای  عهوم، اذهان فریب ندرنگ در را، ه جباران حکوم ِ تثبد  مگر .اس 

 .اند  رد  بَزَک قداس  رنگ به  را، خود فجد 

 گرفتار ی تاب چندن دراوراق  ه  سی .اس  فریب  تاب بزرگترین جهل،         

 .نهاید موجه را خویش حدا  حقدق  توانس ، نخواهد زمان هدچ دود،می

 داییخ هدچ محتاج بودن،  خوب برای اندیشهند، انسانِ  ه !فرزند   ن فهم           

 شتهگ ذلدل خویش، خلق  فهم در دهی،  ه حواله  سانی به باید را خدا .ندس 

 .اند

>< 

  ...     221خن س
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نخواهد    خودلدّبه ادراک  ُ بدون فهم جزئدا ، ای،اندیشه و هدچ خرد    

د از نهی توان  ،جزئدا  جان خویش نائل ندامد  اس رسدد.آدمی تا زمانی  ه به 

اهای گرآن بی خدایان و ندانم  اصول دناخ  جهان را،  ُلّد  خویش سخن براند.

به  چنگ زد  اند، نه مقدد به اخالقی متحول و بنداد نهاد  اند ه به عدند  جهان،

 مریی اس  .آسهانی، ه نویسند  اش موجودی نا  تابی

هزار سال  طول چهار در این به اصطالح پدامبران و تاب آسهانی آنها،          

رای فهم دان بمگرمغشوش  ردن ذهن آدم هدچ برای بشری  نکرد  اس . گادته،

 جهان . علهیامور

          جانب خدا قلهداد  را پدامبری از وآن  سانی  ه خود  تاب ادیان،         

 حدا  ودعور انسانی را؛و نقاک  ورِ رموز، هدچ رمزی از تا امروز، نهود  اند،

         مگرآن گرو  از محققانی  ه به اخالق علهی تجهدز رمز شایی نکرد  اند،

 دد  اند .

 ، شوکران جام عالمان .س م مُهلک دین است، و دین علمی، خرد       

تنها اری  ه درطول تاریخ به انجام  و پدروان آنان، مدعدان  تاب آسهانی،       

   اس .ادراک بشری بود و به تاریکی  شاندنِ دعور رساند  اند، به ذل  نشاندن و

زدة  به دس  این متولدان دین قفة انسانها،،  شتارجهعی بی وگوا  بزرگ این امر

ا ب این جهاع  هر جا  ه از پاسخ به حقایق هستی  م آورد  اند، بود  اس .
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 یوارد متوسل ددن به ابزار قضاو قدرو مصلح  ومشد ، قداس  ومعصومد ،

آنان را در فهم ا هل هستی  تا عَلَم  رد  اند، طرفداران خود و بلندی مدان خود

، به دس  این ة علهیتا امروز، دام مجهول  شف دد توهها  خود نند.عقدم 

 هه،و تاب اینان ه عقاید، هستی رمز  شایی دد  اس . دار در مدعدان  تاب خدا

اطاع  محض آدمدان داد  اس ،  دستوراتی اس   ه یا حکم قطعی به بردگی و

ا ب بادند. و بار ور ددن دعورآدمدان مهانع   رد  تا از دعو  به سکو ، یا و

ههة مهکن آنان را نا مهکن  های نامهکن ازجهانی نامریی، وعد  سپردن وثدقة 

  رد  اند . 

مدام با  آدمیان را به حال خویش رها نخواهدکرد، و ادیان هی  زمان،        

 بهرة اقساط آنان را سنگین تر نموده است .   وامی مدت دار، پرداخت 

 دهد ،تا براساس قواندن خودساختة خود،ود اجاز  میهر مکتبی  ه به خ         

 تواند تعالی انسانی ترا بار  وررا به نام خدا ترور ند، هدچ زمان نهی مخالفان خود

  ند . 

>< 

 ...      220خن س

را سبک  خواسته های خود آنقدر درطول تاریخ، متولدان ادیان ابراهدهی،      

ه یک اند ندا  خود را بتوانسته درای  ویژ  ای،  ه نهایتاً در وسنگدن  رد  اند،
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 ه این جهاع  را  ههدن ضرور  اس ، ضرور  خالقی درجامعه مبدل  نند.

 لو غدراخالقی مُحِق جلو  داد  اس  . برای هرعهلی، و

>< 

 ...    222خن س

 نند.دانند چه بکخوب می روسها، امریکائدها. و این انگلدسها دوس  بزرگوارم،    

مثال به  تاریخِ مصرف گادتة ومورد احترام جامعة خودرا، سداس  مداریک 

فرستد تا  اری را به انجام برساند،آن هم  اری  ه قبال به او دیکته دد  سوریه می

خودآن دول حدله  آید.رفتاراین سداس  مدارخودشان نهی مردم سوریه از اس .

برای  کا،تا امری دودای میانهواین به کشد،بمل  سوریه اورا   تا  نندگر اری می

 ند اری میو  آن مل  را به گلوله ببندد دس  رفتة خود، اعادة حدثد  سداسی از

از پدش  این بازی پرتو این بازی دیگران را ندز به مددان بکشد. وآن وق  در تا در

ود خ و تجهدزا  نظامی ، به فروش تجهدزا  انبار ددة نظامیتدارک دید  دد 

توان  ودر  ند.های اسلحه سازی خود را تقوی  می ارخانه دود.مشغول می

، را آن مل ؛ نف  و معادن  رفتهاز دس   تاریخ گادته و مرگ آن سداس  مدار

 آنروی مردم  بر ،تاز  ابداع و اختراع  رد  اس  راوآنچه را  ه  غار  می  ند.

ونه در عهل چگتاز  اختراع دد   هااین اسلحه تا ببدند اثر  ند.امتحان میمل  

و چون دورة  د.ن شرا می آدمهاهم  د ونگدررا می هم پول تجهدزا  خود اس .

ندی چ به قدر فای  دد، ندز الزم به اتهام رسدد؛ و ویراندها امور و و امتحانا   ار
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آن  برای ساختن ماموران وگهادتگان و هپاندهای بزرگ و وچک خود را، بعد،

دین بتا د.ن نروانة آن  شور می ،ویران  رد  اس  انه دراصل خوددها  ویراند

هم مُهرهای  و هم مابقی خزانة ملی آن مل  را به طریقی به غار  ببرد. وسدله،

 اهی خودگ متاسفانه بادند. مداف  مناف  آمریکا تا نویی درحا هد  سوار ند.

  ین ، بزرگترقواعد بازیه دلدل آدنا نبودن به حکوم  آن مل  درماند  ندز، ب

این بهترین نوع دمو راسی اس   ه   ند.به مل  خود می خدان  های تاریخی را

سال اس   ه مل  و دول  ایران را  22دود در جهان سومی ها  اعهال  رد. می

و سداس  مداران ابله این مهلک ، تصور می  نند با دروس  بازیچة خود  رد  اند.

الی مشتی م در مقابل آنها می توانند صف آرایی  نند. فسدل حوز  های علهده،

 در هنوز بدس  ویکمدرقرن   نند،می تصور تاریخ گادته، و متحجر و بدشعور

 پوداندن موی زنان، و رواب  جنسی زن ومرد نجاسا  و منبرهای خود باید از

چنان  این جهاع  فسدل راووو سخن بگویند. طناب غدر  مردان اسالمی.

 ن ازخدال رَم  رد  نم به این زودیها،اند، ه گهان نهیجهل مدخ  وفته درطویلة

در م مایه آنق دادته بادند. دروس  تبِ حزب تود  و استالدن به مالیان، طویله را

 درمان  رد.  بشود این جهاع  را  ه به این زودی ها، نبود ،

>< 

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


169 

 

 ...      222خنس

ا توانسته است مهمالت خویش ر خدا،کمترحکومتی بدون متوسل شدن به      

ی قواعد باز یا ریزند،همة آنها که خون انسانها را به خاک می موجه جلوه دهد.

 ابتیاع نموده اند . متولیان آن خدا، را از خدا اخذ کرده اند و یا از خود

>< 

  ...    222خن س

الم اسجان انسان، مصرفی ترین  االی مهکن برای حکام دین  در شورمن،     

 دود، می انسانهای جامعة من حار جان اس . تنها جایی  ه ازمصرف بدهود 

، عنقریب برود،مراسم واعداد ماهبی اس ، ه اگردرای  به ههدن منوال پدش

 سعی خواهند  رد به پشتوانة فتاوی مالیان، در ،ایران قضا  دادگاههای انقالب

 ی سرزمدنم برگزار نکنند. بدون خون انسانها ندز این مراسم را اندک زمانی،

>< 

 ...     222خن س

  نند.مالیان ادار  نهی دیگرمد  هاس   ه  این مهلک  رادوس  عزیزم!      

 فق   ه: نای نند.آنهم برای نند، تاسپا  پاسداران ادار بلکه مالیان نگه داری می

 ،به مصداقِ  هنه حدضی اس  این آب خاک، قواندن در  ند.یک نفرحکوم 
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لا  هم آغودی اموال این   نند.درمدانِ دو پای خویش تبرک می  ه زنان،

 ازآنِ  سان دیگر اس .  هنة حدضش هم نصدب مل  می دود . مهلک 

>< 

 ...    222خن س

 آدم بکشد  ه اصال وجدانی ندادته بادد. تواند با وجدان آسود ، سی می     

با  ،متولدان ادیان ابراهدهی قرنهاس   ه پدیدة جدیدی ندس ، ،صف  آدم  شی

نف  مطام  خویش  کام سَدّاس تح  االمر خود، رام  انسانها را بهههدستی حُ

این جهاع ، هر دَرارتی را با تَشَخّص ویژ  ای به نام خدا اعهال  .مصادر   رد  اند

 می  نندتا مجبور به پاسخ نبادند.

>< 

 ...    222خن س

 ، ه  ود ی،اس  ههانقدر ود انه ،او باورهای در انسان، نامدرائیفرزندم!      

 ،هراسن ازمرگ .خود باور رد  اس   وچک اندیشه در ،را پدر ناپایری دکس 

 رفتارگ خویش فریب در ترا ،نامرئی آسهانی های وعد  با ،نتواند اعتقادی هدچ تا

 .  ند

>< 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


171 

 

 ...     222خن س

   اند،گادته مرتکب دد جنایاتی  ه  شدشان اروپایی در ههدن دویس  سال    

 ه ههة این جنایا   اسالم ندارد. هدچ  م از شتار هزاروچهارصدسالة متولدانِ

 و اندی ساله، به انجام رسدد  و زارسه ه درطول تاریخ، زیر نظر یهوة یهودِ ندز،

؛ دندا و در اروپا معصوم د ان شدشان به  و مکررِجنسی تجاوزا  خواهد رسدد.

ه ب ه برای نجا  بشری  داد سخن داردسخن ازعظه  روح خدایان ابراهدهی 

 .صدق می راند

>< 

 ...222سخن 

  ان بازانمکاتبِ عرف  ه ندس  مههلی  نند  و گدج تقسدها  آن ،مبانی عرفان   

 وعارفانه ددن وعارف بودن عارف برای .دارند آن نهایش در سعی درجهان

 ربردن ا به نه و مههل. العرضی طی نه و ،اس  الزم آسهان به صعود نه ،اندیشددن

 ،عرفان . ندخودگم می در را انسان  ه ،آمدزی ومغلطه رنگارنگ اصطالحا 

 بال صاحب ،غربال ددی وقتی  .ندس  هدچ خرد، اندیشی وطهار  خوش، جز

 پس، .دوی  شدد  پرواز به خویش وجود توانی درآسهانمی  ه فق .دد خواهی

 فهدم درس  ،درس  ادراک  ردی چون ادراک  نی. تادرس  ،بدان خوب
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ه ب درسدر تو، با و، تو در نار آنچه  ه ههة به وهم،، خویش به هم ،دد خواهی

 .درحر   هستند، تکامل

>< 

 ...     221خن س

 خرافا  با مبارز  صرف را وقتشان عهر؛ یک ،عجدبی اس  مل ، من مل      

 به ،خورندمی بر مشکلی به وههدن  ه ،اندو رد   نندمی خرافی های و تاب

 رآرزوی ه د،ههتای ملتی اس  بی نبوغ این. دوندمی متوسل گشا مشکل آجدل

 . اس  تبا   رد  را خود مصرف بار یک عهر ،وآزادگی آزادی

>< 

  ...     220خنس

ودی س انساند  خواهی ازخردچهل سال قبل مراگف  : فرزنداگر می ،مپدربزرگ

  ن،  تقوی فهم خویش راسعی  ن ازسداس  وسداس  مداران دوری  نی. ببری

، ه اسب چهودی اس  ی. ه سداس ؛مگر به توسعة خردی انسانی تجهدزدو تا

 نهایتاً ترا زمدن خواهد زد .

>< 
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 ...   222خن س

                 ذهن آدمدان ابداع برای فهم دمو راسی دراستبدادی  ه ادیان؛           

 ههگان را به؛ ، تا مگربه هدوالی منحوسی مبدل نهود  اس آزادی را؛   رد  اند،

 این هدوال، عاد  دهد .  وحش  از

>< 

 ...      220خن س

 فتن، ه برای دروغ گ هستند،موجودا  دریف و تعلدم دید  ای  متولدان ادیان،     

 دوند .به خدا، به هدچ  س متوسل نهی جز

>< 

 ...     222خن س

احبان ص چرا  ه  ازخود برانند.متفکران وخردمندان را  تعلدم می بدنند تا آدمها،    

نه در   نندخاک تقوی  میطَبَق برای ماندنِ در  پای آدمها راههوار  ، دعور

 هدید ت  ه عقاید متولدان دین را بزرگترین خطری اس ، ؛ این .طبقا  آسهانها

 می  ند.

>< 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


174 

 

 ...      222خن س

معنای  به دلدلرا  رح، اتب خودعبداهلل ابن ابی سُ حکم قتلِ روزی  ه محهد،       

 خواس  بگوید، ه دمو راسی دینی،می صادر رد،دین؛ ددن از موهوم مرتد

در آن مکان، نباید  یهدچ چدز و هدچ  س  تاب من،و ، ه جز منداردمعنا  آنجا

 .  ند اعالمحضور خویش را 

>< 

 ...    222خن س

برای  بزرگترین مصدب خود  گویند، ه ا ثری  درس  می این اعتقاد، باور به

 آزاد  اس  .  آزادگی یک خرد

>< 

 ...        222خن س

اموش رسعی  ندد برای ههدشه جهنم را ف خواهدد به بهش  بروید،اگر حقدقتا می    

 .  ندد

>< 

 ... 222خن س

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


175 

 

طعه عدسی ومحهد، قموسی و مثلثِ مدانِ را هاانسانچنان ،یابراهده متولدان ادیان      

بدون یکی ازاین سه؛تحهل نهی راهدچ فردی،دعورهویتش   ه،اندقطعه  رد  

 .  ند

>< 

 ...      222خن س

   ات دس  داد  اس ، خود؛ از در را،  ه قدر  فهم غدر متعصب  سی اس ،     

انی عصب انس نشدنی با متعصب، هم به هم نوع، محفوظ دارد. مگر تنفر خود را

 دها را فلج خواهد  رد. 

>< 

 ...     222خن س

 دمهاتا آ ،انددون عرضه  رد  بصور   تابی مُ دروغهای یاوة تاریخ را، ادیان،     

تنها  ؛ادیان فریب خوردن دارند. متولدانِزیادی برای  د، ه استعدادنرا قان   ن

 ،لمعِ در نار به ضربِ چهاق، را، خود  ه فرضده های غدر علهی مدرسدنی هستند،

 اعالم  نند . مههال  خود را لهی بودنِتا عِ عَلَم  رد  اند.

>< 
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 ...     221خن س

ه به معنوی    با به بازی گرفتن مبانی معنوی انسانها، پدش ازآن قواندن ادیان،     

رد   را معطوف به  نترل جسم آدمدان  دستورا  خود جان انسانها توجه  ند،

م ر ه  سی را به جُ جرایی درادیان یاف  نخواهی  رد،االهدچ قانون الزم  اس .

خردی وجهل، مشهول تنبده و مجازا  دندوی واخروی خودخواند   نادانی و بی

ای را اما برای تعادل بخشددن به مطام  دندوی خود، قواندن اجتهاعی ویژ  بادد.

ابداع واختراع نهود  اس ، ه بخش خود،  در تب جور واجور برای جسم آدمها،

ا الزم االجر مکانی نامریی، با منتسب  ردن به خدا و وسدعی ازآن فرامدن را،

جنسی  فصل امور داند. ه مههترین بخش آن قواندن، مربوک به حل ومی

 تدوین دد  اس  .  ؛متولدان دین خودِ با سلدقةآدمهاس ، ه 

 نگفته اس  ،  مورد هدچ  دو جز خدا در قواندن ادیان ابراهدهی،        

تح  هردرایطی.  ریختن خون انسانها وحدوانا ، به هردکل مهکن و اول :        

 .بقای این ادیان را تدام بخشد تا

دارِ  برای ادارة و نترل سه عضو اف وا جور، احکام و قواندن جور  دوم :       

 و ابدی  دد  اس .  تن آدمدان،  ه اجرای آن احکام ندز الزامی موجود در

دهی توان سفاه ِ سفدان یافتی  ه چگونه می فق  یک مورد دراحکام اگر       

 به صح ِ مابقی احکام آنان ندز تردید نخواهم  رد .   ؛، منرا درمان  رد
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>< 

 ...      220سخن 

ردان م توان  رد. زنان،مردم ایران زمدن را به سه گرو  تقسدم می به اعتقاد من،     

 دود به قانونیمی نسبی،به دلدل دادتن دعورِ را، مردان جامعة زنان و مالیان. و

 ؛توانس  قدر  ههة خدایان را مجته   ندد، نخواهدد اما اگر انسانی ادب  رد.

ین جهاع  ا . رد دار می دناسدم،  به فکر  ردن وا   ه بنام مُال فسدل را این قشرِ

وری  ه تنها ام  نند.بقا انگلی خود را ادار  می ان، با دزدیدن فکر دیگر گو،یاو 

 دعور اس .واژة این جهاع  معنا نشد  اس ،  در جانِ

امبرآنان  ه پد را، بادد، محهد  ه اگر قرار به قدری بدشعورهستند، این قشر،       

محا هه حاضر نند، این در، ان دهرد  می دودبا علی  ه امام اول آن اس ،

، زنندبه دار می   ه محهد را ند،ا احهق نادان، آنقدر وتوله و جهاع  متعصب و

 .تا جانِ علی را نجا  داد  بادند

>< 

 ...     222خن س

معدود انسانهای  جزو رهبرمعظم جههوری اسالمی ایران، ای،علی خامنه      

مانی غرق داد را بی دهاری، انسانهای  خود مرگ  ه  با  رة زمدن اس ،سعادتهندِ

  ند.خواهد
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>< 

 ...       222خن س

ههوار  طرفدارانش را به دادتن تو ل به خدا نصدح   خهدنی رهبرمالیان ایران،    

بل در ق روز از تدزتر هرروز  ه خنجر هایشان را، با این تا ددِ ا دد،  رد، امامی

ان بدون اذن متولد . اگرخواستی قلهی درمش  دادته بادی،مش  ها فشاردهند

ترا  ات دهند،  قرارمیفَ مگر خنجری  ه آنان در َ امکان پایرنخواهد بود. اسالم،

 رش راس  ه  اسة سی دانی مسلهان  سدس ؟می مداف  حقوق خویش  نند.

ندیشة مطهرش، ا تسلدم پدش نهاز مسجدش  رد  اس ، تا او، با تخلده نهودن ادرار

 .نهایدمقلدش را تطهدر

 ه ن،ینی یقدن بداوری، دینی را برگزیاگر روزی خواستی به د  برو فرزند برو !      

وغ را در سرلوحة ههة خباث  ها داند.دروغگویی را مجاز نهی تح  هدچ درایطی،

و مادر ترا به دروغ گفتن به ههسر   وحلة اول،دینی  ه در دهد،دکل می

  .تکلدف بقدة امورش را از پدش معدن  رد  اس   دهد،تعلدم میفرزندان  

>< 

  ...    222خن س

معده  لحظه کامال زمانی است که درآن برای من بهترین زمان متدین بودن،      

دن سیر ش ، معنایی جزمُت دیّن بودن برای جماعت مسلمان  .ام سیر شده است

 نیست .
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را  امور که همة مُت دیّن کسی است، از نظر قوانین اسالم و متولیان اسالم،         

ه با نه کسی ککه در اصل منافع خود اوست ، کند، به نفع اسالم مصادره می

 بشریت تالش می نماید .  برای آرامشِ وجدانی بیدار، 

>< 

 ...     222خن س

این چگونه امکان دارد  ه ابناء بشری، با دعا و ندایش بتواند قواندن ثاب  هستی        

ود این قواندن ثاب  را، مطابق با مدل خ را تبدیل به قواعد استثناء نهاید، تا مگر

ها، طرح یک مع این چگونه ددنی اس   ه ما با جابجا  ردن و د.ندگرگون  ن

 تا برای نادانی های خود پاسخی در . ندممعهای دیگری تخلده می در را، خود

 خور فهم بدابدم . 

  .ننهود  اس طول تاریخ تائدد در سودمندی احکام ادیان را، هدچ متفکری،        

واندن ق  ه خدا،  ه، برای مناف  خود، براین باور تکده زد  اند، مگر آن  سانی

ی تا رضای  موجود ، دگرگون خواهد  رد،را، مطابق با سلدقة منِ آدم ثاب  خود

 ، بر بدکرانگی آفرینشش مقدم دارد . این هستی ناتهام در ذر  بدنی چون مرا

>< 
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 ...   222خن س

ده ان تعریف شبرای افقی شدنش ،دوست من   عشقِ عمودی این نسل جوان     

واقعی  ، عشقدتا بتوانی، است. اول تکلیف افقی شدنشان را با خودشان تمام کنید

 .  آنها رخنه دهیدرا در نهاد 

>< 

 ...     222خن س

 آن تا ند،پوشا توان درتن دینریاکاری محترمانه ترین لباسی است که می      

 فضیلت جلوه داد. ررا متواضع و پُ

>< 

 ...    222خن س

به توطعة چند سالة دمو راسی خوران  22درسال مل  ایران، دوس  من،      

در ایران  دانه،نف  خاورم چه بدشتر برای بلعددن هرانقالبی  انگلدسی،و آمریکایی 

 ماا را با نف ِ این مل  مبادله  نند. خود دمو راسی دس  ساز تا؛ به را  انداختند

وسی ر با حهای  استالدن تباران حوز  نشدنان علهده قم، آمدند، وقتی به خود

ناقص  داین موجو حاال .دس  رنج یکصد سالة آنان را بلعددند بصور  قریبی،

اما  روی دستشان ماند  اس . الخلقه  ه جههوری اسالمی نام گااری دد ،

های  و ارخانهو  ار  های رئدس جههوری فراموش نکندم  ه  ارتل های نفتی 

 تاتوانستند مل  خاورمدانه را چاپددند. ،سازندة تجهدزا  نظامی، در این  مد 
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>< 

 ...       222خن س

ای به ن اسالم بر ه متولدا دین اس  ، پرمشغله ترین امورِ ریا اری؛ یکی از      

هدچ  دروس ویژ  ای را در الس طلبه ها مرسوم  رد  اند. ،تکامل نشاندن آن

علدم طوری ت این جهاع ، ؛نگدریدزمان سخنان مالیان را در دعور انساندتان جدی 

ا هم  ه به  المشان، مجال ندارد. خد دّ هدچ موجودی به رَ می بدنند، ه جزخدا،

ش اس ، و به این زودی ها ندز، خدال بر گشتن به دفتر  ارتعطدال  چند قرنی رفته 

 .را ندارد

>< 

 ...      221خن س

 یک مدلدارد مسلهان را در جهله ای بدان  ند، تا تواند خدما ِهدچ  س نهی     

عداد ، ا واما ارقام  .این جهاع  در طول تاریخ پی ببرد به ثهرة عقاید نسل حاضر؛

تولدان را، ه توس  م انسانها بخصوص  شتارِ رساند،به اثبا  می خدلی چدزها را

 ه دلِ اسالم تنها مکتبی اس ،   .در طول تاریخ به ثب  رسدد  اس  مکتب اسالم

ا  دبه دس   هولناک بدش ازصد هزارانسانفهم  شتارندارد. آمار عِلم خودی از

 صولِ ماهب تشد   فای  می  ند . اسهاعدل صفوی درتاریخ، برای ههة ا

>< 
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 ...        220خن س

 ازةوربا چنان قدر ِ باورنکردنی برای باز ردن دَ ،این مل  درماندة دین زد      

  .ر بهش ،  جایی برای آنان نهاند  اس دَ نند د،  ه تصور میجهنم متحد دد  ان

>< 

 ...    222خن س

 ار مفدد 22دها فق   سال اس   ه از انقالب گادته اس . 22! دوس  من       

  به من نشان بدهدد،  ه این جهاع  ضحاک  رد  بادند. دام لکدر این مه

ل رس  عهدُ ای  ادار  دام ودغل مفدد، بجز ریا اری توسعه پددا  رد  اس . 

  .داریددرستی را رفتار ندروی انتظامی آن انتظار  ند،  ه از می

ای  تک بر را،  و ندروی های انتظامی استبدادی، پلدس درجوام  دیکتاتوری و      

ندن چدلتان را به امند   اگر .نه برای حفاظ  مردم؛ زدن مردم تربد  می  نند

تا  ریابدد،خودتان د  نم سف   هربندِمهلکتی خوش  رد  اید، به دها توصده می

 دراما  نند،پلدس تربد  می گهارا،س . در دندای متهدن،نبرندبه سرق   را دلوارتان

و  الم ؛ تا پاچة مردم را بگدرند.اندرا سگ تربد   رد  هاپلدس ،و تو  شورمن

ردن ندادته بادد؛ مدفوع خود خوک را دارد. اگرخورا ی برای آخوند، طب  خو

برحسب عاد   ،اس  افتاد  انایران به دستش ارعحاال  ه ههة مز .می خورد را 

         تا سفرة چَهَنَش آلودة نشود. دهد،میمن و تو  به خوردِ را انمدفوعش ،اندیرینش

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


183 

 

می خورد، برای این بود  ی علهده، مدفوع خود راروزی درحوز  هاآخوندی  ه 

رد           انبه خوردن مدفوعش را مجبور حاال ما  ه جای خوابش بوی گند ندهد.

و  تر قشری وقدح تهام طول عهرم،من در امن بادد.  ،تفریحشانمزرعة  ؛ تا،اند

 ندید  ام. یان و مال ها و  شدش ها  پس  تر ازخاخام

>< 

 ...       222خن س

چرا  ه هدچ ادارة ثب  احوالی قادر ندس   ،واقعا حدوان درماند  ای اس  قاطر،     

دام سعی م ،برای ههدن اس  این حدوان درماند   ند.ای معتبرعنای به او دناسنامه

د تا دای ه وجود دارد،  به اثبا  برساند،  ،یزور زدن زیاد دارد با  ار  ردن و

 .هویتی رقم بزنداو رای  سی ب

>< 

 ...      222خن س

ا پی به دوخ طبعی خد بدشتر خوانم،بادق  مندرجا   تاب ادیان را میوقتی     

 ه چه ساد  وابلهانه خردمندان را نصدح  می  ند تا اورا ستایش  نند،  .برممی

با طلبه های زن و  ؛فرمود  بودید چرا منواال چوب در آستدن دان خواهد  رد. 

 ه   دری ندارد مونث،دوس  من، این قشرِ  اری ندارم،مااهب  راهبه های

 غولهبد . درنهاید ر پاتح  مرا  د، ویا خنجری  ه مدام مانفرو  ن و تو درحلق من
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 هدچ مزاحهتی برای وجودِ مفعول این مونثان خدا،  نند.می و ارخود تپدد  اند

نوع نَرِ این قشر اس ، ه هدچ زمان از لگد پرانی وگازگرفتن  خردمندان ندارد.

ددن ر ها  ه عنداالقتضاء مستعدِنوع نَرِ این جهاع  اس   د.ندارمردم دس  برنهی

رساق نهدی ب مثل چوپانان؛ار این جهاع  عبورمی  نی، حتها وقتی از ن .هستند

 در امان بهانی . ؛صف پای  به پدچ، تا ازگزندِ ندش این جهاع  مار

>< 

 ...     222خن س

   ه مقابل اهلل اس رنش  ردن در ند، ُبدشترین امری  ه مرا ازاسالم دورمی      

دارد ه روزی پنج نوب  خودم چه دلدلی  ذهن ندارم. هدچ جایگا  دقدقی ازاودر

 ، وجود دارد .    نم چدزی  ه وجود خارجی  نداردرا به خاک بداندازم ، تا ثاب

>< 

 ...      222خن س

،  ه قبل ازمسلهان بودن در این معناس ، ،ایران یکی از مشکال  بزرگ مل ِ    

  ددعة اثنی عشری هستند.

>< 
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 ...     222خن س

ری تا قبل ازجههو ایرانی، دخترانِ  ه  ؛این از نعها  بزرگ اسالم خهدنی اس       

 دهند . ولی حاال، بدجوری بوی پول می دادند،اسالمی، بوی زن می

>< 

 ...     222خن س

 د.که هی  قانونی آن را ر د نمی کن. نسور، مودبانه ترین شکل ترور استسا     

>< 

 ...       222خن س

مجال  ،نشانده است شکل به پدر بزرگم می گفت : ترسی که جهنم درما        

فرزند  حقیقت فهم را جایی  شانده است.نبه تباهی  ما؛ فهم بهشت را در

 لعن به شیطان را، تعلیم نمی دهند. که متعلمانش، جستجوکن؛

>< 

 ...          211خن س

 ده است.رسی یقین آخرِ کند بهمی گمانکه است، نظر خطرناک دین از این      

ت برای مجهوال متولی تعیین حدود، را، که خودوقتی شود،می و خطرناکتر

 داند . علمی می

>< 
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 ...       210خن س

کار ب  دعور، توسعة عِلم آمار، برای مقابله با خطرِ  درجهان سوم وعقب ماند ،      

مردم را در  اس   ه، برای این جهان متهدن، درصورتی  ه ههدن علم در رود،می

 مقابل بدشعوری وا سدنه  نند.

         اطوارهای نهایشی محسوب  جزو وآمار، اعداد ارقام و این مهلک ، در       

هدچ نتدجه ای ازآن حاصل  هدر دادن سرمایة ملی  شور و مردم، و جز می دود،

، هولناک این جهاع برای  به دردش نهی خورد، آمار وآخوند، نخواهد دد. مُال

 آمار.  اس  تا ساز مار بدشتر ار

>< 

 ...        212خن س

   ه تو، حتها به این معناس  نند،نهی هدچ مخالفتی با تو وقتی متولدان ادیان،      

و، در ارتباک با ت بدهود  ،  واال این جهاع ،  نی.نعام آنها را به موق  پرداخ  میاَ

 رد. ههان آی  اهلل سدستانی  ه در عراق نشسته اس ، وق  خود را تلف نخواهند 

 دارد،ن جههوری اسالمی و اری هم به  ار  ،مرج  تقلدد قشری ابله و نادان اس  و

  ند.این امر اس ، ه حق وحساب خود از جههوری اسالمی اخا می ههه نادی از

 ش؛ادهایبه  هک فرزندان و دام دندا، ایران و درسطحِ منظوراش، در تهای چند و

مقابلِ هجوم فرهنگی  غرب  در را اسالم عزیز تا ثروتش می افزایند. هرزور بر
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سرمایة  الن اش را در غرب، و با غربدان، به  ار انداخته تا اسالم  حفاظ  نهاید.

 وعزیزش را از هجوم فرهنگ غربی ها در امان نگا  دارد .آن وق  تو مل  بدشعور

 کرز ا  پرداخ   ن تا چِ، تا می توانی خهس وابله، با صلوا  برمحهد و آل او

 بهبود یابد .   ، بواسدر آبة 

>< 

 ...        212 خن س

مقدس ایی نظام پ ردوست من   نقش ایرانیان برای تکمیل کتاب حماقتشان، با ب     

یاهی رنگی س کنی که باالتر ازمی اگر تصور جمهوری اسالمی به پایان رسیده،

به یک چشم پزشک متخصص مراجعه  اسرع وقت، در بهتراست،دارد،   وجود هم 

 رنگی چشمهایتان را مداوا کند. کور تا ؛کنید

>< 

 ...     212خن س

متاع مگر فروش است، و همه نوع کاال قابل خرید دردکان متولیان دین،        

 .کندبیقواره می دین را، دارانکه دکان  تنها کاالی است، عِلم. چراکه عِلم،

>< 
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 ...       212خن س

 ا،مگر آن کسان ر کنم،نمی دوست داشتن هی  کس را باورمن  فرزندم           

    در جان خویش فهم  را هر چشمانشمُ برقِ پر زخم خوردن از من،  از که بعد

 .  کنممی

>< 

 ... 212خن س

ی  ردن زندگاما برای  ههدشه فرص  دارید،  ه برای مُردن، به یاد دادته باددد،     

د به  ام مرگ سقوک خواهد در برزخ زند  بودن، واال باید فرص  ها را خلق  ندد.

  رد .

>< 

 ...     212خن س

را دادته  درای   شف آن اگر مثل مجهوال  علهی اس ، ؛معقول یآرزو     

 تحقق خواهد یاف .  باددد،

>< 
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 ...       212خن  س

حتی خدا. مبادا  فرود می آورد، سر قدرت، مقابل در همه امورفرزندم         

، همان این .بیآورد فرود در مقابلت، سر دست بکاری بزنید، که خدای جانت،

 ت را قربانی هی  کرده ای.  تروزی است که همة انسانی

>< 

 ... 212خن س

رین را  برای رسددن به مقصود اس ، مشروک به این  ه؛ دندانی خند ، وتا  ت    

 ته بادی.در دهان داد

>< 

 ...   201خن س

گا  سعی نکن  ه  هدچ زنی بادی، را   هم  خواهی ههوار اگرمی ،فرزندم    

واهد  رد. خ نسب  به تو بددار دک اورا حر  ،سدرِمَ در توقف تو،. توقف  نی

 . ند به زنی قفل می   ه ترا هانی اس ،تعهدات ،  تنها ریس پایداری تو در

>< 
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 ...           200 خنس

ر از ، مگاسب معرفی  ند پدرش راتا حدوانی اس   ه مدام سعی دارد،  قاطر،      

ند  ، ه سعی میاس  ل مل  ایرانثَمَ ل،ثَاین مَ خَر خالص دود.چون دَرّ مادری 

 .دهوی  مردة خود را زند  نگا  دار  وروش،آویزان ددن به خایه های  مدام با

د. انخود در نداورد  اعراب را از ونِزمانی  ه  درِ  تانهی داند ؛ درماند این مل  

 برآورد  نخواهد  رد .از آنها های   وروش، هدچ حاجتی خایه

>< 

 ...        202خن س 

ن پس آنقدر بدا وقتی  م می دانی احهق. و دوی،دانی تنها میوقتی زیاد می     

 بند .و فهم  ن، تا تنهایی های ، مجال تنهایی ندا

>< 

 ...           202خن س

رخوردگی، تنها را  به تهلک  شددن سَ برای آدمدان، درماندگی و به نظر،     

 طناب دعور دود،می آدمها  هترترسرخوردگی ودرماندگی  چقدر هر خداس .

 گردد. اتصالشان به خدا ندز، ناز تر می

>< 
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 ...      202خن س

اگرم رندانستن ها رس  می تواندکه  دراین جهان وجود دارد اهدانسته  چقدر      

گذاشته  کالها راه هدانسترس  مدام کها هستندههاین ندانست د.اما چه حاصل،نک

  .اند

>< 

 ...        202سخن 

رای برا با صبوری،  متواضعی سراغ ندارم که تواضع خود من هی  دین مدارِ     

 رسانده باشد .مخالف خود، به اثبات نیدن نظرش

>< 

 ...      202خن س

 بین النهرین، بخشی ازکرة زمین است که از شرق تا غرب و از خاورمیانه و     

  .نهاستهای تشریح جنازة کرامت انساشمال تا جنوب، یکی از بزرگترین دانشگاه

>< 

 ...       202خن س

 نام آفتاب پرس جانوری به  درس  به مانند خصایص دین داران مهلک  من،     

  دهند.عهوما براساس منافعشان تغددر می سخنانشان را  نند،عهل می
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 ه آنها را در مقابل این  ،س س دد  اقدّ تاب دینِ آنها ندز برای این مُ      

ر ، بلکه آنان را در رویا رویی با همصوند  بخشدپاسخی  تغددرا ، نه تنها ازهر

 سئوالی وا سدنه  رد  بادد . 

>< 

 ...      202خن س

      ه  اس طراحی دد  ای گونهبه دها دعور ساختارمتاسفانه،  من! دوس       

توصدة  دها هب .برسددآرامشبه داید هی تا ، نددرا فهم مدان خدر و در تواندد نهی

 داندد ه ب .ری بزنددسَ به گورستان حتها ،مدینة فاضله برای دیدن یک  نم،می

نسب  مستقدم با نا امی های او دارد. هرچقدر نا امی های نفسانی  سعاد  انسان،

، چندان فهم این معنا درجة سعادتهندی او افزایش خواهد یاف . انسان بدشتر بادد،

 هم  ه دها تصور می  ندد آسان ندس . 

>< 

 ...      202خن س

باورهای آنان به تباهی  شدد   خرافا  و تبارمان و را عقایدِ ما ندهی از عهر      

 ه ازآخورِ اند داس  مداران  الدی به بازی گرفتهس ندز، را ، وآن ندهة دیگراس 

جان تکددة من انسان اس   ه  ماند، نند. آنچه در این مدان میدین تغایه می

 قربانی این دوگرو  ابر بدشعور دد  اس   .
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>< 

 ...      221خن س

 عورو به پدروان آنان؛ هی د فکر ردن، ولدان ماهب تشد ؛به مت دد،اگر می      

 روی آرامش بخود می دید. به حتم، بخش وسدعی از جهان، تزریق  رد،

>< 

 ...      220خن س

 قطعا به جدی بودن آفرینش خود،  گدرند،دندا جدی می آنها  ه دین وماهب را در

 .مشکوک هستند

>< 

 ...      222خن س

ه چدزی نخواهد پائدد   زیاد نگران حضورمن باخودتان نباددد،دوس  عزیزم      

 ود.آورد  دتاآرزوی خدلی ها بر به خُشکه اسکلتی مبدل خواهم دد، ؛ درگوری

>< 
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 ...        222خن س

ورزد، مخصوصا وقتی  ه از رام  به منزل  انسانها عشق می اسالم ددیداً     

 حقدق  اتیقدن دارم  .تدارک می بدند و ندزغالم  خود، برای مقاصدِ انسانی آنها،

 .اس   َند را  بردان، قبدداردود، جهال  زد  خواب جهاع ِ این ذهن در بخواهد

>< 

 ...       222خن س

ند ده نند  ه صبورانه اجاز  میمردمان دریفی زندگی می در مهلک  من،      

 ر  ازوههوا بگدرند. تهسخرمدام به  را خصایص انسانی آنها عد  ای اوباشِ دینی،

 ا این اراذالل دچاردان ب تا تفاهم فی مابدن  گاارند،مایه می صبوری خود ندز

 . خدده ای نشود

>< 

 ...      222خن س

حجله ای به  ؛دروع می دود، باید هم آن خدایی  ه خلقتش، با آدم وحوا     

ههه عروس حوائج زفاف این  واالچگونه می تواند گشادی بهش  خلق  ند،

 پاسخ دهد.  ودامادِ حریص را

>< 
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 ...      222خن س

دوة آن به حتم د زمان  شتار انسانها سکو  اختدار  ند، در دینی  ه بتواند     

 خود تعلدم داد  اس  .  شتارها را،

>< 

 ...       222خن س

ا را خیش انسانهدین،  اما. بازکند را راه خود تا زندمی کنار را انسانها سیاست،     

 اولی است .  بیشتر از  خطر این دومی می زند، تا جای آنها را بگیرد.

>< 

 ...      222خن س

وش که خ خالصه می شود، این معنا در متولیان دین، و خوش گذرانی دین،    

 .دیگران را خیش بزند  گذرانی

>< 

 ...     222خن س

 بهشتی سخن درآن؛ از گو دروغ و ای فریبکارجای است،که عده مسجد،        

ا دیگران تاما مصرانه سعی دارند  گویند، که خودشان هرگزآنجا را ندیده اند،می

 جان و اموالشان را به غارت ببرند .  ، تارا روانة آن مکان کنند

>< 
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 ...       221خن س

بسدار  به تعریف  شدداس  جای به دلدل دادتن بهشتی  ه در تب خود دین،       

 فق  در مرحلة تعریف جاس   ه این بهش ، خوبی اس ، اما مشکل اصلی این

 مدرس آن بهش  هستند، و گویندههة آنان  ه ازآن بهش  سخن می ماند  اس .

 مشکل من هم با بهش ، از ههدن جا دروع دد  اس  . سف ، به دندا چسبدد  اند.

>< 

 ...       220س

فته  نی  ه به توگپددا نهی ابراهدهی،حتی یک سطردر تب مقدس ادیان        

 نگنة فشارِ م در ترا امابدشرمانه، خواهم.پدرو نهی من برودنبال  ار ، بادد،گوساله،

دچ  ند، ه تو هدچ زمان برای هعقاید خود،چنان مجبوربه قبول تعالدم ثابتی می

 سئوالی مجالِ پرس وجو نهی یابی.

>< 

 ...      222خن س

ی برای کُشتن شنگاگر فِ توان با متولیان دین به بحث نشست،نمیبه هی  وجه      

 رد. خواهند ک خُرد جمجمة ترا تفنگشان، حتما با قنداقِ نداشته باشند، تو

>< 
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 ...      222خن س

معشوقی  با ، ند  ه هر دبمی وتظاهر  بسته اس . دائم  عَقد دین، با قشرجاهل،    

 رد قشرجاهل را ههوار  به این حدله، تا رود.میبه خواب  یک بستر در خدا،بنام 

 وصالی موهوم چون خود، در انتظار نگا  دارد.   حسر 

>< 

 ...     222حن س

 درخلقتم، صرف نظرکردم، گیشخدا، برای بی مالحظه من، ازگناه بزرگِ      

بخاطر ترسی که ازآواز من فهم کرده بود، نادیده   صیان مرا،هم عُ او درعوض،

 ام .  کردهرا خلق آن که من، مستحق بهشتی شدم که خود، هاین شد گرفت.

>< 

 ...       222خن س

یف تعر ندارم که فکرکردن را یک شیعه مذهب، انتظار من هی  وقت از      

کی ی کنند،نمیدرک  ضرورت را اصال دو ،بت پ رست جماعتِ چون این کند.

بیان  هبشمذ امور دیگری فکرکردن. تعریفش را، مفسرانِ و تعریف کردن است،

 اند.ردهخالصه ک خاندان او علی و ذکر نیز، در جوهرة فکرکردنش را کنند، ومی

ه راه آبِ فاضالبی را بازکنید، کتا زنید آنوقت شما زور میدوست محترم بنده  

 اساسا، لوله کشی نشده است .

<> 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


198 

 

 ...      222خن س

هترین ب  برای حکومتهای استبدادی ودیکتاتوری، ایجاد تورم اقتصادی درجامعه،   

خواهد ن چندن درایطی دیگر صدای هدچ  س در چون با س .ا ددوة باج گدری

د. می دون مل  ایران ؛ هم چاپدد  می دوند، و هم قاپدد  .می چاپددراماآمد ه چرا

اما هدچ یک از این ها، برای این مل  ؛ مهم ندس ، چون بهشتی دارند  ه هدچ 

  دام از ابناء بشری در روی زمدن چندن مکانی ندارد.  

>< 

 ...       222خن س

به سن چهل سالگی  این معناس   ه  اش، یکی ازدغدغه های مل  ایران در      

 ها قابل تصوراین برای آن از سعادتی باالتر  ه، این دیگر و بواسدر نگدرند. و برسند

افزایش  ن و دلشا جان در ؛ پدش بدش از ندس   ه محب  خاندان علی ابن ابدطالب،

  ت.آن ع ل مِشان اس تِوّ قُ شان، در ک ل مِ ک لّة که صحتِفرمائدد،مالحظه می یابد.

 هم خودتانف دغدغه های انسانی جانتان را تقوی   ندد تا به  هالِ و بروید

اسن  ه مح مشغول حسن وحسدن  رد  اند، انسان. دها درماندگان راآنقدربرسدد

 فراموش  رد  اید .  انساندتان را 

>< 
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 ...      222خن س

هرکسی که با شناسنامة مذهب تشیع به دنیاآمده باشد، الزاما به   دوست من      

عه کسی است،که شی کیست؟یعهدانی شِمی معنای این نیست که باید شیعه باشد.

ا با خوابش ر صبحانه اش را با علی، نهارش را با حسن، و شامش را با حسین، و

نید که من کآیا شما تصور می رساند.زینب به صبح می روضة مصیبت فاطمه و

 دارای یک چنین صفاتی هستم ؟

>< 

 ...       222خن س

کشد، می که مدام آدمیکی دینی  ،نوع دین بیشتر نمی شناسم دو ؛دنیا من در     

 دینی است که در تدارک کشتن انسانهاست .  ،وآن دیگری

>< 

 ...        221خن س

تواند خطرنا ترین اتهامی بادد ه جههوری اسالمی ایران، می در دادتن دعور    

ای  هر سی  ف برای مجرم ددنِ  دادتن یک چندن اتهامی،به تو وارد می  نند. 

مراقب دعور  باش؛ تا ظهور نکند. واال  ارتان،  با بکار  دران این نظام   ند.می

 مقدس اس .

>< 
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 ...      220خن س

مسائل  جنسد  و  ه صحب  از یادگدری یک ددوة  لی برای فهم اموراس ،     

آن بادد. آنان  ه سعی دارند امور را، با ددوةتربدتی  از ا برّمُ  تواندنهی جنسی، 

 نند  خواهند مکتبی را توجده وتفسدرحتها می و تقدم مرحه  فرمایند،خود، تاخر 

یش را با این ددو ، مطام  خو  نند.تارا تکه تکه  رام  انسانها ،تا بدین وسدله

 حاصل نهایند.   

>< 

 ...      222خن س

 بهتر اس  عااب دهند، ناراح  و اگرمعانی و لها  نتوانند ترا دوس  من،     

  ه عهریس  آن حکایا   دها را  مرور ندد. حکایا  مال نصرالدین را و بروید

  ند. می مرور

>< 

 ...        222خن س

نها داید چدزی درآ نهائدد، اماآثاردان را مرور به هنرمندان اعتهاد ندد،  هتر     

 ن خودبرای مطرح  رد را هنر  هنرآموختگان بدشتر؛ عاقل تر ند. را بادد  ه دها

 دن،اما آن دسته ازهنرمندان راست تا برای به تعالی  شددن خود. می بدنند،آموزش 
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حقدقتا پدامبران فرهدخته ای محسوب می دوند،  ه  اند، ه به فهم خود رسدد 

 متاسفانه ا ثراً گهنام ومنزوی هستند .

>< 

 ...    222خن س

رسی پابه زبان  شبنام ایران،  ه مردمان  ،ددعه ماهبدرآسدا، شوری اس        

ه،  . این جهاع  عجدب الخلقفههند اصال زبان عربی نهی ه دَری تکلم می  نند. 

د ی  ه به آنها اعتقاد دارنامام دوازد  سرگاد  ، حتی یکباربر روی  رة زمدن،  

اع دف، خودامامان عرب تبار آنچنان از اما.  ه ههه ندز عرب تبارند ؛نخواند  اند  را

      اع این چندن دف خود، دیگر تنی برادر حقوقاز تنی برادری ه هدچ   نند،می

 .نهی  ند

>< 

  ...     222خن س

 خود خواهی نخو  و و تکبر جز دوس  عزیزم ! اسالم جزوآن ادیانی اس   ه    

 نهاد خود ندارد. ) ه با توجه به تعالدم و نوع فرهنگی  ه از قبدلة وسه در هدچ

 گرفته اس  به خاندان استخوان دکن یا هادم مربوک دکل یا ههان قریش ،ماهی

 این قبدله آموخته اس  تا با استثهار عقاید وعادا  وفرهنگ دیگر ملل، دود(می

ههوار  به نف  خود مصادر   ند. اعهال این ددوة فرهنگی درمدان قبدلة  را امور
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ربستان به یرة عگردد، ه با تهام قبائل دبه جزقریش به دوران قبل از اسالم باز می

 گربر دی  از تسل  اسالم بعد  ردند.که اعهال میکا یا مَ مَ خاطر وجود  عبه در

ان حتی زب دادند. خود قرار راس امور ار در را رفتار دقدقا ههدن ددوة از ملل ندز

ا با لبنان وغدر . ام سوریه و و مصر مانند ندز بردیگر ملل تحهدل نهودند،  را خود

ان ای  ه نهودند نتوانستند زبو شتارهای وحشدانه رغم ههةتالش هاایرانی ها؛ علد

متحد  امری  ه اعراب را مدان پارسی زبانان رسوخ دهند. را بطور امل در خود

  ها آن ب   ه پرستش  ه اعراب متوجه ددند  بود این معنا عهوما در  رد

آنها را  مناف  مادیمتوسل ددن به اهلل  سدر ند.گویی با دکم آنان را تواندنهی

شتر این بود  ه با پدوستن به سپا  اسالم ومسلهان ددن هرچه بد بدشترتامدن می دود،

روی خوش نشان  زن وبچة مردم بود به غار  و جه  غنائم؛  ه مشهول اموال و

  سب مال و خوردار اس ؛ اههد  ویژ  ای بر آنچه برای متولدان اسالم از دادند.

عدم  و احکام من  تبهکاری تح  هدچ درایطی با ؛سالمیتفکر ا زن بود  اس .

اوان  ه از امند  مالی فرههدن متولدان اسالم، ندارد. سنخد  یکدیگر به تجاوز

 رعای  تربد  و نظر جامعه از حال روز و  ند. فای  امر می دوند برخوردار

 رعای  جهاع  مهم ندس . اههد  برای این اصال اخالق انسانی وقانون عهومی؛

متولدان   ه مناف  مادی  ندجایی برای اینها معنا پددا می در قانون، اخالق وتربد  و

 ناین وآ چندن درایطی با نقل د  ها حدیث از در ای مشکل دود.ذر  حا م؛ دچار

ین یکی از لددی تر  نند.برای دها تفسدرمی حدود اخالق را وآیاتی ازقرآن،

نقل آیا  از قرآن و سن  اس ، ه هرزمان به  دس  متولدان اسالم، ابزار
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 دز ه ههوار  ن  نند،تود  های جامعه قرائ  می بر حدیثی را ای ومناسبتی،آیه

 ولی این موارد اصال  امال متضاد اس . ؛دیروزی قرائ  آیة با قرائ  آیة امروز؛

 د.نجامة عهل بپودان  ه آنها به ندا  خوداین اس  برای آنها مهم ندس ، مهم

مردم  امور تربدتی مردم عنای  نظری ندارند. و اصال به اخالق جهاع ،این

 ، بروند را  پا دواجاز  دارند با پایانی هستند ه  به منزلة چهار ،دراجتهاعا  اسالمی

ه الیتغدر اس  والزم وموظف به اطاع  از قواندنی هستند، ه آن قواندن هم هه

 نند. دین معدن میهای اینمالیان ومفتی ندز را قواندن . مدزان ایناالجراء اس 

 نه جهنم را روی  اند، وبهش  را تجربه  رد  اینان جهاعتی هستند ه نه خود،

  نندنهی هدچ ها برای استثهار،آنان هدفی جز به بند شددنِ افکار تود  اند.نهود 

هوی   یخ وتار ههدن  ه بشود؛  ابتداع  نند. را مادی خود چه بدشترسود هر مگر تا

می توان هربالیی برسرآن مل ،آورد. این  روانة فاضالب  رد، ملی ملتی را

هوی  تاریخی یک مل   بخشی از حاف تواند،هم می  ردن هوی ،مخدوش

خاص در فرهنگ   برای مقاصدی نو، هویتی تعریف دد  و هم، تحهدل و بادد،

یی  شور، تاریخ قبل حتها توجه نهودید  ه در  تب مدارس ابتدا آن مل .

 اند. ازاسالم را به  لی حاف  رد 

>< 
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 ...      222خن س

دق  غرقاب حق غربال نکرد  ای، باورهای  را گف : فرزند ! تاپدربزرگم می      

فِ خردی ازدکا اماپا شان گردان. پاک مکن، هدچ عضوی ازتن  را نخواهی دد.

 دید  اس  . ه انعطاف الزم را مشق  ،جهل خواهد گریخ 

>< 

 ...     222خن س

ههدشة خهدرة جان آدمی را نرم نگا   گف  : مدل به یادگدری،پدر بزرگم می     

آرام آرام سف   جان انعطاف پایرِتو، متوقف دد، آنگا   ه این مدل دارد.می

تو مابقی عهرخویش را به یبوس  دعور گرفتار خواهی  وخشک خواهد دد، و

 دد. 

>< 

      ...222خن س

پس  رانسانها،تدبد وتغددر، تقویم آدمهاس  فرزند، گف : تقدیر،پدربزرگم می      

 مسلخ خویش قربانی خود   ند. در تقدیری؛ مراقب باش، تا مبادا تدبدرترا،

>< 
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 ...       221خن س

در ارتباک با امور معنوی؛ معتاد معامله  ردن گش ، ذل  دعورش بار ذهنی  ه     

ستی وقتی توان حال می طلبد. دادتن، قال نهی طلبد؛ بلکه، ورخواهد دد. دوس 

تو  خود  را دوس  بداری، ههة آن  سان  ه قرار اس  دوستشان بداری، در

 . حضورخواهند یاف 

>< 

 ...        220خن س

 رد   احاطه را هستی ههة  ه الیتجزایی اس ، و الیتغدر  ِراّ ذ ،خدا فرزندم،      

این موجود؛ هر چه .او وحد  در او، و ثر  اوس  در ثر  وحد  او، .اس 

 ،این جز .فرزند ههدن و ههدنو می خواهد بادد؛  ه مرا به فهم او فههی ندس . 

 روح تو، دردین  حدلة به  ه خدائی آن .دانس  نخواهی  ه خدا هدچ مدان از

 اریخ،ت طولِدر  ه ددادانی اس ، علدلِ  خردِ زائددة زنند،می زخم آن ترا با انسانی

  اند. رد   عَلَم قد تو،انسانی وهوی  مادی جدب  ردن خالی بدشعوری به در هالِ

 هن است، بخشیده تجسم را حیات جان که است، ذرّات اکمل خدا فرزند،        

 .کبود کند خود، شالقِ به را، مخلوق جان که اکبر، جالد

 را تفویض خود  شتار بندگان نامی، هدچ تح  گروهیهدچبه خداوند،         

 ه از بطنِ ذرا ِ خود اوس  دوس  را خود هایاوآفرید  .اس  نکرد   ند ونهی
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 ذرّا  زا اینان ههة چرا ه . ه بادند دهایلی و و اعتقاد لباسی و درهر سو دارد. 

 ه  هستند الفاظی ،این چندنی واژة ها د  و مشرک و مرتد و  افر.اویند خود ذرة

 شتار  تا اس ،دد  جعل خدا، زبان از ،ادیان گرسلطه مُتقلّبِ  تابداران توس 

 ذهن پرداختة و خودساخته مُزوّران،آنقدرخدای این .دهند جلو مُوجّه را، آدمدان

 نخواهی تو، باور اند هخود، حالّجی  رد  مساجد و معابد آسداب در را، خود

 نخ خدای هب  هتوئی این بلکه .باتو هس  ندس ، هخدائی  خدا،آناین  رد، ه 

 این  هتو باور نی  نند، هباتو می  اری.هستیمحتاج  وحالجی ددة آنان، نها

 . بادی محتاج ، بایدخدائی چنان به توئی، ه

 هرا، ب فههد  باش، مبادا دعورِخدا خود درونخدای بسدارمراقب فرزندم،           

 ود ،درخ را، هستی و را، ما ههة  ه ذر  هستند؛ بسدار در ذراتی خدا،. گدرند بازی

  .اوس  ذرا  ماوای تو و من جان. اس   شدد  تجلی به

 المع که کنی. حواله زِریّات، ای اوست، ذرّه ذرات یواما که جانی مبادا به      

 .زنند نمی ثلم  مثال، بی درمحضری خداست، ثالِمِ بی محضرِ ،و هستی

کدم و نه توانا. حس. و نه نادان و نه دانا. ونه  ه خدا نه پاک اس  و نه نج     

واهم دانس . خدا را دانم، ونه خبدش از این نه میو ههدن.  .خدا،  فق  خداس 

 .تا خدای  را فهم  نی  را دریاب؛خود   !رها  ن فرزند
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 ه برای توجده دروغ  فرزندم ! متولدان ادیان، موجودا  دروری هستند،           

دا رارتشان را لباس خآنان دَ .دوندا، به هدچ ابزاری متوسل نهیجزبه خد هایشان،

  .پوداند  اند

 ماتِ م وعدةنه  ،فرزند توست حیاتِباورِ خدا، فرمودند:پدربزرگم می            

ا صل حِ  که هی  برای خدا. ؛نه تو  برای توست؛ که خدا، فهم کن   این معنا را تو،

ی، بندة که، هی  مخلوق خدایی، بدان مخلوق، ، محتاج مُصلحی نیست. توا کم لی

 خالق خود نمی شود. 

 این عااب. مستوجب  افر بودننه و اس ، مزیتی موحد بودنفرزندم! نه             

 باور به و پرورش، مردم  عهوم اذهان در زمان درطول گانیگر، واژ حدله مزوران

 را نسانا ها رمدلدونسَ ها، توانسته اند، واژ  ههان توس  به امروز، تا اند، ه نشاند 

رام  و  ،خود را پُر نند یونرحواخود، وتا مگر دسة حوائجِ ، جدا  نند تن از

 .نهایند مصادر   خویش، نف  به   انسانها را

 یختنر از ای اس ، هاندیشه آن هااندیشه بهترین ، هفرزند  باش هوددار          

 اس .حار رد  ددّ  به هردرایطی، ، تح مخلوقی، وآزار موجودی خون

سانی ان  رام  ،طالیی مثلثی در او  ه .دارد پاس بسدار را زرتش  خرد  حرم 

عنایی ا هل ترین م خود، و ردارندک او، وگفتار، پندار، .اس   رد  رسم انسان را

 . رد خواهد تعریف ،ترا در تو  ه اس 
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 و ترا، بهای گران خون اینان دوردو، ساز، خدا پردازان واژ  از توانیمی تا          

 گردن خود، اختراعی های واژ ِِ  سوواطور با  ترا، ندک خرد و ترا، انسووانی اندیشووة

 .  زد خواهند

 هدچ  ،عالم موجودا ِ و آدمدان خون آدووامددن از اینان، اهلل  ه باش،  مراقب     

 .  دد سدر نخواهد زمان

 ریختنِ  آنوق مفتخر نند،  اهلل خود، با محاربه واژة به  ترا  افی اسوو  فق        

 خواهد دد . مباح هرخدابانی، فرش سنگ در خون ،

د نویس خو دس  اس قانونی  ماد   با خدا، دین، محاربه متولدان محکهة در       

 از وی، سلب حدا  وحق دا ی، مجرم،  دکای  بدون  ؛هر انسانی مالیان، ه

 . دودمی

>< 

 ...       222خن س

  ه خود قویاً فاقد آنند. و  نند،ما را به فضایلی هدای  می متولدان ادیان،        

 در داربس فهم آن خدا، از خود،اند، ه تفسدراز خدایی را پدشة تعالدم خود رد 

، ؛ خدا را در توند. حار ن از  سانی  ه تالش دارندر می برجهل به سَ غفل  و

و جان ت خدایی  ه با تفاسدر رنگ رنگ در ذهنِ  .تفاسدر الفاظ، به دکل بنشانند با

 مَشق رَفع  ندید  اس . ،می گدرد، ددادی اس ،  ه برای  ُشتن تو

>< 
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 ...        222خن س

 نی، ؛ تالش نهیبرای رسددن به نامهکن های جان  تا زمانی  هدوس  من ،      

 هدچ ثهری در تو به بار  نخواهد نشس  .

>< 

 ...    222خن س

به حتم  ،رقم بزنند دیگران تدبیرشان را تا همواره؛ آنان که تعلیم دیده اند،     

 را به دست تقدیر بسرارند. تا خود  مجبور خواهند شد؛

<> 

 ...    222خن س

پدش  تنهایی را تجربه  ن؛ تا ! عزیزم به این چند  الم خوب فهم بسپار فرزند      

یشتن خویش ا  واصل دوی. بدان  ه ؛ احهق،  ه به دیگران برسی، به خو آن از

ا خود ر مّتنها موجودی  اس  درخلق ،  ه هدچ تعریفی ندارد. سی  ه ههة هَ

 ناس فههی نخواهد داد . فرزندم ! دِصرف ابتداع اسکناس می  ند؛ یقدنا به در

،  ه هدچ زمان حقدق  از آن به خرافا   ای اس  زرّ ژرف دَ ،در سرزمدن من وتو

خلق  خود در ارتباک با بشر دچار فقر آفرینشی خدا، بقدری درنخواهد دد. این در

سر پدچی از خواسته های او هستند. برای دد  اس ؛  ه مخلوقاتش مدام در حال 
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فضول امور بشری دد  اس ؛ تا نقص ههدن اس  فرزند!  ه خدا ، بزرگترین 

    خلق  خود را در آفرینش؛ سر پوش بگاارد.

 >< 

 ...    222خن س

اک و استنبفهه .دردآوراس  در دین اسالم؛ مردم عهوم برای، فضدل   سب      

 .انداد ند تعلدم فهم آن به را عوام اس ،  ه محتاج  الن فضلی به ،سالم علهی

 ،اخدرل ساصد درچهار ، بخصوص؛ تشد ماهب فرهنگ وجو  ترین مهم یکی از

 یناه   اس   بود ،و روضه هسوگواری ومرثدن وو قبرستا رقب فرهنگ آبادانی

 .اس    رد  بدزار زندگی دادیهای بشد ، از ، و پدروان این مکتب را،مکتب را

>< 

 ...         222خن س

تصرف در  ،عَهَلی  ه اطرافدان تو را هار می  ندمراقب باش فرزند! تنها      

ی هراسانند. نهی توانی به  س بسدار باور هادانتغددر عوام از باورهای آنان اس .

ر نشد  اس . سههی منظو   نی  ه با تجارب حدا  او برای آن تغددر،تغددری تفهدم

 با خویشتن بدشتر تجربه  نی تا دیگران . را، یی هابداموز تا دکدبا

>< 
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 ...         222خن س

 ه دراین مدان ملهوس  اس ؛ قیتنها فر اند.جهال  آدمها؛ ههه به یک قاعد      

 دا،دن هدچ موجودی در ارتباک با فهم اموراس . نوع حهاق  وجهال  آنان در ابراز

 مراقب باش؛ نکرد  اند. خرج باورهای خود ار خود دَرّند  خویی به وقاح  آدمها،

 ه حدر  اعهال آنان؛ ترا در  درار  آدمها؛ بقدری درورانه و وقدح اس ،  ه

 بهتی غریب، قفل خواهد  رد. 

دین، در طول تاریخ   سوء استفادة ماهب از سداس  ؛ و سداس  از ماهب و          

یران مسلهانان در ا خونباردویس  سال حا هد   صرف نظراز ویرانگر بود  اس .

ان  ه خسارا  آن دور باید گف  ؛ آنان به این سرزمدن،نخستدن روزهای یوش از

بود . نتایج دوم نادی ازاین نایران  حا هد  جههوری اسالمی در از بسی  هتر

 و به هدر رفتن سرمایهای  الن ملی درجهد  جها ، ایران، حا هد  مالیان در

ققدن از مح متفکران و وگریز ها،واختالصجنگ  و ان،دسته جهعی مخالف  شتار

ختی این آمریکا  ه بانی اساسی بدب به دیگرنقاک دندا، به خصوص به  شور  شور

مل  اس  را. فراموش نباید رد؛ بداندد ه آمریکا واسرائدل، بزرگترین سود 

 مالیان در این سرزمدن نصدب خود  ردند .  حاصله را، از انقالب ماهبدون و

>< 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


212 

 

 ...        222خن س

خودخواهی و  دادته هایش جدا  ند. از هدچ  س نهی خواهد تا خود را     

باورهای تربدتی آدمها از ود ی،آرمانهای درس  جان آنان را نفر  انگدز  رد  

 .بداندد  ه خود خواهی؛ قوی ترین ابزاردس  تعصب اس  .اس 

>< 

 ...      221خن س

    ری  دی به باور مداری می سپاری؛ ؛عقالنی را به امان  اموروقتی  بی تردید؛     

 زخهی گران برجان خویش احساس خواهد رد. اندو  این امان ، ازنهی پاید  ه 

 ؛برای مدتها، دوق بچکانی، ؛درآن امان  را؛ او ای از باورهای خودقطر  اگر اما

 به نگهداری  ازآن امان  را فراموش نخواهد  رد . 

>< 

 ...     220سخن

ا از ت  با باورهای آنان ههدلی  ندد،  ،؛  ه نه انسانها برای غلبه برهراس آدمدان      

راقب ددید؛ م ؛ دمخوراما اگر با انسانی در  نار بودن با دها احساس مسر   نند.

ودة عوام ت  ه به یقدن دها را از باورهای او حواله نکندد،  بر  تایدد باددد تا مُهر

 مدام  ههوار  در تغددرِجان خود در تالش هستند؛ و انسانها،تودة انس . د دخواه
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 ند ؛ تا حقدق  خود را در جان خود  شف باوری را قربانی باوری دیگر می

  . نند

>< 

 ...      222خن س

بیهوده با اطوارهای ادب، بی  خصمی نهان شده است. در پناه هرادبی،              

ه ترا ک نزنید. مراقب باشید تا حقیقت ادب را جایی خرج کنید؛ تان را جار ادبی

کسانی که بیش ازحد، رسوم ادب را به من همیشه از  .کندبه فهمِ تو، هدایت می

چرا که می دانم، به محض این که منافعشان به خطر  ذر می کنم.ح جا می آورند

 می شوند.    هاری ، هارتر بیفتد، از هر سگ 

>< 

 ...      222خن س

را نهی توان خرید.  رحه  خدا ارتکاب به خطایی، در با اظهار پشدهانی،     

 ه در تا زمانی به تواضعی  الن محتاج اس . استغاثه به درگا  خدای جان ،

خدای  کرانانگار ه در رانة بد مشکوک بادی، تن ،ی ازدرس  هرعضو هوی 

 .سرگردانِ دعورِ انسانی خویش دد  ای  جان ،

>< 
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 ...    222خن س

 چون ابلدس را، اس ، ه ددطان و دراین معنا تربد  دد ، دراف ِ خردِ     

به خود اجاز  ندهی  ه ددطان را به  درون خویش محترم بشهاری. و  هایدادته

 لعن ددطان خطایی اس ، دهی. لعن قرار ، مدام موردخودعنوان عنصری زائد در

ون در  ه ههان خدای خدر فهم ندهة دیگر خود، از تو دکل گرف ،  ه چون در

 توس ، بسدار غافل خواهی دد

>< 

 ...       222خن س

نخواهی توانس  به خدای  دانی،تا زمانی  ه عضوی از تن  را مردود می      

 انگادتن هرعضوی  ه درتن درون ، پاسخی محکهه پسند عنای   نی. نادید 

رای ب دکل داد  اس . راو جان ، ه ت توس ، اعتراضی اس  به خلق ِ طراحی

 فهم حقدق  خدای جان ، باید  ه به خالقِ خود در خود، فهدم گردی .

>< 

 ...       222خن س

: تنها وجدانی قدرتمند است،که دانستم که بر اساس تجرة داشته هایم،     

 کند .درتکاملِ شعورِانسانی خود تالش می

>< 
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 ...      222خن س

 در خود مشق کن ، تا مجال فهم خود را در خود، تقویت کنی .محبت را     

>< 

 ...       222خن س

فرزند! من ندزخواهم مُرد! اما حهاق  این مَردم، ههچنان پایدارخواهد ماند.      

دمش یک چن خرجِ اطرافدان خود ردم، اگراین ههه ندرویی  ه برای انتقال فهم،

 در ای دادتم تاخانه ،پندار درههسایگی خدایانخرج خودم  رد  بودم، االن  را

 آن، به آرامشی قابل فهم برسم . 

>< 

 ...       222خن س

واندن خههدشه بددار  ه آن یک  تاب، دارند؛  تاب از عوام الناس، یکبعضی     

 رد دارند، ه صدها جلد تاب، ای تابخانه سرزمدن من، رودنفکرانِما ااس . 

 اس   .  اب رفتهقفسه هایش، به خو

>< 
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 ...        221خن س

مانی ز را به دوق آورد، مگر ذوقِ به فههددن. تاو ت تواندهدچ نودته ای نهی      

 تسلدم معانی هدچ  تابی توخودرا، برای فههددن درتو ندس ،  ه درک نداز

 نشان، تا نشانی از خویش فهم  نی.  به ذوق خویش را به دوق  نخواهی  رد.

>< 

 ...     220خن س

 میکروسکوپ زیر را دیگران حماقت که است اینرد ملت ما بدبختی       

 .گذاریمپوش می سر ممکن؛ حیلة یک هزارو به؛ را خودمان جهل اما، کشیممی

>< 

 ...      222خن س

 دبو تر  سوختن و، انفجار بقا بخشدد  اس ؛ تنها امری  ه حدا  جهان را؛      

  این جهان بداموزی. سعی  ن الاقل یکی از این سه را ، از اس ؛  ه تهامی ندارد.

>< 

 ...       222خن س

حاصل عشقی؛ ه ریسهانش به عواطف بسته دد  اس ؛ جز درد و حرمان هدچ     

رنج   ةخردمندانه، تاب  ه عشقِ تاساخته دود. بدان درآمدز، با خردِ عشق را ندس . 
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را از رنج غدر قابل تحهل، آسود  خواهد و آن ؛ تفروتنی در مقابلآدمی اس ؛ و 

ش خصص بدون ت  هی  عشقی، .خود در آمدزی ردِعشق را با خِ مشروک به اینکه،  رد،

 ماند. شرارت، جایی مجال جوالن  می یابد؛ پایدار نخواهد بخشیدن به معشوق،

 که ن ف س عشق؛ درآن مُرده باشد . 

>< 

   ...    222خن س

به تجربه های ما مربوک اس .   ه ؛ارتباک با اموری اس  ههوار  در ما، دعور     

 ه، ادارة جهان را به دس  زنان نسپرد  اند، جهان روی  تا زمانی من ایهان دارم،

 خوش نخواهد دید. 

>< 

 ...   222خن س

 یک چدز، وآن تعریفی قابل فهم؛ برای چرایی دردندا ههه چدزهس ؛ جز      

ترا  ، هیبدهود  خود را مشغول خدا نکن بهتر اس  حضورِ خداس  در من انسان.

  ند .درگدر هدچ می

>< 
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 ...     222خن س

ه ستایش ب   ه خردی، در فهم آن  الم،  ای رغب  دارد؛  اندیشهدقلهی به تثب     

 خود، هرِصح ِبه مُ آن را،  ه تجربة تاریخ، برخاسته اس . و المی معتبراس ،

 مههور  رد  اس  . 

>< 

 ...      222خن س

 به  ه دینی.  رد جا به جا نباید، دد  عفونی ضد  به انبری جز را فسدل خرد      

 معنایی  ه  سی .نهود در خواهدرا  ِ انسانی خرد ،عرضه می دود ،ضرب چهاق

ادیان  مههل  تب  . ند نهی مههال  اجرّخود را حَ ،دارد خود انسانی درخرد

، عهری در خف  ماندن در اوراق خود دارند. لحظه ای با دین بودن ترین سخنان را

 اس  .

>< 

 ...     222سخن 

 انهآن را احهق فههد، نهی را چدزی وقتی  ه اس ، مل  این فرهنگی این عاد      

 با داند، را  ه نهی هایی چدزی آن تا اس ،  رد  عاد  من، مل  پندارد. می

 ربد ت ؛ دادن توضدح برای، را مل  این تاسفانهم دور ند. ازخود،  ردن توجده
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 للخِ هُودِشان، دهندمی گوش ،دادن پاسخ ندّ  به  هرا آن  سان ههة .اند نکرد 

 اس  . پایر

>< 

 ...    222خن س

قرباندانش   ه بدشترین نوعی ادتداق به فریب اس ؛ گرایش به ادیان آسهانی،       

 سی  ه فهم عِدندّا  جهان را درخود می  ُشد، هدچ  دهد.قشرعوام تشکدل میرا، 

  .حقدق ِ مکانی  را  ه درآن دکل گرفته اس  ادراک  ند زمان نهی تواند؛

>< 

 ...      221خن س

           ،می زنند هه لَلَ زنان، تصرف آل ِ تناسلیبرای  درجامعه ای  ه مردانش،    

آن  برای گر. مبسی بی معناس  برای زنانِ چندن جامعه ای،نداری  پناهی و بی

 مبه تربد  و تعالد مردانِ اطراف خود، گرفتن از زنان، ه برای سواری دسته از

ددن تشخص بخشدر چندن جامعه ای، درعی،  تن فرودی د.ان  افی تجهدز نشد 

جلو       به اعهال زنانی اس ،  ه در پرتو متون قانون درع ، اعهال خود را موجه

 می دهند . 

>< 
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 ...   220خن س

 عوردان، دمفقود  رد  اندرا  تَرسِشان  لدد  ه آنان .اس  تجربه قفلِ رس،ت      

امور  اللز به فهمِ استنباکدود، ه معرف  می  سی صاحبِ دد. نخواهد پَروار

 بی معرف  را ؛ معارفی؛ به معرف  ندس  . . خویش فهدم گشته اس  جاندر

>< 

 ...     222خن س

      فهم  ار نور انکسار نه حتم، به  اند، رد  ندقی آسهان بودن یآب به  ه آنان      

 و ،دپرستن یم را سفاهتشان ؛هاندسف  ه .اند نهود  باور را، آب نه و  نند،ی م

 .نا ند اندو  ش،یخو دعورِ  لَّقِ به  خردمندان، 

>< 
 ...     222خن س

کمری که خنجری به نوازش جانی تراش نمی خورد .برای  هی  خنجری؛    

 قلبی به هی  نمی اندیشد . خویش می آویزد، جز به دریدنِ

>< 

 ...     222خن س

 ند،می دومحکوم  توس  مردانش پودشی اجباری  به درجامعه ای  ه زنانش؛     

در قالبی  هوی  زنانگی خود را، به هدچ وجه زنان چندن جامعه ای نهی توانند؛
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ور  نهایی مردان جامعة من؛ عریانی زنان را نهی خواهد، اما ع .انسانی، فهم  نند

عورتشان؛ به هدچ  نخو  غدر ِ مردانِ سرزمدن من، جز به نعوذِ. را مباح می داند

 . ندید  اس  مشقی به دعورِ انسانی  ؛تعلدهی

>< 

 ...    222خن س

 ،چرا  ه . ه بهتراس  وجود ندادته بادد بادد؛البته اگرخالقی وجود دادته        

و ا .د  اس د خود درخلق  بزرگی ادتبا  دچار بشر، نوع به پدامبرانآن  معرفی با

بخشدد   زلتن مهکن، مرحلة ترین پس  تا را، خود پدامبران، آفرینش آن با معرفی

 رد خود نقایص هولنا ی  ه از خواهد؛ با معرفی آن پدامبران،اس .گویی می

 خالقی  ه ذل  آفرینش خود را به دس ِ  بجا گاادته اس  را ههوار ند.  آفرینش

یا دورغگویی اس   ه  و یا اوباش. ش اس ،الّ َ یا  ند،مخلوقِ خود ههوار می

 می خواهد، نقش خدایان را بازی  ند. 

>< 

     ...222خن س

 آن در گوئددمی دها و اس ؟ سه   دام ؛ دهال  ه پرسم می دها از من     

 دهال  ه پرسم می ازدها بازآنجا، و برم، می دهال قطب به را، دها من. سه 

 دهال ه  دهدد، نشان من به تا دارید، جهتی و سهتی هم؛ باز آیا اس ؟ سه   دام
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و من؛ باز از دها  به حتم خواهدد گف  دهال ههدن جاس . قراردارد؟ وسُ درآن

م در  دا ،دهال این منظومة الیتناهی از این سدارة زمدن نام پسخواهم پرسدد،

دها، مقداسی و دعوری به فهم بدکران ِ دهال این هستی ندانم  آیا جه  قرار دارد.

  در جا، در ذهن خود دارید ؟

 ،چدز ههه این هدچ؛ برایچرا  !انسان ای تو پس اس ، توهدچ ،دروع نقطة وقتی     

 ه در ؛ اساسیاوهام های  بی  درآن ؛را خود تا ای،  رد  خلق خود باورهای در

 .  نی غرق تو تخلده  رد  اند؛

>< 

 ...     222خن س

متوسل به مشد  وتقدیر و قضاو  خدایی  ه درمقابل استداللِ مخلوق خود،      

دراذهان خردمندان به  حقدق  منطقی خودرا؛ دود، هدچ زمان نهی تواند، قدر می

م منطقی دوا نهایتاً روزی، باید، این خدایانی  ه مخلوقِ ذهن بشرند، تعریف  شد.

باید  ه در طول زمان، به مرگ قطعی  خود را در خرد انسانها، قوام بخشند. واال،

 یقدن بداورند.به خنجر عِلم خویش 

>< 
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      ...222خن س

 سب  قبل  ه،اس  دد  خالصه معنا این در ،بشر نوع درد آورترین جهل در      

 تعریف هدچ  ه، ند جلب را خدایی رضای  تا ،دارد سعی مدام ،خود رضای 

 یمهمالت را هر چه تاب ده .ندارد ذهن در موجودی چندن ماهد  از درستی

شق  ه ع آدم، بشر، ههچون، یموجود چه ؟ یعنی یعشق اله .شود یکلفت تر م

 .رزدو عشق و مشغول زدخود نردبه غ تواندیچگونه م  ند، یرا فهم نه شیبه خو

توسل  ه با م معنا نهان دد  اس . نیدرا نسل بشر، یزخهها نیدرد نا تر از یکی

 ! دوس  بزرگوارمن  شد. فیرا به تعر خود دارد مدام، یسع خود،ردغ بهددن 

 هااژ اختراع و با خواهند یم  یعد  ا .ستیها نهواژ با یباز ،انسانی معنویتفهم 

ول به قب را ما ،ندیجو ی ه مطام  خود م ،ژ یو ر ندهان پُ  اصطالحا ِ  و لها  و

  ه فرسنگها با  رام  خلق  انسان فاصله دارد.  نند، اراجبمههلی  یباور

ههة آنان  خواهد رد. شیشتة خوسر َ من، در به حتم مرا جهاع ، نیا یهالهدح

در مههل  یها قیطر یدادن مراتب عروج و ط ، و ردن خرد انسان لد ه با ذل

 ی، مگرید یچه ها دانمیو نه ی هکشان ردس و مراحل مختلف در ،آسهانها

آنهم  ،انسان یلدجز فلج  ردن خرد تحل یبه خدا برسانند، اهداف راانسان  ندخواه

به  ؛او رابَعد،گُ ، ویبه مقام آدم عروج بشر  .ستنددندروغدن  یتیلباس معنو در

 .س دن یدرآن راه  ه مههال  را ،افتهی  دترب س ی امحتاج خرد ،یانسان گا یجا

فهم   .دیآنائل به فهم خود  تواند،ی نه دود، یغافل م امور، لدتحل  ه ازی هرخرد
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قابل  ردغ ،باز رد  اس  یتجار  عرفان فرود  ه د انِ ی س ی ه گفتم برا نهایا

به  ،یرا از دامان عرفان باز یآدم تواند، ینه یمکتب چد ه ه ددبدان درک اس .

 یخرد را، ندوارثان عرفان راست و عرفان،  ند.  یهدا ،یعرفان ساز مرغزار

تواند  یهن یامغلطه وسفسطه چده را، افتهیتوسعه  خرد الزم اس ، افتهیپرورش 

 نی  دراهرچه هس  .س دن ازد هکشان نبه  سفر و ردس را توسعة دعور فلج  ند.

تا  ،س دن یدر هکشان خبر آن دفن خواهند  رد.رد تو را خاک اس   ه من و

  ه درآنم در یخا  نیدر فهم ا م،انسانِ  َ منِ  آن اخبار بادم. خبرِمُ ینچون مَ

  نند.یم  ی هکشانها هدا به ،مدفهم انسان یبرا  چرا مرا، برم. یر مبه سَ  جهل تهام

 .اس خالصه دد  او فهم جان خود در ههة هکشانها، ،ندعارف راست کی یبرا

 ه ذل   ود.خ رد. نه به غی، تا به خود برسددسفر ن تان هکشان جان خودبه  دها

 زیزم،ع دوست .تواند بادد ینه شیخوردجز به مشغول ددن به غ  رام  انسان،

هی   یگرکند، د فهم لبریزِ را خود جان ،انینورُِ یک منبع از بتواند. که انسانی

 های درس که،دهستن ترسها اینکند.  تکلیف اوتعیین برای توانندنمی ای سایه

 گذارند .می ناتمام، را ما

 ه  ، رد متوقف ،انسان در ؛را خرد تعالی ،دودمی زمانی ، رد فهم باید        

 به  لددمتوسل ددن   جز ،معها آن فهم برای  ه ،طرح  نی معهایی او برای

ادر خواهی ق چندن درایطی اس   ه در .فهدم گردد ابزاری هدچ به نتواند ؛ ،قداس 

  . نی  رایه ذهن او، هوی  انسانی اش را به مههلی با تحویل هر ؛بود

 >< 
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 ...       222خن س

بسی متاسف حال خود ددم ، ه چدزی نهاند  بود، تا سخنان  لددی پُر رمز      

رای ب  به مانند بقیة سفیهانِ اطراف من، نیز، که شماتسلدم دها نم، وراز را،

 یارگیری آمده بودید، تا یادگیری .

 تا الیق  سِرّی باشد  .  س ری نداشتید، شما هم؛      

لند تا ب در لفافة ادبی احهقانه  می پدچد،  ه  وتاهی خود را، آدمی چون دها،    

 بهتر از این نهی توانس  بادد  . به نظر آید،

                به قاعدة حهاق  سردار با جهال  استاد عزیزم گفتن های ، ماتحتم را،    

 دورغها یتان  دریدی دخترجان ! از

       ام  برای ق به الدافِ ابریشهی محکم، تا وخداطی پددا  ن، منبعد؛ برو،        

  زا را، بتوانددآن عضودریف خود تا داید دها، ای آماد   ند،آل  تان، جامه

لهانهای قِ به به سالم ، این امان  را، مگر، دارید. تاامان نگا   در بُردِ زمدندان،دس  

  ه برای گائددنِ آن صف  بسته اند، برساندد  . ،اهلل بهش ِ منتظردر

درتن  را، ای هستی دختر، ه ماهد  انسانی خودخودگُم گشته موجودی در تو!     

 رتن پُ  و بازیچة تن متعفن توس ، جان معنوی تو، ای.فهم نکرد   مادی خود،

ش  انگ زمان  ه توانستی، جان معنوی  پربهاتراس  هر بسی از مدفوع تو،

واله به داخل مهبل مبار تان ح برای نوازش پردة بکار  مبار تان، مبار تان را،
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ا ب  ه مرا، خبرخواهدد دد. باخویش رازهای حقدقی  و رمز از آن وق ،  ندد،

 وردانستم  ه دعنخس  هم میروز  من از ای چون تو اری ندس .آدمهای  وتوله

م این مدان ، این من نباد در  ردم ، تااما سعی می مصنوعی تو، الیق فهم ندس .

  ه با تو قط  می  نم . 

 ه این ههه وق  و سرمایةگرانبهای خود را در این  اما متاسفم به حال خودم،       

 چربی تُردِ  مهبلش در ، ردم. ه هوی ِ انسانی خود رامد ، حراج  نادانی  چون تو

 گم  رد  اس  .

جهاع   های دینیبدهاری اس  محصول حوز  موجود درماند  چون تو،      

  ه  بدشتر به یک روانکاوی خبر  محتاج اس  تا به روانی دفاف . !تشد 

 موش های اس  ، ه ترا در حبس خود، گرفته اند .  پُر از  جان بدهار تو،       

 دراولدن روزهای دروغدن آمدن  ترا گفتم .  ، ه ازآن مودها ندز      

،درماندة توسعة دعور ندس  ؛دلدل برتحصدلی دادتن مدرک  لف  دختر جان!      

ه خود ب مدارک تحصدلی خود، زیر  ه در من بسدار بدشعور می دناسم، بدشعور.

نوعی  در خود، را ندز،واین خود فرودی  مشغول هستند، فرودی هوی  انسانی خود

 دانند . فضدل  می
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رخود د بزرگترین فضلد ، مدخل مهبل  را،  ه حفاظ  از درس  مثل تو،        

بانی انساند  را قر پدش رفته ای، ه  رام  دعور آنقدر و دراین باطل، دانی.می

 آن  رد  ای .

       ود،  درخهستی، ه با فربه  ردن اطالعا یبدشعوران توجزوآن دسته از        

  . را، نازک  نند نشانه رفته اند   لفتی آل  هایی  ه به سوی خواهی می

 دن من،با وسدله  ر تا، توآمد  بودی، ندامد  بودی، هستی، و برای فهم خود تو      

هم؛ آنچه را ه می آموزی را، قربانی آل  تناسلی در فضدل  نشستة   و هم مرا،

 خود نی . 

 ههه نودته های پُر معنایی  ه تحویل بدشعوری چون تودادم. حدف آن        

، د  در خود نودتمآن معانی  ه برای تو گم دمحضر گرانبهای  از جداً        

تا داید حهاق   باید عار خواهی  نم، قویاً   ههة آن معانی،و از .درمندة خود ددم

 نادید  بگدرند.   مرا، در ارتباک با تو،

 لایزِ ههان  سانی دهم،تا مگر،به خودتان پس می آن عزیز بودن  را ندز،          

تان صحه فضدل ِ نجابت ،بر ِِهرچه بدشترمهبل مُهرددة دها تایدد  ه مدام بابادی 

 گاارند.می
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              بود  اس ، موفقد  آمدز من، درارتباک با ماموریتتان اگر درضهن،          

ازجهاع ِ   ه طراحی  ندد. شتن مراتوطعة  ُ ،تانحوزوی خود با رفقایمی تواندد 

 هدچ عهلی؛ بعدد به نظر نهی رسد .  دروغ گویی چون دهایان،

>< 

 ...       222خن س

  ند گناتوا دس  ؟ و چدس  ؟ ه میگوئدداین خدا؛  ه دها می !خاتم عزیز       

دها  ه  بخشند ، موجود ایناین خدا دس ؟   دام گنا ؟ ببخشد؟ مرا وگناهان

فهم  اورا حال، آیا سی تا دارد؟ هویتی چه در آسهانها اس ،فرمائدد  ه می

 در  ه نام، ِِآدم ناقص موجود این دارم؟ من ازدها سئوالی ؟ اس  وروی   رد 

 س ،ا توانسته اس ، چگونه ذل  و  استی دچار این حد تا خود،تن  اعضاء فهم

موجودی  ه در  شف خود، درماند  اس  ،  ند،در آسهانها شف  را خدایی

چگونه توانسته خدایی را در آسهانها  شف  ند،  ه از تصوردعور او خارج 

 جالب تر؛ اینجاس ، و نهایتی هم ندارد.وبه هر اری اس ، قادر ،یموجود اس .

طور چ اختدارِ تبار ابراهدهان قرارگرفته اس . درفق   ،ندز  ه  تاب و المش

حهاق ِ بی پایان   ه در  شف ههچون آدم، یک موجودِ محدودِ ذلدل؛دود ه می

به  شفِ چندن موجودی نامحدود  قادر هدچ زمان را  به جایی نبرد  اس ، خود؛ 

هود  یا یداندو او را اهلل  را هم می دد  بادد، ه نامش درآسهانها و غدر قابل تصور

 .قرار دهد اورا مورد عفوخود نا ردة گناهان تا .می دناسدو یا هر نام دیگری 
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 دتان بزندد.ری هم به خوتا ههوار  سَ بگدرید؛ یاد .بدندیشدد امور تر به بالغانه  هی

 درآید، درِآدتی از خودتان، دورن خدای با دهاس ، خود درون در ،هرچه هس 

          ازچنتة تاریخ، طول در ههه این دعاهای مههل،. برساند دهابه  دها را، تا

 در و ادیان ابراهدهی ریشه دواند  اس . در و .دد  استخراج یهود، های خاخام

 را به دها . رد  اس  حهاق  خود قربانی، را انسانها منزل  ،تاریخ دوران ههة

 نظر دتانخو خلق  به ، عاقالنه بالغانه و   هی دهم،سوگند می تانانساندحقدق  

 ،درایطی هدچ تح  ،دها تا، دهندمی تعلدم دها این خزعبال ، به با قتیو  ندد.

 ه ناممرحله ای ب به به این وسدله دها را، خواهندمی نروید، ها عل   شف دنبال به

دله ای ایهان تنهاوسفهم امور برای ههدشه متوقف  نند. برسانند، تا دها را در ایهان

 این  تاب های به اصطالح مقدس، اس   ه می تواند تحقدق رامنجهد  ند. با

توانند ب متولدان ادیان، تا بسازند،  دها آدمی از تا مدام به دها تلقدن می  نند،

به  را مدام دها این جهاع   متولی، را در اختدار بگدرند، و  رام  انسانی دها

 تا نه خودآنها، و داندد آنجا  جاس ،جایی هدای  می  نند ، ه نه ؛ دها می

 دهاآموختند  ه به دنبال عل  ومعلول ها نروید،وقتی به  آنجا را دید  اند. امروز،

 حهاق  یخ بسته ا  را،  ه مدام ؛ را موجود مومنی خواهند گف ، آن وق  دها

 شددن،یمورد تشویق قرار خواهند داد، تا تو فراموش  نی  ه خردی داری برای اند

م هاین معناس   ه : برای ف سالم  انسان؛ در و اندیشه ای داری برای فهم امور.

اموری بدندیشد. اندیشه ای  ه دیگران را، جسارتی به اندیشددن درآن موارد 

زاران ه را معنی  ند،  ه حتی نهی تواند خود ناقصِ درخود ماند ، این بشر ندس .
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 واماند   دوند. امروز ههدن بشر تا مدام مزاحم او برای خودخلق  رد  اس  ، خدا،

خون  ،با خَلق این خدایانِ مزاحم نی خود،خود ؛ برای رف  نقص و درمانِ نادا در

وآئدنی  آن خدای دین داند.مباح می یک دلدل دینی، و هزار به را، ههنوعان خود

باح م دیگر خود،  به دس  مخلوقا ِ را، تواند، ریختنِ خون مخلوقا  خود ه می

 خدائدش تردید  ن .  قطعا در  ؛ ند

>< 

    ...221خن س

   هک  دعورتان به وق  آن  ندد،لها  مجزا را از نیامعتوانستدد  اگر       

دعورِ نابالغ ، متعلق به ملتی س  ؛  ه به خود تعلق ندارد. ملتی  ه فهم  .ائدد  رد 

را به دادتنن مدر ی ترجدح می دهد، یقدناً ؛  نه فههی به آزادی دارد؛ و نه دعوری 

 به آگاهی ادراک می  ند. 

 >< 

 ...   220 سخن

 یلجامعه تحو به الخلقه، نسلی ناقص داد، سواری دینش به عقلش،  ه قومی    

  ،هاجالل آل احهد چون صدها حتم، به اس ، تحلدل دعورفاقد  ملتی  ه دهد. ومی

 اد.د پرورش خواهد   خودرا، درآستدن حهاقو بازرگانها  ها دریعتی د تر علی

>< 
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 ...    222خن س

 ها علت شفک دنبالِ به شرایطی، هی  تحت تو، تا دهند،می تعلیم تو به وقتی    

نی که آن چیز، ایمان دی خواهند چیزی به تو تحمیل کنند،به حتم مینروی، 

 ای ست، که به هی  استداللی پای بند نیست .و ایمان، تنها مقوله .نام دارد

>< 

 ..        222خن س

 و ههة آنان ریشه  رد  اند. بی  ه در این سرزمدن می اندیشند،  ؛راههة آنان       

 جامة اندیشه پوداند  اند .  ه ریشه ای ندادتند، را

 و بزارا بتن و  شددن قطعا ِ مهالک مترقی، برای باال ها را درفرزند! جَراثقال    

ن برای بی جان  رد هارا، جراثقال گدرند، اما درسرزمدن من،ادوا  به استخدام می

ثرو   ،مل  ایران خهدنی، با فریبِ دعورِ  نند.ایه میو به دار شددنِ انسانها  ر

ین  ه ا مصادر   رد.  ،های علهدة تشد به نف  حوز یکجا  بوم را،و  ملی این مرز

دالی خ با خواس  دها رها ند، دکارخویش را، جانوری درند ، توق  دادته بادی،

ندد، تا ددا  برای پنهان  ردن خودتان پ بروید! وجایی را احهقانه بدش ندس . 

 .درند  به دها نرسد دس  این جانور

>< 
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 ...  222خن س

 ن رد اختراع از ،را انسان توی تا  ؛اند دد  اختراع رو ازآن  !آسهانی گانواژ      

، اس  عاجز ،یزمدن علومِِ خود؛ درفهم  ه چون محهد، موجودی .ددار باززمدن در

  دهد؟ خبرخارجی ندارد؛  ه وجود آسهانها  ترا از تواندمی چگونه

>< 

 ... 222خن س

 دامم که است انسان این .نیست مساوی درهستی ایپدیده هی    فرزندم    

 خویش اهدلخو نتیجة تا .کند مبدل تساوی به نوعی به هارا، تفاوت دارد، سعی

 عاریفیت با ، هارا تفاوت بتواند که است، موفق موجودی  .نماید ازامورکسب را،

 .؛ نه به تساوی بنشاند توازن به ؛عقالنی

>< 

 ...    222خن س

 با ه  اس ، دد  عادی آنقدر بشر، درنوع بدشعوری و حهاق  فرزند عزیزم،      

  ند.احساس می خالءِ هویتی نوعی درخود؛ بطورغریبی حهاقتها، از این  َندن دل

 رگوندگ  را، بشر نوع حهاق  تواندم؛ نهی  ندم، رامجته  خدایان ههة قدر  اگر

 هدچ  ،اس دد  محبوس خود، گرفتة تعلدم باورهایِ درچنگ  ه، موجودی  ندم.

قانونی  نهات دین، اگر  شد. تعریف به را خود انسانی حقدق ِ تا قادرندس ، زمان
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 پس چندن ، ندمی جلوگدری خبدث فردِ  به یک یک آدم، ددنِ تبدیل از بادد ه

 با ؛دین  ه . تنها اریمی باددخبدث  موجودِ  یک نداالقضاء،عِذاتاً و  موجودی

 اشرا درمقابل اعهال درورانهاو؛ سعی دارد  ه، اس  این  ند،می موجودی چندن

یک لحظه به قبح آن عهلی  مکان خوبی ندس . . فرزندم! بهش توجده نهاید

 و پدامبر و اطهار ةائه ههه این بدندیش، ه مدام درآن مکان؛ درحال تکراراس .

ه ؛  ه نگاهشان متوجدرچنان مکانی گردآمد  اند  ه خود می گویند، ه؛فرهدخت

 انِ چشه درمقابلدرچنان درایطی،  ،حوریانبا؛ندز بهشتی جهاع ِو توس ،

 ؛  ههیاللآن  بدان عهل مشغولی. ندز؛ مشغول اعهالی هستند، ه توههگان، 

هد. قرن د، فریب می حوریان و قلهانان بهشتی خود را با تبلدغ خود پرستندگان

اتهام  ، بهدر زمدن خویشنابخرداحکام  هاس ،  ه فردتگان زمدنی را، دراسار ِ

 اس  . مردان مجبور رد عقل؛ به بردگی  دادتن نقصِ

که درآن ش رمی درمکانی! را چه می گویموتا ت ؛فرزند!! خوب فهم  ن         

 ش ر، درآن مکان حتمی است. جوالنِحکمفرما نیست، 

 من انی. تا ماوای انس به گندابِ فضوال  دبده اس ، چندن مکانی، بدشتر         

رج  ادیان د  تاب در را ها دانم  ه درستیاما می  گویند؛می چه  ه ادیاندانم  نهی

 . درامور نداردها عوری به فهمِ درستی یا اصال، ادیان د .نکرد  اند

 مین را فریب یا .زند می وآرغ خوردمی یلُرّ دو را فریب حلوای که ملتی     

 .تجربه نکرده است را حلواحقیقی  طعمِ یا شناسد،
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>< 

        ...222خن س

عة به عهق فاج مالیان آدنا می دوم، متولدان دین و هرچقدر باعقاید فرزندم !      

 واقعا ران،رهبر فعلی ای این  الم علی خامنه ای، بدشتر پی می برم. بی خردی بشر،

 هرچه بدشتر به غرق دد  اند، توهها  خود  ه در حهاق  وسد  تودة مالیان را،

 در هال فضل فرمود  اند  ه: ما در ایشان دراظهارا  اخدرخود نهایش می  شد.

 بر یمعدار موازین عقلی،  وقتی درجامعه ای، تا آخرین نفس ایستاد  ایم. را  خدا،

 خود ل هدجانا  جامعه را دراختدارتوان  نتر واژة بی معنایی،هرامورنبادد، 

تی ای، حهاقدرچندن جامعه فاضالنه سخن گفتن، و بودن، خردمند خواهدگرف .

  رد، هدای  با تب دین؛ بشود هدجانا  ملتی را وقتی دعور بدش نخواهدبود.

کتبی م و .درچندن جامعه ای بسی بی بهاس  ،هاخون انسان و رام  انسانی انسان

در صح  محتوای دادته هایش تردید   ند،را مدام تکرار می  ه حهاقتهای خود

 باید  رد. 

الِ نی دهی  دلیل وگواهِ مُتق تمامی کتب ادیان، تا به امروز، فرزندم          

رعجیبی تبح .ادیان، نخواهندکرد و ارائه نکرده اند خود برعقالنی بودنِ عقاید

 سعی کن مدام به نیروی خرد دارد. کردن افکارعمومِ بشری داشته و مسموم در

 با راوت س مّی که ادیان؛  عقیم کنی. درخود را تاریکیها اندیشه خود؛ ترس از و

اریکی تا مدام در ت بیاموز دارد. دلِ همین تاریکیها ریشه در کنند؛آن مسموم می

 ها حرکت کنی. تا به فهمِ روشنایی ها نایل آیی. 
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د.که نخواهد ش و ؛است با دین شروع نشده که هی  تمدنی بدان فرزندم            

ابود نِ حریصِ دین؛ نمتولیا به دست دین و تمدنهای بشری درطول تاریم، همة

با تعالیم دینی، هیجانات عاطفی خود را  که، تا زمانی اند.آدمها،و مضمحل شده

 بلوغ شعورشان به تکامل نخواهد رسید .  کنند،تحریک می

 ی موهومیبه آسهانها قالدة آن را،   ه ریسهان معانی مندرج در تب ادیان،         

 دارند؛ سعی ههة متولدان ادیان، ههه، ادعایی بدهود  بدش ندس . متصل  رد  اند،

رای ب معنای انسانی ترا درتو، جهانی دیگر، بامتوسل ددن به  حدلة ترس ازآخر  و

 بکشند .   به بند وتربد   بردگی نداّ  و مطام  خود،

به  ،ب دو تعالیم خود در به حتم؛ تی بود،وّیهوه را، وگاد را، اگر قُ و اهلل را،          

بی پاسمِ  تِمجهوال تا آنان بتوانند، حکمتی عنایت می کرد، ؛متولیان مُب لِّغ خود

 ف درضع پاسخی در خور شأن عنایت کنند. را،علم و معرفت حقیقت جویان 

ین روشن است،که ا بقدری واضح و متولیان اهلل، توسط دالیل محکم،ارائة 

 عقایدِ خود، هرمحققِ خوش فکری یهابرای به کرسی نشاندن داشته متولیان،

 را درطول تاریم، واجب القتل دانسته اند. 

اما دین  را تبا  می  نند، ش، دندای مادی ماالّسداس  مدارانِ  َ  فرزند !         

به  را، هم معنوی  جانِ انسانی ما و مالیان اوباش، هم دندای مادی مارا، مداران و

قربانی  را، وحار ن ازمکانی و سانی و تابی، ه  رام  انسانی ت گند شدد  اند.

 بدشعور خویش می  ند .    مطام ِ 

>< 
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       ...222خن س

ید، فرستاد دلتان جنگ به را، اگرخردتان خواهد،می چه دلتان  ه ندس  مهم     

 دل  ه دورغهایی . ندد طواف دلتان هوای در وق  آن نگش ، باز سدا  رو و

 اس . داد  باد به را خِرد  رد ، دودمان  نهان درخود

>< 

 ...     222خن س

 . اس من محتاج اهلل، بادم اهلل محتاج من  ه آن از بدش نظر به دوس  من !     

 به ،مخالفان خودرا ،زمدن در خود متولی ههه این به وسدلة ،نبود من محتاج اگر

 به گوا  . ردنهی  شتارگاهها روانة به استناد  تاب خود؛ مهکن دکل بدترین

 ار آدم اهلل؛ ،اس  دد  حک ابراهدهی ادیان ههة درمتون  ه ،آدم خلق  اسطورة

 چندن .راند بدرون خویش بهش  از ؛ای دانه تناولِ فهمِ به او دعورِ  هدجانِ خاطرِ  به

 ،خویش نام آدم مخلوقِ دعورِ توسعة و استدالل مقابل در تواندمی چگونه ،اللهی

 صاحبانِ  ،اهلل  ه،ندارم دک دهد. توضدح را خود و را متواض  نشان دهد، خود

 را چرائدها تحلدل قو ِ  ه،خردی و ذهن آن .دارد دوس  بدشتر را مایه  م اذهانِ

 مدام وت اللهی  ه آن .خواهد  شدد محا هه به اهلل را حتم به ،خود دادته بادد در

 امروز، ات ،هستی در حضورخود اثبا  برای  ه  ن؛ یقدن ،دانیمی متعال قادرِ را او

 توانةپش به ،را تا خردمندان ،نداد  اس  ارائه هستی در نی ازحضورخود،متق دالیل
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تو   ه آن اللهی .ندارم اهلل تو به وجود احتداجی هدچ من . ند قان  ،نمتق دالیلِ آن

 ازچنگ را سفدهی  ه ،اس  نشد  دید   مورد یک حتی ،هستی او وجود مدعی

 مدام ،هستی تومدعی حضور او درهستی،  ه،اهلل آن .بادد خالص  رد  سِفاهتش

 ،دودجاری می متولدانش زبان  از  ه ههوار  ،مههل خود های ترایشی دلدل با

 لو ج هستی امور نقایص اصلی مقصر نوعی به را مخلوقا  تا ،اس   رد  سعی

 جاری نوعی؛ منِ درخلق ِ  ه نقصی رف ِ  در را دعورخود گی مایه  م نه .دهد

          انسانها، به توس  اهلل  برای ترور ی در این جهان،هدچ دلدل متقن .اس   رد 

  ،ری گرفتة خود، توانسته اسروَ. اهلل، با دهایل سَنهی توان ارائه داد

 مقدس جلو  دهد.  ؛زمدن را در ترین  شتارهاهولناک 

>< 

 ...        211خن س

؛ تا وجود دین نکرد  اس . و فرزندم ! هدچ دینی حل معضال  نهی  ند       

ه ب .خالصی ازدس  دین، امروز؛ یکی ازبزرگترین معضال  بشری بود  وهس 

ا رو اعتداد سرطان  اس .و اعتداد چنگ سرطان  از خالصی از ترمراتب سخ  

س مهلکِ دین را بشود ریشه دانم ؛ ویرواما بعدد می  رد؛ درمان خواهند عنقریب؛

 اس . ؛ مهمادیان، به رسهد   شاندن عقایددانداران حافظ  برای د ان . ن  رد

، این  تاب سرتا پا دروغ و مغلطه مهم ندس   ه در قرآن  جهاع  دین زد برای
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ی آنها صح  وسقم آن سخنان ومطالبِ مندرج برا چه مطالبی نودته دد  اس .

دان متول خواهند.ومعنوی خویش را می یمال آنها اقتدار درقرآن اصال اههدتی ندارد.

 دادنو تفسدر و اسناد جعلی خود ساخته، با موجه قادرند با هزارحدله  دین؛ 

ب تحویل مخاط وارونه، ،در قرآن معانی راهر  مندرجا  قرآن برای عهوم جامعه،

محقق اند ی  ه افکار تحلدلی دارند؛ هدچ مهم  آن تعداد برای آنها، بدهند. خود

 بدسواد مهم اس . مهم این اس  برای متولدان دین؛ عهومد  بی اطالع و ندستند.

دار و ا ت به  رسی بنشانند. را به توس  این قشرِ م مایه،  ه بتوانند ندا  خود

 به توس  ههدن قشر م مایه، قِلّ  ماند  را رومحققدن دآنان را بدودند، ندار

هگان ه این مهم اس   ه بتوانند برای متولدان دین وادیان؛  نند.درطول تاریخ خفه

 هایند.هدای  و مجاب ن شانبه صحه نهادن برمحتویا ِ  تاب را چشم وگوش بسته،

 ومِ معصاین معنا مانده ام که چرا هی  کدام از امامان دوازده گانة  من همواره در

  قرآن؛ ومفادِ از ،قوی آنان با توجه به احاطة منسجم و فرقة اثنی عشری تشیع،

قرآن و  ونی ازو مد ؛ینمتق تا کنون هی  تفسیر چرا قرابت آنان به پیامبر اسالم،

وآنچه هست، همه نقل قول  .نمانده استبرجای  ،آنها مبانی آن به خط خود

ازان شریعت پرد که به دست دالالن ودور ازعقلی است  های بی پایه واساس و

صحافی شده است،که هیچکدام ازآنان نیزمعصوم  ؛تسننو  دین اسالم و تشیع

هزاران  با پس زدنِ معصومانشان این جهاع  نامعصوم؛ تاامروز،نبوده اند.

برجای گاادته اند، ه اعظم این  از خود ظاهر قرآن؛ باطن و اعم از ،تفسدرومعنای

 دوران صفویه؛ در از اواس  قرن دوم سر از خاک بدر  ردند. دارحان دینی ندز،

وارد ایران ددند. اما از  ؛ جهاعتی ددعه ماهب از لبنانبه دعو  داهان صفویه و
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؛ س  ندادتنددر د تفسدر الم اهلل دال بر تابی معصومدن دوازد  گانه تشد ، هدچ 

ه جا باز خود ؛ حتی یک مورد دس  خطی این امامان معصوم لقب گرفتة تاریخ

موثق  حتی یک  تاب  ه به معانی باطنی وظاهری قرآن مربوک بادد. نگاادتند

 پدروان نامعصوم وآدمخوروآدمکش آنان، ولی از از آنان در دس  رس نهی بادد.

 ههچون مال محهد باقر مجلسی و پدرش؛ مال محهد تقی مجلسی لبنانی، ه در

یاف  مواجدب با دربودند، وی خاندان صفو بچه باز  داهانِ آدمخور محضرِ

 و به افشای رمزتوانسته اند ؛ ها و بچه بازی رد بازامَو َ؛ های  الن مالیوجدر 

بر شند. از این جهاع  ، قلم به سخن دانرازهای نهفته درقرآن و الم اعهة اطهار

فاف تواند داللهی  ه نهی هزاران مههل بی پایه واساس به جای ماند  اس . منفور،

ن دریع  ای فهمِ منزلتش خلل پایر اس . به مخاطبانش برساند؛ را پدام خود اللزو

 زبان اهلل و ارائة مههال  از ههه در پردازان و دین سازان متبحر ادیان ابراهدهی؛

ل فهم غدرقاب  اجنة وخود ساخته، مقربدن  با تکده بر فردتگان و یهو  وگاد،

تدارک دید  اند؛ تا انسانها را در قعر این  خندقی برای دفن دعورانسانها، ،وتعریف

جا  آیه پن- دورا  - خندق جهل؛ دفن  نند. به این سخن  ه از زبان اهلل در سورة

هدچ بشری را نرسد  ه خداوند با  آمد  اس  توجه  ندد، اهلل گوید: - ویک 

نچه می وآ ای بفرستدیا فردته پش  پرد  از یا را  وحی؛ اوسخن گوید ومگراز

جز به خرفتی  مجهوال  هوی  چندن خالقی، اهد به اذن خویش وحی  ند.خو

 اهلل با بدان چندن معانی در تاب منتسب به خود؛ نشاندن منِ انسان هدچ ندس .

انسان و هرگونه استدالل ومنطق وتحلدل تهی  ند. از خردجهعی انسانهارا توانسته؛
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پرداختن به اندیشه ای نو  ازرا مجبور به اطاع  از معاندی نهاید؛ ه انسانها را 

فرمانهایش به فردتگان ومقربدن واجنه  و باحواله  ردن دادته ها و بازدارد.

فهم امور؛ دورگرداند.و با به مدان  از را تهامی مخلوقا  خود وصاحبان وحی،

 ن؛را در زمد هوی  حقدقی نوع بشر هوی ؛  شددن پای آن موجودا  نامعلوم در

را مجالی برای ابرازعقدد  باقی نهاند. یکی دیگر از مخدوش گرداند؛ تا سی 

ک پش  مدر در پنهان  ردن خود  ه با زبردس  ترین  الدان تاریخ اسالم،

 رآوردخرد نسل جوان د از مثنوی مولوی  ه توانسته دمار تحصدلی وآدنایی اش با

ر د نسب خود با مههال  بی اصل و این دخص، د ترعبدالکریم سروش اس ،

صد چندان در مدان اقشار مختلف جامعه توسعه داد   نشرمههال  را هایش، تاب 

 وداطوار های رودن فکرانة خ این ابر بدشعور قرن بدس  ویکم ، مغالطا  و اس .

دهد. این در تابهایش درح می را را و خزعبال  بدهارگونه وبی پایه واساس خود

عی  ه خود مد ان وسع ؛زبان اللهی با چن نقل سخن از موجود مدکروسکپی، با

ی  ند، وطوری درعنوان این معانتعبدر می ههة بدانا  آن اهلل را تفسدرو آن اس ،

وبه  ابدی در ارتباک  بود ؛ دارد ه گویی خوددان مستقدهاً باآن اهلل ازلی و اصرار

 گوید  ه منظور اهللمدام در الم خود می آن منب  دسترسی تهام دادته اس ، و

ظور اهلل آن بود  اس .) البته مابقی مفسران دداد این دین ندز م از این بود  ومن

دخصاً ههة این منظورها را  ه عنوان ههة این بدشعوران  سروش ندارند (گویی 

 د.تحویل دهن و نشر ا آن معانی رات  اند،ازدخص خود اهلل اخا فرمود  فرمایند،می

در و این جهاع  ابله آنرا تفس در  تابش عنوان  ند  ه چرا باید اهلل سخنی مبهم
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آگا   فهم گفته های آن اهللبه  تا سی یا سانی ازجنس من ودها را توضدح دهند.

دراین معناس   ه این اهلل  ه  دهد، ه مرا بسدارآزار مییکی از اموریگردانند. 

دق دق و روی هستی خبرهای غدر قابل انکار زیر و هستی و مدام ازههة  ائنا  و

چرا محل تشکیل اسررم ومِنی درمردان را، میان سینه وقفسة سینه وترقوه  دهد،می

 درمیان قفسة سینه درست مردان،و اسررم مگر ِمنی  کند؟)ترائب( عنوان می

درسورة  .کالشی بیش نیست ،خلقت خودامور چنین اهلل بی اطالع از شود؟می

مین است را همین اهلل گوید: آنچه در آسمان وآنچه درز مجادله آیه هفت،

الق خ او راکه خود مردان منی در همین اهلل، محل تشکیل اسررم و داند.امامی

 سی قران جزبه .سطح عنوان می کندو کره زمین را م داند.نمی آنان است؛

رای ب  مراجعه کن تا سخنان بی س ر و ت ه را در این آیه ها به وضح بخوانی.

مگر حقایق  الزم اس  تا خرد،قام   هرانسان منصف، ندن لباس تعصب از

 وانت نهی   را، به لعن، بلندی خرد به درستی فهم  ند. حقدقی اطراف خود را

عزیزم!  فرزند د. ر خواهد را چرخ  دانسته ها خردی  ه به فهم نشس ،.  وتا   رد

 ؛خلیدَ جالِمالبته اگر ند.  را بداورخلَدَ می توانند  ه فکر نکنی، وقتی آموختی

دیگر  ،فراتر از فهم توس   ه ندانسته های ، اگر دانستی .دنباد گاادتهدرتو 

دوگروهند ه  ؛گف می مپدر بزرگ .نخواهی خورد ،را فریب هدچ باوری

 و .انددندارد ه  اما اصرار داند،داند ه نهییکی آن گروهی  ه می،دانندانبسدار

  . نهی دارد بر انباورهایش دس  از هایش، ههة آگاهی دیگری گروهی  ه با

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


242 

 

 ،گشتی نروشکه روزی آن  نمی کند، تباه بادیهی   را، شعلة خاموشفرزند      

فهم  کسی که به نور، که خیال خاموش کردنت را دارند. باشها بادوزش  نگران

 .حذر کند ،جهلهای منور شده است ، باید از وزش باد

>< 

 ...     210خن س

 د  نند،خو مطد  عقاید تامرا اند؛گاادتهمن دنبال متولدانش؛ و آنقدر ه اهلل؛     

م نه گدر ه سراغش رامی زمانی هم، گدرم.از سی نهی من سراغِ اهلل واحکامش را

مدن توجده، ه توس  متولدانش درز باهزاران حدله و رسد؛  بلکه؛تنها به دادِ من نهی

 از ،  ه من؛ نخس این مگر خلق وابداع دد  اس ؛ مرا مستحق  هک نهی داند؛

دُروطی برای  هک به  درآن صور  ندز؛  احکامِ صادر  او؛ اطاع   رد  بادم.

تی هس درا ر اصال حضور ما درک؛ و این خدایان؛ بدون قدد  ند؛منِ نوعی معدن می

ن ای چرا اما  نند.نهی را باور ما ودرک، بدون قدد این خدایان؛  نند.فهم نهی

 منظور رد  اند. ه درآن درای  هم، دروکاین ههه  خدایان برای  هک به من،

تا مارا متقاعد نهایند؛ ه ما،   ند،میما احکام را متوجه  ری دستورا  ویک سِ 

اگرتهایل  تا دم،بنشدن انتظار در صف متقاضدان مستهندآنها؛ در باید به دالیلی، فعال،

این چه  دانمرا ندزمشهول ترحم خود قراردهند. من نهی ما به مرحهتی دادتند،

ن؛ تا به ههگا مصرانه سعی دارد؛ قدر ؛ ه اینو خدایان این اهلل خصلتی اس  در

ههة  تا د،نوتالش دار هدچ ندس . آنانوجز .هستندبقبوالند  ه خالق ههة هستی 
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د به نتوانب تا د،ندراستخدام دادته باد فق  برای بندگی خود، موجودا  خلق  را،

 مخلوقا  عالم، بال استثنا، درخدم ِ  ندزی و د. و باید ه ههةنری  نروَآنها سَ

وقا  مخل د، با  ِبر و غرور؛نگویهرجا سخنی می و بادند. آنانبندگی  غالمی و

یی دالیلی دال بر چرا ای ونشانه او وقتی از و د.ن نخطاب می بندگان خود عالم را،

قلهداد نشانه وآیاتی ازخود  ههة هستی را؛ خواهی،می ،انچگونگی هویتش و

دانم  دام درخ  و وهی من نهی .با قسم با انجدرو زیتون و امثال آندن نمی

 اس ؛  ه اعالم  رد  را یهودی ومسدحی ومسلهان بودن خود حاال؛ تا وحدوانی؛

دالیلِ اثباتی طلب می  ند.   هستی؛ در ازآنها؛ برای حضورسروری خود این خدا،

رای اثبا  ب و ،آدمدان فرو ردند ه درحَلق  را انزور؛  تاب و تاب هایش و به جبر

 د ازخودتوانن؛  ه نهی اند بی زبان چسبدد   به  و  و جنگل ودریاهای هوی  خود؛

فهم  رد مرا گوید، دالیلی به من ارائه نهاید تااین اهلل درس  می اگر دفاع  نند.

 و یهودچه  به دعوری تهام هدای  نهاید. ههة دالیلِ این اهلل؛ حضورش درهستی،

ان حاف ههة آن و منوک اس  به دهشدری بُرّان؛ و شتار چه مسلهان، چه مسدح و

هزار سال اس   2 و هزار سال اس  یهوة یهود، 2  ه این خدایان را نهی خواهند. 

 سال اس   ه اهلل تازیان به دغل دریف آدم  شی مشغولند.  0211 ه گاد مسدح . 

ه نف  بشری  تا امروز بنا نشد  اس . ه این جهاع  آدم  ش ب یک مکان خدر، از

زاران ه اینان برای تقرب به آن خدایان، نبادد. درآنان مشهود رَدّ پای خدایانشان،

ی تهی تعال و از خِرد نهاد  اند، تا نوع بشررا؛  لدسا و دیر و مسجد و ندسه، بنا

بنا  ز ه به دَکدل ترین دکل مهکن ند و با احداث این اما ن انسان سوز؛  نند.
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دود؛ تح  عنوان تهدن ادیان؛ ههةحقدق ِ تهدن بشری را قربانی حهاق  می

این  رة ذر  بدنی و  بکشند ه در به این باور ههگان را؛تا  اند،خود رد 

تاج یک  ه مح خالقی هم هس ؛ ته، مدکروسکپی سرگردان در هکشان  بی سرو

باک با در ارت تقنیل ماگر دها،یک دلد زمدن اس . زرق وبرقی در چندن اما ن پر

من  به توس  متولدان ادیان به چرایی به  ندزی وغالمی گرفتن انسانهای آزاد  ،

یک دلدل  اگردها؛ خدای اینان را موجه خواهم دانس . من حضور ارائه نهائدد،

 ،به من ارائه نهایند  ه چرا غدر پرستندگان این خدایان ابراهدهی؛یومحکه متقن

خدای اینان درهستی لبدک خواهم  هستند، من؛ به وجودنابودی  مستحق مرگ و

مصرانه اصراردارد؛  ه فق  بایدهای اورا  چرا خدای دین ابراهدهدان، گف .

ن برحدا ِ هولنا ی  ه دراین  رة زمد می تواند؛ ؛متقنیچه دلدل  ستایش  ندم؟

را م خرد گویم، خرد خویش می از آنجا ه منِ انسان، آفرید  اس  ارائه نهاید.

 نِ آدم، م خِرد محتاج اس ؛ وآنجا  ه به تائدد وستایش و رنش من، داند.ذلدل می

 د،می خدز هستی بر در .آنجا  ه خرد من به تائدد وجود اومی داندقابل مرج  را 

انم اورا بخاطرندبا خرد و تحلدل وآنجا  ه؛   ند،مرا مشهول امتدازا  بهش  می

           به روی من باز  روازة جهنهش را،د  نم،سرزنش می  اریهایش درخلق ،

  می  ند.

 آن وق  من به وجود خدای اینان دهاد  خواهم داد. اگر چندن بادد!              

ه من تعلدم را ب اگر سی این دعور چراحهاق  نوع بشردرتاریخ، پایان ناپایر اس ؟
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 ه مخلوق  خدایی به خدایان آنان روی خوش نشان خواهم داد. من ندز بدهد،

  ندآن خدا،اطاع  می او فرمان چون از این بند ، و خواند،می خود را بندة خود

ار انگ.گردداین مخلوق غضبناک  می از  ند؛نهی چون اطاع  و دود،می خشنود

 .   آنان بندگانشان محتاج ، تای، بدشتر محتاج بندگان خود هستندخدایان ابراهده

>< 

 ...  212خن س

 ساد  لوحی دعور بَدَوی توانند،پدامی دارند، ه می ادیان؛ درتعالدم خود، ههة      

 شد، به چالشِ باخود می های هستی را؛ خردی  ه چرایی را، ارضاء نند. نوع بشر

خدایی  ه با تسلدم ددن  به او،  فریب وعد  های متولدان دین را نخواهد خورد.

تواند به هدچ زمان نهی  ند،فرومی را درحَلق تو آب نبا ِ وعد  های خود

 مرحه  فرماید.  پاسخی درخوردعور؛  سئواال  علهی تو،

>< 

 ...     212خن س

    ه  اس ، بود  این ام دندد  امروز تا  ه سخنی ترین دوس  عزیزم مههل      

  اری مردم باورهای و عقاید با  ه زنند،می جار جو، مدام دداد و سود ای عد 

 ندادته  اریمن با باورهای  س و سانی  اس   ه مهکن باددد. چگونهندادته 

 ه مدام به ضرب و دتم و محکوم  ردن باورهای من مشغول اس . و با  بادم،
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 آن روانة را فاضالبی من . نندتوهدن می ی منانسان هوش به اعهالشان مدام

 اس . تهگرف خود مههال  با بازی به را؛ انسان توسعة دعورِ  ه  نم،باورهایی می

؛ که همة دین داران تروریست نیستند، اما مطلب را بارها به شما گفته اماین 

 . ازمیان دین مداران ظهور کرده اندیقین کنید،که همة تروریست ها؛ 

>< 

 ...    212خن س

بزرگ ! خودبختی چدس   ه این مردم  روزی از پدربزرگم پرسددم  ه پدر     

لبخندِ پر مهرِ ههدشگی خود؛ به  پدربزرگم؛ گویند؟میآن سخن  از این قدر

دیشة  ه خرد و ان فرزندم! خودبختی به سالمتی رساندن عضوی اس ، فرمودند،

 اس  ! درآن ماواءگرفته اس ، ه نامش مغز آدمها،

خودبختی زمانی درآدمدان تحقق خواهد یاف   ه دانشهندان درد  شدد           

به  شف دارویی گردند ؛ تا جَهش یافته  قادر  های خود؛در البراتوار ودردمند،

متولی دین و آی  اهلل نام  مال و  ه آخوند و ترین ویررس مهلک تاریخ بشر،

این ویروس؛ بقدری مهلک اس ؛ ه در وتا   بدن ببرد. برای ههدشه از دارندرا؛ 

 د؛ان ه مغز نامش داد   حساس ترین عضو بدن را؛ قادراس ، ترین زمان مهکن؛ 

چنان در سلولهای مغزِ  این ویروس؛ در چنگ توهها ِ العالج خودگرفتار ند.

  هدچ تح  ه گدرندگان این ویروس به محض آلود  ددن؛  ندقربانی رخنه می

در نهای ِ بی  و را سامان دهد. تا تعادل عقاللی خود درایطی قادر نخواهد بود؛
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 ، اصلی حدا  این ویروس اس تعصب، ه جوهرة از با مسئولد  سردار اختداری، 

طوری در این عهل ازخود  و نهود. به سختی حفاط  خواهد را مههان مهلک خود

د  وجود خود او بو عضوی الینفکی از  تعصب نشان خواهد داد ؛ ه گویی از ازل؛

 ه هدچ زمان این آدمها، قادرندستند ادراک خودبختی  این روس  فرزند!  از .اس 

 رد  ه سالدانی دراز؛ ومدام به دنبال معنایی هستند؛  نند. را در جان خویش فهم

مدام تالش دارند؛ تعصب سردار  ناخودآگا ، قربانی دد  اس . و  اتاق جان آنان

ر توعزیز اگ با ندانم  اریهای تکرای خود، سرپوش بگاارند. از بدشعوری خود را،

سعی  ن به محض   تهایل داری تا مگرخودبختی را فهم  نی، حقدقتا ،دلبندم

روی  و فهم این ویروس، تا آنجا  ه درامکان جان توس ، گریز را بر ماندن در 

 جوار چندن ویروس هولنا ی ترجدح دهی .   

>< 

 ...    212خن س

 عشقاما  .دآفرین می دعور عارف، اس . زیستن عادقانه از زیستن، بهتر عارفانه      

 شی،تابدندی عارفانه تا تالش  ن، پس . ندبار ور نهی را درآدمی معرفتی هدچ

 راعارفانة ت هرخاطر  ای  ه خرد .بشوی ندز خویش جان های عادقانه مگر، مالکِ

ها خاطر  به توسعة دعورِ جانِ انساند  خواهددد، پس، منجر  ند،تقوی  می

ا طبقه بندی  ن، تا دکوفایی بهش  جان  ربه دعوری عارفانه  واندوخته های  را

 فهم  نی . 
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>< 

      ...212خن س

از دارد ، بی ب نسبت به خود   از ت ردید؛ هرمکتبی که بتواند شعورِ انسانی  ترا،     

 . ات توبرای نیّ  خواهد ، نه خود رامی  برای مقاصد خود ، ترا شکیهی  

>< 

 ...     212خن س

  ند،یفکر م  ه دد  بادد، تهددج مسائلی با آدمی، ذهن وقتی سر اررخانم!     

ق  تواند، حقدنهی زمان هدچ ذهنی چندن قطعا اس ، مهکن  های اید  ترین متعادل

 تربد ، به دراتاق دود،نهی را نابالغ  اذهان .در خود، ادراک  ند را حضورخود

 عورِ د نه  ند.می تهددچ را آن دها، های سلدقه دارید، ه ذهنی دها ادب نشاند.

 چقدر نسب   ه دیدم، را دها دوق و دور روز، چند مد  این در دها. عقالنی

 و یدبرو اضطراب ددید.  نگران وض  دها بود، چقدر دچار ههه این  ه  سی به

 را عالم ةحق حقوق ههة بتواندد مگر تا بخورید، تاب نابالغ خودتان افکار پی در

  ندد. مطالبة حق من از  ه این نه .خود ندد نسدب

 عنای  . ندمی  فای عهردها ههة ، برایآل  تناسلی معشوق بودن سایة در  ه

 فرمائدد.ن تاریخ خود بزرگ معشوق اَبَر آل  قربانی  را دیگران تا باددد دادته

>< 
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 ...     212خن س

یم به خاطرتسل را، زنان آنان، کسب تمتع از و مردان، با فریب دادن زنان       

های  بی کفایتی سعی دارند، و دهند. می سرزنش قرار شماتت و مورد شدنشان، 

را  ص خودخّش ت  شایستگی و تامگر، با هرزه خواندن زنان مرتفع کنند، خود را،

که  د،انموجودات تعلیم دیده آن دسته از تقویت نمایند. مردان مسلمان، جزو

 ضمین کنند.ت  بردگی زنانشان را، بتوانند، تا پول کالنی به فواحش می پردازند،

متری پول ک با نسبت دادنِ معلولیت به زنان خود، خواهند؛مردان مسلمان، می

. فاحشه نمایند گرمتر ن ف سهای هرزة خود را، با فواحش، تا مگر، کنند. خرج آنها

ین مبرای ه اختراع کرده اند،  را مردان گفت : شغل ماسراغ دارم که می ای را

یک  ،گفت، منمی دانند چگونه این شغل را تقویت کنند.خوب می است که؛

قط یک ف  چراکه روسریان؛ دهم.روسری موفق را، به نجیبی گمراه ترجیح می

معرض فریب  همواره در اما، این زنان مدعی نجابت، فریب خورده اند، بار

با معشوق  ار رابطة خود با بهانه کردن عشق، ،پیشه دخترانِ نجابتاین  هستند.

 از را دخو و کنند. آسوده راخود  نیافتةتعلیم  وجدانِ تا بخشند، تقدس می

 فقط آسوده، وجدانی باان، روسری اما دارند.نگاه امان  در اتهامات روسری گری

معرض فروش  در را، خود همة  نجابت، دخترانِ ولی. دنفروشرا می خود تن

ه ک اجرتی است تنها کلمات، د.ندریافت کناجرتی  که آن بی  گذارند،می

 به پول ، حفظ شرافت ما،دنیای  در گفت :می کند.را سیراب می دختران نجابت

 اپ بدون زیر هم، زیاد اما پول .پاسداری کندآن را  تا ،احتیاج داردزیادی 

اگردل به  ای . بیاموز؛ یا روسری موفقی باش،آید به دست نمی ،گذاشتن شرافت

شرافتی   ن.ازهی  کسی باور نک  شرافت آغشته به پول را، نسانی بسته ای،نجابت ا

د باصدای سِکّه ای نیز تمام خواه که با ارقام و اعداد اسکناس؛ نوسان می یابد،
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که  شود.اجرت کلماتی، سیراب می  با شرافت عاشقانة این نجیبه زنان نیز،  شد.

را  بسترهای خود تفاوت،که من، همنجابتشان را تعریف کرده است. با این 

به  جبورمآنان،  اما نمایم،بهایی کالن مطالبه می بابت آن، کنم ، وانتخاب می

 ه است.برایشان تعریف شد قبل، قبول تک بستری بی مواجیب شده اند،که از

 مردان؛ محتاج من هستند. که من محتاج مردان باشم،  بیش ازآن  دانم می

ه ک مگراین برای کرامت زنی، پول خرج نمی کند. دریغ  که هی  مردی،

کسب  زنان، با ت وهّمِ که چگونه بیشتر را بو بکشد. می بینم، آلت او بخواهد

 کرامت انسانی خود را ح راّج می کنند. شرافت،

>< 

 ...    212خن س

 حبتیم  کند.می عقیم را غرور که ابزاری است تنها حقیقی، داشتن دوست      

 د.نخواهدکر  فهم عشق را  طعم هرگز شود،می قربانی غرور با معامله در که

>< 

 ...  201خن س

توسعة  چقدر موجودا  اوس ؛ هردعورِ  وسع ِ خواس  خدا، به قدر معدار     

دایی خ می دود. قابل تعریف تر فهم ازآن خدا بادد، تروسد   در موجودا  دعور

 این اهلل عرب اس ، خواهد.نه چدزی نهیو  خواهدنه چدزی می  ه من می دناسم،

 خواهد، یا نهی خواهد.یا می  ه مدام 

>< 
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 ...    200خن س

ندِ ِبرزخ ب ه در  سی یا به یهش . رود،یا به جهنم می گرفته،انسان تعریف      

 به یا گرفته! تعریف انسان ای تعریفِ انسانی نگرفته اس . تکلدف هویتش؛ اس ،

  ه برزخ، جایگا ِ تکلدف نگرفته گان اس  .،بهش  به یا و برو!  جهنم

>< 

 ...    202خن س

 است،که معانی موجودِ در این معنا در های آموختن،یکی ازبهترین شیوه      

 معنا کنی . دوباره  ذهنت را،

 >< 

 ...    202 خن س

دیوانگی  سقف خانه،   ردن  می بارد، رها  جایی  ه از آسهانش سنگ     

 . ُنج خویش دریاب، تا گنج جان  متالدی نشود . محض اس 

>< 

 

 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


252 

 

 ...    202خن س

اعهال  جز دارد، در چنتة ذلدل خود ای،غربال نشد  اندیشةفرهنگی  ه          

 . ندمی غریز  فهم امور ملتی  ه با  رد.هدچ معنایی را فهم نخواهدغریزی، 

 . داد دعوری به تربد  انسانی نخواهد 

>< 

 ...    202خن س

هدچ  دیگر ،  ندسدراب را خود جان یافته، توسعه دعوری با ،ستهتوان هانسانی      

 را، ای مادرسه  ه ترسها هستند، ایند. تکلدف نخواهد ر تعددن او برای ترسی

  ه نای نه خوب فکر ند، ه خوب می فههد،اس   قادر سی  .گاارندمی ناتهام

گفتن خوب  برای   هم سی  ه خوب می فههد، راهی  محت  به ،داندمی خوب

  رد.خواهد پددا

>< 

 ...      202خن س

آنان  ه به دعار دادن .اس  ه درآن نهان دد  س ؛ا دعوری به زین  خرد،    

د دُرستان بای  هال زیبایی دُرس  را، در .مشغولند؛ دعوردان خلل پایر اس 

 ؛م  یابدبه آن دس  مارث پدری  سی ندس   ه نتواند وخرد،اندیشه . جستجو  رد

 یم.رآن را به دس  بدآو متواند، نهیهانوباورهای ترس  هستدد ، ه به خاطر مااین 
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 مهم نخواهد فهمدوق به  ،متحهل درد را نداری مایادگرفتن، درد دارد، چون 

 .داد 

>< 

 ...    202خن س

  آنها احمقانه ما را اداره خواهند کرد. اگر اشتباهات خودمان را ادب نکنیم،     

>< 

 ...     202خن س

 انسانها براساساما آموحتة  اساس تلقدنا  اس ، های آدمدان برآموخته      

 م  ندم،فه  خود در طعم انسانی را تا تحقدقا . وقتی نهی تواندم محقق باددم،

انشان فهم زب  ه از ،نگهداریم  انسانهایی  راباددم تا حرم    دادته سعی الاقل 

 عاجز هستدم . 

>< 

 ...     202 خن س

ت امورجنسی تربیدر  برای برتری ازکودکی، جامعه ای که مردانش را       ><

 همف ارتباط باحوائج جنسی، در حرمت زنانش را تواند،هی  زمان نمی کند،می

 زنان بر آنان  تیرّبرت  سندی دالِ بر  که آلت تناسلی مردانه، یفرهنگ در. دنکن

 خود معنای همواره جنسیت،ومیان این د مفعول بودن، فاعل ود، شومیقلمداد  ،
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ل مقاب در تواند،نمی هیچگاه دختران، به شرم تلقینِ. خواهدکرد حفظ ،را

ندستی ت. طلب کشد هویت زنان را به درستی به تعریف مردان، وقاحتِ دریدة 

ی  ه تا ،به آنها آموخته اندکودکی ، ازبرای دخترانی که بهداشت روانی، و

 .بیش نیست  ؛اتوقعی نارو. نکنند  باز  از هم دو زانوی خود را زمان،

 

 

    ...  221خن س

       ردان، داگ به معنا این انتقال با  ه بدشعوراس ، معلم یک درس فق  این     

 ان دکس باهوش  های انسان  ند ه قربانی فریب را به این آنانخواهد،  می

  بادد، تر قوی آدمی هوش چقدر هر  ه  ندد، فهم باید را قویا این .پایرند

 آدمهای از رخطرنا ت بزرگ، انسانهای ادتبا . اوس  منتظر  بزرگتری هایدکس 

 . اس   وچک

>< 

 ...       220خن س

را چ حقایق می گاارد. اختدار ههوار  عقایدش را در دعور؛ با منطقی وانسان       

من  د.فههی مستدل ندار برتعریف او انسانی من،  ه دعور باور نم، باید اللهی را
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 ه با مههال   روانة جهنم دوم؛ تا این دانم، با افکاری  ه دارم ؛درس  تر می

 بدش ندس  . ه فاحشه خانه ای  متولدان دین،وارد بهشتی دوم،

>< 

 ...       222خن س

توانی اگر می .آل  تناسلی توس  و ماتح ، در حقدق ،!  دوس  من     

طول عهرم از این  احهقانه ترین دیالوگ هایی  ه در یکی از استخراجش  ن.

صد پای  ه صددر تا به من بقوالنند؛ ؛مدام سعی دادتند این بود   ه: آدمها دنددم،

دروغ  ان؛این .ق  خوددان پی ببرنددتا به  هک من، به حق اند،ههه چدز ایستاد  

ما وقتی اولدن ا لبریز ازتعفن اس .  ه صبوری دعوردان؛ هستند،ی اه وتولیانگو

به  قفس رمدد ، های ازدرس  مثل دیوانه ،دهمبه آنها می دناسی را درس خود

 به موفق هی هرگز؛وگا ؛انددد  ردو منتعالدم  از  دلومترها سرع  مارمولکی،

 .امآنها نشد دوبارة  دیدار

>< 

 ...      222خن س

به   از نشان  فرزندم ! دعا ردن ؛ برای دگرگون  ردن قواندن ثاب  طبدع ،     

 ههدن قواندن از جزیی ندز  ه انسان  اس ؛ رام  مستقل انسان ذل   شاندن

وسل بدهود  با مت  خواهی مرد. اس  بهدری، وقتی قرار طبدع  محسوب می دود. 
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ل معض را، در این حدا  محدود تلف نکن.  ندایش، وق  ماندة خود ددن به دعا و

ب دارو طل .برای مداوای درد، نداش درمان نشد  اس  با دعا و هدچ بشری تا امروز؛

 باید بخواند، ه دعوری در چنتة خود ندارد.    ا سی ر دعا  ن،نه دعا.

>< 

  ...    222خن س

 و تواند مناع  طب ؛عقددة دینی، می مقابل هر در عاد  به  رنشِ چا رانه؛      

 وقرانه،بادادتن ظاهری م تا  ند،ای مطد  تبدیلبه برد  بزرگی معنوی  جان ترا،

 باورهای تربدتی خود بهانی .  بردة درون؛ ههچنان از

>< 

 ...   222خن س

واهی خ مقابل مالیان بگااری، در منطق را، استدالل و فرزند! اگر تاب قطورِ    

ل این ابزارِ مقاب در  امال اند؛ه دقانة مهلکی  ه دید لّ تعالدم  َ بخاطر ؛دید ه آنان

 امور ه،جز به سفسطه ومغلط تاد انآموخته آنان اند.مصوند  یافته دعور، سردار از

 قی،منط دعورِ مقابل گویی تهامی دین مداران، به نوعی در را پدش نبرند. خود

  ه عوام دلبسته و خواص این ندس ، ماهب، جز وظدفة دین و اند.وا سدنه دد 

رام  ن قدرآ به را ؛  ود انِ سر بهانند ها؛تا این تود  ند؛ طوری تربد  وابسته را

 ند،های آنان مشغول هستغار  دادته به چاپددن و  ه وقتی متولدان دین، دوند؛

 ه در  ندایش به درگا  خدایشان مشغول بادند، و به دعا ،آنها؛ با آرامشی تهام
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ترک  ار به نام خدا افدونی   توانند؛ این جهاع ، چون نهی تعریفِ آن ندز عاجزند.

ترک  نند. ه قابل دسترس  را اند؛ تا خودطول زمان مجبور دد   نند، الجرم در

 مقابل آن تعالدم اس . ترین عنصردر

 برای پایان دادن به دوری باطل، تا اس ؛ رد  عاد   آدمدان، ماذهن  فرزندم!        

 دوربرای خاتهه دادن به این خود، در را اس  خدا رد  را مشغول خود  ه مدام او

ه استناد چون، ب مصادر  نهایند. و را به نف  خویش؛  باطل احضار ند، تا نهایتاً، امور

 ه زائددة ذهن  رسند، دین رادا میبه چگونگیِ خلق ِ خ معلول؛ و قوائدِ عل  

می اندازند؛ تا با اخا  به جان خوددان ادبی محکم، باتعاریف و خود آنهاس ،

 دین، ذهن خود را، برای هر پرسشِ بی جوابی؛ فلج  نند.  حکم سکو  از

>< 

 ...   222خن س

 و ناس؛فردته دمتخصصان  دناسان و نبرای جِ ،عهوماًدر تب متولدان ادیان،      

 .اههد  ویژ  ای برخوردار اس  از ؛سنوا  سن آدمی ،یاب دارانِ پری تلسکوپ

را ه چ درمکتب آنان عزیزترخواهی دد. غار  سنی بادی،به صِ  چقدر مبتال، هر

ی برای ههدن خودحال  .اس محرزتر ،برای این قشر صغدران لغزاندن دعورِ  توان

آنچه  تفاوتی، مدان ا مگر فرقی، وت .نه از صغار  آن فزونی سن دها بود، بند  از

تا زمانی  ه ههة بدن پرند   . دوس  من،هویدا گردد با آنچه آنان دارند، من دارم،

  بود  ه پرندة پش خواهداین  تو ای، تصورپش  مانعی ندید  را در ای به نام غاز
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 .ندس  اآن  َلّه ه، دلدل برادتراک دعورِ َلّة آدمهادباه   .قو اس به حتم ، مان  ، 

>< 

 ...       222خن س

عاد   ار هایی هستند؛  ه بشرنودته جزوآن دسته از های ماهبی و دینی،نودته      

زمان  و تا منب  نویسند  و نودته را؛ داد  اس   ه هدج زمان  سی جسار  نکند؛

من براین اس ؛ سی  ه ههة  تصور دود.  سی جویا چرایی نودته را؛ از و

ینی  الن برگردنِ انسانی خود  ند، دَی میینِتجار ِ دِصرف  را عهرخود

من نهی توانم برروی  تابِ خدایی درک بندی  نم  ه دعورِ انسانی  گاارد.می

 ضعف  رد  اس . دچار برای فهم خود، مرا درآفرینش؛

>< 

 ...   222خن س

 رد ههة بشر  را  ه قادرهستند؛  نند؛پدنگ می چنان دو بعضی ها باخدا،      

 ین معناس ؛ا بدشترین خودحالی من از یک حر   انتحاری روانة قبرستان  نند.

 گدرد؛جهان صور  می  ه توس  مخلصان خدا در  ه با این انتحارهای پی در پی؛

تنها  ؛ خدامی دود؛ عنقریب؛ برای ههدشهههه ندز به نف  متولدان آنها تهام    ه

 خواهد ماند.

>< 
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 ...      222خن س

د. درحَلق عوام فرو ننرا قادرند؛ مههال  خود دوپدنگ ایهان، با متولدان دین؛       

ای حوصلة  ذَرّ  مقابل استدالل، فق ؛ به قدرِ مصوند  یافته در انِقّ له دَاگر این 

 چندان طوالنی؛ نفس راحتیحتها جامعة بشری  برای لحظاتی نه  فهم دادتند؛

طوری در مقابل من  ژِس ِ  خدا دناسی گاهی بعضی از این دینداران،  . شددمی

می گدرند؛  ه انگار خود خدا هستند. راستش من خدایان ابراهدهی را، خودِ جهنم 

 می دانم؛ زیر به طرزِ مهدبی ترسناک هستند. 

>< 

 ...      221خن س

؛ به جامعة بشری  رد  اس  ؛ فرغال )فرقون(دوس  من! خدمتی  ه مخترعِ      

محلة   وچه و یک رفتگر، اعتصابِ اند. بابه بشری  نکرد  و لدسا؛ مسجد متولدانِ

 اباعتص روزیک  در وآخوند، هزاران مال اما اگر دود،ند  شدد  میتو؛ به گَ و من

 ترولدادک خورد. دوس  عزیز! بدشتر این مردم، آب تکان نخواهد آب از  نند؛

  ندد.می  ه دها تصور آن تشریف دارند؛ از

حتها روانة جهنم خواهند دد.  دس  دادن بهش ؛ از با ع  اعتقاد دارند،این جها

اندد تواگرمی این جهاع  بگدرید. قدرتالش نکندد  ه بهش  را از دها این

  ندد، ه آنها جهنم را باورنکنند. اری
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فهم  ن راآصاحبان دعور  ه فق   یک فرمول بدشتر ندارد،  حقدقبداندد  ه 

دوس   .گا  به دعوردان مراجعه نهی  نندهدچ بدشعورها،  ه، این وآن .دن نمی

  درب مدام؛ باید  چرا من دارد، وجود دندا در جدید نودابة  ههه این وقتیعزیزم! 

 آب لدهو سفارش بدهم.

ه   واضح اس ، پُر  شد،پای خدا را به مدان می امری؛  ه برای هر سی        

ندارد. ذهن  نخ منطقی برای حل امور در برای فهم مجهوال ِ ذهن خود، هدچ سر

 را، مختل خواهد  رد. خدا، فعالد  منطقی دعور ای باپر ردنِ هرحفر 

 و د،دونمی با تریها چگونه تکثدر دانندآدمها چون نهی دوس  عزیزم،          

 ودخ رویانند، پس،خود را می ها چگونه مانندِدانه و  نند،ها چگونه پرواز میپرند 

س اما هدچ    ارها، ارخدا اس . ه، ههة این به خود بگویند، تا دانند؛ا ملزم میر

به من اجاز  داد  دد   ه   ار دام خدایی اس . ازخود نهی پرسد، پس این خدا،

 فهم، قابل ایهان بداورم، پس من هم به استناد این معجزا ِ غدر فق  باور  نم و

 رنش ه حتها چدزی را برای  ُ اند؛آموخته ار  نم. بشررا پرستش   ه آن خدا باید

 دچارِادکال خواهد دد .  واال اموراتش؛   ردن؛ دادته بادد؛

>< 
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        ... 220خن س

 و از چنگ پلنگی بکار می برد،  برای فرار سعی خود را یوقتی غزالی تهام      

غوغای نا متوازن، این  در من نهی دانم، درید  می دود، ، درچنگال پلنگ،نهایتاً

اوسخن  این خدایی  ه دها از .موجود اس  طرف  دام یک از این دو خدا،

ی عنصری به  هال ب یا اگر وجود دادته بادد، یا اصال وجود ندارد، و گوئدد،می

 های خود،ازخباث  ذهن مرا واجور، های جوربا مغلطه  ه سعی دارد؛ رحم اس ،

مدلدون انسان را می چهار  بدش از  و صدام خهدنی  م،درههدن مد   ند.خالی

دش هدتلر ب .از نفس  شددن باز می داردمدلدون انسان را  21د. استالدن بدش از ن ش

ه ها صفوی افشارها و و هاعثهاندها وزندی مدلدون انسان را می  شد. قجرها و 01از

 ه خدایی زند   نند، ه وجود خارجی ندارد. تا چدزی را ووووووو می  شند.

من  ندس . بدشاثبا  نشد   ایمظلومان هستی ندارد. فرضده با برای تکلم زبانی

، ینداز نظر من،  نم. مبادله فرضداتی مههل، با را، مُسَلّها  ذهن خود نهی توانم،

تا امروز؛ بدون  فریبِ اذهانِ عوام، قوی ترین ابزاری اس ،  ه در احکام آن، و

 عهل  رد  اس .  دلدل مُوجّه

>< 
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        ...222خن س

 این عنیاین ی ،که با امید؛ زندگی کنیم وقتی در جایی به ما یاد می دهند؛      

مید ا ملتی که با. کندرا غارت می اموال ما  یکی دارد کمی آن طرف تر،که:

  . ستا فقیری  ملت ؛ حتما  کند،زندگی می

>< 

       ...222خن س

 هب  گدرد،می قرار فهم از دور و ددوووار مفاهدم مقابل در وقتی  ودن، موجود     

 خدا به  خود، ذهن خالصی و ها ندانسته و ها نادانی بس ِ بن از فرار برای سرع 

 الق  تا .می زند خدز زمدن روی بر دوود  ب  متولدانِ و سوواخته، خود قدیسووان  و

ه اتصووال ب با را، خود نادانی از نادووی وحقار ِ بادووند،  َند  خود رانادانی  قضووده

  امان خردی خود درتاداید از چنگ بی .ای آسود   ند ماوراءالطبدعه موجودا ِ

نهی تواند  و مرافعه گر بادووود، خود خوا   مردموانش،  جوامعوه ای  وه .بهوانود

یکی از خود خوا  ترین ملل روی  مل  ایران؛ دوام بخشووند. ههبسووتگی خود را

ی را ههبسووتگ ر دادوو   ه به این زودی ها،انتظا از چندن ملتی نباید زمدن اسوو ،

 تا را  رسددن به رستگاری را فهم  نند . فهم  نند.

>< 
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         ...  222خن س

 رب   هههدن ولی  زنند،می را خود بودِ فریاد دوعارهایشان ضوخام  با ها، آدم    

 عهل به همف  دد ، داد  دعارهای پَرآن ناز ترین به رسند،می  دعور، تدغِ برانِ لبة

 معنائی هدچ  دووعور، ابزار  و نابکاردروغ اسوو ،   فرزند دووعار،  ه، چرا .ندارند

 .   ندارد

>< 

 ...  222سخن 

 معطوف این پدش فرضهای خود را،  ه مدام؛ ذهنی را عاد  داد، بشود،  وقتی     

لدف تک ،س پرداختة خدا ساخته و رازش؛ و مزرَ رههة ندانسته های پُ  امر ند  ه

 ه گردانستیا .بود زیرسئوال خواهد ههچنان، های چندن ذهنی در خلق ؛دانسته

هدچ باوری را در خود، نخواهی  دیگر فریب فهم توس ، فراتراز های ،ندانسته

 ی، ه هدچ صورت .تا به فهم سدر ِ خویش نایل آیی خویش سدر  ن، در .خورد

، ، قلبی در انتظار توس دوی ربه دَ  قفس آنون ازچ د.سدر  ترا، فهم نخواهد ر

 . ه قالب توس  نه غالب تو

>< 
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 ...      222سخن 

هی   تا به جای آموزشِ دادتن و ندادتن دانس، بهتر ندس   سی را پددا  ندد،     

 روارخ از مثقالی،، آدمهابه این وقتی . دهدآموزش را به دها الفبای دادتن دعور

درماند ؛ از بدخ و  تو . ، خواب اسآیدغشان می تنها چدزی  ه به سرا گویی،می

 بن خوابی .

>< 

 ...        222خن س

در زمدن برگزار         این ههه مراسمِ فجد  را در هال خونسردی، خدایی  ه،آن      

ه دوس  عزیزم! اگر قرار بادد   به عدال  ومهرباندش تردید باید رد؟  ند، می

گوید، من ن به  را   بد بی  و  فحادووی نکند،به من  و  نکند،  سووی به من توهدن 

من با این   عقاید  اگر من ادووکال دارد.  جای دانسووته های بادوودد یک   مطهئن

نگران نبادوودد، هر اری  دیگر سووی را با من  اری نبود. سووو بود، جهاع ، هم

اجر  آن  در جان من اسووو ،  گانه این دردها  ه امروز، از هه پوایوانی دارد،

تاج مح او من هدچ ندازی به اهلل ندارم، اگر .،  ه درخود فهم  رد  امالوتی اس ح

ه فعال زهرِ ندشی   متولدانش را به سراغم خواهد فرستاد.بالخر  روزی  من اس ،

  فای  امورم را می  ند. خورم،می از بندگان او

>< 
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  ...         222خن س

ود فردی  خ  نامِ آدم، وقتی  وچک ترین  دوناختی از خُلقدّا    به موجودی      

گوید، ه هدچ زمان هستی سخن می وجودِخدایی در از چگونه با قاطعد ، ندارد

تی ح وقتی قادرندس ؛ آدم نام، ههدن موجودِ به فهم دوهایل او نایل نشود  اس . 

ی نارسایی اطبدعی اس   ه بر را مهار ند،  هترین تحریکا ِ تهلک جویی خود

خلق   خود تهندووا   هزاران خوودای جور وا جور، برای  ونووادانی هووای خود،

 بردوش آن خدایان بگاارد.  را، بارِمسئولد  بدشعوری خود  تا خواهد رد،

>< 

 ...      221خن س

 مجبورند،   ه ؛ اس  و وچک حجم  م بقدری ذهنشان  ظرف بدشترمردم؛  

دچ ه نکنند. مختل را آسودگی خود تا بریزند، دور دعوردان از را، بزرگ معانی

 ه هاییفرضده .  ای ارائه نهی دهدجواب قان   نند ،علهی برای سئوال  دینی

طراحی دد   به عنوان یک اصل مسلم، در تب ادیان، توس  عد  ای معدود؛

 مایل هر جا ه تا دها را تخدال ؛  ند.را حفظ دوام خود ابد؛ تا نهی تواند اس ،

این، تنها حقایق اس   ه دها را برای فهم ذَرّ  ای سالها  خود خواهد برد. با باددد؛

 در جا مدخ  وب می  ند .

>< 
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 ...       220خن س

 انسانی . ند تکهدلش ای استخار  تا اس ، نزد  رقم تقدیری ، را انسان خلق ِ      

 النِ دعورِ  فهمِ از .دهدمی حواله استخار  دس  به را خود خلق ِ بلند  رام   ه

 کّنیوتقدیر، مُس مشد  و قدر و قضا به باور .اس  بهر  ای نبرد  خویش انسانی

هدچ  . ندمی فلج خود اسار  در امور، تحلدل برای را، ما انسانی دعور اس ، ه

ا ر حهاق  خود ای سخاوتهندانه، ه چرا عد  زمان نتوانستم این معنا را فهم  نم،

ق تائدد دیگران قرارگدرند. مقدد بودن به رف  حوائج ازطری مورد  نند، تاتقوی  می

های رد  ه حتی تحصدل   نوع بشراس . ناپایر  یکی ازحهاقتهای پایان دعا ندز،

ا به دع  خود؛ های  برای مداوای ناعالجی آدنا به فرمولهای پدچدد  علهی ندز،

 متوسل می دوند.

>< 

 ...      222سخن

پدش خلقِ دناخته دد  ای  مغزآدمها، در من نهی دانم. داید دوس  عزیزم !     

ب  ه آن سلسله عص مربوک اس ،  ه به مر زخدا فههی آنها طراحی دد  بادد؛

وجود ندارد. ولی این را خوب هم من  در به دلدلِ نقصِ خلق ِ من، هودهند،

اس ؛ تا بتوانند؛  ه دهو  خدا دادتن برای عد  ای؛ مجوزی دد  دانم،می
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ه دوس  من! یقدن دارم   ههنوعان خود را به وقدح ترین دکل مهکن ترور نند.

 هولناک می دد . دد، زند  بودن صرف؛ چقدرسپری نهی زندگی  ردن؛ اگر

>< 

 ...    222س

؛ دنکه به من آموخت ؛ندبود تنها معلمانی  ؛امور او در زمین متولیان و  خدا،     

 دهم .را توجیه کنم؛ نه توضیح  تا امور

>< 

 ...    222خن س

چه گزینه ای  از خدا برای اثبا ِ وجودش، به راستی اگرآدم خلق نهی دد،     

تواند هدچ خود محوری؛ نهی گرف . هک می زدنِ قُلدری هایش، برای  جار

خارج  ذهنِ ناقصِ من، از را خود را تحهل  ند. بهتر اس   ه خدا، دعور فشار

به خاطرِ چندن خلق ِ بی هدفی ضای   رد   را، خود آبروی  ه، این قبل از  ند؛

 تیاین هس در خدایی  ه قادر ندس  حتی یک دلدل موجه برای حضور من بادد.

را، در تا حضورِ خود  دلدلی بداند. ههة هستی را، تواند؛ارائه نهاید، چطورمی

  خلق ؛ موجه جلو  دهد.

>< 
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 ...    222خن س

ش ای بدفرضده داندم؛ می خدا ازتجلی را مظهری هازیبایی ههوار ما؛   ه این      

 کهت آزار را؛ بی موجودِ ای هولناک،درند  را ه؛ زمانی ببریم نباید از یاد ندس .

 رگم  ام به را آنان ،موجودا  جانِ در مدکروسکوپی؛ انگلی ند، و می تکه

 ، ای بر پدید یقدن علهی  اما اس ، سهلامری  فرضده، به دادتن باور.  شدمی

 .اس  دد  تربد  خردی محتاج

>< 

 ...      222سخن 

ی عانم. وقتی نودته و  نمدها فهم نهی درگفتار را،تضاد معنا سالم بانو،     

دهد، و نه بوی اعتراض ، نه بوی عار خواهی می نمهای دها را تقطد  مینودته

 فهم می توانم نهود. بدانتان، نه تهاجهی را در و را ازآن می تواند درک  رد،

های قههل اصل مطلب. راس  و پوس   ند  بروید سر متاسفانه دها نهی تواندد،

  مهم ندس تا لقهة معنا را بدا   ندد. دهددسرتان تاب می آنقدردور ذهنتان را

 ال  ار. اصفدانم سدلی سخنان نسنجدد   بخورماطرا بانو.من عاد  دارم  ه مدام از

اطرافدانم   اری  ه با تنها ام.من برای ههدن آفرید  دد  اصال  .اس من این

لبی مط نقل  ردید، او هم، ه از "ریچاردیاتس"اس .   نم، خداحافظی باآنهامی

ای  چرا ه ایشان ادار اند.ولی این بزرگوار بسدارهم بی جا فرمود  گفته اس .
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د ه فق  بداند خردسالم اس .نفرمودند، ه اعتداد به محارمِ فکری، الزمة یک 

 ای اس   ه آدمها، درآن گدر رد  اند.تنها حفر  دغدغدة ارتباک با آل  تناسلی،

فهم توضدح را در این بخش از  مدام سعی دارند با ارائة توجده هاتی مههل،  و

قالب  در تن،رف  ه با فرو یکی ازآن  سان هستدد، هوی  خود فلج  ندد. دها ندز

 یزم،عز نه  ندد.پنهان درخودتان؛ را، خود دارید؛  سعی  ،نامریی مضامدن آسهانی

به   ،اس اعضای جان دها  ه عضوی از  ه نتواندد آل  تناسلدتان را؛ زمانی تا

 .دادن پدش بروید دعار از نخواهدد توانس  فراتر درستی لهس و فهم  ندد،

رارداد  ق الشعاع خودتح   را دها چدز امروز، ه ههه تا بزرگترین مصدب  دها،

اعضای جانتان، غفل   فهمِ حقدق ِ بخشی از دهد؛ دراین معناس ، ه ازو می

عهری نهاند  اس  تا بتواندد درخودتان  جبران  رای دها،ب رد  اید. متاسفانه  

 خسار   ندد.

>< 

 ...       222سخن 

 ندس  ما ازآن  ه قراردین، طبق متون ادیان ابراهدهی، امورِ رمزآمدزی اس       

آمادة  شفِ این رازها  این بادد؛ تا ما خودمان را اگرتالش ما بر سردر بدآوریم.

خرسند  را  ما ؛ما  در خود  حضور با ندم،آن وق ؛خدایی  ه تصهدم دادته؛ 

 محروم خواهد را ؛ از موهب ِ ابدی خود ما ما به قهر خواهد رنجدد، و نهاید؛ از

 اورهایب   ه  هستند، جهاعتی ؛باددم. مومنان خودنود تواندمما دیگر نهی  رد.و
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گران دی دارند؛ انتظار و  نند.پرستش می عقالنی، و بدون احکام عدنی را؛ خود

به  عقاید آنان پدروی  نند؛ بلکه به مانندآنان چرا، نه تنها از ندز، بدون چون و

، صور ، طبق فرامدن اهللاین  غدر در بدآورند، یقدن پرستش باورهای آنان ندز

مستحق زند  ماندن نخواهدد بود.) آیة هشتاد وپنج سورةآل عهران را بخواندد تا 

 ر ه از ود ی د اس ،یک باور فاقد دواهد علهی ایهان،بداندد چه می گویم.( 

اند؛ تا بدون  قواعد دینی؛ نتواندم ؛ فضدل   انسانی خود را باور  ندم ما رسوخ داد 

 رد. جاری   می دود، بدون احکام خدا ندز ندم  ه فضایل اخالقی رانک .و باور

>< 

 ...     222خن س

 تهام تو در را امورآن  خواهند سلطة نند؛ میمی از نقد دین من  ترا قویاً؛وقتی     

ای رضدههدچ ف برای دعورِانسانیِ من، این عالم نقد پایراس . ای درپدید   نند. هر

ه حضور   این فرضده، به دندایی تعلق دادته بادد. ندس . بخصوص اگرپایرفتنی 

  انسانی من درآن دندا نادید  گرفته دد  اس  .

، مصرانه  ه اهلل محهدرا نخواهم، یقدن دارم اهلل محهد من اگر  

 خواهد.مرا می
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وس مای خود به نف   ؛ندز من   ردن متقاعد واز ،دود ناموفق امر؛واگر در این      

ندگی بخش این دوس  ندارم  ه از بدشتراز من  رد.تن من جدا خواهد سراز گردد،

آلودة اورا دردس   ،  ه خنجرِ خونوسخاتهندی خدایی دور بادمو مهربانی 

 پدروانش می بدنم .

>< 

 ...    222خن س

امِ متوسل ددن به احک مالیانِ تشد  در این آب وخاک، یکی ازددو  های غالبِ    

ه ذهن طرفدارانِ خودتخلد غدرمستقدم از ود ی در مِن  ه اس ؛ایمغلطه گرانه

را با عقاید فریبکارانة خود؛ چنان مسهوم می  در اندک زمانی آنها و  نند.می

نهی تواند اثرا  این سَم مهلک را از جان   ه حتی تحصدال  عالده ندز؛ سازند،

 آنها ؛ پاک  ند.

>< 

 ...      221خن س

توانند، هدچ زمان نهی اس ؛ ادکال دچارِ ،انزنانگدشِِ دعورزنانی  ه آن دسته از     

 فهم اعضاء زنانگی خود  ه ازتربد   نند. زنی مشقِ عواطف خود  به مردان را

 ان درزن هولناک ترین عضو تربد  خواهد رد.  ند، ههسری ولگرد؛غفل  می

ین ا عهرم ندیدم  ه زنی در این مهلک ، آل  تناسلی آنهاس . من درتهام طول
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نان ز به راحتی سخنی بگوید. چه انتظاری از ازآل  تناسلی خود، مهلک  بتواند،

 تن خود، تا این حد درء فهم اعضا  ه حتی از چندن جامعه ای می توان داد ،

 هراس هستند .

>< 

 ...      220 خنس

اگر   .دهند  اسآزار  برای آدمهایی  ه ذهنی  وچک دارند، فهم معنا،      

 . نپرتاب ،وجود  به دورترین نقطة مهکنِ را، ذهن  ،خواهی  وچک نهانیمی

  رد. واهدخ ذهن را تقوی  کیبُبادد، قطعاً سَ دروغ برتعالدهی مبتنی  هآرامشی

ها؛ د انسانی دعور ؛ برای  ندد، راستدها آرام آموختدد ؛ تا خود را با دروغ اگر

 بود. خواهد هولناک

 دربصر دادیخرد را نورچون 

 ردر نظ ،گویا؛ می دود هرسایه

 پسر ای بداموز   رو نظر بازی 

 در گار را  رنگها   ببدنی  تا
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 او رقم دارایى به مرد؛ بهای و او، تن زیبایى به زن؛ بهای ای کهدر جامعه

کند تا تو دین حکم می .بود نباید انسانیت و اندیشه  تعالی دنبال به خورد،می

 تو نقب بزند .  بمانی، تا بتواند در درجهل

>< 

 ...    222خن س

این معنا اس ؛ ه   ند، در ه دین، با ذهنِ مخاطب خود میترین مهکنیساد     

امری نامهکن   ه تخلده ددن ازآن باور، سازد؛آلودة باوری می مخاطب خود را

 اس  .

 دانا، و بخشندة و حکدم و واحد خدای ههان، تو ایخد واقعاً گردوس  من! ا     

 اس ، حکدم هم و دانا، هم خدا، ه ِِآن دخو پس ،میگویی تو  هاس ؛ مهربانی و

" گرا یا ندانم"الاَدری "یک ،من  هاس ، رد طراحی  طوریمرا  انسانی دعور

هم هس ،  مدعی هستدد، قادر متعال خدا،  ه در ارآن  هندس  بهتر .بادم

  .بکندبا من  را خدا ، خدائدش بدهدد؛آن نکندد، و اجاز  دخال 

 تا ندس ، زمدن برروی خدا، آن و دل هدچ  س دیگری، عزیزم ! دها و      

حداناً ا یا و رابطه با خدایم محک بزند. مرا در حدود دعور مجوزی دادته بادد؛ تا

 خلق ترا خدا، ه ههان طبق نظر دها، خدا واحداس ، مرا الماهب خطاب  ند.

بق ط هستی این .بادد  رد  خلق ندز؛ را عالم موجودا  ههة و مرا باید، اس ، رد 

 بگویم ههان خدای واحد باید .این چندن هستم اگر من .ندارد ه  دو خدا نظر دها،
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 فهم حضورش،  به قادر  دعورِناقص من، اس ، ه طراحی  رد  طوری مرا دها؛

 ودنخود را،   ه مخلوقِ خالقی .آن هم به ددو  ای  ه دها مدعی هستدد؛ ندس 

 برای پرستش خود دارد. چندن  وته دعوری، از انتظاری چه آفریند،می

><  

 ...     222خن س

 یا؛و یاتهام دو،  هال می بخشند.انسان را ها،تهام و  ند.تهام می را دانایی انسان

 . هال برسی به تا  آدتی  ن؛ باتهام ها؛

>< 

 ...     222خن س

؛ برای ناجی صلح را ، ه خوداس  پدامبران فاجعه بار آن دسته ازبرای این معنا،     

ل اتشان؛ به دهشدر متوسندّطول زمان؛ برای ثب   در اما بشری  قلهداد  ردند،

              پدامبر اسالم، حتی برای تهندا  جنسی خود ندز، دهشدر را زمدن محهد،  .انددد 

 نهی گااد  .

>< 
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 ...   222خن س

 اگرسخنی سنجدد  به خورددان معادشان اس . عقلشان به قدرِ بدشتر آدمها،     

 زج  ه دارند،بزرگی ازآن حجم و تر ند؛نکی میباد ُ بدهی؛ درس  به مانند

 آنان برجای نهی ماند. پوسته ای بی مصرف؛ هدچ از

>< 

 ...       222خن س

ا ت قَدّهی محتاج اس ،  به دهد،س  می سی استقالل ذهن خویش را ازدوقتی     

 قدر این  ه؛خداییآن رساند  اس ،اثبا  تاریخ به  ند. رهبری را او ذهن هوی 

 ،دچ دینیه برای قَدّهی انسانها صالحدتی ندارد. گویند، به هدچ عنوان،سخن می او از

رضده هایی ف .تجهدز نشد  اس علهی به دعوری  ،گویی به ذهنی پویا پاسخبرای 

  طراحی دد به عنوان یک اصل مسلم، در تب ادیان، ای معدود؛  ه توس  عد 

ایل تا هر جا  ه م را ما تخدال ؛  را حفظ  ند. دوام خود اس ، نهی تواند تا ابد ؛

ه هرقدمی   را در مالم اس   ه می تواند تنها عِ این؛ .برد خواهد ؛ با خودمبادد

 ادین ترسهای از درهستی،  ه خدایی آن .نهاید گرفتارسالها درخود  ،مبرمی داری

 تا داد، نخواهد اجاز  زمان هدچ .اس  دد  پرداخته و ساخته و جهل ما،  نادانی از

ری رهب را ما های  ترس  هخدایی .گردم فهدم درخود، بالغانه دعور به انسان، منِ

 در رااو ههدشه فریبکارآدمی، ذهن  خواهد  رد. ذلدل را ما انسانی دعور ،می  ند
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 عنوان هب را فرضدا   ه پایرفتی، وقتی .سالخی  رد  اس  باورها، بس  بن

 انسانی عورد  ه باش، ندادته انتظار  بنشانند؛ باور به دها، ذهن در حتهی، حُکهی

 به ه  اموری .است عقل شرط شدن، ازگ نده قبل شدن، ک نده.دود وربار تو،

 ه  مانز هر تا برگزین، عقل تحقدقی را .دد خواهد ند گَ  ند، تکده فرضدا 

 . دوی  مههال   َند   از  ردی، اراد 

>< 

 ...    222خن س 

ش پرداز ذهنشان را تا انسانها، مجهوال  هستند؛ ابزاری هاوسهبولها،استعار       

 وها ر استعام، به  آدمها، م  ه دود؛می دروعجاییاز  ناهنجار،  نند، مشکال 

           زیآغا واین . نندپددامی متعصبانه ایهانی خود ساختة ذهنشان، لهای سهبو

داهوی ه مجال ندهدد؛ پس پروا دوند. بی حقایق،  ردن درپایهال آنان، تا دود؛ می

 انسان ردهد.قرا تح  الشعاع درون دها، در آوای حقدق  را، تعصب، رپُ عقایدِ 

 به هآنان    ند.هدچ اموری نهی و س هدچ قربانی ؛را اندیشة خود و خرد ؛بددار

 ودخ بالغانة نامالیها ، هوش از خود با دور ردن اند،دد  تجهدز انسانیذ اوتی

 درخصوص دارند عاد  مردم اس ، داد  نشان من به  نند. تجربهمی تقوی  را

 ورددرم  ه دهند، نشان وتعصب فشاری پا  ه ریشه در باور آنان دارد؛ عقایدی

ر باف  درذهن ورقی زَ  مههال  را نهی توان در دوس  من!  .دانند نهی هدچ آن

  سی چون استالدنِ آدمخور؛ با هم دود،دانم چطور میمن نهی من جای داد.
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مانی اندک ز در خود، خونِ سی مدلدون انسان را از جنایتکارتر دستی هم پالگانِ

  شف ون محهد، اللهی رادرآسهانِ عربستانِ برهو ؛یکی چ ریزند. وبه زمدن 

. ولی ههدن و هم به غای  آدمکش دانا هم حکدم و و  ند، ه هم مهربان اس ،

 ند یم سدنه هایشان به در از را جگرغدرخودی ها اهلل؛ باآن صفاتی  ه عرض دد؛

         حکم به غالمی و ندزی زن وبچه های مردم را، و گاارد.و ف دستشان می

 ند، این تودة درماند  را خدای دیگری آدمی تصورمیبطوری  ه دهد.می

دیوانه؛ از چربی جانِ دش مدلدون انسانِ درماند   یکی مانند هدتلر آفرید  اس .

اهلل  طاعون یک چون خهدنی و .دهدمیگنا ؛ به تولدد صابون حکم وبی

 ام وبه پشتوانة احک را، ود، رام ِ انسانی بدش ازهش  مدلدون هم وطن خگرفته

 ند. دردآورتر این قربانی تعصب  تابِ خود می اندک زمانی، در دین محهد؛

گردیم، ه حقدق  آسهان؛ به دنبال خدایی می زمدن و امثال ما، هنوز در  ه: ما و

طه فسازدس  این س دوس  من! دعورانساندتان را، بروید دود. انسان را به ما یادآور

 اساسبر ، ندد. ه هدچ حقدقتیعقل؛ خالص  یافته درمقابل مصوند گرانِ 

 . شدد  دس خدالبافی از حقایق، باید فهم قابل اثبا  ندس ، برای فرضدا ؛

 ود  اس  .ب بداندد ه  ُتبِ ادیان تا امروز، بزرگ ترین  ارخانة خدالبافی نوع بشر

>< 
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 ...      222خن س

 نسانی مادعورِا توانند؛دراین معناس ؛ ه می دق،تنها فضلد ِ دین مدارانِ  َله      

این  زندگی انعطاف پایر نند. هولناک ترین حدر  من در به قبولِ مههال ؛ را

دانا  حکدم و متعال و و قادر رحدم و گویند رحهان وآن خدایی  ه  می اس ؛

 اس ؛ چگونه توانسته؛ موجوداتی ههچون خهدنی ها و استالدن ها را خلق نهاید،

 قتل عام  نند .   آفرید  های بی گناهش را در زمدن؛  ه؛

>< 

 ..       222خن س

ا را به انسانه  ه فضدل  خود را رمزآمدزترجلو  دهند،، برای اینمتولدان دین      

  ن خودایها تا مگر؛  نند،می ددو  های مختلف، قربانی باورهای فاقدِ دواهدِ خود

 آن از یافته، نشان  سازماناحکام ادیانِ  بشرعرضه نهایند.تراز بقدة نوع خالص را؛

 درای  در عنصری تعبده دد  اس ، ه آنان را  مغزِ پدروان آنان، در  ه دارد،

حض با توسل به تعصب، به یقدنی م ؛غدر واقعی را  ه امورِ متقاعد می  ند، ای ویژ 

حق بردیگران م رای سروریب هستی، در را خود مداران؛ ه دیناین تبدیل  نند.

این جهاع  را وا دادته اس ؛ ه  باورمحق پنداری، نداید رد. تردید دانند،تر می

ا توسل به ب تا بدین وسدله بتوانند؛ سهم حدا  را برای خود ناربگاارند. بدشترین

 را مخالفان خود هی  ه حضورش در هستی، فاقد دواهدعلهی اس ،اللاحکام 
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ند، دامی مالک قضاو  امورندا ان خود را  مرسوم عقایدِ  هیاجامعه ترور نند.

 پدروان آنان،و جهعی متولدان ادیان؛ باورهای دارد. قطعاً خردی بس بی بهاء

 دود؛ انسانهای غدر خودی را،می تحریک آن، ای اس ، ه باهولناک ترین وسدله

 ازصحنة حدا  محو  رد . به دند  ترین دکل مهکن ،

>< 

       ... 221خن س

 رجاند را حقایق دد، مجبورخواهدد نکندد، باورهایتان را درخودتعریف اگر     

سدلة ترین و قوی جهل، چهاق دود،دعور، اخته   ه هر جا . ندد خودتان قربانی

 . مهکن برای سَروری اس 

>< 

       ...  220خن  س

 ود؛خ تح ِ سدطرة دعورِمل ِ دامنة فهم برای هرازگاهی، استبدادی، های حکوم 

محک  را خاص،آنان ایویا آزادی درعقدد  خوراک، ازجنس امتدازاتی اهداء با

تا به این ددو  اِعهال سداس  های استبدای خود . شند می خود با چالش به زد ، و

 سامانی نودهند .

>< 
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   ... 222خن س

ه هر بدانک .رقم می زنند وبخ ، واقبال دانس با مدام اموراتشان را، فرزند! آدمها،

         نوخلق ای پدید  دیگر، ای پدید  با ههجوارددن با هستی، دراین ای پدید 

 توهها  با را مدام خوددان ندارند، فههی معنا، این فهم به آدمها چون  ند،می

 ههرچ ! فرزند .سر پوش بگاارند را تا مگرحهاق  خود  نند؛ به روز می خود،

 خواهد تو با تا ی آن سَر، ، ه دانم نهی من بزن، خود  برسَر فریاد داری

 پس .دخواهدرسد تفاهم به ندز، ههه گان با برسد، تفاهم به خود با اگر آدمی.بود

 . نهایی فهم را هستی حقدق  تا  ن؛ فهم را خود ههة

>< 

 ....    222خن س

هی توانند به اس ، ه ناین بدبختی بزرگی اس  ، ه گریبان این مل  راگرفته      

 ودههة ندانسته های خ وقتی ملتی، چگونه اندیشددن راآموزش دهند. فرزندانشان،

به فهمِ ندانم های خودنخواهد  هدچ زمان، داد  هایی ازطرف خدا؛ می داند، را،

 ا،مغزفرزندانشان ر ههدن عدم فهم ازندانسته هاس ، ه عد  ای دداد دینی، رسدد.

 هدای  می  نند.  خواهند؛  قالبی  ه خود میبه 

>< 
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 ...    222خن س

ته اس  مخالفان نتوانس هدچ دینی در تاریخِ ادیان؛ بدون توسل به ارعاب و  شتار   

تا عقاید بستة خود را بر دعور تود  ها تحهدل و ماندگار ماند. دین مداران با  شتار 

مرتکبة آنان ؛ به جهعی غدر خودی ها، سعی دارند، وا نهود  نند؛  ه جنایا  

سرود  های مقدس خدایی مرتب  اس  ؛  ه می خواهد ؛ صر  را از ناصر  پاک 

گرداند. و با طرح این ترفندِ هولناک، ذهن طرف داران خود را به اعهال غدر انسانی 

خود، به گونه ای موجه نشان می دهند. توگویی  ه اختدار ههة این جنایا  

عهد  نخواهد گرف . آن هم خدایی  ه در رف  هولناک را موجودی بجز خدا به 

نقص خلق  خود دچار ضعف عقالنی باور نکردنی دد  اس  .  اش هدچ زمان؛ 

این موجود درار  پرور؛ در این منظومة ذلدل دید  نشود؛ یقدن دارم  ه با نشان 

دادن جنایاتی  ه پدروان درور او در این سدارة حقدر مرتکب می دوند؛در مقابل 

 من خود را حلق آویز خواهد  رد .چشهان 

خدایی  ه نهی تواند پدروانِ  هار  خود را در این سدارة  لعن  دد ، به  نترل      

خود در آورد، چگونه قادر اس ، این  هکشان الیتناهی را؛ با ههة ناپددایی هایش،  

غال ددر حدطة سلطة خود مهار  ند؛  یا او؛  آن خدایی ندس   ه دعورِ انسانی مرا ا

 رد  اس  !  یا مرا ؛ در فهمِ خودش؛ بدشعور خلق  رد  اس .  در هر دو حال ندز؛  

 ذل  آفریشش در هستی، به طرزِ  فاجعه باری سئوال برانگدز اس  . 
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 ...    222خن س

ممکن ُِ یکی ازبدیهی ترین ا بزار تهاجم به عقایدِ مخالف، برای دین باوران،    

 مصونیت بخشد . رویی با طرف مقابل؛  ررویااست،که می تواند آنها را د

>< 

 ...   222خن س  

خدایی  درآسمانها به دنبال تا شوند،طوری تربیت می متولیان ادیان ابراهیمی،   

 تاآنان عفوخودقراردهد، مورد پیروانشان را گناهان آنان و مدام کهباشند 

 وسعه دهند.ت را ای خودرارتهای وقیحانهباهمدستی شیاطین، ش   زمین، در بتوانند

همان رمزی است؛که ازاین جماعت موجودی ساخته است که به هی   این راز؛

 .  هویت انسانی آنان اعتمادی کرد بر نمی شود وجه

>< 

 ...     222خن س

 ی.تا تو، مشغول آن فکر دو ندس ؛ هدچ فکری این خلق  قفای  فرزندم ! در    

 آن چرایی فهم در هنوز، انسان مثل آن، هچدزی  یا وجوددارد، بلکه ذرة آخری

 .به اهلل عرب ندارد  ه آن ندز ربطی.اس  درماند  ذر  ؛

 و نادید  خدایی باخلق خود را،های نادی ازفقدان دعور درماندگی انسانها، ما    

 .  ندم می مرم  ،نامریی، ه زادة ذهنِ خود ماس 
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الِ خالقی به دنب ه خلق  خود،عزیز پدر ! برای توضدح خلق ِ خویش، ه نه توجد   

 باش، ه با قوار  ی انسانی توسازگار اس .

 نوع بدشتر دریک حهاق ِ این خدایانی  ه ترا به فهم آنان دل مشغول  رد  اند،   

  ، تا تعالی دهند  ی دعور او.بشرند

 بی توانند اند، خدایانی هستند، ه میذهن توجای داد  این خدایانی  ه در   

با وقاح  تهام، به نجس بودن مفتخر  نند. و بخش  مخلوقا  هستی را، درمانه،

الدان به تدغ ج و افروغدر ، ندز، تح  عنوان مرتد  ثدری از آفرید  های خودرا

ومتولدان دس  ساز خویش گردن بزنند. و وقدحانه ترین اعهال را؛ در تاب های 

 ترا در بن بس  بردگی مگر،تا  توجده نهایند، مرموز، ایمجعول خود،به ددو 

 جاودانه  نند . خویش؛

ین را د هستند. اخالقخود فاقد  فرزند ! ههة آنان  ه لباس دین برتن  رد  اند،   

به ضربِ داغ و درفش وخنجر عرضه نهی  نند. خرد دینی،آن خردی اس ؛ ه 

 دعورِتحقدقی ترا،در فهم امور توسعه می دهد.نه ترا مبدل به ابزاری  ند،تا مطام 

 ومههالتشان را در جان تو به باور بنشاند.  متولدان دین را اغنا نهاید،

در، به احکامی الیتغ سرنود  نوع بشر، بر آن ادیانی  ه خدایان آسهانی خودرا،

! آن  فرزند .نسانی ترا، بردة خویش خواهند  ردحا هد  بخشدد  اند،  رام  ا

قواید آسهانی خود  رد  مشهول بازیچه  خدایانی  ه دعور مخلوقا  خود را،
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 داد دینی،متولدان د اند، هدچ زمان نهی توانند  رام  انسانی ترا در زمدن فهم  نند.

مارا ؛در بن بس  چرایی های  می خواهند با خلق چندن خدایانی درجان انسانی ما،

آن خدایانی  ه تا مگرخود را در ما تخلده نهایند.  دعورمان مصلوب  نند،

 را دی خویگر، قدار  های به خون نشستهپدروانِ یکدند، در شتارِتوانباوقاح  می

چندن جان انساند  را قربانی می  نی. صدقل دهند،آن ندستند ه تو به دنبال آنان،

ندن خالق چ ندز؛  ه خود بردعورِ مخلوقِ خویش تردید دارد، خدایانی،به یقدن،

 موجوداتی بدشعور، در زمدن هستند.

 ل رهامخلوقِ خویش را از ازل ، در بن بست جهشعورِوسعة ت آن خدایی که،

 وام دارِ مخلوقِ خویش نخواهند دانست .  ،کرده است، هی  زمان خود را

 زا ههدن بس، ه درتاریخ مجعول ادیان، سانی دس  ساز، برای فهم این معنا،

 دق طرف آن خدایان، خودرامحق دانسته اند،تابرای بهر   شی ازمخلوقاتی نادان،

ه برای آرامشی جاهالنه، ب مگر؛ مخلوقا  ناقص الخلقة بشرنامی را، تا م  نند،لَعَ

آغوش خدایانی نامریی درآسهانهاهدای   نند. بدان فرزند! یکی ازهولناک ترین 

 وجو  سقوک دعورِآدمدان، متوسل ددن به احکامِ خدایانی اس ، ه آنان را قادر

ند. ناپایر تصور  ن تی انکارحقدق ساخته اس ،تا توهها  نادی ازجهل خودرا،

ه من آن پدامبرم   درتوجان گرف ، ،این پدر بزرگاگر روزی معنایی از الم 

درتوزاد  دد  ام. پس بدان ویقدن  ن،  ه خود ندز، پدامبری هستی ؛ ه در خود ، 

 زاد  خواهی دد. 
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>< 

                 ... 222خن  س

 کسی که حُسن و خط دوست در نظر دارد               »  

 «مُحقَّق است که او حاصل بصر دارد                                       

                                                                                                                                

 «حافظ»

 هم، فن خودش را می خواهد، دعورپدر بزرگم می فرمودند: پسرجان، سب   

 و،داید روزی به ت سعی  ن باآن دوستی  نی، هرچدزی را  ه فهم نهی  نی،

 این هراس تو از دروازة  فهم خود را باز ند. از نفههددنِ مطلبی درهراس مباش،

 .فهم آخر اس  دانی، بادد، ه مبادا تصور نی  ه آنچه می

 .«ما به نظر نخواهدم رسدد؛ مگر این  ه ، را  تهادای بصر را اصالح  ندم» 

نظر تعلقِ  سی، ندارد، ولی بصر متعلق به  س اس . آدمی تا زمانی  ه نتواند 

 سِ درون خود را به بی  سیِ محض بکشاند ونتواند خهدرة جان خود را ، بی 

ظر رسم نهاید. بصر بر غش  ند ، نخواهد توانس  حُسن و خ ِ دوس  را در ن

. ه ههان آگا  اس  برفهم حقدق  درون ونظر، محتوای عدنی خود احاطه دارد،

معنوی  جان ماس .رسددن به این مقام حال خاصِ خود را دارد، ه باید تجربه 

  رد. مابه نظر نخواهدم رسدد مگررا  تهادای بصررا اصالح  ندم .یعنی این  ه ،
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ن برسدم. فکر ردم  ه اگر  بد  حافظ را با ابدا  ،  به خوب دیدازتهادا  ردن

 ِ  ه حافظ هم مههال ردفراموش نباید) اما زیر  پاسخ گویم دایسته تر اس . 

  م و بدشی در ادعارش دارد .(

 با نظر  شفِ معانی می  ندم

 با بصر صور  چرانی می  ندم

 ورنه ما از خود بسی معنی  ندم

 زد  هایِ خود  سی معنی  ندم

 سی تعبدر یاری می  ندهر  

 وانهد معنی و هی زاری  ند

 می سراید سوکِ دلداران خویش

 ای بسی معنا  ه دلها  رد  ریش

 تا نُی معنی تو اغدار و  سان

 خود نبدنی در حریم نوع جان

 وا دریدم پردة جان بهر مو
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 تا ببدنم حلقه های زلف او

 سالها جان در پی مُردار بود

 بودغرق در دیدار این بدهار 

 وا شددم پرد  از رخسار تار

 تا ببدنم حلقه های زلف یار

 عشق را درخویش آموزی رواس 

 خویش تو ، عشق اس  ، معنی ها سراس 

 آنکه با او ندستم با او ستم

  آنکه بی دیدار او چون پوستم

 هر  س از خود معندی تعبدر  رد

 فکر ناآرام خود را سدر  رد

 آن ندم ،  هر آنچه تو پندادتی

 تخمِ  ج فههی به جان   ادتی

 هرنهادی جای خود گم  رد  اس 
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 هر دکافی نام خود خُم  رد  اس 

 ای  ه با تقوی سخن در سدنه ا 

 موج می گدرد برون از  دنه ا 

 ما ز تقوی استخوانی ماند  ایم

 باطلی از درس معنی خواند  ایم

  شف رمز چشم یاران ساد  ندس 

 ؟آنکه ناپددا  ند پدداش  ، دس 

 در تعلق ما ز خود بدگانه ایم 

 پدکری آباد و دل ویرانه ایم

 عادق ار معشوق دد مقصود دد

 آتش ار بی دود دد پُر سود دد

 عشق آن نبود  ه بادد در سرا

 در سرا نبود بجز رنگ و ریا

 این وفا داری ز معنی ها جداس  
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 آنکه معنی یاف  بی معنی چراس ؟

 عشق عدان آئدنة  معنی بود

 از هر چه با یعنی بود بی مدد

 روی  معشوق در عادق خوش اس 

 ورنه هر رنگی در این ویرانه هس 

 آتش بی دود پُر معنا  رهد

 ورنه هر آتش ز دودی می جهد 

 عشق را معنی من از خود یافتم 

 تا حریم خلو  تن تافتم

 از نهای من نهادی ریخ  او

 غدر آن معنی نهی دانم ز مو

 ارپدچش زلف و خدالِ خ ِ ی

 غدر این در من نهی تازد سوار

 حُسن خ ِ خالِ یاران جانِ ماس 
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 در نظر بازی ، بصر مددانِ ماس 

 با نظر  شف معانی می  ندم 

 با بصر صور  چرانی می  ندم

 چون بصر را با نظرآمدختدم

 بهرخود صد صور  از نو ریختدم

 نو  نو  آید صورتی  از  صورتی

 خوا   قرمز  خوا   رنگ   صورتی 

 می رسد  نو  نو ؛  ز  ر   معنای  نو

 سر  شد بر چدنه ها ، چون تاکِ مو

 زین سبب بگشود  دد هر روزنی

 چون   فرو بستدم  لب  از هر مَنی

 روزنی  بی  مدلِ  ما  باقی نبود

 بد سگالی  در  َفم یاغی نبود

 چون  ه فرمانش دهی فرمان برد
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 سر نهد بر آستان و آن خَرد

 جان و بدنگر دناسی روزنِ 

 ندک خواهی دید اوضاع چهن

 در چهن مرغان بسی تو دید  ای

 ناز  رمی را چرا   خندید  ای

 آن زمان تو می رسی بر بی  سی

 عشق بازی ها  نی با هر خَسی

>< 

 ...    222خن س

ی دینی اکه متولیان ادیان، برای حفاظت ازکتابه،محاربه باخدامغلطة قانونِ 

 ،نانآ کتابهای دست نویسبه این دلیل است،که  صرفا ، اند،کردهخود ابداع 

از دست داده  ،انِ محققملِاعخِرد جمعی در مقابل  ازخود را، محافظت توان

 است.

اباایجاد ندازمند قانونی اس ،ت بطور قط ، ه د انِ آنان اس ،  مراقب  ازاین  تابها،

 هراس درجان عالِهانِ محقق،آنان را وادار به سکو  نهاید.
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ودِ س پُرسود ترین د ان های  سب و اردرتاریخ بشراس . یکی از د ان دین،

 ند، نمی نصدب خود این سَروَری آسهانی، از بی زحهتی  ه  متولدان دینی،

 ههوار  در طول تاریخ آنان رادرمقابل حوادث احتهالی ؛ مصوند  بخشدد  اس .

دردناک  ضربه دالقی ادبه هشت وقتی بشود، سی رابه خاطرِ خوردنِ لدوانی دراب،

 ه ارزش جان انسانها، به مراتب  این عهل، نهایانگر این معناس ؛ محکوم  رد،

 هتر ازآن لدوان درابی اس ، ه فردی تهایل به خوردن آن نشان داد  اس .من 

تحمل  آن خالقی که خوردنِ یک لیوان شراب را؛ ازمخلوق خود نهی فههم!

 .ردن برآفرینش را؛ جار می زندیتِ خدایی ککند، چگونه، صالحنمی

>< 

  ... 221خن س

آدمها،  قیحقد هوی ِ سری  به بردنِ پی برای را ؛ ترین ابزارونزدیک ترین درس 

 ویتشه نقابِ پش ِ از را  سی حقدق ِ خواهی می وقتی .آنهاس   ردن عصبانی

 خهیز را او  نهایشی نقاب او، باورهای در تصرف و دخل با  ن ؛ سعی   نی فهم

 .   نی

>< 
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 ...     220خن س

 و مال به نام روحانی و موجوداتی هستند، قصی القلب ترین موجودا ِ زمدن،

با واسطه قرار دادن موجودی  را،  ه دند  ترین اعهالِ غدر انسانی خود آخوند،

نه  ین حدله،ا وبا  نند.توجده می  ند،درفضا سدر می ه گویندنام خدا،  بهنامریی 

بلکه برای ادامة اعهال  ثدف و  راآرام نهایند،تنها می توانند دعورِصغدرِخود

 . ننددرورانة خود، با ادلة مرموزی؛ دعورِ ناقصِ عوام را ندز ، ادار  

>< 

 ...    222خن س

به مانندامورِجنسی؛ ششی به سوی طرف مقابل درآدمدان ایجاد  هدچ تهنایی،    

صرفِ توجده این احساس  را ههة هَمّ خود تا بخشد؛ قوتی نهی وبه او نهی  ند.

ا ب مودبانه ترین واژ  ای اس   ه آدمها می توانند، بدهاردرخود  ند. لهة عشق،

رایز غ با عنوانِ این واژ ، سامان دهند.و را متوسل ددن به آن؛ تهایال  جنسی خود

ایی نجنسی خود را سرپوش بگاارند. عشق رایج ترین ودناخته دد  ترین مع

اس ؛ ه تهایال  جنسی موجودی به نام آدم را توجده می  ند. تا مگر منزل ِ 

توسعه یافته؛ ه  دعوری می خواهد عشق حقدقی؛ فریب دهد. را انسانی خود

قدانِ در هتر سی دید  ام، ه ازف متاسفانه ، را به تعریف می  شد. معنوی  جان ما

گی انسانی دلتن ودیگر صناعا  علهی،دارندگانِ قوی ترین افکار فلسفی وادبی، 
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 بروز دهد.وازنبودِچندن  سانی،دچاراضطراب وهول دود.امابسدارمی بدنم،از خود 

 ه ازدس  دادنِ جف  جنسی،به طرز هولنا ی  عواطف آنان را،زخهی  رد  

 اس .

>< 

   ...   222خنس

می  اند! تفرز  فرمودند،  ه روزی پدر بزرگم   ود ی بودم د  یا دوازد  ساله،  

 هادور آنقدر درگار زمان؛ در این سنِ پدری، ببدن، ومن ؛ توانی ازخود دورتر را

 دم ؛و آنگاه که به خودآم رفتم. فراتر منظومة شمسی نیز که گویی ازدیدم؛را 

دیدم،که درطبقات آسمان هی  نیست، اال درط ب ق زمین،که جان دردمند مرا، 

ه اللهی   انسانی مرا قربانی ادیانی کرده اند.درآن به زخم نشانده اند،.وکرامت 

 غدر به انیجه بقوالنند؛ دها به قدار  بند برطَبقِ آن حکم می  ند. اینکه  سانی

 باور این به را، دها خواهند،معناس ، ه می بدان دارد، وجود جهان، ازاین

 با د،تواند دهامی هس   ه مکانی اس ، و نشد  تهام هنوز ار دها یکشند، ه

 در تعالدم، این گونه تاثدرِ  دهدد. خطرِ سامان را نا امدهایتان مکان، رفا ِ آن به اتکاء

 به خود، بارمصرفِ عهرِیک برای بود،تا نخواهد قادر دیگر فرد،  ه،اس   این

واهد خ و ناخودآگا ؛ سعی .درستی به نهاید ریزی برنامه وانسانی؛ عقالنی ای ددو 

ماورایی  جهانی از را های خودوندادته هاونکرد  امورِحدا  خود،  رد، تاههة

 .اس  عاجز و عقالنی آن منطقی توضدحِ از انتظار بکشد، ه
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>< 

 ...    222خن س

 و تابی ونودته ای از سی فرو هق مطلبیعدر بادق  وتعهق، گاهی اگر،     

 ورمنظ ههان  تاب، درخودِ  تاب،خودِآن  مطالبِردِبرای خواهدددید، ه  بروید،

ورود به آن را پددا   دَرزتا  ،خواهدمی فحصتدعورِ  هی فق  اس ، ه  دد 

ه قران را آنان   .واقف دوید  تاب ؛ی و، تا به ضد و نقدض گویی آن  مبان ندد

 به تفحص نخوانند، حهاق  خود را سدراب می  نند. 

>< 

 ...    222سخن 

 این د،د ندانم  اریها ،گرفتار و ناهنجاریها دام در ؛ سادگی به دود می وقتی     

 اهنجارن رنج و پُر ادتةگ  دهدم، اجاز  اس ، ه حدا  مهکنِ دکل ترین احهقانه

 .دبرسان  ایآیند  به ما؛ ردةدرگُ را خود ومدام  ند، خود قربانی را، ما حال زمان ما،

 ا نشیو خود، ناهنجاریهای بروز علل به بتوانند آدمها تا بکشد، طول سالها داید

اِعهال  خود ههنوعان با تاریخ، درطول هایی  ه وپَلَشتی .منطقی نشان دهند

 ودتانبخش ازخ آن به سعی  ندد،  نند.  نکاش بالغانه را، دردعوری اند رد 

 . اید  رد  تربد  درخود را  ردنش مهار توانِ  ه بچسبدد؛

><  

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


296 

 

 ....     222خن س

ه تبلدغی؛  ه هویتی ماوراءالطبدعه  ب ماهبدون ،با متوسل ددن به قدر ِ زبانِ     

خود گرفته  اس  ،ههوار  برای  سب مناف  مشترک خود تالش می  نند.و با هم 

دستی دُر ای دداد خود،ندّا  درورانة خودرا،درهراموری به صور  دایعه 

 ستقدم،م پرا نی در جامعه ؛به ثب  می رسانند. این تودة تعلدم دید ،گاهی بطورغدر

وة دهند.و ددفضایلی مجعول،دروغ های مکتب خود را،موجه جلو  میبا تبلدغ  

آنان ندزدراین امر؛منوک به خلق اسطور  هایی پایداری اس ، ه از قبل؛دراذهان 

 های  ماوجود این اسطور  وگاهی از اند.تدارک دید  خود برای بقای عهوم؛

 برند.به ادار  ای ، برای مناف  خود سود می  دد ،  بعدالطبدعه

ا بقای ت بدشترسعی دارد ارتکاب به اَعهالِ ندکو ارانة نهایشی، با آدمِ بدشعور،

اعهال ندکِ ندکو اران ماهب زدة بدشعور؛ درجوام   درورانة خود را تضهدن  ند.

بدشتر برای حفظ بقای فردی آنها برنامه ریزی دد  اس ، نه برای  ماهبی،

 انسانی .   مقصودی

>< 

 ...  222 خنس

 رةدر  را موجودا  ،گریبان مدام  ه، هولنا ی اضطرابِ یا به نظر دها، این     

 دارد، خداوندی  وحکدهی وتوانایی دانایی نشان از  اس ؛ گرفته بقا؛ برای زمدن
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 ،وادار ند مرا،  ه آن اعتقادی اس ؟ زد  رقم را آفرینش هستدد مدعی دها  ه

 من سانیان هوی  دردِ به بادم، متنفر آناناز  به خاطر مناف  خود؛ از سانی  ه تا

براساس  اندو ِ ناتهام موجودا  را بر روی زمدن، یا دها؛ درد و خورد. نهی

ی را یخداوند خود را محق می داندد تا یا این  ه، فهم نهی  ندد، باورهای ،

  به حدلة  تابهایش ،موجه جلو  داد پرستش  ندد،  ه اعهالِ دند  ترا در زمدن؛

 .اس  

>< 

 ...   222خن  س

ه اعهال با تقدس بخشددن ب دراین معناس ، ه مردان، خطرناک ترین نوع تفکر،    

دهند.ودند  ترین می رتعرض قرا مورد حریم زنان را، ،خودجنسی  ةسودجویان

 تراین ودردناک ی  نند.م توجده باموازین دینی، را، زنان غدرانسانی با رفتارهای

ن با دریک   رد ،زدگدها این تقدس درحهای  از زنان ندز، از قشر وسدعی : ه

 ولِ همشبه نوعی فضدل  دانسته،  ه  ،را خودخود در این بازی ها، قربانی ددن 

 ندزدد  اس  . رحه  الهی 

>< 
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 ...  222خن  س

ور می کند که تص این شعور، احمقانه ترین شعورِ ممکن درمیانِ نوع بشر است،    

طبق تعالیمِ  مدام، این که ناممکن است. صواب، اقدام به امور بدون حضور خدا،

 رد مقابل تلسکوپ امنیتی مستقر ای درعده کتابداران و دکان داران دینی،

میل کرده این تلسکوپ هارا؛ به نوعِ بشرتح که قرنهاست پیامبر نامانی؛ کهکشانها

اعتة یست وچهار سپاچه خورای های ب با اطوار های عنتر گونه و  سعی دارند اند؛

ت مدعی هستند در فضاس که و اهلل را در زمین؛ موجودی نامریی به نام خدا خود

خرت بقای آ قُلّک امتیازات خویش؛   تا با پرکردن ؛ متوجه اعمالِ خودکنند،

 خود را تضمین نمایند.

>< 

 ...    221خن  س

 وجه نشانت ،استی، که فاقد اخالقی تربیت شده وقتی به باور جمعی قوم          

اند با رمزآمیز توچگونه یک اندیشة پذیرفته شده؛ می، پی می بریم که دهیممی 

 شنیع ترین رفتارهای غیراخالقی را؛ خودبخود؛ جلوه دادن نوع اعمال خویش،

 موجه جلوه دهد.

با ابراهدم نامی، ه  خالق آنند، نوع تفکرادیان ابراهدهی،  ه خاخام های یهود

رقم خورد ، ابراهدهی  ه بزرگ ترین  مورد تردید اس ؛ عهدقاهوی  حقدقی او

قدام به ا ابراهدهی  ه با مرتکب دد  اس .  ودک آزاری مهکنِ تاریخ بشری را

ین ا عهال حقوق انسانی انسانی را نادید  گرفته اس . خود، فرزند بریدن سَر
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ای اهی هخودخو ههه نادی از خودسَرور بدنی، بدون درنظر رفتن حقوق دیگران،

در مکتب ابراهدهدان، دس  نخورد ، محفوظ  ه تا امروز  انحصارگرانه ای اس ؛

اقدام  راهدم؛اگرامروز اب با توجه به قواندن پدش رفتة قرن بدس  ویکم، ماند  اس .

ه ب قط  اورابه عنوان یک بدهارِ روان پریش اسکدزو؛ نهود، بطوربه چندن عهلی می

 ه مداوای او اقداما  عاجلسپردند، تا نسب  ب نزدیکترین تدهارستان محل می

 به عهل بداورند . ؛درمانی

>< 

...    هدچ  س درقرون اعصار،ازترس متولدان دین، نخواسته،تا مههال    220س

ونقدعلهی قرار بی دهار مندرج در تابِ به اصطالح مقدس آنان راموردتحقق

؛ ههوار   درتاریخ مورد دهد.اما عقاید ارسطوو افالطون و سقراک امثال اورا 

 تفحص علهی قرارداد  اند.

دعور فلج ددة آدمها، ه توس  ویروس دین، قبضه دد  اس ،هدچگا  به گفته 

های موسی و عدسی و محهد، تردید نکرد  اس .عهد  ترین عل  آن دراین معنا 

 تواند اعهالبود  اس ، ه گدر دادن به دالودة دین ومتولدان دینی،قویا،می

رانة آنان رازیرسئوال ببرد.وآنان رامجبور  ند،تادرمقابل استدالال  فریبکا

رسی به ای بتوانندمارا ازفهم؛ ودست نند.فرزندم!وقتی عد انکارناپایرعلهی،تهکدن

حقایق بازدارند،به یقدن، قادرخواهندبود؛تاسدارة خوردددرا به عنوان محور ل 

  ن باور بنشانند، ه ههة مندرجاهستی،ومر زنهایی عالم،به مابقوالنند،ومارابه ای
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موجوددر  تابهای دینی،احکام الیتغدری هستند، ه نه؛بروعد  هایشان مجال دَکّ 

اس ،ونه؛برگفته هایشان دعورِ تردید.وتواجبارداری تا چشم وگوش بسته،خرد 

 انساند  را؛دربس ، به خادمی آن معانی مههل واگاار  نی.

>< 

 ...     222خن  س

 آنها امکان درمدلدونمِ هستند،یک اسپرم مثل احهق،درس  دمهایفرزندم ! آ   

 با د  اس ، هبو تاریخ بشردرطول  تاب دین،پایدارترین  تاب.برسد فهم دارد به

رههدن ب.انددد  اس ،هنوزدرتاریکدهاماند   تابها ازاین  ه تفاسدری ههه این

 ای  هبگویم،نویسند نویسندة این  تابها سخنی  با ندارم دوس  اصال اساس،من

جز سکو  هدچ نهی  ند ؛ به درد ارتباک با  سئوالهای دعورِ انسانی من درمقابل

 من نهی خورد .

فرزند عزیزم ! تنها  اری  ه دین با دعور انسانی تو؛به انجام می رساند،در این   

معناس ،  ه دعور انسانی تورا،برای مقاصد دومِ خویش،قدهه قدهه می 

 ارسوءابز دهد،ازتو؛ درزمان ودرای  ویژ  ای  ه خود تشخدص می  ند،تابتواند

ش باحضورِ فدزیکی تو تضهدن  ند.به هوش با نهاید،تابقای خودرا؛ استفاد  مهدا

فرزند! ه دین،بانقلِ سرود  های دراماتدکی وهولناک ازجهنم، وبا جار زدنِ پرد  

اس ؛تا  بازی گرفتههای  ُهدکی ازمراسم مضحکِ بهش ،دراف  انسانی تورا به 
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برای ههدشه ازتو ابزاری رایگان برای اهدافِ موهوم خود،دراختداردادته بادد. 

ای هستند، ه اگر مراقب باش فرزند!  ه جهاع  مالو آخوند،اسپرم مقدس دد 

 در جانی سوار دوند، تا پایانِ  عهر، از جانِ طعهة خود،دف  نخواهند دد.

>< 

 ...      222خن س

امری به قدر توسعة دعور در آدمی ،مستلزم پرداخ  هزینه های گزاف هدچ       

،فریب شد  اندنبعضی ها را برای یادگرفتن تربد   .متاسفانه؛مالی و معنوی ندس 

مجعوال  ذهن ال هّآدمهای  وتله ،حَ .را نخورید آنهار ن دعارهای دهن پُ

 .هستند خویش 

>< 

 ...     222 خنس

بار می آورد ، قطعا بخش وسدعی از هوی   عقدم؛جامعه ای  ه نسوانش را       

 ه قادر اس   رابطه ایتنها درچندن جامعه ای ،.می  ندرا فلج  جامعهانسانی 

 .ودخواهد ببدزار ند،سخنان مرتب  به امور جنسی  از مردان رامدام  جهاع  نسوان

>< 
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 ...   222 خن س

ل قبد،بدشتر آدمها ، به غای  موجودا  احهقی هستن.بدسوادی داخ و دم ندارد  

 د.از اینکه به تربد  ذهن خود مشغول دوند،به زین  تن خود مشغولن

>< 

 ...    222خن س

ه تفتدش ب؛ اینکه سخ  گدر امورخوددان بادند از نه انسانها،بدشتر ه آدمها،     

داری ا میآنان روامور دیگران مشغولند.چه این تفتدش ازنوع لطفی بادد ه درحق 

هم دامنة آید.برای ف ندد،به حتم حهاقتش باال میوقتی زیادی به  سی لطف می.

 .آورندس   ه به آنها چدزی بدهدد  ه ازآن سردرنهیا دعورآدمها؛ افی

>< 

 ...    222 خن س

بدگانه اس  ،در مشاور  با دیگران به دنبال  یش ه با حقایق درون خو سی       

ور   ه با مشاآن تائدد ندازهای خود می گردد، نه در پی گشایش معضال  خود.

هی دانم من ن.، طالب تائدد اس ،هدچ زمان را  به جایی نخواهد برداز  سی گرفتن

هرمطالبی را  ه نهی فههند تائدد ؛حاضرند این آدمها چرا برای اثبا  هویتشان،

 ،آدم ! تالش  ن تا از خود  سر در بداوری.ای  نند ه فق  بگویند ما هم هستدم

 نه از دیگران .
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>< 

 ... 222خن  س

ا دادته ام .ام، ونه دانشگا  ا سفورد رادید فرزندم! من نه دانشگا   هبریچ را      

 درس  خواند  در این اما ن بهتر اس  . ه ازهر هایی دارم؛

 خدا، برای وخدایان ندارد. هدچ ربطی به اهلل وخدا وحدا ،حقدق  زندگی       

نه  ند. های اورا توجده می ای اس ؛ ه ندانستهنوعِ بشر؛ تنها وسدله ذهنِ ناقصِ 

 زا ای  ه امروزیقدن  ن؛ ه خدای آن دسته ازاطفال درماند  آنکه توضدح دهد.

مرگ خویش را  بدهاری سرطان روانة گورستانها می دوند، قرنهاس   ه جواز

 صادر  رد  اس .

 تند،هس عده ای مدعی حضور اودر هستی کهغائلة هولناک،آن خداییاما دراین

تواند بکند؛ دراین معنا است، که بازماندگانِ طفل را به حیلة که میتنهاکاری

 دهد .دعایی  فریب 

 ودخعینی  را؛ ازحضورِ امروز کهکشانهای کاشفِعالمانِ چرا هست؛ اگرخدایی

 کرده پنهان حاضر، زمانِ عالمانِ لم وعِ را ازچشمانِ خود چرا .کندخبر نمی

 ن وقبل از م قرنها،  وحشی ب د وی هایی انسان به خدا، همین درحالیکه،  است؟

نمایانده  می خوانند، مقدسش کتابِکههایی داده وسیلة به  خود را؛ تو،

 اند. تهنداش پیرامون ای ازجهانسنجیده ادارکِ هی  آن پیامبران نیز،،کهاست

ه به ک این چه خدایی است فرزند  کردند.که جز چوپانی و نجاری هی  نمی

درحسرت پاسخی کوچک برای فهم  انسانهای مُح قِق وعالم ودردمند،که سالها

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


314 

 

را، درآزمایشگاه های  مصرفِ انسانی خود یک بارجانِ  مجهوالت ذهنی خود،

اره اما همو هی  امدادی نمی دهد؛ اند،لیل کردهقربانی فهمی ق سرشارازخطر،

اهلل، مدام به بُز چ رانان وچوپانان وبیابانگردان، و نجارانِ بی سوادِ  و همین خدا

ر به کتاب واحکام س  ب د وی،که به هِی کردن چهارپایان دل مشغول کرده بودند،

 مُهر حواله می دهد .

  ار این خدا ازدوحال خارج ندس  فرزندم !     

به غای  موجودی حقدرو م مایه وبی محتوا اس  ، ه توانسته ؛  یا این خدا   

 آدمهای بَدَوی ونادان،آنان رادر به قشری از ا عرضة خود درروزگارانی بعدد،ب

 گر اس ، وخبدث و حدله بسدارمکار وگرفتار  ند. و یا فریب احکامِ خویش مقدد

 ازترسِ انبو  سئوالهای عالهانِ  ادفِ  هکشانها وفدزیک و توانسته اس ،  ه

درجایی از این هستی الیتناهی استتار نهاید،  خود را ریاضی وعلوم طبدعی امروزی،

 تا از پاسخ به سئوالهای پدچددة عالهان، ه سردارازچرایی های بی جواب اس  در

 ؛تتارشدهاین سکوتِ اس به حیلة را؛ تا مگرآبروی عوام پسندانة خویش امان بهاند،

 .مصونیت بخشد

ب مرا در قنداق فری به شعورِخویش مجالی نخواهم داد تا دیگر آری فرزندم    

 این افسانه ها؛ قربانی مهمالتی کند؛که کرامت انسانیم را به تمسخر گرفته اند .

در هدچ  جای این جهانِ  آن خدایی  ه تو به دنبال آن هستی ؛ جز در جان تو،   

پهناورِ غدر قابل فهم یاف  نخواهددد.توخدای جانِ خویش را، ه سردار ازاخالق 
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ومعنوی  اس  ستایش  ن، تا هرچه بدشتر در دکوفایی دعورِ انساند  ؛ ترا یاری 

 دهد .

ة ممعنویت غربال گرفتة جانِ خود توست،که ه خدا اخالقِ تربیت شده و   

 شمایل بخشیده است.حاضرِ ترا،  حضورِ حیاتِ انسانی

خدای بُز چرانان وچوپانانِ ب د وی را به کار خویش رها کن، تا مگر شعورِ    

 انسانیت را درآرامشی سرشار از تعالی پرورش دهی . 

بِ فری عهریک بارمصرف خودرا در فرزندم! بخوان و بدان و فهم  ن، تامبادا   

نه می  و خوانندنه می و دانندمینه  باور هایی زائد، تبا   نی.آدمها؛

خودراقربانی اموری  نی  ه آنان ترا به بازی به آن انی انس فههند،مباداعواطف

خود را فهم  سعی  ن تا  نند.با آدمها، ههان باش؛ ه هستند.امور،هدای  می

 باحقدق ِ جان  آدنا نخواهد رد.  ترا  نی، ه فهمِ هدچ آدمی؛

 تنهایی دراین معناست،که تفکری داشته باشی که کسیدردآورترین فرزندم     

 . نباشد شعوری ،را به فهم آن

>< 

 ...   222خن  س

 فهم از رارف  برای دینی و مکاتب غیر دینی، ومنحط افراطی عقاید  متولیان       

   به را خود نپیروا گوشِ وصدا، سر پُر های متینگ پاکردند بر حقیقت، همیشه با

 از وید،ش آشنا امری هر حقیقتِ با خواهید اگرمی .کنندمی ک ر حقایق شنیدنِ
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 عورِگوشتان،ش تا .دینی و مکتبی حذرکنید گرِ  سلطه های گروه به شدن نزدیک

 گردد. حقیقت آشنا فهمِ به

 ؛ یودین ماهبی متولدان اظهارا    ند،خودمی مشغول مرا  ه اموراتی از یکی   

ز طراحی ند بشر  ه فق  برای نوع بشر اس ،ا  خدا به نوع ندّ خصوص ابالغ در

 صحب  برای آدمها خدا؛ هایونقشه ندّا  از طوری جهاع ، این .اس  دد 

مدههانی  هب به مناسب  تولد خدا، بر سَر سفرة او دیشب؛ ههدن گویی ه  نند؛می

 .بودند دد  دعو 

>< 

 ...    221خن  س

د هویدا خواه حهاقتشان حتم به ،  نددمی لطف آدم ها به بی حساب؛ وقتی     

 ازآن هک بدهید چیزی آنها به که کافی است ؛ آدمها شعورِ  دامنة فهم برای. دد

  سانی آن حهاق  زود؛ خدلی انسان  ه اس  چقدرخوب آورند. نمی سردر

 تیبرای انسان نعه احهق، از مفدد بود  اس .دورددن آنها برای  ه  ند؛ را شف

 .اوس آرامش  متضهن اس   ه

>< 
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 ...    220خن س

 دارد،تهامی سعی مصرانه گوئددقادر و متعال اس ؛آن خدایی  ه دهامی چرا     

پدوندد را، می وقوع به بدشتراز پدش روز؛ ههه زمدن،  رة روی بر  ه دندعی اعهال

  های اس ناستود  دعورِ این  ند؟ اغهاض مجعولِ خود، قابل های بهش باوعد 

 ها، هپلددی این ازدرمان قبل اس ، آن خود مدعی قدر ، ه ههه باآن خدایی

 نهی هایبا وعد  دارد، دوند، سعیمی اومرتکب خود متولدان ندز آن را بدشترین

 هب نهادن وبا سرپوش وبا نسده فرودی های مداومش به آدمها، آبادش،  جا دانم

 ختنیکه با ر یشعور . نهاید آنهاس  ،حقایق را ترور خالق خود ندز  ه فجایعی

 ارزد . ینم یزی، به پش شدیاند یم ی، به دموکراس انسانها خون

>< 

  ... 222 خن س

 انخودت هشیاری کلیدی، سخنان به دادن گوش کنیددرهنگام سعی     

 که انازآن مراتب به کنند،می فهم را داشتن دوست کهآنان .کنید راتقویت

پرستش،  هب خِرددان  ه آدمهایی .ترند شریف ،شعورشان به پرستشی خو کرده اند

 بر دن،زم  رةحکومتهای ههة .نخواهند  رد را فهم دادتناس ، دوس  خوگرفته 

 دونب ای  ه دارند، با استفاد  از ابزاری به نام خدا،ادعاهایی عوام فریبانه  خالفِ

 پر وزگارِر  ردند؛  نند، اگر نهیمی معنوی  تبعد  فاقد احکامی از استثناء،
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  هیمغزهای .داد وجودنهی قطعا فرماس ،  رةخا ی حکماین  ه در نکبتی

  .برخوردار بادند توانند از دعوری متعالیاندیشند، نهیمی ساد 

 لیمتع نشخوارِ مغالطات به ما را است،که شده خرد فریبکاری درما ؛ نهان    

 هراس هب ترا چاقویی هی  نیش باشی، زخمی همیشه آموختی کهوقتی  .دهدمی

 انداخت. نخواهد

>< 

 ...     222خن س

تا ندا  پلدد خود را به  رسی  ادیان ابراهدهی، اخالق را وسدله ای  رد  اند،      

ول آنان در ط بنشانند. در رد حقاند  احکامِ این ادیان ؛ ههدن بس  ه هدچ یک از

ای بند ، پمقرر دد  بودز روز نخس  بر آنها ، بر آنچه  ه اتاریخ نتوانسته اس 

 بهانند.

در صورتی  ه ههة آنان قران  فرقه می رسد. 211انشقاق در دین اسالم به بدش از 

هر یک دیگری را در عقاید خود مردود و مستحق ترور  و محهد را قبول دارند، اما

 داند.می

 ماهب ددعه اس . ه در طول در مدان این مسالک انشقاق یافتة از احکامِ اسالم،

ه وبا توسل ب زمان، با ترویج دروغ هایی هولناک ازعادورا، ودیگر مراسم ماهبی،

اخالق و فرهنگ ایرانی  ه ریشه در تعالدم زرتش  دارد، اباطدل بی پایه اساس 

 د  خودراو جنایا  دن به حقدقتی انکار ناپایر تبدیل  رد  اس . خود ساخته را،

  مرتکب دد  اس . به نامِ خدا وسن  محهد
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خوب به خاطر دارم  ه به ههرا  پدر بزرگم ،درحضور یکی  را؛ 0222 سال       

درخصوص خطرآزاد نهادن   ه پدر بزرگ؛ از بخشداران آذربایجان حاضر بودیم.

وای آن  ه محت صحبتی داد ، ه قابل تعهق اس . مالیان توس  حکوم  وق ،

، اما هنوز سخنان درآن دوران جوانی بودم  م سالچندن در خاک من نقش بس  .

پدربزرگم به یخشدارگف  : جناب بخشدارآمد    ایشان درگودم تندن انداز اس .

و حکوم  در بی  دها بزرگوار ازخطرمالیان آگا   نم. تا دهارا، ام خدم  دها،

با آزاد گاادتن مالیان و متولدان ماهب تشد ؛  ه در وچه و  خبری تهام،

ودنایی ر مهلکتی هستند،  ه بعد ازقرنها تاریکی؛ بازارومساجد،درحال  ندن گور

هشدار باددد، ه چدزی نخواهد  را روی   رد  اس  خبر دهم .جناب بخشدار!

پائدد  ه این مالیان  الشِ مُبَلغ ، با ههکاری ایادی استالدن جنای   ار،  ه مدام 

گورتهامد  عرضی وفرهنگی این سرزمدن  در این سرزمدن پرسه می زنند،

محض رضای خدای ایران، طوری به مرا ز امندتی خودتان هشدار  هند  ند .راخوا

دهدد تا جلو این جهاع  هار را  ه  هر به نابودی این مهلک  گرفته اند را بگدرند. 

 برای برای با پودددن لباس اخالق ؛ درمنبرهای خود این مفتخورهای  الش،

 داد،د و ای این جهاع  منفوربر حدله ها درآستدن دارند. فریب این جهاع  نادان،

 موجه جلو  دهد. تواند اهداف آنان را،ای میوسدله اگرمهلتی فراهم دود، هر

با ایهاء وادار  و نایه،  مگر نهی بدندد، این جهاع  دروغ زن، جناب بخشدار! 

ه چه سخنهای بی پای برمنبرها ومساجد وتکایا، ازایام سوگواریهای جعلی خود،

این مردم نادان می دهند، تا ذهن آنهارا برای فاجعه ای آماد  واساسی راتحویل  

این جهاع  با نشر دروغ های بی پایه و بی اساس،از وقای   ربال؛حقایق   نند.

 تاریخ رامخدوش می  نند. تا اذهان را برای مقاصد فاسد خود آماد  نهایند. 

>< 
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 ...    222خن س

در صرف مطالعة  تابی دد ه به آن تفس  ازعهرگرانبهایم؛رزندم!  دوسال ندم ف      

نویسندة  اب بدشتر  تاب غرق ددم،مطالب این هرچه بدشتردر گویند.الهدزان می

ی طرح طور نودته هایش را ددم. سناریس  این  تاب، ترموهوم این  تاب آدنا

 مایلند، خود  ه ایددو ران آن، در طول زمان بتوانند به هر بازیگ تا ریخته اس ،

، جز  ه اهلل اس  نویسند  دراین  تاب هدفمههترین  نند.آن نقش آفرینی در

ا مگر ت محفوظ بدارد. درتهام صفحا ِ این  تاب؛ را، این نبود ، ه فق  نام خود

سندی  مطالب ارائه داد  دد ؛ خدده دار نشود. اما به هدچ عنوان به نتدجة حاصله 

نشان  یتوجه گاارد،ان نهایش برای بدنند  برجای میاز این نودته ها، ه درپای

راین د یکی ازجالب ترین وجو  این  تاب  ه اهلل آنرا نودته اس ، نداد  اس .

مرتکب   یکی ازبازیگرنش؛ این بود  اس  تا مدام منتظر معناس ، ه گویا این اهلل،

ای موجه  بهانه های خود،بر اساس آن عهل، برای ادامة نودته او، عهلی دودتا

رای ههة ب واز اعهال آن بازیگران بدوی، اهدافی پایدار برای طرحی نودادته بادد.

 ود،خ نوع بشر،دیکته نهاید.وگاهی ندزباسرودن افسانه هایی موهوم از تابِ دیگرِ

 ه قرنها قبل،به دس  یهودیان سپرد  اس ،اوقا  بازیگران نو رسددة خود را ، 

  سامانی دوبار  می دهد.

ها، بر واژ  اس ؛ ه ازایگونهبه طبدع ، در آدمیذهن طراحی !فرزندم     

داد را ای دههدن نقص دعوردر اوس ، ه عد  . سب می  ند های متفاوتیدادته
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 مستعدنهود  تا بتوانند از دعور ناپختة نوع بشر، به نف  مطام  خویش سود ببرند.

 همف برای را عموم اذهان زمان،درطول  ادیان، برهمین اساس است،که متولیان

 رفهمد بشر، نوع اقشار ذهنیت تا اند،کرده تربیت به طوری نامریی، خدایی

 رایند در شعورِ جمعی، اشتراک؛ وآن آید، نایل مشترک به تعریفی کلمه،این

داره ا شخصی خود سلیقة به آنرا تا آفریده، خدایی را عالم امور همة است،که

نا ب را هستی همة خداست،که این هستند،که مدعی اوهام، این خالقان .کند

ه متولیان ک قرنهاست .نماید خود اداره مستبدانة احکام خود نیزآن را به نهاده، تا

 منجمد ار معنا، شعورانسانی او این حفظ بشر؛ برای نوع انرژی با اتالف ادیان،

 .اند کرده

ناب   ند، این مناب ،یا متغایه میفرزندم ! ذهند  حقدقیِ هرانسانی ازدومنب        

 نوک به امورم منحصراً وقتی خوراک ذهن ملتی، تبلدغی هستند، و یا مناب  تحقدقی.

 طول زمان دچار اخاللِ هولنا ی در ههة اموردد، قطعا چندن ملتی؛در تبلدغی

 اما به یاد دادته باش؛  ه بدشتر انسانها موجوداتی پویا و فرهنگی خود خواهد دد.

 هندند.آن دسته از سانی  ه به دعورِ پویا وهودهند انسانی؛ اهان  رواهود

رذهن وه بزرگترین مُدّرس فهم حقایق اس . زمان، بدانند ه گارِ باید دارند،می

به دلدل گسترش بی چون چرای ارتباطا  علهی،  درطول زمان، ای و قومی؛قبدله

 محکوم به فناس  . 

>< 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


312 

 

 ...     222 خن س

با ابداع احکامی  ه مدعی هستند ازخالقی به نام  متولدانِ ادیان ابراهدهی،     

و  به طوری موجه جل خداس ، سعی دارندآفرینش بی مقصدومقصود را درهستی،

ودمرتکب می  ه خ وپلددترین ندا  مهکن را؛ تابتوانند ثدف ترین فجای ؛ دهند،

این اس ؛ ه به نام  آن؛نهونة بارز سرپوش بگاارند. به نام احکام خدا؛ دوند،

با متوسل ددن به معنای ژرفی  ه ازآن  محاربه باخدا؛ ه درطول قرون واعصار،

الح صبه ترور انسانهای غدر خودی مجال یافته اند . دراذهان عهوم پدید آورد  اند؛

هجری؛ دهاب الدین سهرودی فدلسوف معروف را بر  222الدین ایوبی؛ در سال 

 ربه با خدا؛ به قتل رساند. اساس حکم ارتداد و محا

>< 

 ...    222 خنس

 نادی از یکی از ادکاال ِ سردارِازجهل جامعة مالیانِ حوز  های دینی ایران ؛     

این معناس   ه : چون درطول زمان؛ مخاطبانِ پا منبری آنان را مشتی نادان و 

کری؛ فاین جهاع  با ههدن پدش فرض  رفته و بدسواد دکل می دادند، زهوار در

مروز  ه ا این طبدعی اس ؛ گرفتند.به دس   0222  سال  مل  را از امور مهلک  و

تحصدل  ردة جامعة ایران وجهان،  قشر نوع اندیشة  از مالیان حا م در ایران،

 های عقالنی ومنطقیِ جامعة تحصدلچرا ه هدچ پاسخی به دادته دوک زد  دوند.
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 د  از قجر اس ، ه صفویه تا دوران ایران، تصویرِندارند. تصورآنان ازمل ِ   رد 

 تند،نودتن نداد خواندن و سواد مدلدون جهعد  آن دوران، داید دویس  هزارنفر؛

 عهد  خواندن و نودتن را به ایادی آنها بودند  ه ههة امور ؛ وتنهاخود مالیان

 و  ،دخصد ترور با تا دادتند.این جهاع  حدله گر؛ امروز دردرایطی قراردارند،

 ه سالها  جایگا  حا هد   خود را؛ های حقدقی جامعه؛تحصدل  رد  هوی ِ 

 ند.اند حفظ نهایمرتکب دد  خباث  های  ثدفی  را برای به دس  آوردن آن؛

ومههلِ  سانی چون مال محهد باقر،ومال امروز نه توان دس   شددن ازعقایدِ فسدل

وانِ توسعة دعورِ قرن حاضر را درخود و نه ت محهد تقی مجلسی لبنانی را دارند،

 و فرهنگ ایران، و مل  جز قربانی اصلی این جهل  الن، فهم می  نند. اما

و مرز ِنادی از این  بی حد هدچ ندس . و سودِ های  الن این مهک ،سرمایه

جز به جدب ایادی استالدن زادگان، راهی به هدچ  جهلِ تاریخی ندز؛ حهاق  و

رمانی د درد های بی پایانِ این مل ِ به نکب  نشسته را؛ تا مگرصندوقی نهی برد، 

ا ت عهوسامِ گاوچران را بدرون  ردند، ودرماندة ایران، بدسواد و مل  نادان بادد.

 مدادین دهرهای خودرا؛ برای نهایشا  خرس بازان استالدن تزئدن نهایند.

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

 عزیز پدر !

 تک سواری می گادتی از  ویر
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 ای را دید لب تشنه به زیر زند 

 گفتش ای  َس! ار تو چون اس  چون

 از چه اش وا ماند  ای در خاک و خون

 گفتش ای صاحب ؛ مرا نانی بد  

 ماند  ام بی قو  ؛ هان جانی بد  

 تک سوارش داد نانی و برف  

 زند  بنهودش به آنی  و برف  

 مردک آن می خورد با حرص تهام

 ؛  ام  امتا به آخر ؛ لقهه لقهه 

 بی خبر از خوردِ نان آبش نبود

 تشنگی با  خوردن نان می فزود

 خوردن نانش چه حاصل؛ آب ندس 

 تشنگی آمد ! مجال و تاب ندس 

 تشنگی جانش به پدچ و تاب داد
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 نقشِ مرگی در  الفِ قاب داد

 لَه زنان فریاد آبش دم به دم 

 وا ستاندش از نفس ، دوق علم 

 پدکرش تشنگی دَرّاند  جان از

 سوخته در هر لَهی ، جانِ گَرش

 گر تهنایی به  ار جانِ توس 

 زان تهنا ، نکته ها باید به جس 

 این خالیق در هوای نان ددند

 زان به غفل  غرق آب وآن ددند

 آنکه پا اندر ر  خوبان نهد

 از دکارِ هر بد و خوبی رهد

 خوب و بد در  اسة جان تو وش

 هر دو مههانِ سر خوان تو وش 

 می ندانسته مرواین ر   پسر
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 تا نگردی گنگ درسدر گار

 خام پنداران ؛ تباهی  اردان

 عهردان بر باد و مال و بامشان

 ای  ه دردوقِ  ویری می روی

 و تَش، چه دانی در گَری  از ویر

 ددر بی دندان دود جف  دغال

 و به دندانی رس ای جویای حالرُ

 یال و  وپال از پی رُعب  س اس  

   این دهایل چون خس اس  در نهای

 چنگ و دندان یاب در فهم امور

 تا بدابی نکته ها در فهم مور 

 حال باش  خَس مباش ای خوش دعورم،

 قال باش  بی  ههنشدنِ مردمِ 

 تا به دندانی و چنگی خوش رسی
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 پس ببدنی زد  های خود بسی

 چون رسی بر چنگ و دندان آن دوی 

  جان دوی دا ِ  نِ د   -هم نشدنِ 

 بقاس  جان تو ، هم در و هم خدر 

 این دو ، خدر  خوش لقاس  در حریمِ

 غافل مباش  از بد و خوب تن  

 و آ  و اش   دریغ تا ندفتی در 

حار  ن از این جهاع  دداد،  ه به نانی مختصر، آنقدر تشنه ا  می  نند تا     

 جان دهی. 

>< 

 ...    222 خن س

 وخردمند به آنچه می داند،تردید.  دارد، کند ایماننادان به آنچه می    

 در هکشانها به دنبالِ خدایی نامریی؛ اگر نبود، نادان مطد  جهل خویش اس ؛

تا دعورِ انسانی خود را به فهم این باور  گرانبهای خویش را تبا  نهی نهود، عهرِ

 موهوم تربد   ند. 
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به مَدَدِ اجنة  را،چهارسوقِ هستی  خدایی  ه ههچون قدار  بندان خدر  سدر،

 تهام را های خویشنکرد  ،من انسان تا فق ، با در نترل خودگرفته اس ، خویش،

   ند.

 یتابها  مشغولِ را خود یانسان دعورِچندن؛ این جاهل نبودند؛ اگرآدمی حقدقتاً    

 آن  تابها،ادددمتولدان توس  به  شدانسان منزل تا  رد؛نهی یینامر ییخدا مجعولِ

 .به تهسخر گرفته دود  

>< 

 ...   222خن   س

رای هوی  ب بخصوص بشر، نوع ومتولدان مُبلّغ آن برای خطرادیان، ترین بزرگ     

این  داس ،فسا منب  به آنان تفهدم می نهایند ه تنانشان معناس ، هدراین زنان،

ار  حقباوری  به فرد را، متوقف نهاید، و درفرد را دعور تواند توسعةمی معنا،

 هوی ِ انساندش بکشد . آمدز از

>< 

 ...     222خن س

جاذبه  سحورِم با توجه به نوعِ تعالیمش، باید  نیز اهلل تصعورمی کنم،فرزندم       

تمامی وعده  ،نِ مخلوقِ خودکه برای مهارکردن مردا ،باشدهای جنسعی زنان 

بند  در و است.تحکیم بخشیده  جنسعی زنان   بر مبانی هویتِ  ،های آخرتش را
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یقی هی  تشو اهداءِ آلت تناسعلی زنان، بندِکتابهای مُقدسِ خود، وعده ای جز 

به هم می دوزد،  نامریی، زمین و زمان را   موجود این  نفرموده اند .   مرحمت

 انسععان را متقاعد نماید،که اگرکودکی سععر به راه و مطیع باشععم ، مرا در  منِ تا

ه کتابی ک  حذرکن فرزند   خواهد کرد. زنان شععناورمهبل  نازِ  دریایی از آب 

 به آتش خواهدکشید . ترا به نادانی  هدایت می کند، کرامت انسانیت را

><    

 ...   211 خنس

دادته های دین را به زیر شدد  اند،  فرزند ! آنان  ه به قو ِ ذهنِ انسانی خود،    

 لبسته را،عوامِ د مقدس پی برد  اند.به بی محتواییِ موجودیتی متورم به نامِ  تاب 

لعا ِ دعورِتحلدلی؛ مطا وخواص وابسته را، دعوری به تحلدل امورندس . چرا ه،

 این امور فههی به اگرترا به نظم  شدد  دد  می طلبد، ه رنجی  الن درپی دارد.

 ور  باتوسل به تعصب، ترا در فهمِ حقدق  انساند ، نااهالن دین مدار، نبادد،

  رد.  دخواهن

ن مردمِ ام؛ ایتو نور دیده اگرفرصتی حاصل شود، تا فرزند  به خاطربسرار       

تو  به لحظه ای، درابله پنداشتن به اهداءِ شعوری مفتخرکنی ، بغایت نادان را،

 ،حک کنی نام اهلل را اگر، برس ر د رگودالِ جهنمی، تردید نخواهندکرد. اما

 گرفتن ازهم؛ برای دخول به آن مکان، شکمِ همین جماعتِ بیشعور، برای پیشی 

 پاره خواهندکرد. را یکدیگر

 فهم حقدق ِ زندگی از بسی راح  تر فرزندم! دادتن توهم برای ادامة حدا ،   

به درارة اجاقِ اللهی، ه هدچ تعریفِ عقالنی  جز این جهاع  منجهد را؛ اس .

حدا ِ یکبارمصرف  حضورِ  ازآن در ذهن ندارند، نهی توان به مای  تبدیل  رد.
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 ه قرینِ  رام ِ انسانی دد  اس ؛ بدهود  حراج این جهاع  مکن، ه  خودرا؛

این جهاع ِ خُصده باز وحَصدله نواز؛ جز به  َرَمِ آل ِ تناسلی خویش، هدچ اوزانی 

 و گِرمی درجانشان به دکل نهی نشدند . 

>< 

 ...     210 خن س

 نوع تعالدم و پدامهایی  ه در بخاطر ،ان ابراهدهید ! قواعد اسالم وادیفرزن        

ه   یک ایدئولوژی امپریالدستی اس ، بطورقط ؛ اس ؛ تابهای آنان قدددد 

 هاید.به بخش وسدعی ازجهان تحهدل ن را بقای خود توانسته با نقابی معنوی تا امروز
 براهیمی،ای براین حقیقت انکار ناپذیراست که ادیان تقنم مدغن و گواه تاریم؛

جذبِ شیفتگان به امور ترور، مقاصد مجموعة  با به همت شیادان زبردست خود،

دی مصادرة جان ومال غیرخو را،در خود را تحکیم می بخشد. و شیفتگان به خود

 ه خودپدرِآسمانی خود، ب شراکت در گانش،تردیدی شیفته تا گذارد،ها آزاد می

می  زمین، مرتکب این جماعت  شیفتة اهلل، هرعمل کثیفی را در . ندهند راه

احکام  و به کمک و آن اعمال شنیع  را نیز به توسط مفسران کالش خود شنود،

اهلل موجه جلوه می دهند. خدایان این ادیان؛ به توسط همین ش رخ رهای نابکارِ 

، همة سعی دارد زمینی،که مشمول خاخام ها و کشیشان ومالیان می شود،

 درکمال بی رحمی از مخلوات زمینی وصول نماید.  مطالبات مدعی خود را؛

فرزندم ! تا زمانی  ه راهی ندافته ایم تا دارندگان ایهان به اهلل را، به نوعی به       

؛ بی هدچ تردیدی روی خوش جهان هستی مبدل  ندم، و انسانها دوستداران 

مدام سعی دارد برای اثبا ِ حضورِ خود در یقدن  ن؛ آن خدایی  ه  نخواهد دید.

قطعا فجای  غدر قابل تصوری به  متوسل دود، به داغ و درفش و خنجر زمدن ،
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هر مکتبی که مدعی بخشیدنِ  زمدن مرتکب خواهد دد.  هک متولدان خود در

 لذت زندگی یک بار مصرفِ ترا در تو،خواهد کُشت.  ایده آل ها به توست،

 ه دعورِ توهدن ب به نقد بکشی،تا اورا یشه ای را  ه نهی گاارند فرزندم! هراند     

در شف وفهمِ خویش  خود توس ، اگرتو، واالی انسانی توس . حقدق ، در

ادته تا دعوری درآنان   بدشتر دوس  دارند دعار بدهند؛  عاجز نشوی. مل  ایران،

 دروغگویاناز ف داد  دوی، ه سرآمد  این جها  دعور مبادا دمخور دود.

 جهانند . 

>< 

 ...   212 خنس

ام مقابل موجودی ذهنی به ن در با تحقدرخود  انسان؛!  ه فرزندم به یاد بسپار     

 انکار می  ند، تا این هستیِ مغشوش و در را مصرفِ خود خدا؛ حقدق ِ یک بار

هد.آن دموجه جلو   صغدرِ خویش را در فهمِ این خلق ِ غدر قابل انکار، مگر دعورِ 

و نه خواهد  ، هدچ زمان نه می تواند،ایی  ه ذهن آدمی ها خلق  رد  اس خد

 درمانی بادد.  توانس ، ه بردردهای ناتهام او

 هدچ زمان آنان را برای فهمِ حقدق ِ مرگ، شدة این آدمدان،بدهاری دعورِ اغناء ن    

 و  مُردن ؛اند ا ترس ازمرگ را، بات با خود بداموز؛  آسود  نخواهد گااد .

اید بتوانی حقدق  زندگی  ردن  را، در این خلق  بدهود ، د تا معاوضه  نی،

معابد و پرستشگاه های جور وا جوری که به دست آدمهایِ جاهل بنا . فهم نهایی

 شعورِانسانی تو را به بردگی خود می خوانند .  شده است ،

>< 
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 ...    212 خنس

ه؛ طولِ تاریخ ، ثر ِ متولدان ددادِ دین ، با سُلطفرزندم ! تردیدی ندس   ه  در     

و ایجادِ خویش آوندی  برروی ژن های معدوبِ  ذهنِ نوع بشر، بخ  بدشتری برای 

تکثدرِ عقایدِ خود در اذهان عهوم دادتند. وآن دسته از متفکرینِ در قِلّ  ماند  ؛ ه 

ربد  ددة باتوسل به هوش ت ازخنثی  نندگانِ انگدز  های جنایتکارانه آنان هستند،

ارائة دواهد قطعی علهی، جامعه را به  با ودارند، تا ههوار  سعی دادتند خود؛

  سبِ دعوری تحلدلی  هدای   نند .

فقط انگیزة نیکی کردن را ؛ به مخلوقاتِ خود  فرزند   این سخن،که خدا،    

موم ؛ ع هانِ اذ  ادیان  در مهمل ترین سخنی است  که متولیان  مشق می کند، 

 تا بدین وسیله؛  بتوانند در سایة اشاعة چنین افهامِ  شرورانه ای؛ باب کرده اند.

 خود را ؛ سامان بخشند. شرارتهای  ناتمام

نان را آ باتفویض اعمال شرورانه به متولیان مُدعی تعالیم خیرخواهانه، خدا،    

 در را خود غاصبانة تامگرحضورِ آزاد گذاشته است، خود، شرارتهای بی ح د در

خدایان ابراهیمی؛ آنجاکه پای منافع خودشان به میان می  زمین تحکیم بخشد.

ازخطای مخلوقاتِ مدعی آفریدة خود؛ قدمی به پ س  آید،تحت هی  شرایطی،

انتظار دارندکه مخلوقاتشان ؛ بی کم  قویا   اما همین خدایان، نمی گذارند.

 اعمالِ جنایاتکارانة او مسدود کنند.شعور پرورش یافتة خود را بر  کاست، 

طبق مندرجاتِ  در بی خردی خدایان ابراهیمی همین بس،که آدم وحوا را،

 گندمی از بهشت می راند،که ، به جرم تناولِ سیبی یاآنان متونِ دینی خود 

در زمین  اردیگر ب و نقش اساسی داشته، خودنیز درنقصِ شعورِخلقتِ این مخلوق؛ 
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و درفش و چوب و چماقِ پیامبرانش، فرزندانِ همان آدم و حوا ، به هِمّت داغ 

را به بهشتی فرا می خواند که با خِفت ، پدر و مادرش را از آن مکان بیرون 

 .کرده است

آن خدایی که یک خطای مخلوقِ خود را دربهشت ،که این خطا  نیز ناشی      

چگونه  ،ده استاز کاستی خلقت خود اوست در آفرینش این مخلوق ،تحمل نکر

می تواندگناهان کثیرة اوالد وعشیرة آن آدم و حوا را در زمین مشمول بخشش 

ه ، و یا خلقت بیکرانش به شعوری بالغانیا این خدا مجنون است دهد. خویش قرار

 مزین نشده است . 

ه ب درار ِ آدمدان را تقوی  می  ند، فرزندم! تنها وسدله ای  ه درطول زمان؛     

تزریق توهها  به دعورِ   ذهن آنان اس .در های چرایی شاندنِ دعورِ خامودی  

. ه این رسال  مهم را ینه برای  سدراب  ردن ذهن آنهاس بهترین گز آدمدان،

 جز  تب متولدان ادیانِ  ابراهدهی، هدچ  تابی پایه گااری نکرد  اس  . ندز،

به  ؛غیراخالقی وعقالنی خود برای امورِ تازمانی که جوامع بشری؛  بی تردید؛    

 متونِ مقدس متوسل می شوند؛ هی  زمان روی سعادت نخواهد دید . 

 عورِ سرشارش آن خدایی که باتوسل به احکام بدون، پشتوانة وشواهد علمی خود،

انی به استقاللِ کرامتِ انس آلودة ارتداد می کند، چرایی انسانهای متعالی را از

 اهد داد .روی خوش نشان نخو انسانها،

هم چرایی فعقل را در  متولیان ادیان ابراهیمی،برای اخته کردن بالغانِ شعور؛     

دارند  ، سعید، با توسل به ا دلّه های عقالنیحالی که خوها، ناقص می دانند، در

 ، به ظرفِ شعورِ آدمیان تحمیل کنند .آسمانی خود را با هزاران ا دلّة مهمالتِ 
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مدارانِ شیادِ ادیان، تربیت شان طوری است که وقتی پای  فرزندم   دین        

مایل وصف ت منافع اعتقاداتشان به میان می آید ؛ بسیار به قُوّتِ حقیقت یابِ علم ؛

علمی؛   عالمانِ سِمجِ فشارِگزندة  ولی همین که از بحرانِ  ناپذیر نشان می دهند.

پیروانِ ا وع می کنند ؛تبه سرعت ؛ به معتقداتِ پیشینِ خود رج  کردند؛ عبور

 د .کتابِ موجودشان حفاظت نماین منجمدِ خود را ، به تعالیمِ غیر عقالنی تنها

ر آن ؛ یا سانی به تو پدام می دهند ه یکی دداد دادته باش فرزندم ! وقتی  سیب

باالس  ،  ه مراقبِ موجود ِمدکروسکپی چون تودر زمدن اس ،می خواهند به تو 

می ا  مطد  تی ،آنگف، تنهایی خود را پایروها ندستی، و چون تبه قبوالند ه توتن

خشدد  اگر چندن و چنان  نی  ب دوی، وقتی  ه مطد  ددی به تو می قبوالنند  ه

این چندن اس   ه می توانند از بردگی سفاردی  ه ترا به باور آن  خواهی دد.

درتعالدم  به نوعی ههة آن  سانی  ه  نشاند  اند، سود  الن خویش را ابتداع  نند.

هرگز با سعاد  و  را به ماگوش زد می  نند، خود، مصرانه اطاع   ور ورانة ما

 تعالی دعورِ انسانی  انسانها ، مرتب  ندستند. 

، که همانقدر مضحک است برای رساندن ِتو به حقیقت، دلسوزی متولیان ادیان،

ربانیِ نمایشی مه ند.تشویق ک دوشیزة به نام سرطان؛ را به همخوابگی با کسی تو

قرنهاست  ،زخمی دارد،که چرک آبة متعفن آن ریشه در ،دین این متولیانِ نابکارِ

 . را مسموم کرده است خردورزان دردمند
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وطن پرستی؛دو عنصر هولناک دکس   دادته باش  ه خدا، و به یاد ؛ههوار      

 علهی بدون پاسخِ جهان؛ در ناپایری  هستند، ه می توانند فجد  ترین جنایا  را

   انسانی به منصة ظهوربرسانند. و

ه جز ب دوی این عناصرِ هولناک، به یاد بسپارفرزندم ! ه جانورِ چَهوشِ هر       

اس   ه  جایی وطنِ تو؛ بدان! تحریک پایرندس .  دس  متولدان دین و سداس ،

باش به  زمانی  ه می   و هوش پاس می دارند. را درآنجا حرم ِ دعورِانسانی تو

  .تا چهاقی در دستهای او داد  نشد  باددمراقب باش خدایی بدهند ؛ ترا  خواهند

>< 

 ...      212 خنس

ی  در هست دوس  من ! دها قویاً قفلِ این مطلب هستدد  ه خداوند ا هل امور     

الم ود عبر ههة هستی قادر و دانا و حکدم وآگا   اس  . و برههة بود و نب اس  .و

این سلطه خداوند، نه تنها مشهول  لم و تسل  تهام  و هال دارد.عِ   و هستی ،

گادتة تهامی هستی در آفرینش می دود ، بلکه  حال و آیند  را ندز در حدطة ارادة 

 خود دارد. 

سئوال من از دها این اس ، آن خداوندی  ه دها چندن صفاتی به اونسب         

ا را از بهش  بدرون  رد ، مگر این خداوند ، با توصدفاتی می دهدد چرا آدم و حو

نهی دانسته  ه آدم و حوا بعد از خلق ، از مدوة    ه دها از او ارائه می دهدد
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 مورد غضبِ خود قرار داد مهنوعة خواهند خورد ؟ واگر می دانس ، چرا آنان را

دطانی د ، قرار داد  لعن خود وددطان را ندز مورد از بهش  بدرون  رد ؟ این دو را و

ههة  م  دف  آفرینش ددطان ندز مطل  بود   باید از  ه خود اوخالقش بود ، و

 بادد . و باز در جایی از قران آمد   ه اهلل به فردته گانش گفته  ه من این موجود

وا  قرآن ومتون دینی، خودگاین تناقض بدان در را برای زندگی در زمدن آفرید  ام.

 بزرگی بر سردگهی اهلل برای توضدح خلق  انسان اس  . 

به  هممشد  وقضا وقدر و به یاد دادته باددد ه عنوان  ردن معنایی چون تقدیر

. من دالیل عقالنی می خواهم تا با دعورِ انسانی دعور انسانی  من فرو نهی رود

 خود مفاصا حساب  نم .

که  ،توانید بکنید این است،که سعی کنید، با خدایتان که میشما بهترین کاری 

 .نترسانید جادو را  غول چراغ  به اندازة خودتان است ،

>< 

 ...    212 خنس

عزیز پدر!  این ازعجایب دعورِ بدشترِ پدروان ادیان ابراهدهی اس ، ه هدچ       

نهی  دینی خود ابراززمان ؛ وچکترین تهایلی به فهمِ منب  ومنشاء متونِ مقدسِ 

به محض ِبه خطر افتادنِ مناف ِ دخصدشان، با توسل به نوعِ تعلدها ِ مندرجِ   ند، اما

  ه گویی خدایشان چنان مدعی حقوق از دس  رفته خود می دوند، در آن متونِ ،
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 احکامِ  مجوز احراز حقوقشان  را به پشتوانة مندرجا ِ ههدن چند لحظه پدش، 

تح  ادعایشان  مَههُور  رد  . تا آنان را به حقوق ،  ؛رخویشدرآن  تب ؛ به مُه

 هدای   ند . 

بار  و  کشف را خودت های توانایی توانی نمی فرزندم مراقب باش   وقتی       

 . کنی عبادت را دیگران دروغهای تا شد خواهی مجبوریقینا    کنی،ور 

>< 

 ...    212 خنس

 ره در را تو تواند ه میس تنها محکهه ای ا فرزندم !محکهة حُکامِ دینی،     

 بدون ارائة هرمدرک مستدلی مورد تفتدشِ بی جوابِ خود قرار دهد. ،درایطی 

سر لوحة قضاو ِ خود را به دس  دربان  ،ازمحکهه ای  ه قاضی آن  حار  ن؛

 محکهه سپرد  اس  . 

قابل  اسپرم ونمدلد 01 احتهال  مدان در  ه هستم  موجودی ،  فرزندم ! من     

 ،درگارگا  مهبلی خواهرانم و برادر 222222222 رساندن قتل به با خلق ،

 ا ِ حد  رام ِ مگر تا بنشدنم ،  خود  انسانی دهایل   زنی،ب مبارکِ زهدانِدر

این طبدعی اس   ه اجاز  نخواهم داد  تا سی   نم. فهم خاک در را انساندم

 مرا، را  رسم زندگی  ردن تعلدم دهد .  ازآسهانها بداید، تا

>< 
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 ...    212 خنس

 دیبا بزرگ واگر.  دید خواهی بزرگ را ههه ، بادی  وچک اگر عزیز پدر !     

 قوار  هم بتوانی تا  ؛ هستی  ه بادی ههان  ن سعی پس . بدنی می  وچک را ههه

 اس  این درد بدترین . و هم قوارة دیگران را  دهی تشخدص درس  را خود های

  دوی ههنشدن گرو  سه با:   ه

 . هس  هم فههی  ه فههند نهی  وجه هدچ به  ه ای دسته-0

 تحقدقی مناب  نه اند،  رد   سب تبلدغی امور طریق از را علهشان  ه ای دسته -2

 . می دارد نگه نفهم را آنها منافعشان اما فههند، می  ه ای ودسته -2

 به عهد بخواب را خوددان : چرا ه ترهستند، خطرناک ههه از آخری این دسته

 . اس  مهکن امری نا دسته این  ردن بددار اند. زد 

>< 

 ...   212 خنس

 و عاطفه هب توانند نمی زمان هی   گیرند، می اشتباه شعور، با را، شعار که آنان   

 دارد. می ازب فاضالن با مصاحبت از را ما ترس، گاهی شوند. سلیم تجهیز عقلی

صلتِ با به فضاحت کشیدن خود، خ فاضالنت نیست، درک به شعوری الاقل اگر

 .حیوانیت را تقویت نکن 

>< 
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 ...   212 خن س

فرزندم ! یقدن  ن  ه هدچ گوساله ای به غزالی خرامند  مبدل نخواهد دد .         

زاالن خوش غو  جز به سکنا در طویله نباید تعلدم داد.  آموختم  ه گوساله گان را؛

 خرام را جز به فهم چهنزاران هدای  نباید  رد .

ولی استبداد و قدار  بندان  برای هنرمندی  ه هنری دارد سخ  اس  فرزند !

د، به هنرمن برای هنرِخویش مخاطبی دادته بادد. هی گاارند تا هنرمند،ن تاریخ،

ه دُودی بی دوق تشوقی دل خوش اس ، اگر این دلخودی از او  زِدود   دود ، ب

 خاصد  مبدل خواهد دد. 

هرزمان  ه پایه های ایدئولوژی  حا هدتی در جامعه بر مبانی اصولِ عقالنی استوار 

پریشانی دعورِ ادبی و فلسفی در چندن جامعه ای، به دکل  بطور قط ، نبادد، 

 درس  مانند حا هان دوران صفویه و قجر و جههوری اسالمی خواهد نشس .

قویا ،سالم ِ اخالقِ ادبی و  ن، با ادعای دادتن فرهنگ اسالمی؛جامعة امروز م

 و فلسفی جامعه را ؛به خطری مهلک سوق داد  اس ، وعالهان صاحب دعوررا،

ه ب خادمان بالغ ادب را ؛با دالیلی مبتنی بر فقهی فسدل،  ه ریشه در دل اهلل دارد ،

ران دردو یگر؛به نوعی د سردرگهی منجهدی مبتال  رد  اس . ههدن فضاح ،

 برمحهدوآل اوصلوا  می فرستند، زمانی  ه این مل ، تا متداول بود. پهلوی ندز

. بزرگترین ددهن اسالم، خودِقرآن اس  ، صراک نجا ِ خویش را نخواهند یاف 
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 اب چه هااین  تاین  تاب به راستی  بدانند، ه درمشروک به اینکه معتقدانِ به 

لی زود به پایان خواهد رسدد. به خاطر بسپار نودته دد  اس ،آن روز اسالم خد

فرزندم ! فهم  الم اهلل، با تفسدر د ان داران دداد دین، هدچ زمان نخواهد گااد  

 تا تو ،به حقدق  آنچه درقرآن درج دد  اس  پی ببری . 

>< 

 ...    201 خنس

 برای تربد  نشد  اس ، برای فهم معهاهای موجودِدرخلق  آدمِ جاهل، ذهنِ     

متعدد برای پرستش خدایان خود؛ سعی دارد با توجده  پرستشگاهای ، با ایجاد ههدن

 ، دعور درماندة خود را از هرتوضدحی  خالص می  نند .  ردن هرسئوالی

 ههدن وجودِ خاطر به اس ، خلق  راز و رمز از لبریز هودهند، انسانهای ذهن اما

 . ندس   ازآنان ساخته جزسکو ، اری درآنهاس   ه یافته دعورتوسعه

>< 

 ...   200 خن س

فرزندم   این پرسشِ کلیشه ای آدمیان؛ درخصوصِ موجودی به نام خدا و     

 اهلل، یکی از رِقّت انگیزترین صفاتِ ناعالج اوست. 

ودِ نه منِ موج باورِ درخلق ؛ خودِاهلل اس . خدانا و آتائدس  ترین قوی فرزندم!

 و راز.وقتی خودِ اهلل؛ مصرانه سعی دارد رمز هودهندِ سردار ازسئوال و
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به نف  خویش نفی  ند، چگونه ازمنِ انسان  هودهند می خواهد ه  دیگرخدایان را

فق  اورا باور نم. خدایی  ه مدام سعی دارد دریچة قلب مرا برای ورود خود 

دن ا قواناهلل،فق  ب قطعاً فههی به  رام  انسانی من نخواهد داد . گشادتر نهاید،

ومدام سعی دارد آن  نه با رنجهای ناتهامِ منِ انسان دردمند، خود زندگی می  ند،

آن خدایی  ه مدام سعی  درهوش روبه تکامل انسانی من فرونهاید. قواندن را،

چگونه قادر اس  منطق  از پاسخ به هودهندان معاف  ند. دارد؛ وجود خود را

رای اثبا  ب بزرگترین تناقض موجود؛ حضور خویش را درخلق  به اثبا  برساند.

 حضور خود او در مقابل خود اوس  .  خدا،

 خواهند دزته خوبی به دوند، تجهدز دد  تربد  دعوری به انسانها اگر فرزندم !

نه  اام سرگاد  اوهستند، دریک و برآنان، وعناصر در ازآدمها بعضی  ه داد،

 اند،  ورد خ رقم گاد  توسر مراقب  سانی باش  ه در تاب او. سرنود  اجدن

 را تبا  نکند .  تا مبادا سرنود ِ تو

>< 

 ...   202 خن س 

د سئوال آنان لبریز از غرور بعضی ها آنقدر ابله اند  ه ذهن فاق نوة گُلم !        

وههوار   و به آنها اجاز  نهی دهد تا دعارهایشان را به دعور مبدل  نند، اس .

توق  دارند، آن  سانی  ه اجاز  ورود به حریهشان را یافته اند مَدّاح دس  به سدنة 
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، حماقتش را ستایش می کند و عاقل ، به شعور . احمقبی چون چرای آنان بادند

 خویش تربیت دارد .

>< 

 ...   202 خنس

ا . راز ر لی رازی نهان نشده است ،جز خودِ مهملهم  عزیز پدر   پشت هی  مُ      

 جایی جستجو کن که نازی درآن نهان شده باشد.

>< 

 ...     202 خن س

زمان  هی  ؛شمشیری نهان کرده است در قفای خودهرمکتبی که  فرزندم        

 ستد شعورِآدمیان وسعت به خواهی می اگر مجالی به بانوی فهم نخواهد داد.

 وسعت به  اهآنگ کنی. تخلیه اذهانشان در را گزیده ،چند معانی یابی،کافیست

 . خواهی شد  فهیم هایشان داشته

>< 

 ...   202 خن س

 مشروک به اینکه در رودن ههچون روغنی بر چراغِ دعوراس ،   المِ دایسته؛      

ه تو مدان آنچه من می فههم ؛ وآنچ .دوی به تبحری انسانی تجهدز  ردن فتدلة آن،
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سعی  پس ،انسانی یقدن داری اگر به باور می دانی بقدر مویی فاصله وجود دارد،

  ن تا من به بضاع   م خویش ،باور بلندِ ترا یاری دهم .

>< 

 ...    202 خن س

 نیادیب اشکاالت دلیل ، بهز مردمعدة کثیری ا ،درکمال تاسف دوست عزیز       

 نقص خاطرهمین به دچارمشکالت شعوری هستند، افزارهای ذهنیشان، سخت در

ه ب ثمر بی ذهن آنان امری بیهوده و در افزاری نرم هر نصب  که است فنی

 تبارِ ع شما نمی توانید به پیروی ازاستدالالتِ مُتکی به قیاس،ا نظرمی رسد.

 کالمتان را موثق جلوه دهید.کام جویی انسانِ هوشمند از شعورِتربیت شده او،

یی برای اج دراین معناست؛که تحت هی  شرایطی نمی پذیرد،که بعداز مرگ،

د را درآن مکان به سامان او؛ نکرده های خو تدارک دیده شده است،تا او

به نحو  ،مصرف خود ا می تواندد از عهر یک باربه دها توصده می  نم ،ت برساند. 

ان دیگری لکه به هدچ جهب  صحدح انسانی استفاد  نهائدد. ه دیگرنه به این جهان،

ه دها یقدن  ندد  در آن جهان تهام  ندد.بازنخواهددگش .تا نکرد  های خود را 

  ه تاریخِ مصرفتان درههدن  رةزمدن برای ههدشه تهام دد  اس . اِسپِرمی هستدد؛

 اقد اعتبار اس .ف  گویا نهی داندد ه هر استداللی بندادی  ه متکی به قداس بادد،

واهند خ دها باورمندانِ به خدایان ابراهدهی، اعتقاد دارید ه ههة خوب ها به بهش 

) بی آنکه معداری منطقی برای خوب ها و بدها دادته رف ، وههة بدها به جهنم . 

 باددد (
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 تا بمیرم.  اما من خوب خواهم ماند،    

بدون اعتقاد به خدایان ابراهیمی،  بمیرم ؛ بی تردید؛ وچون خوب بمانم و    

در  د اواعمال نیک من ، بدون هی  تردید مرا به بهشتی که شما مدعی وجو

 هستیُ هست؛ هستید خواهد کشاند.

 .دوس  عزیزم ! دعورِ انسانی خود را در فهمِ این معنا قویاً فعال  ندد       

وقتی منِ انسان، بهش  وجهنم این خدایان را تائدد نهی  نم، در این معاملة       

چگونه می تواند  االی ناخواستة  یک طرفه، ه طرف مقابل من خدای توس ،

       را به زوربه من تحهدل نهاید؛ ه دعورِانسانی من به فهم آن  اال قادر ندس . خود

هستی.چندن خدایی  خدایی  ه تو، مدعی عدلِ بدکران اودرهستی هس ، آن هم،

 ودپدشگا  خ در حضورمرا معاملة بامن، در چگونه می تواند با اِعهال ناعادالنة خود

و مرا به معاملة  .توانا و قادر نام داد  اس کدم و توضدح دهد؟ ه خود را دانا و ح

  رضای  من دراین معامله وجود ندارد.آن خدایی  یک طرفه ای اجبار  ند،ک

برای قن تبه استداللی مُ مخلوقی چون مرا، دعورِ نتوانسته اس ،  ه درخلق  خود

ندن حکهی برای تنبده چ چگونه می تواند درهستی تجهدز ند، عدنی خود وجودِ

او،  ر.اگنهایداستوار  در تبی  ه ددادان تاریخ رقم زد  اند مخلوقی هودهند،

 یقدن دارم ؛ ه به خاطرآبروی خود رحهان وقادر وچه وچه وچه هس ، رحدم و

باتوجهی وعاقالنه هودهندانه ای؛ به سخنانم گوش فراخواهد   ه دد  اس ، ندز

   مصرف خودم را به  اریک ب چه خرسندم  ه عهر این بادد، از واگرغدر سپرد.
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خود او، خالق همة من  دوست من  عباد ِ جَبّاری خون آدام تلف نکرد  ام.

خالقی که مخلوقی را به نقصی خلق می کند، چه ادعایی ازآن مخلوق  است.

 می  تواند داشته باشد؟

ادیانِ  اگرهمة کتب باب اخالقِ دینی بسیارمی گوئید. در دوست عزیز   شما    

رت مبانی اخالق را بصو دیدکه این کتب، خواهید را خوانده باشید، ابراهیمی

 ان،خدایشهولناک ودستورات  درخاللِ نوشته ها تکه تکه وگسیخته ازهم،

د را در دیگر احکامِ ش رُورانة خو تامگر مصلحتی گنجانده است، باگزیش ویژه و

 این کتب موجه جلوه دهد .

ب نادید  گرفتنِ جنبه های غدراخالقی  ت با تعصبی غدرعقالنی، با باید چرا      

 باور  ندم ؟ دها بارها به بند  ادیان ابراهدهی، اخالقدا ِ ریا ارانة این  تب را

 اخالقی هستند، ازمتون  ه غدر فرمود  اید؛  ه آن بخش هایی از  تب دینی را

 این سخن مغلطه ای بدش ندس  .دینی خود نار گاادته اید . 

 زهی تصور باطل .

سئوال من از دها این اس  ، مگر دها نهی گوئدد تهامی این نودته ها و تب       

  از طرف خدایی ابدی وازلی به پدامبرانش  نازل دد  اس ؟ دینی، بدون چون چرا،

ونه چگ خدا می داندد،ههان  به عنوان  سی  ه خود را بندة  اگر چندن اس ، دها

 ابدی را  ه او نودته های خدایی را ازبه خودتان اجاز  می دهدد  ه بخش هایی 
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الم اورا   با حافِ بخشهایی از تاب خدایتان، و نادید  بگدرید.داندد  وازلی می

 ؟   نددبه سَالیق دخصی خود، مشهول مرور زمان 

انة احمقانة توام با تعصبِ نوع بشر؛ به پشتو غرور دوست عزیزم  درطول تاریم ،    

تنها ابزاری بوده است که نوع بشر را در فهم حقایق  حیله های متولیان ادیان،

 به غفلت نشانده است .

موجودی زود باور و ساد  لوحی اس  ، ه به  ،تایش می  نیخدایی  ه توس    

خلوق ههة جنایا  ارتکابی م توبه ای ، ه بدشتر برای تحکدم حضوِرخود اوس ،

ی  ه خدای اخالق خود را به استغاثه ای مورد عفو خودقرار می دهد.درحال

 رِ دعو و تح ِ هدچ درایطی ازگنا  هانِ ارتکابی من چشم نهی پودد، مدارِمن،

تح  هدچ درایطی، قادرندستم مرتکب  انسانی مرا،طوری طراحی  رد  اس ، ه

 و موجودا  عالم را نادید  بگدرم .   ،تاحقوق انسانی ههنوعانم را جنایاتی دوم؛

 ه باتَوسّل به مبانی اخالقِ انسانی  مهندسی  رد  اس ؛مرا طوری  خدای من !     

نه درسرود  های  تب  انسانی خویش گرفتارم ودرماند ، دعورِ زندانِدر درخود،

 به مصلحتی تفسدر می دود. واحکام آن خدایی  ه هرزمان، 

 ،که با ساده لوحی احمقانه ای ستایش کنم، من چگونه می توانم خدائی را     

ادیده بار باورمندانش را نز توبه ای تزئین شده است، اعمال جنایت که به تزوی

 وهمة جنایات آنان را به وعدة بهشتی موهوم نادیده بگیرم ؟ ،انگارم
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   ودعور انسانی باقیذهنی  ه خدای تو ادغال  رد  اس ، جایی برای معنوی    

دس ِ  ه ه ب . بداندد ه هدچ راهی برای توقفِ جنایا ِ بشری،نگاادته اس 

 زمدن دکل گرفته اس ، هدچ درمانی  وجود ندارد . در باورمندان خدای تو

ایی ندان مُحَقّق را  به ججزبه توس ِ هوده یقدن  ندد  ه انسانها و رة زمدن،      

 را هدچ گرة ناگشود  ای امروز؛ محتویا   تب ادیان، یقدن  ندد تا برد،نخواهد

 نکرد  اس ، مگر به درد نشاندن آنها. مند بازناقص انسانهای درد ِدعور از

ترام بیشتر مورد اح، مراتب مخترع واکسن جزام را می پرستیدیدشما  اگر       

ه پرستیدن ب قرار می گرفتید تا خدایی که ترا به حیلة بهشتی، مدارجماعت شعور

 .  خود وا داشته است

 آدمخورو توس  متولدان ددادخدایان ابراهدهی به  بداندد ! رُعبی  ه تا امروز،      

آنان را از هرتحلدل وتعقل انسانی بازدادته  ،اد  اس درجانِ انسانها رخنه د خود؛

 اس  . 

دها نهی تواندد ونداموخته اید ؛ تاخدایی را دوس  بدارید ه رُعب های جان      

خدای شما، قداره بندی است ؛که  به نشاطی انسانی مبدل  ند. انسانی دها را

رُق ود قُبی هویتِ خ سوقِ هستی را به توسطِ ا جنّه و فرشته گانِ موهوم وچهار

باجِ حضورِ موهومِ خود را به شنیع ترین شکل ممکن  ، تا ازمنِ انسان،کرده است

 مطالبه نماید .به توسط متولیانش 
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خدایی را دوست  و بروید ،می خواهید خدایی هم داشته باشید اگر         

شریکِ خلقتِ بی همتایِ خود کرده است. نه  انسانی شما را، که کرامتِبدارید

 ، مورد خطاب قرار دهد . من این که شما را به الفاظی چون بندة 

 دندان پاسخی به جز ندارد، سازگای انسانی منطقِ با که عقایدیدوست من       

 تاریم یشعورانِب ابزاری ست،که استداللی، منطق داشتن .گفت نباید هی  ؛ شکن

 کند. می رسوا را

>< 

 ...    202 خن س

عزیزپدر ! تا زمانی  ه آدمها برای ههدشه جسار ِ تَرک خدا را به خود نداد         

وهبتی م حدا  زمدنی، دس  یابند. به معنای حقدقی خود، اند، نخواهند توانس ؛

اگردرتو؛دعورِ شف آن حس تکامل  اس   ه درآن حسی بس قوی وجوددارد.

یابد، هدچ خدایی نهی تواندترا به بندگی خودگرفتار ند.خدا،قوی ترین مُسَکنّی 

اس   ه بادناور ردن خوددرذهن آدمها، ترسهای بی پایان آنان را سر پوش می 

هی  دیکتاتوری  بدون احساس توهم ؛ نمی تواند امنیت خودراتضمین گاارد.

رسایة آن ، می اندیشدتاد به ابزاری دیکتاتور؛به رشدوتعالی نمی اندیشد، کند.

 امنیتِ توهم خود را به حقیقت بنشاند . 

وقتی هنوز  وسوسه گری ، به نام دین ، وجود دارد ، توهی  زمان نخواهی      

 توانست تا خویش را از حقارتی که دچارت کرده اند خالص شوی .
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لی ِو وش تحلده ،بطورقط  ،تهددج و به هدجان  شدد  می دوند ملتی  ه به سادگی

بل بلفطره  قاتالن نابالغان پ ست و را دنیا خرد انسانی خود را به بند شدد  اس .

درلباس سیاست مدارانِ مکار ودروغگو و متولیان  که همه نیز اشغال کرده اند،

شیاد دین اند ،که با هم دستی هم ، نابودی جهان و بشریت را رقم زده اند.گوشه 

 ا در جان خویش فهم کنی .ای اختیارکن تا نجوای انسانیت ر

>< 

 ...   202خن س

ر این د یگران عاد  می دهد،فرزندم ! بهترین ددو  ای  ه ترا به  نترل د         

 رپ مقابلِ سئوالهای مهنوعة آنان سکو   نی.  ه توبادهام  در،معناس 

 به  ه انآن ندارند. هدچ خویش پلدد ندا   شددن پنهان به جز اهدافی  خادگران؛

 رچنتةد ترا خواهند می بخشند؛ می نظم خویش آدمی هوی  به پرخادگری، حدلة

 را آنان جهل قو  آرامش ، هدوالی تا !باش توآرام . نند ذلدل خود، بارِ  اسار 

 احهق پندادتن خودتان اس .  بدان فرزند! ه بهترین  نُترل خشم،  ند. رام

>< 

 ...   202خن س

 ساد  لوحی می  سانی  ه؛ هوش باش  ه هستندبه  فرزندم ؛ نوة عزیزیم!      

هتی را به هدچ قد سرویس دهد.خود آنان را پدش معددن ددة تا تهایال ِ از خواهند!

 رام ِ انساند  به قده  نشاند    ه بهای ترا؛ درمعرض حراج نا سان قرارمد .
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ی م آنان  ه برای معرفی خود بشناسد فرزند، من نهی نویسم تا سی مرا اس .

 م؛خود،گم گشته اند. من چه بادم وچه نباد گانی هستند، ه درباخته خود یسند،نو

 نه فضاه ِ جاهالنِ به قضاو   شدد  دد  را. طلب می  نم، قضاو ِ تاریخ را

چراغ دعورِ  اگر سانی چون تاریخ محک می زند، اثری را درستی و بهاء هر

تنهادرسایة این معنا به  اس ، دل ایراندان دعله ور هزارسال در بعد از ، فردوسی

ه هدچ نهی ب به خِردی بی تَکّلف در تابِ بی ههتایش، معنی نشسته اس ، ه جز

 بزرگ ترین قَپان و ترازوی فهمِ حقایق اس .  تاریخ خود، اندیشدد  اس .

>< 

   ... 221 خن س

ان بارذِل ِ فهمِ ازطبدع  غرق بودند، و رعد و  تا زمانی  ه در فرزندم ! آدمها     

بهترین مونس برای  خدایان، را نهی دناخ . زلزله وستارگان و هکشان ها و

هرچقدر ه دامنة ا تشافا  انسانهای وارسته،  زدودنِ ترسهای آنان بشهارمی رف .

طبدع  و هستی بدشترو پدش تر می رود؛ )مشروک به اینکه نابکاران بگاارند(  از

درهرقدم،  ه  دورها راند  دوند. پدش به خدایان مجبورند ه هرروز، بدشتراز

ه دَ    خدایان ،چار  ای ندارند جز این ،ی نادناخته برانسان گشود  می دودرازها

 راند  دوند . ،قدم به واپس خرد انسانها

>< 
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 ... 220 خنس

فرزندم ! عزیز پدر ! هدچ دینی را نخواهی یاف  ،  ه با اتحادِ ایدئولوژیکی      

بادد .یکی ازبزرگ ترین رموز  انسانها و آدمدان ایجاد نکرد خود ؛ فسادی مدان 

سر سپردگی خصوم  آمدزی خلق  ، در این معناس  ، ه در بدرون ازخود،دین

رانه ترین حدله گ دعورتربد  می نهاید. می  ند، ودردرون خود، سر سپردگی فاقد

 ان امروزبدبختی جه توانی جستجو  نی.در تب ادیان می را سعاد ِ دروغدنِ بشر

 د.، دَمخور دد  انامتولدان دینی  الش دراین اس ، ه سداس  مداران ریا ار،ب

تا قوی ترین انگدز  های به فساد شددن جهان راتدارک ببدنند. اگر ادتهای سدری 

مناب  برای بلعددن هرچه بدشتر نف  و دیگران،روسده و  ،انگلدس ،ناپایرآمریکا 

 ردند.نهی   سوار ا برسرتهدنِ این مل  درماندةهدچ زمان خهدنی ر دیگرملل نبود،

رزمانی د تا بتواند با تهددج دعورِناقصِ ملتی، به پشتوانی رسانه های بدن الهللی،

  بانی غائله ای بس فجد و درخاورمدانه جار بزند. انقالبش را صدور فریاد محدود،

نی ایادی خهددخال  های  الن  وفاجعه آمدز درخاورمدانه و بدن النهرین بشوند.

تاقبایل سنی ماهبِ  ای دد،بهانه برای ترویج ماهبِ تشد ، درعراق وسوریه،

درسایة اتحاد وسرمایه های  الن نفتی خود، ه آنرا  اعراب سنی منطقه، ثروتهند

 ی هابه نام داعش وآدمکش، گروهی آدمخور ندز به رایگان به غربی ها می سپارند،

گلدس ان به توس  نه  ردند. ه ههدن گرو  ندز،انسانها روا به مددان  شتار را،

ارتش سوریه، تامنطقه را به خون وآتش  وآمریکا دکل گرف ، برای مقابله با
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ی برجان تمصدب از آن سوی ندز، قبایل ثروتهند وعربستانِ یِکّه تاز ندز، بکشد.

ا و مسلدهه وقاص هناگفتنی اس .گویی دوبار  سعد ، هانسانهای بی طرف نشاندند

مروز اقربانی مکتب خود  نند. و  تا جان انسانها را ا ازگورتاریخ  بدر دد  اند،ه

و نه  ،، ه چه  ود ان بدگناهی ؛ ه نه از دین می دانندنتدجة آن را می بدنم فرزند

 ی دوند.سالخی م ؛دانه به دس  این قَحبه گان تاریخچه وحش ازسداس  خبر دارند،

،   ه درلباس دین جزخهدنی هندی زادة. ؛ و ریشة ههة این مفسد  ها، سی ندس 

 رد .گورِماهب به در  ازتبارِ هِندیش دردهلی نو، سَر از نادردا ، به  تالفی  شتار

 ردم محهدرضا دا  با ههة نارسایی ها وتلخی هایی  ه درحکومتش وجود داد ،

د. رنجانوآمریکا را ازخود  ) اما نه به اندازة رضا دا  ( ه اروپا دد  بود مقتدری 

 ههدن اقتدار و اپدک، تعددن می  رد در اوتنها سی بود ه قده  نف  خاورمدانه را

، ستفاد  از ضعف فرهنگی مل  ایرانا با تا داد ؛ وا را، او بود ه دول استعهارگر

 ه تکده برماهب ودین داد ، باتوطعه های سداسی واخالل های فرهنگی، 

 سقوطتش را تدارک ببدنند. 

>< 

  ... 222 خن س

 ه دواهدِ علهی درآن جایگا   فرزندم ! ایهان راجایی به مصرف می رسانند،        

ستدالل پای ا دواهدِ علهی، با توسل به احساسا  تهی از وقتی بشود حضور ندارد.

ی هدای  ترا به فهمِ دعورانسان انتظار ندادته باش  ه درچندن مکانی؛  را لنگ  رد،
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ی توانی . تا مرسددن به دَواهد علهی اس  از راح  تر بسی  نند. ه  سبِ ایهان؛ 

با آئدنة دستشویی مُستَراحی  ه در آن دف  مزاج می  خطا ها وگناهان ارتکابد  را،

دان و درف دارد به ارتباطی  ه با مفت   ه این ددو  به مراتب،  نی درمدان بگاار،

 ر جا،ن  الم  ه هترا نصدح  می  نم به ای. مالیان حدله گر دینی دم خوردوی 

 قدن  ن، ه توطعه ای  بس عظدم، برای نابودی ،عبا پودی و رِدا به تنی می بدنی

آتش سوزی سدنها . درحال دکل گرفتن اس  دعورِانسانی تو؛ در آن مکان،

 ه نهی خواستند انقالب رِ س آبادان، یک ترور دس  جهعی از ملتی بود 

ارک دید  دد. نتدجه به قدر  رسددن در ایران تد 22 ه توس  مالیان سال  نند.

اصول  و دین و ماهب، جز این ندس . یقدن دارم  ه ما داول،  تابش را از مبانی

 استخراج  رد  اس  . ابراهدهی دین مداران

>< 

 ...   222 خن س

فرزند عزیزم ! باوری قابل دکستن اس  ، ه در نارش؛ یاوری به نام عقالند        

ز ود ی  ه ا نادی ازعقدة حقار ِ مردان اس  . زن ستدزی، به تخ  نشسته بادد.

 واد  و؛ درخانداس  ، و مدرسدن به اصطالح تربد به توس  متولدان دین و س

  اگرزنان را فق درذهن  ود ان این سرزمدن تزریق می  نند. آموزش و پرورش،

ید ه د خواهی  اری،و به آنها احترام بگا به خاطر اینکه زن هستند دوس  بداری ،

حرم  نهادن به دختران  نخواهند رد . لحظه ای درنگ  دوس  دادتن تو، آنان در
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ق  هوی  مردانه ا  تنها ابزاری اس  ؛ ه ترا با حقد ،و زنان، و مقام دامخ آن

  و عاد . ه ترا، به دناخ ِ هستی؛ هدای  خواهد نهود وباز این .آدنا خواهد رد

 چ زمان در ه هد به یاد بسپار! رستی بدندیشی.به د در مورد ههة امور،تا  ،می  نی

نترل   خود را به دس  هدجانا ِ بدهارگونه نسپاری. ارتباک با زنان ودختران؛

 لکه،بهد رد. فرزندم! زن بَردة تو ندس  عریض خوا برزنان، عرایض ترا، غرایز،

 تا ترا ، درسقوکِ ازایوانِ زندگی درحفاظ  شد .  نَردة توس ،

>< 

 ...    222 خنس

عی س تودة  ثدری هستند ه دوس  ندارند با حقدق   نار بدایند، فرزندم !        

 فهم حقایق انتخاب  نند. وآن جایی از می  نند تزدیک ترین مکان را برای فرار

 ددن به چندن مکانی،آنها برای ههدشه از وارد مگرقلعه ای به نام دین. با ندس ،

ه به دخصی ب د.وتهامی مسئولد  های خودرا؛دونزحه  فکر ردن خالص می

 را از هر زحهتی خالص  نند. خود  نند، تانام متولی خدا برروی زمدن محول می

رای آدم احهق ب  ال  می گاارند. فکر  ردن، ه،چگونه برسردان، مورد حتی در

انتخاب  برای رسددن به مقصد، بدون مقصودی، را رف  تکلدف، نزدیک ترین مسدر

 ه درمقصدی  اهستند ه برای رسددن به مقصودی،.این تنها انسانهمی  ند

 ،گزینندانتظارآنهارا می  شد؛ ددوارترین را  مهکن را برای رسددن به هدف برمی
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تا مبادا خطایی دررسددن به مقصد مرتکب دوند ؛ تا عهر یک بار مصرف خود را 

 تلف نکرد  بادند . 

>< 

 ...    222خن س

دین ، یکی از قوی ترین ایدئولوژی های دیکتاتوری مبتنی بر سرمایه فرزندم !       

،  ه می تواند حهای  گستردة آحادِ ملتی را به حدلة خدا و انبداء و س داری ا

به خاطرههدن جلب حهای   جلب  ند. خود ساخته ، به حفاظ  ازخود  معصومدنِ

مالء عام  ودن؛ درهاس   ه می تواند هر جنایتی را به وضوح در روز رتود  از

 دادب مرتکب دود، بی آنکه دعور سی را به اعهالِ فریبکانة خودزخهی نهاید.

؛ امور اخالقی را  الل ورودنز دادته باش  ه دین،هدچ زمان نهی تواند، بطور

قاصد م مگر اینکه به طورگزینشی ازمدان نودته های  تب خود، ،ارزیابی نهاید

 این فاجعه عزیزپدر! را استخراج نهاید. توجدهی مبتنی بردروسِ اخالق خود

راقب م دعورِ انسانی خود را به نسل قبل خودتان بسپارید. باراس   ه روزی دها؛ 

دعورِحاضرخود، هدچ  َم نکنی تا باعث رضای  بدشعوری دیگران  از باددد، تا

 مبادا باپنهان  ردن حقدق  خود،باعث خرسندی  سی دوی، ه دعور دوید.

به تهسخرگرفته خواهد دد.عزیزپدر! وقتی به فکر ردن عاد  نهودی، انسانی تو، 

 تغددر که،بدان یقدن  ن، ه مدان توودیگران فرقی بس عهدق به وجود آمد  اس .

 ازب درطبدع ، بندادیِ هرماهدتی، هوی ِ اصلی آن ماهد  را دگرگون خواهد رد.
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س پ غدرمهکن اس . گرداندنِ هوی ِ بندادیِ هرپدید  ای به ماهد ِ اولدة خود،

 تا با هوی ِ بندادیِ ماهد ِ خویش به درستی رفتار نی .  بسدارمراقب خودباش،

>< 

 ...     222 خن س

دوس  عزیزم در پاسخ به سئوال دها باید عرض  نم  ه : اگر می خواهدد      

را به تشبده مرحلة سه گانة  و یاداعری تهام گردید ،دها نویسند  ای ماندگار،

مدوة تاک ، هدای  می  نم  ه عبارتند از : در مرحلة نخس  باید  ، ازتکاملی

ه انگور آنگا   ه ب غور  باددد .ودرمرحلة دوم ، باید به انگور رسدد  مبدل دوید،

آن مرحله ، دورة مویز  رسدد  مبدل ددید ، وارد مرحلة سومی خواهدد دد، و

 ان درد سالهای سال، ،وانستدد خود را به مویزی برساندد. اگر تددن دهاس 

ه ن بداندد ه نه غور  را؛ و هرتغددری برجای خواهدد ماند.بدون ؛و ادیبان ادبدا 

 ردگردگونیهتا سالدان سال، بدون  سعی  ندد مویز باددد؛  انگور را، دوامی ندس ،

 ، مورد بهر  برداری قرار گدرید . برتارک د انِ ادبدا 

>< 

 ... 222خن  س

عی عقددة جه یا هرایدئولوژی حا م برتفکرِجهعی، می تواند فرزندم ! دین،     

 را براساس خود وحا هد  جامعه را درجهد  جها  به نف  خویش مصادر   ند.
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 جامعه ای  ه به این سرطانِ غدرقابل مداوا مبتال تک فکری برجامعه تحهدل نهاید.

ه اخالق بسپار:   یاد به گش ، درتباهی ریشة فرهنگ خویش یقدن باید ند.

 ه دروسِ اخالقِ باورِ بی  تاب، به مراتب افضلند برخداباورانی مدارانِ خدا

 تی،ح  نند.خویش را از تب موجودی به نام خدا یا هر اسم دیگری استخراج می

ریبِ ف باورمندانِ  تاب دار هستند.  بسی انسان ترازخدا مداران بی دین ندز،  اخالق

مخور، ه گاهی با َندنِ جهالتی مبتنی براخالق  باورمندان  تابدار را تَبلدغ خدا

خواهندترا مجاب نهایند ه  تابشان، سرلوحة مشق می ازاوراق  تاب دینی خود،

 تاریخ گواهی س  براین امروزمشق اخالق نکرد  اس ، هدچ دینی تا اخالق اس .

اران انسانِ بی گنا  خون هز ابراهدهی  ه برای بقای خود، بخصوص ادیان، مدعا،

بخصوص آنجا ه اعهال رذیالنة خودرابا  روانة خاک  رد  اس . را تا امروز،

 نند. اگرآن خدایی  ه آنها مدعی قدر  او معجزا  پدامبرهایشان ندزتوجده می

را به دانشهندان وبزرگان علم امروز  وجود دارد، فق  برای یک روزخود هستند،

بداورند.آن خدایی  ه متولدان دین  از روزگارش در ارتا به لحظه ای دم نشان بدهد

آنقدرنادان هستند؛ ه یکی ازپدامبرانش به نام موسی با  به توتعلدم می دهند ؛

فِ به بلکه   ،ازهم می دکاف  با پانصد مترعرض، عصایش نه تنها رود ندلی را

 ند.رلجن نشسته رود ندل راهم خشک می  ند تا سه مدلدون طرفدارانش ازآن بگا

در صورتی  ه لشکر فرعون، در ههان  )توجه  ردید سه مدلدون عرض  ردم (

ته به یاد داد زمان به دنبال طرفداران و خود موسی بود  تا آنان را قتل عام  ند.

باش فرزندم ! ه برای گادتن این تعداد آدم از یک داالن باریک چقدر زمان 
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را  به هه با این تعداد جهعد  ، برای گادتن از چندن داالنی الاقل  .الزم اس 

ماههدن ا البسه وگاو و گوسفند وگاری ولوازم دخصی به یک هفته زمان ندازاس .

تواند دخص درماند  ای چون فرعونِ بدس  و چند ساله را ه بازیچة نهی موسی، 

 تا ، به ادارة ههان عصا، نابود نهاید،   اهنان معابدمصری بود   اس  رادس

ه را بکنند.یا آن عدسی   جهاع  اطرافدان فرعون حساب  ارخود  اهنان و بقدة

 نابدنایان را دفا می دهد، قادر معجرا  دیگر می نهاید، و مرد  را زند  می  ند، و

مدان دوازد  تن حَوّاری خود؛ یک نفرخائن را به نام اسخر یوتی ،یا هرنام  نبود  از

لدبش تا به ص ی تسلدم نکند،اورا به لژیونرهای روم دیگری رادناسایی  ند تا

اد طبق نودته های محققانة است جالب اینجاس   ه بداندد ههدن عدسی، نکشند.

حهد آئدن اوستا از مدترا تا مدر تاب  حسن عباسی، بانام مستعار سداوش اوستا،

، این ناصری زاد  را تعلدم یافتة دانشگا  های ایرانی در ردتة پزدکی آن خود

 ند، ومدام با فردتگانِ آن خدا ویا محهد، ه  رة ما  را دقه میدوران می داند . 

هدچ زمان  وبه معراج می رود وبه مههانی خدا خواند  می دود، درتهاس اس ،

نتوانس  توطعه هایی  ه بر علده او تدارک دید  می دد را از قبل پدش بدنی و 

رسه می د محهد پوآن خدا ندز با آن فردتگان  ثدرش، ه مدام درگر خنثی نهاید ،

ازحدله های عایشه وزنان  ویا در این خصوص خبری به محهد نهی رساندند. زدند،

اطرافش و دیگر  سانش سردربداورد؛ ه مدام برعلده رفتارهای محهد توطعه 

دهارش آزرد  خاطربود.  ومدام ازدس  توطعه های زنان  و اطرافدان بی  ردند.می

حهداعالم به م نگ با یهودیان مدینه دربدابان،ویاگم ددن عایشه را دربازگش  ازج
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ازی تواند دعور انسانی ترا به بهراطالعا  سوخته ای می ، یقدن  ن نهاید. فرزندم!

 باخود بکشاند، این مههال ؛ یکی دوتا ندس ،تا ترابه فهم ههةآنان هدای   نم.

دل لک مببه باوری مه مراقب آموخته های  باش ، ه مبادا این آموخته ها درتو ؛

دوند . ههدن االن  ه این مطالب را برای تو می نویسم ، در  لدة  شور هایی  ه 

 از بنگالدش گرفته تا چدن و ،از نود گرو  تروریستی وجود دارد مسلهان بدش

 تونس و ندجریه و اما ن دیگرِ مسلهان نشدن ، ه به نام گرو  های جهادی در ار

ها دامل : طالبان ، القاعد  ؛ داعش ،اخوان ترور انسانها هستند. ه عهد  ترین آن

دش ج صحابه، ؛سپا  قدس پاسداران جههوری اسالمی ایران حزب اهلل، الهسلهدن،

 ه  اردان جزتخریب وغار  و شتاروتجاوزبه زنان ودختران  العدل، بو وهارام.

شتار نه تنها  قدم هم جلوترهستند، اینکه، داعشی های چند جالب تر هدچ ندس .

بخش وسدعی ازعراق وسوریه مرتکب می دوند، بلکه خرید وفرش  در ی راوسدع

دختران و زنان به اسار  گرفته را ندزدرس  مثل زمان محهد ، به اجرا می گاارند. 

برو فرزندم بر روی یک بلندی بایس   و  . ندز و غالم خرید وفروش می  نند و

ولی آن خدا بر روی  با صدای بلند، دهاد  بد   ه محهد رسول خداس .و علی،

 زمدن اس . تا جان  را از دس  این آدم  شان حرفه ای و مکار، نجا  بدهی. 

>< 
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فرزندم ! این احهقانه ترین حال  مهکن اس   ه ما محهد  را، به عنوان       

درم  مردی  ه .القی تهامی تاریخ بشری منظور ندمالگویی برای مالحظا  اخ

ن  و و زنا اعهالِ بشری را؛ در مدینه باپنا  دهندگان خود به انجام رساند.آورترین 

 ایندختران جوانِ  زیادی را در سن  هول  برای  هم آغودی خود انتخاب  رد. 

 درم آوراس   ه آدمها حاضر ندستند ددوة خلق  حاضرخود را بدون حضور

رایی ن یک قدر  ماوومستعداین معناندستند ه بدو. قراردهند خدایی مورد تائدد

 هدچ دواهد خدا باورمندان، درخودفهم  نند. توان تکامل دعورِ، الزمه راندزمی

مستدلی برای پشتدبانی ادعای ذهنی خود نهی توانند ارائه دهند؛  ه به استداللی 

ساسِ امنطقی مردود دناخته نشود . فرزندم ! حکومتی  ه مبانی ارزش افراد را بر 

 هدچ زمان نهی تواند نخبه گان جامعة خودراش می  ند، باورهای آنان گزین

متهر ز ند. با تنها موجوداتی  ه نهی تواندد زندگی مساله  آمدزی دادته باددد، 

آدمهای بی دهاری هستند ه با تکده برباورهای بی پایه واساس  حشرا  هستند.

ه آن بمرتکب می دوند، ه حشرا  بطورغریزی مکرراً  ههان رفتارهایی را خود،

تی بدبخ  مل هدچ زمان فریب مُبَلّغ را نهی خورد. اعهال خدز می زنند. فردمحقق،

دعورانسانی خود را به حراج نهاد   باورهای غدرعقالنی وماهبی،  ه به خاطر

 سانم از تبریز دنددم  ه در هال تاسف از رفتار  خبر موثقی از امروز اس .

سر زد  اس  در حدرتم  ه این آدمها تا  جا می توانند  مسئولدن حکومتی درتبریز
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 در در حهاق  ناتهام خودغوطه وربادند. دختر بچه ای دوازد  ساله،به نام مهناز

لدل بدهاری ناعالجی فو   رد  در بدهارستانی به د0222مورخة بدس  ونه مهرسال 

 ورستان؛ن گ رد  اس .مسئوال. ه  سان او، از فرقه یا دین بهایی پدروی میاس 

قبرستان ازدفن این طفل معصوم در اتفاق مسئولدن دهرتبریز، با فهم این مطلب،  به

 ودر نهای  والدین این  ودک درماند  مجبور دد  اند، دهرجلوگبری  رد  اند.

 دد  اند او را به خارج از مجبور به خانه بازگردانند ودرنهای  اجبار، طفل مرد  را

هایی ها را دفن  نند.گویا گورستان ب و ببرند ای اطراف دهربه بدابانه دهر تبریز و

وقا  را ادرف مخل به توس  مسئولدن افراطی اهلل پرس   ه خود ندزدرتبریز

های پرا ند  دربدان وجناز  های بهائدان درماند ، بطور تخریب دد  اس . دانندمی

ان درواین درسی اس   ه محهد به پ دفن می گدرند. مجوز اطراف دهرتبریز

ه زنانشان حتی ب بکنند. چه می توانند  ه با غدرخودیها هر خودسفارش  رد  اس .

او، ویارانش درجنگهای مدینه بایهویان  چنانکه خود ودخترانشان تجاوز نند.

ملل دیگرتح  تصرف خود اعهال  هم یارانش با ازمحهد وبعد ثروتهند ردند.

هدچ سال تجاوز نکرد  اس .  22از  بجز یک زن، سن مابقی زنان محهدنهودند. 

  مقصدِ مقصود هدای   ند. تواند ترا به سرمکن  ه دین می زمان باور

خلق می  عنصری تو این معناست که از در کند،تو می دین تنهاکاری که با      

والنگاه دیگران را جحریم خصوصی ؛ می توانی توکه  ؛مجاب نماید را تو تا ،کند

ت انسانی در جانِ یاحساس گناه هی  کنی، بی آن کهمتامع امیال خویش 

 .شود باور
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 ...   221خن س

با پنهان  ردن هوی  دعورِ  ،دخصد  های طالبِ تائددِ اطرافدانعزیز پدر !      

 راضی نگه دارند. سعی دارند ذوق دیگران را درارتباک با خود دخصی خود،

وی ازگم گشتگی هوی  معن نشانولگردی و وابستگی های عاطفی به این و آن؛ 

 .آدمی اس 

انسان بالغ، حریم بلوغ خود را حراج این وآن نمی کند تا تائید دیگران را جلب 

فهیم ت امری ناممکن است، نماید.همانطور که مخدوش کردن شعورِانسان فهیم،

 حماقتی بیش نیست.  ؛ور استشعوربه کسی که ذاتا  فاقد شع

>< 

 ...  220 خن س

ه میوة جهل ب محصولی جز فرزندم   درگلدانی که نهالِ حماقت بکارند،     

را باور  و یا یک متولی دینی کسی که سخن یک سیاست مدار بارنخواهد نشاند.

ان )صف ِ موجودِ بدشعور را ندز قبال برایت یا احمق است، و یا بی شعور . کند،می

 تعریف  رد  ام (

>< 
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ه ب دوس  عزیزم ! آدمی اگر به پِلّة حدر  صعود نکند، هدچ زمان نهی تواند       

باورهایی  ه درآدمها ادته دد  اس   ه ههة آن باور ندز به  مقام انسانی برسد.

تا دهایِ صاحب دعور، بتواندد خودتان رادر اسه  اجاز  نهی دهند یقدن نشسته اند،

به  ،رزنیبه قدرِ ا اگر انسانی دس  یابدد.تا به مقام  ببرید فرو حدر ِ فهم، ای از

 و برتو بازخواهد دد. یقدن  ن، ه دروازة حدر  و دعور، ؛باورهای  دک  نی

و هستی ومعانی ومتعلقا  ودادته های هستی؛آن ندس   ه  خواهی دید ه دندا

ا فرو درتَصَوّر  ده مشتی  الش، به عنوان متولی دین ومحقق به اصطالح علهی،

  تا عهقِ دفافد خویش عبور می دهد؛ عشق ! غربالی اس   ه ما را از ریخته اند،

. ههة آنان  ه خدای دروغدن را در بدرون از خود خویش را  شف  ندم نه یک

ی نهی  نند مگراین  ه درتربد ِ دعورانسان از این غربال عبور جانی پرنخاله دارند

فههی به طعم عشق را  موجودِ بدشعور ههتی به  هال دادته بادند . خویش؛

درخویش قفل  را ما تعهدی اس   ه ههة وجود ندس . ه عشق درنهای ِ معنا؛

ن مگراخالق،  ه باید در جان انسانی خودتتا  ندو لدد این قفل چدزی ندس ،می

 به فهمِ حقدق  آن نائل دوی . 

 عاشق، دهنده است؛ نه گیرنده. 

 نمی ستاند.  عاشق می سرارد،
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ام حسی  ه عد  ای به ن.  اخالق اس   ه باید به آن رسدد  باددداین ههان  لدد 

زمعشوق ا دکس  غروردان اس . عادق بسی پدشروتر عشق در تصورخود دارند،

 لکه؛ب معشوق، دعوری به عادق ندارد.اما عادق ،نه تنها معشوق رامی دناسد اس .

 ه تراشقی  زمان  ه توانستی به معنای آن ع به فهم عشق خودندزواقف اس . هر

  ه تو را چه داد  ام. آن زمان خواهی دانس ، نایل دوی،   گفتم

>< 

 ...   222خن س

دارای ظرفیتی  درهرمنصب ومقام ودرجه وشرایط؛ همة آدمها،  فرزنددلبندم،

 دن آن منافع،برآورده نش با هستند،که قویا  مبتنی بر منافع شخصی وعاطفی خود

ه ب عتنایی،وگاه این بی ا تومبتالمی شوند؛  با به بی اعتنایی اخالقی در ارتباط

 .خویش می رانند از وترا ، بروزمی کندوقیح ترین شکل ممکن درجان آنها

  ه سَمّ وقاحتشان رادر جان انسانی خودبه آدمها نزدیک نشوی آنقدر مراقب باش؛

درمعرض این سَمّ مهلک قرار  بزرگ، متاسفانه بارها احساس  نی، ه این پدر

 ار عزیز اماتو برد. معر ه بدر از به حدله ای جانِ ناتوانش را بار؛ هر و ،گرف 

را قربانی  دخو مبادا عبرتی برای خود نی تا  نم، تا تجربة تلخ مرا،نصدح  می

ندانم  اری خویش نهایی. ه اگر به ظرفد  حقدقی انسانها واقف دوی آرامش 

ه   در نارِ تن فرودی بادد؛این آرامش  ولو در نارآنان تضهدن خواهداس . تو؛

ه   خاطر  ای ترامی گویم.  ند.درتصاحب تنش سدرمی ههوار  چشهانی وقدح،

ها. بانویی وتن زمانی  ه بسدارجوان بودم، از ظرفد ِ بلندِ انسانی سخن می گوید.
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  سال با پانزددانشگا  دید  بود. وای دناختم، ه اهل مطالعه ه واسطهب روسپی را

آن  یکی  ه مشتریان من دوگروهند. گف ، روزی مران من و او. اختالف سن مدا

ه ودستة دیگر ه بسدار م هستند، ازآن ب .ته، ه با پول به سراغ من می آینددس

تنِ  بی آنکه  نند؛ در نارمن احساس آرامشی انسانی می ه  سراغِ من می آیند؛

ه ب گرو  دوم را وگف ، من این و تو جوان! یکی ازآنها هستی. مرا لهس نهایند. 

 م ،م  ه گاهی آنان را با تهام وجودانوعهدقا ددفتة آن ،بسدار دوس  دارم حقدق ،

درآغوش انسانی خود فرو ببرم. ه مرا بامن می خواهند نه بی من. فرزندم ! این 

رزندم ف بی محترم  بشهاری.، تا تو، حریم انسانها را درهرمنصمال ی بادد برای تو

! دغل فاحشگی زنان، تنها د انی اس   ه مردان آنرا مخلصانه، با تهام توان 

 حهای  می  نند. 

>< 

 ...   222خن س

رَدّ پای ههوار   بلفطرة  مادر زاد  اس ،  ه  قاتلِ  طبدع ، یک!  فرزندم       

 جنایاتش را در جای جای طبدع  بر جای می گزارد ؛ تا تو بفههی  ه اهریهنی 

ل به ندروی  با توس ؛ متولدان ادیانو  ،پدامبرانخونخوار و جَباّر ههدشه در پی توس . 

طول زمان مناف  سردار نادی ازسروری خود را چندن قاتلی مستعد؛ توانسته اند در

به جان آدمدان تحهدل نهایند. این جهاع  ؛ مدام سعی دارند از واژة خدا باوری 
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  ین غولا  ، با گرفتار ددن در دامِتدارک ببدنند؛ تا توناک برای تو خود، غولی هول

 . بی حد و حصر آنان را مهدا  نی  مناف   ، وجودابر 

 پدرم مُرد، 

 و پدر بزرگم ، و پدرِ پدر بزرگم،

 پدرِبزرگم، و پدرِ پدرِ

 وجده هایم،  

 در جهلی که خود بدان باور نداشتند . -همه مُردند 

 ین گیرا گیر فرا گیر مُردنها ،اما خدا تنها چیزی که در ا

 به آنها آموخت ، کرنش و پرستیدن خودش بود .

ان در چن ؛غول نامرییبرتا ما، از این ا  ؛تحمیل می کنند به ما از کودکی       

  هراس باشیم، تا هی  زمان نتوانیم از آفرینش او س ر در بیاویم.  و سعی دارند

در ا مبادا تشکل ممکن از جامعه بشری طرد کنند؛ به کثیف ترین  را  بیخدایان

مومنان،  تمامی تالش خود را  معطوف . ی حاصل شودسرشار آنان اخالل منافعِ

ریری معرفی نمایند، که این امر کرده اند؛ تا افرادِ خدا ناباور؛ را موجوداتِ ش 

که  ،سعی دارند جامعه بشری را به فساد بکشند؛ تا همگان، آن غولِ هولناک را

 ند. کننانکار حکیم و مهربان است را، هم بخشنده و هم مهربان و هم دانا وهم 

فرزندم   اعتقادات دینی به اهلل و خدا، یعنی این که ؛ آدمها بقدری  بی بهره       

تحلیلی سالم و علمی در خلقت خود هستند که  قادر نیستند، کل این  شعورِ از
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، دنسانی خود ادراک و تحلیل کنند، اما قادرآفرینش عجاب انگیز را در فهم ان

خالق کل این هستی وآفرینش را طوری فهم و شناسایی و تعریف و تفسیر کنند، 

 ،همین جماعت قرار دهند، اما خود پرستش موردتا مرز جنون، تا بتوانند او را 

هستند  ذلیلی موجوداتِ  آدم هادر بیاورند.  سر ؛چرایی خلقت او از اندنتوانسته

ر فهم داما ، نداهکسب کردتبحری عجیب  ،عظمت آن ی بهکُلیّت  که در فهم

متولیان ادیان، هی  زمان  گل مانده اند.درری جزئیات آن کُلیّت، همچون خ 

 لِ این غو امور ،های سردرگم توسل به مغلطه وسفسطه جز با نمی توانند؛

  نامریی را توجیه کنند. هولناکِ

 تاب جلد صدبدش از هف    ،ارتباک با اهلل ابن عربی در  به نامفرزندم !  سی      

او ندز چنان القابی به این  و نویسندگان بعدِ و جزو  از خود بر جای نهاد  اس .

 این آدم در  اعطاء فرمودند  ه باورش نامهکن اس .  ؛او و  سانِ  الفاظ چرانِ

در مکانی  سال قبل (  211) یعنی هجری 221مورخة دودنبه دوم ما  رمضان سال 

از  وف، ومعربه حاتم طایی   ه از طرف پدر،  به نام مرسده به دندا آمد  اس ؛

در طول  این جهاع  الفاظ چران،  طرف مادر، به مسلم خوالنی منسوب اس . 

 و مُدیران خِرد این مردم درماند ؛  برای فهم حقایق هستی ؛ مُدبّران  تاریخ دد  اند

  گردد،علم عالهان جهان به روزتر می قدر دعور وهر چه  . بدس  و یکم در قرن

 نامتحهل می دود.«  یخ تر»بوزتر   ،حا هان ومدرسدن مهلک ِ  من و تو دعور

 خود را . ا محتهل بودنش یقدنا نامحتهل اس ، یک محتهل اس . امبودن خدا

 ،  َهر  به خِالص  ردن  گرفته اس  . خالص  ن ، ه خدا

>< 
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مندی خردمندان را محقق، و فدلسوفان طالب ای  خدایی  ه نهی تواند رض        

 ،اخادگری دین به ناخودیه پر .زمان محکوم به فناس خود را فراهم نهاید در طول 

استدالل گران از خود بروز می دهد.   ه در مقابلِ قواعد اوس نادی از ضعف 

  محتاج پرخادگری به ناقِدانِ خود نهی دود. ، هدچ دعور مدارِ مستدلی

رای فرار بسعی دارند  ،در قرن بیست و یکم  ادیانمذاهب مختلف  رانِگدبنیا     

جدیدی ازمغلطه های نو، خود را  ، با طرحِعالمان علم منطقیه های لّدِا  از ارائة 

 . بکشندمصونیت عالم،  به   مقابل مخاطباندر

درهای رنگ توسل به تفسبه  ه قابلد  تحلدل ندادته بادد، جز هر نظریه ایی       

رنگ چار  ای برای بقای خود نخواهد داد . دین مداران باورمند، در طول 

 .تاریخ؛ جز به سفسطه های عوام فریبانه نتوانسته اند بقای خود را به روز  نند

  که دین مداران را خشنود می کند. قوی ترین ابزاری است  سفسطه؛

دوس  من هر زمان  ه نظام فخدهة جههوری اسالمی ایران توانس ؛ مخارج     

جدا  ند، داید روزگار دول ؛  خلِبه امور ماهب را؛ از دَ  و بودجة مالی مربوک

 . روی خوش نشان دهدمنطقی  یبه سامان ؛این مهلک 

>< 
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 ...  222 خنس

دوس  خوبم !  برای احهق ددن را  های زیادی وجود دارد. بهتر اس            

ر ی خواستی باز حهاق  انتخاب  نی، تا اگر روزهودهند ترین را  را برای ابر

گردی زیادی پشدهان نشد  بادی. دوس  عزیزم !  امپدوترها ، با تهام عظهتشان 

ه اجرا می گاارند، ههدن بدون چون و چرا، هر دستوری را تح  هر درایطی ب

اطاع  بی چون چرای آنهاس ،  ه مدام آنها را به ویروس و  ِرم ها، مبتال می 

 ند، مراقب باش، تا دعور انساند  را ههچون سخ  افزار های  امپدوترها به 

 اطاعتی بی چون چرا در اختدار باور های  قرار ندهی . 

که با دارا بودن حافظة قوی برای منحطی هستند  موجوداتِ هوشمندِ ،آدمها      

ند هستند که شعور هوشم باورهایی آلودة  ؛بقا در سخت ترین  شرایط  تنازعِ

پزدکی  ه قادر اس  با تدغ جراحی با ظریف ترین   آنان را زیر سئوال می برد.

نحطی مو ،باور نکردنی به طرزِ  .را جراحی و مداوا نهایدو مغزی هکن قلبی دکل م

جد  و ، سر بر سصلوا  بر محهد وآل محهد وگرفتن وضو برای نهازبا فرستادن 

 ه هدچ تعریف علهی برای آن ندارد. اما برای ،و دعا می خواند مهر می گاارد

قلبی  ه دکافته اس  ساع  ها سخن برای گفتن دارد. این آلودگی هولناک 

انسان  کی رفتار مهکنطریق  یکی از منح  ترین در اوج و حضدض ،نهفته  دعورِ

 جهان عدنی اس .  ازدر درک ماهد  خویش 
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 ...  222سخن

برای  متولدان  ادیان؛ فق   دو امر حائز اههد  اسوو ، یکی  دوسوو  عزیزم !       

خدا ،  ه د انِ  سووب آنان اسوو  ، و دیگری ؛ آل  تناسوولی دووان ؛  ه ههدشووه 

خبردار بهاند. من و دوها وسودله ای هستدم  ه باید عنداالقتضاء قربانی مطام  این 

 جهاع  گردیم . 

راره های جهنم را به جان می خ رم؛ ت       ر بهشععت اینان در امان من شعع  ا ازشعع 

  . باشم

دوسوو  عزیزم!  وقتی توانسووتدم دوورار  های جهنم را به جان بخریم ؛ از دوور       

بهشو ِ این بهش  فرودان  الش؛ خالص خواهدم دد. اما دریغ؛  ه تعالدِم طعِم  

برای  یآل  تناسولی چنان ما را در فریب خود گرفتار  رد  اس   ه خود به آلت

 . دین مبدل دد  ایممتولدان 

دین مهلک ترین، و قوی ترین س مّی است که   تا امروز بشر، به کشف آن         

تا با نوشعیدن آن، شعور انسانی خود را مسموم کند . که خ ر  نایل آمده اسعت،

 . توان کرداز یونچه ای آرام نمی  یپوزه گان را ؛ جز  به آخور
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ن  هول ، حتی       ک  وچک از خدای اینان   من در این سوووِ ک سوووُ یک سوووُ

 نلش بکشد. اما  متولدان  اوباش ههدندیدم،  ه مرا  به خاطر نفی  وجودش  به چا

مرا با  قَهه  چدزی  نهاند  اسوو   ه دل و رود  های به مقتضووای تعالدهان،   ا؛خد

. مرک  ُرنش نهی  ن؛  ه چرا اهلل آنان را  بدون  قدد و دووَ هایشووان بدرون  بریزند

هستی این اهلل چهار سوق  ، اس  ندرسو  مثل  خودداهم این جهاع    ای خد

 را؛  ه واق  در، تا یکی از محله های این چهار سوق را بسته اس  و هکشوان ها

تا  ،هوی   ندنوچه هایش  ترور  توس  ؛ به  م دارد رازمدن نا و منظومة دوهسوی

 او ر مقابلدمدام باجی به نام  پرستش،   تا با پرداخ تفهدم  نهاید،   من انسوان  به

  رُنش نهایم .  

دوسووو  بزرگوارم!  هدف نهایی  لا   از  زندگی را،  فق   در لبخندِ یک       

مونسِ ایهن، می توان تامدن نهود. و اال هدچ مقصوووودی، نه  برای آمدنهان وجود 

وقتی توانسووتی در  . برای  رفتنهان می توان  معنا  رددارد ، و نه  هدچ  مقصوودی  

 هاین  رة بسوودار محدود،  معنوی  جان  را به  لبخندی عاد  دهی، یقدن دادووت

       برای خودتان معنا بخشدد  ائدد.  االاقل زندگدتان ر باددد،  ه

>< 

 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


362 

 

 ...  222سخن 

می  اعالمدوست عزیزم   وقتی این جماعت منفور،گوشت حیوانی را نجس     

 کنند، یقین کنید که استخوانش بسیار ارزشمند است. 

ای برای   وّ وقتی بشوود داخ  رگدنی درماند  را؛ به فتوانی ههدن ُمَخّنثان دین، قُ 

ناب این ج باء امام جهعة دوهرتان نباددد. قوة دوها چندان نگران   تلقی  رد. باء 

ان ههوار  به رسووم مبار شو « در » ه   دب هسوتند،وبقدری م امام جهعة محترم، 

 در مقابل ههة بانوان خبر دار ایستاد  اس  .  ؛ ادب

 اسالم ج حُو نگران سکون  دائم  فرزندانتان،  و باددد  دها نگران خودتان      

را  پر خواهند  رد.   دووهرتان   علهدة حوزة  ؛به  ف نِشووتر  هایی؛  ه  عنقریب،

دها ؛ ههانقدر برای من مهم اس ؛ نگران  این مقوله ها بادودد. خوبی امام جهعة 

این جهاع  مفتخورِ انگل،   . ه لدسوووددن ماتح  گاوی ماد   توسووو  گاوی نر

رد    ایبهانه ندارند؛  خدا را  انسانها یاری به  دعوری جهاعتی هستند،  ه چون 

 تخلده  نند. زنبدل خدا  در ، به بهانة یاری به خدا را های خودچپاول تا اند،

>< 

 ...   222خن  س

لکه، گیری تربیت نمی کنند، بن، گوش را برای یاددر فرهنگ جماعتِ اصفها     

 گوش را برای پاسم دادن سریع تربیت کرده اند.
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برای همین عموم ملت اصفهان؛ از سوادی پایدار در امور بهرة کافی نبرده اند. 

م می کنند یجماعت اصفهانی، دانسته هایشان را همواره بر اساس حوائج شان تنظ

نه اینکه حوائج شان را بر روال دانسته هایشان نظم دهند. خطر ارتباط با بخش 

 .گ معامله گرانه درتربیت آنها استوسیعی از این جماعت، ناشی از همین فرهن

گویشی را به ضرب چهاق می از زمان صفویان،، برای معدش  خودملتی  ه 

 مل  مختل ؛  تبریزبه باد خواهد داد.  در طول زمان قوام فرهنگی خود را  پایرد؛

هر لفظی را  ه برای گاراندن امورا  خود مفدد تشخدص دهند؛ جه   و اصفهان،

ارتباک با حا هان و دستگا  های دیوانی پدشه مکالها  خود می  نند. اصفهانی 

و آن آنرا لهجة ددرین   ننددی خود را با لهجة تر ی ادغام میها، لهجة  یز

 با گویش تر ییزی ها، زبان آذری پهلوی خود را ی خوانند. و تبراصفهانی م

 .ا می گاارند فرهنگ غنی زبان تر یآناتولی وتاتاری منطبق می نهاید. و نامش ر

><  

 ...   221خن س

در میان خدایان؛ هی  خدایی را سراغ ندارم که سفیهی را ؛ به نعمتی صواب، 

جایی قسمت می کنند که ثغوری داشته درمانی به ثواب کرده باشد. شعور را 

به دنبال  . آنان کهیست که تا ثغوبی بر او متصور گشتباشد. خدا را ثغوری ن

 ثغوب خدایند؛ در فهم خویش بسی به نادانی نشسته اند .

>< 
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و  بربه ج یکی از بد بختی های مل  ایران در این اس  ؛  ه فرزندان خود را        

  ردن بانهِاین دو زو فارسی، تربد  می  نند. انگلدسی ودو زبان بی سواد  به ؛زور

؛ به نوعی برای آنان تشخص محسوب می دود. در صورتی  ه  فرزندانشان

 ودک؛ نه تنها از فرهنگ و ادب زبانِ مادری خود درس الزم نداموخته اس ، 

به علم  د  بهر  ای ه طوطی وار به سخن با آن آموزش دی ندز بلکه از زبان بدگانه

 نخواهد برد. 

>< 

 ... 222سخن  

خدلی آسانتر اس  تا  ، اخالل در وحد  ملی،  مدان قوم عوام بی علم و معرف     

مدان قوم تربد  دد .  حکام تک فکر را به فهم این دعور ا هل سعادتی ندس ؛  

 اند.می نش  هد  آنان را به ویرانیههدن بدشعوری در آنها؛ در طول زمان؛ نظام حا

>< 

 ... 222سخن 

در قفس فتادگان را جز به دانه ای تسلی نهی توان داد. آنان پرواز را ز خاطر      

دان این مبرد  اند . فقرا برای تسلی محتاج ددونند؛ و اغندا برای تسلی محتاج قهقه، 

ن ونشاد ه در قهقه ای به ددون نشسته حدرانند؛  ه نه بر ددو، قشری نهان دد  اس  
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دان سروری، بی مقصود آمد  اند، تا بی مقصد دعوری اس ؛ و نه بر قهقه ها

 بروند. 

>< 

 ... 222سخن 

وقتی دها دین مداران ابراهدهی  ه در زمدن استقرار یافته اید؛ نهی تواندد به     

در زُهدان مبار شان پرورش داد  اند حرم  حوریان حقدقی زمدنی   ه دهایان را 

، چگونه خواهدد توانس  با حوریانِ بهشتی  ه در آسهانها به دها وعد  داد    ندد

اند از سر لطف نظر  ندد. یا یک جای دها؛ و یا یک جای دین دها، سخ  لنگ 

 اعتقادا  دها معنایی ندارد .  در مکتبِ ؛می زند. و یا اصال  لنگی

>< 

  ... 222سخن 

درد آورترین جهل نوع بشر در این معنا خالصه دد  اس ،  ه آدم ها قبل این      

 ه به رضای  انسانی خویش دعوری دادته بادند،  مدام تالش دارند تا رضای  

خدایی را فراهم  نند  ه هدچ تعریفِ محکهه پسندِ درستی از ماهد  چندن 

ز ا ،دداد های ندم بندِ مفسرینِه لّدِاَ .ذلدل خویش ندارند در ذهنِ ی نامریموجود

ر د  دعورِ ح و اسالم ، برای قان   ردنِددر ادیانی چون یهود و مس ،زبان خدایان

هار پایان چ ؛ پالنِانسانی من . دعورِ؛  فای  می  نداین ادیان پدروانِ اسار  ماندة 
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ی مرا ندکو  انسا ؛ مستدل   ای دعورِرّبه ذَ  ؛ندس . اگر می خواهند مرا قان  سازند

 .به حال خویش رها نند

>< 

 ... 222سخن 

 حبت درو نمی کند. مُ  در صادقت،هی  زارعی به ق 

>< 

 ... 222سخن 

. در سرزمدنی  ه   بندی دد، حهاق  دکوفا خواهد ددوقتی  ه دعور جدر 

ها؛  فَ.  و جدرة سُهدچ ندس  دالقحهاق  را بر صدر می نشانند، اجر ِ عقال،  جز 

در  ،ر اندودان.  رذال  زَ گان،  مدلی به غدر  نشان نهی دهدمسندِ  بزرجز به غصب 

فرو رفته  ی تلخسکوتدر مسلح آن؛ ز ترس اوبادانا ،شسرزمدنی  ه الیقان صبور

 پرورش حهاق  به منتهی علده خود خواهد رسدد .  ؛ اند

>< 

 ... 222سخن 

ق  در یی به نام حهادوس  عزیزم ! صداغ  یا قالب بندی  الم، ههدشه پستو       

 ُنج حداکِ خویش بنایی  رد  اس ؛ تا ما را برای پنهان ددن از تعهداتی  ه سپرد  
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س  طعم دلپایر   ه هدچ صباغ و دروغ پردازی ؛ قادر ند ایم،  در امان نگا  دارد.

را  حهاق خوش به سعاد  آنانی  ه ههدشه می توانند مچِ  .صداق  را فهم  ند

   النِ دعور عبور  رد  بادند.اد از اینکه؛بگدرند؛ مشروک به 

را  مت بقار مراقب خودتان باشید دوست عزیزم، که انگل ها هی  زمان حُ       

 نگه نمی دارند. 

ه هستی ولین بار شایع کرد کلعنت هستی بر کسی که برای ا  زیزم دوست ع      

خدایی که نمی . آن هم بی همتاقادر و توانا وهم را خدایی آفریده است که 

لند ب دها  با  رام ِ  .به لعنت سگ نمی ارزد. ؛تواند حافظ مخلوق خود باشد

به   ،مان برای حل مشکلیزهه   ندد. هدچ  هایتان،  تان ؛ در درمانِ سختیتِلقَخِ

 د خواهدد دد .صّ رَتَخدا متوسل نشوید،  ه مَ

ت ماتح کردنِ ؛ به نقره داغرج کردنِ سکوتشموخته است تا با خ خدا آ       

 به طبابت هی  خدایی دل خوش مباش، که تیغِ  راند.ار بگذپیروانش روزگ

 عورِ ش پزشک.  خدا، نداردفهمی به غیر   نسانها،خدایان جز به سالخی جگرِ ا

من  اسالم رویدوست عزیزم     انسان. منِ شعورِ نه طبیبِ گان است، گوساله

در آن  ه حقوق بشری  مکتب  لبیک بگویم.نشسته است؛ تا مرا وادار کند به اهلل او 

ا ی  ه مدام پدروان خویش رالله. عناس ، خدایش را چه تعریفی توانی  ردبی م

جودا  دیگر موبه صدد غدر خودی ها تشویق می  ند، دعوری به  رام ، خلق ِ 

نخواهد داد . اگر توانستدد! بروید و روزگارتان را در جایی طی  ندد.  ه از اهلل 

 و پدروان او، درآن مکان خبری نبادد. 
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>< 

222 ... 

سخن ادیان و متولیان کالّش و شیادِ آنان، با ایجادِ دُکانهای رنگ رنگ ؛ و نشستن 

ر کوچه ای حقیدر سیارة حقیری چون زمین، و در نقطه ای و شهری و دیه ای و 

تر، و ک رری حقارت بارتر،  مدعی هستندکه اموراتِ آن خالقِ بیکرانی ها را ، از 

گزندِ  اشرارِ  زمینی محافظت می کنند.  و با ایجادِ شرکت های چند ملیتی خود، 

 در این سیارة حقیر، با به چالش کشیدن دیگر شرکت های مشابهِ خدا فروش،

ر شُرکای هم مسلک خود، ثروت های کالنی را سعی دارند  با اخته کردن دیگ

با ساختن خدایان به جیب بزنند. دردآورتر اینکه: این متولیان شیاد؛ چنانچه از 

، با اِعمالِ خشونت های پسندِ پیروان خود به عجز درمانندسوال های، محکمه 

 غیر اخالقی، در تثبیت س روری خود، ترورهای هولناکی را تدارک می بینند.

دن حقدقی خدا، بدشتر به تعالدم ادیان ساخته و پرداختة ذهن این متولدان دداد گم د

مربوک اس . و هویدا ددن خدا،  بدشتر به صندوق های سازمانهای خدر  ایی  ه 

مدام خدا را جار می زنند تا آدمها را به نف  خود لخ   نند.  هر جا بوی اسکناس 

فِ خدا در زمدن، در آن اما ن متبر ه، ازآن مکان به مشام می رسد، وارثان مُکّل

مدام به بهانه های ترویخ اخالق،  با حضورِ دائهی خود؛ پرسه می زنند، تا جهاع  

 را در طول زمان،  به بی اخالقی تعلدم دهند. 

خوب توجه دادته باددد،  ه ترس از مُردن، خدا خوردن را در جان آدمدان      

تبا   رد  اس .  من؛ در حدرتم،  ه چرا خورا ی به نام خدا، با معدة عد   ثدری 
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 با باله ِ من آدم، عفونتی –سرِ ناسازگاری دارد.  وقاح ِ خلق  خدا؛ در تر دب 

فه ای قابل مبادله ندس . خدا، طالب خلق  رد  اس ،  ه جز به خون، با هدچ تح

 شتار و خون اس ؛ و منِ آدم؛ حریص اجرای تهندا ِ احکام او.  درا   خونبار 

و هولناکِ این دوموجودِ تبه  ار،  تنازعِ ناپددار بقا را؛  در این سدارة حقدر بر انسانها 

 تنگ  رد  اس  .

>< 

 ... 221سخن 

 چه تلم و ناگوار است ،

 ، مرگ اسطوره ای

 که خدایانِ نابکار،

 در س الخی اش،

 سرودِ و جد زمزمه می کنند . 

 میثرا اشوان                          

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

در اسطور  های ایران  هن ؛ مراعا  پدهان و دوستی و اخو ، به عُهدة مدترا        

یا مدثرا یا مدثر  بود ؛ ه برابر با سخن راس  آمد  اس . و وَرُونه  یا وَرُونا را باید 

یکی از اساسی ترین وجود نظام دهندة هستی قلهداد  رد،  ه جامعه را به هم 
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، دراسطورهای  هن ایرانی؛ تجلی واالی خِرد انسانی، می زند. ازقرنها پدشپدوند

بخوبی هویدا اس . و سَهبُل های  مستخرجه از نهادهای موجودِ در این اسطور  

ها،  ههگی گویای این درستی اس ،  ه دعور انسانی، حداقل از د  هزار سال 

 پدش، برمبنای عشق ورزی به طدبع  دکل گرفته اس .  یکی از این اسطور  ها،

 ه نهادِ خدرو بر    به حساب می آمد ،  حدوانی به نام سگ بود  اس ،  ه 

درمقابل دَر،  ه نهادِ آن عقرب ومار بود ، قرار دادته اس . این ستایش و حرم ، 

درتهامی اسطورهای آئدن مدتراگرایی و مهر پرستی وآئدن زرتش  متجلی اس . 

و ازسوی دیگرمار و عقرب   ه مدام مدان سگ، به عنوان ندروی خدر ازیک سو،

به عنوان ندروی دَردر جریان بود . در هدچ یک از ادیان جهان، تح  هدچ 

درایطی، سگ را موجودی نجس نخواند  اند. حتی در تبِ مقدسِ ادیان 

 ابراهدهی ندز به نجس بودن سگ ادار  ای نشد  اس . ودرهدچ یک از تب اربعه

 به این امرادار  ای ندس . مگردر تباهل سن  ندز، تا قبل ازحا هد  صفویه، 

جهاع  اهل تشد ،  ه جعل این احادیث در این خصوص ندز به دوران حدیث 

 سازی مالیان عهد صفویه باز می گردد. 

در زمان صفویه، سفدرانِ اعزامی به فرانسه، از طرف دربار صفویه،  نه تنها       

خل و قهه زنی و غدر  می م و نَازمراسم دینی  فرانسویان؛  ه مشهول بر پایی عَلَ 

دد  اس  را وارد ایران  ردند، بلکه به دلدل فقدان دیگرمدارک فقهی الزم برای 

 نان ندز؛بل عامل لببر پایی مراسم و اعداد ماهبی مرتب  با خواس  اهل تشد ،  از جَ

مالیانی  ه اصال زبان پارسی نهی دانستند را به دربار خود دعو  نهودند.  ه نسل 
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 ال محهد باقر مجلسی  ه نام پدرش مال محهد تقی بود، یکی از آن جهاع م

اس . این جهاع  و تربد  یافته گان مکتب این جهاع ، درطول زمان، حدود 

دش مدلدون حدیث، اززبان د  ها نفراز صحابة پدامبر؛  وخود پدامبر و اعهه تشد ، 

ق  ف  حادیث نهادند.اآوری   ه نامش راجه در تب بی دهاری  ه ترتدب دادند 

امور فقه وحدیث  در مرز یکصد جلد مال محهد باقر مجلسی، از  تابهای قطورِ

برای ویران  ردن فرهنگِ یک  شور فای    ه هرمجلد آن،، تجاوز  رد  اس 

هزارحدیث، فق  از زبان  211به گفتة د تر دجاع الدین دفا، بدش از   ند.می

سالگی فو  نهودند. اگر ما  22 ه در حضر  امام جعفر صادق نقل دد  اس  

سالگی ایشان از دوران ددر خوارگی بنهائدم  22هزار حدیث را تقسدم به عهر  211

تولدد  در ه مشغول حدیث گفتن دد  بادند.  ارخانة تولدد سوسدس ندز به گَ

نهی رسد. توجه دود  ه ایشان در روز چند حدیث نقل می  چندن حدیث گویی

ی فرهنگی این مهلک  درماند ، به دوران مخوف خاندانِ ههة بدبخت.  ردند

گردد. دردوران حهلة اعراب به ایران، هرچندسگها، برای متجاوزین صفویه بازمی

 ردند.  اعراب درقصبا  ودهرها،مزاحه  هایی درتصرف منازل مردم ایجاد  می

تاریخ  ردیگری به غدراین عنوان،  در تاریخ نهی توان یاف .  هدچ سندی د نهونة

اسالمی مبتنی بر نجس بودن سگ، ازآن دوران، تا زمانِ صفویه در تب هدچ 

تاریخ نگاری نخواهدد یاف . مگر جهاع  اهل تشد . ه از فالن ابن فالن ابن فالن 

ابن فالن نقل  رد  اند.  ه گفته اند، سگ نجس اس .  سگ ههوار  در فرهنگ 

ردار بود  اس . هنوز ندز مدان عد  ای گادتة ایران باستان، از ارزش واالیی بر خو

از انسانهای این آب و خاک،  ه به دعوری انسانی تجهدز دد  اند، سگ، مورد 
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احترام اس . و در امور نگهبانی، نظامی و پلدسی، با هوش سرداری  ه در این 

 حدوان نهادینه دد  اس ، بهر  برداری به عهل می آید. 

در ناحدة ایاة )  اُ + زیَهَ =یا زیس  گا  آب ( در ناحده  ُول فَرح، واق       

بختداری، ه ناحده ای بس تاریخی متعلق به دوران عدالمدان اس ، در  حجاریهای 

ی تاریخی، دهایل سگ را در نار دا ؛  ههسر موجود در صخر  های این ناحده

 حرم  رد  اند. این حجاری ها حکای  ازدرنقوش سنگی حجاری و فرزند او

 ؛رحکُول ف)الزم به ذ ر اس : به سگ، در تاریخ دیرین این مرزو بوم اس .  نهاندن

فظ اس . تل تاالبِ مقدسبه معنای  - گُل ف ر ّیک واژة تحریف دد  اس  .  ه اصل آن = 

، نباید با آن گدا  خوش بویی  ه در زبان پارسی در باغچه می روید؛ و به آن گل  گُلواژة 

 گُ هم نباید تلفظ دود. بلکه، با آوایی مانند  گولرُزگویند؛ ادتبا  دود. این واژ  بصور  

می  لگُبدان می دود. در زبان آذری ، هنوز،  به تاالب یا مرداب، به استناد واژ  گان اوستایی

 گویند. (

دروع تاریخی واقعة نجس ددنِ سگ، اصال از دوران صفویه دروع دد         

اس .  ه درح  واقعة آن به درح ذیل اس : بی تردید سلطان جندد پسر ددخ 

ابراهدم، مههترین سَر دودمان خاندان صفویه اس .  ه آثار زیان باری برای دندای 

تاریخ اسالم،  ه عداو  اسالم از خود به یادگار گااد . او اولدن  سی بود در

و دن ورزی  را مدان ددعدان و سندان در تاریخ پایه گااری  رد. وآدکارا،  فتوای 

 شتارِ غدر ددعه ها را به پدروان خود صادر نهود. فتوای او،بنای اولدن اختالف مدان 

سندان و جهاع  اهل تشد  پایه گااری  رد.  این مرد نابکار و بد ار ، گاهی به 

خود دستور می داد تا در منزل مخالفنش ، بدنِ سگی را به نف  آغشته پدروان 
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 نند، و این حدوان درماند  را با بستن پوز،  ه صدایی از او خارج نشود، در ایام 

دب  ه ههه اهل آن منزل در خواب بودند، با به آتش  شددن این حدوان درماند  

لفانش رها می  رد . این و رها نهودن این حدوان در حال سوختن در منزل مخا

حدوان بدچار  از دد  درد و سوز؛ در منزل فرد به این و سود و آن سود می دوید 

و خود را به در و دیوار می زد، و خانه را به آتش می  شدد. ددخ جندد، غار  

مال و اموال سُندان را، و تجاوز به زنان ودختران وپسران اهل سن  را مدان قزلبادان 

ناتولی وغدر ایرانی متداول  رد. بعد ازاو ددخ حددر برجای ددخ جندد ترک نژاد آ

،  ه  0022 ه پدرش بود نشس . به ههدن ترتدب نسل به نسل طول  شدد. تا سال 

این دودمان به دس  افغانها متالدی ددند.  ددخ حددر، فرقة جدیدی ازددعدان را 

 در بودند. به نام حددریه پایه گزاری  رد، ه درقصاو  قلب بی نط

فرقه ای به نام حددریه  ه در باب الدد  یا دردد  اصفهان زندگی می  ردند      

و مورد حهای  دول  صفویه ندز بودند. مدام بادراویش دا  نعه  اهلل ولی  ه به 

آنان نعهتی می گفتند و سا ن محلة جویبار  یا جهود بارو یا                           )دژ 

ودند در نزاع های خوندن بسر می بردند. نزاع های این دو گرو  گاهاً یهودیان(   ب

به جایی می  شدد  ه ندروهای دولتی وق ؛ در ار آنان دخال  های سختی می 

 ردند. اوبادان حددریه، قتل یک سنی را، برابر با پنج  افرحَربی دراسالم می 

را از پدروان خود دانستند. ددخ حددر، بجاآوردنِ نهاز و روز  و حج و ز ا  

بردادته بود. و به آنان آزادی  امل درعهل با غدر ددعه ها اعطاء نهود  ؛و پدروانش 

را در ارتکاب هرعهل قبحی آزادگاادته بود. درنهای  امر،  ددخ حددر، دررجب 
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براثر اصاب  تدری درگلویش درجنگ یبرسران با سپا  فرخ یسار و  222سال 

. بعدازدکس  صوفدان در این جنگ؛  علی آقا یعقوب بدک، به درک واصل دد

قاپوچی یعقوب بدک )قاپوچی در زبان تر ی یعنی دربان( سَرِددخ حددر را از بدن 

 ند. به دستوریعقوب بدک؛ سر بریدة ددخ حددر را پس ازگرداندن جدا می

فر نامه نویس س _ اترینو زینو _در وچه های و خدابانهای دهرتبریز،  بنا به گفتة 

دزی،  ه حاضر برماجرای آن دوران بود ، سَرددخ حددر را درمددان ِگنا   اران ون

تبریز،  ه مددانِ مخصوصِ تنبده گنا   اران بود ،  پدش سگها افکنند تا طعهة 

سگان دود. این مراسم  َلّه خوری سگان،  نسل آیندة این حدوانا  درماند  را؛ 

چوب و چهاق و تفنگ و سَمّ ددعدان  سالة گادتة ایران ؛ طعهة 211در طول تاریخ 

سال قبل، سرددخ حددر؛  پدردا  اسهاعدل را  211 رد.  ه چرا چند سگ حدود 

خورد  اند.  نفر  ازسگان در نزد صوفدان و قزلبادان، به حدی باال بود، ه به 

نوعی، به مراسم سگ  شی مداوم ازدوران صفویه تاحکوم  جههوری اسالمی 

اس .  و با دالئل، و فتاوی  درعی مالیان ،وگاهاً با جعل امور در ایران تبدیل دد  

طبی توس  ههدن مالیان،   نجس بودن این حدوان درماند  را در طول زمان، 

اند.  تا این موجود زبان بسته را، به انحاء دراذهان عهوم جامعه، به باور نشاند 

اریخ، این ر را، در تمختلف دسته جهعی  شتار  نند. تا تاوان سر بریدة ددخ حدد

موجود نجدب و با وفا بپردازد. اصل  شتاراین حدوان با وفا، با به حکوم  رسددن 

دا  اسهاعدل صفوی درایران، ازدهر تبریزآغازدد . به فرمان او این رسم دند  و 

غدر انسانی، در مدان  تهامی مردم ایران ترویج و مرسوم دد. وهنوز  ه هنوز اس  

 لف دهرهای ایران،  امروز ندز، با تفنگ و سُهومی چون سدانور،دهرداری های مخت
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به  شتن این حدوانا  زبان بسته ترغدب می دوند. تا رسوم سگ  شی خاندان 

)نهونة بارز این  شتارها به ههدن چند وق  پدش دهرداری آدمخور صفوی از یاد نرود. 

نی قرار گرف .  ه این حدوانا  تبریز باز می گردد  ه ددیداً مورد اعتراض عهوم جامعة جها

را با ریختن در گودالهای از پدش  َند  دد  ، با دلدک گلوله های جنگی  به قتل عام  آنان 

اقدام نهودند . و با ماددن آال  صنعتی ، در آن گودال های از پدش آماد  دد   به خاک سپردند 

 بر روی هم، در بدابانهای اطراف دهرها . و گاهاَ ندز، با تل انبار ردن اجساد این حدوانا  درماند 

 ، آنان را به آتش می  شند. (

عالقه مندان به  سب اطالعا  بدشتردر این خصوص می توانند، به بعضی از      

موارد مکتوب دد  در این مقاله، به منب   تب دا  اسهاعدل صفوی، اثرارزدهند 

ههدنطور، در باب به بعد. و  221و  022د تر منوچهر پارسا دوس  صفحا  

اسطور  تقدس بودن سگ، در فرهنگ ایران، به  تاب های  محقق ارزدهند، 

سر ار خانم ژاله آموزگار و  تاب با ارزش دناخ  اساطدر ایران ،اثر جان هدنلز، 

 با ترجهة خانم ژاله آموزگار مراجعه نهایند. 

یام ماه ی؛ در االزم به توضیح است : ع ل م یا نخلی که در دسته های روضه خوان 

محرم در ایران و دیگر کشور های شیعه نشین حمل می شود،  عینا از فرانسویان 

اقتباس شده است. دوازده علم موجود در نخل، نشان، یا عالمت  دوازده تن از 

حواریون مسیح است، که جماعت اهل تشیع آن را با دوازده امام خود ، تطبیق 

م  . مراسم به صلیب کشیدن عیسی؛ و حمل ع لداده و در مراسم خود بکار گرفتند

 با دوازده  شاخه آن، هنوزهم در بخشی از فرانسه، متداول است . 

 مدثرا ادوان   –پایان جلد دوم                                                                                
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