
 

 ر طسل پر شفد كردم خاكه رازكبو چو تا    چشم شور تؾخؽامان حؾؼه بر در زد مرا 

 را پرواكه زكد می آتش شؿع طربت هبر     طاشق و اكدیشه بوس و متـّای كـار؟ 

  صائب تربیزی                                                                                                                                    

 بزرگ ی دایره از خریخواهی در و هنـد یم تر اكساكی پا فرا اكساكقت های حّداقؾی از كه كساكی اكد به درازكای تاریخ، مهقشه بوده

  .شوكد می اكساكی تعامالت در شػؼت و حمبّت تر وارد وادی بزرگ و جفـد برمی طدالت



 قدر معتؼدكد آب دریای معرفت را اگر كتوان كشقد هم به ایـان. هستـد اّمت یک تـه، یک خود آسا و چه بسا بسان جمّدداكی، ابراهقم

چشاكد و به قدر صاقت برشی كوش كرد و كوشاكد. آكان كقک آگاهـد كه در ره مـزل لقؾی كه خطرهاست در آن  و چشقد باید طافقت

 دوست حال هر در یازكد دست مطؾوب ی كتقجه به كتواكـد هم اگر داكـد می صػتان رشط اّول قدم آن است كه جمـون باشی لذا جمـون

 كه داكـد كؿی اكثرا   آكؽه حال و هستـد قؾقالن ی زمره در مهقشه كه داكـد ی. آكان مییار این آشػتگی و كوشش بقفوده به از خػتگ دارد

نْ  َوَقؾِقل  » ُؽورُ  مِّ ﴾ ایـجا هم مصداق دارد ایـجا هم، به تبع صؾحا و اولقای حمبوب خدا، كواكدیشان، كوگرایان ٣١﴿سبن: « ِطَباِدَي الشَّ

  .اكد و روشـػؽران دیـی ماكـد مهقشه در اقّؾّقت

برایشان پفن كشده تا بؾؽه شاید دیده شوكد بؾؽه از سوی  زمردكشان ابریشؿی فرشفای تـفا كه كه داكـد می مسـد، این قدرمتـدان بی

  .خارج است برشی صاقت از بعضا   ها دوستان كادان و داكایان دروغزن، آماج تریهایی هستـد كه حتّؿل آن

 طؾقه اهلل صؾی-اسالم پقامرب كه آكگاه آورم می یاد به و اكد یـؽه معاكداكی خػی و جؾی داشتهبه گواهی تاریخ، هقچ پقامربی كقامده آّ ا

دیگر بود، اّما به حمض اّدطای پقامربی،  ی پقش از بعثت، به درازای چفل سال مسام به صادق امنی و مجقع صػات محقده تا -وسؾم

برگرداكدكد و به طؽس این الؼاب و صػات با ایشان رویارویی كؿودكد. یؽی از طؾل اصؾی این  را كقک فضایل این ی خمالػاكش مهه

 بسازد زكو آدمی و اكدازد در كو صرحی إله، توحقد سار سایه در خواست امر در كـار كثریی از دٓیل دیگر این بود كه آن بزرگوار می

 زیستـی و كو جفاكی ی رون خالصی جوید و این تغقری احوال طباد، مؼّدمهرّق و بردگی اكسان و از غل و زكجریهای درون و ب از كه

به تعبری قرآكی آكان تلكقد داشتـد كه ما بر سبقل آباء و اجداد خود هستقم و خواهقم ماكد و تو اهل  آكؽه حال باشد طادٓكه و اخالقی

كبی با رشایط سختی دست به گربقان است و تاریخ كه یؽی از وجوه  كه آكجاست این و! ای بدطتی و طـان روان از كف داده

تؽرارپذیر بودن در كثریی از جفات است. ایـجا هم خارج از این قاطده كقست بدین معـا كه هر كواكدیش و كوگرای  آن ی مشّخصه

 و شده خارج كطػه حالت از كه كـد می مواجفه سخت، و سػت تػاسریی و ها خواكش و بقـی جفان باورها، با ٓجرم ای، دیـی

 به ها طرصه ی جالب ایـجاست كه این كوگرایی در مهه و. كامیاكد نی تغقری به سوی مطؾوب كاموجود را دشوار میمه و اكد مـعؼد شده

كشوری در طـاد و ختاصم  با ایـؽه ققامت ققام تا گویی ها، مّؾت  بنی روابط و سقاست ی مثال در زمقـه طـوان به. است قاطده مهنی

 غرت دا های كاسه مداوم وجود با چون كقست؛ هركس كاری آن شؽستن كه شود باشـد، باید این طـاد، خط قرمز باقی بامكد و تابویی 

  .رسد دگراكدیشی به حد اقل می امؽان خاّص، كگرشی ی آش به طّؾت اكجامد معرفتی كسبت به یک جریان و كحوه از



كه ختّصص آكان كجات غریق است. و یؽی از  باشـد شـاگراكی بسان باید دیـی، معرفت مـجقان بسا ای كواكدیشان دیـی و 

آكان هـگامی  ختّصص الزام و حّساسقت و ارزش ولی آید غرقی دركار كباشد، كجاتی ٓزم كؿی تا است این غریق كاجقان های ویژگی

  .اكد خروشان معرفتی شده امواج گرفتار یا و شدن غرق حال در كساكی كه كـد خودكامیی می

 شش بـای بر را مّهت مدام و دهـد كؿی كف از را بازی ی قاطده ها مؽان و ها زمان و حآت ی ایـان زكبور طسالكی هستـد كه در مهه

 از رود بادی با آكؽه چون كؾرزید، ها باد این به كه بود بقدی باید كه داكـد می كقک پقشقـی صورت به آكان. هنـد می مـتظم های ضؾعی

  .بسی است تر كاموافق باد زاكؽه است خسی جا

 و فؽری های داشته آن اطتؼادامتان، و باورها تر كاگػته پقداست كه در بقشرت حآت، به طّؾت وراثتی بودن و تابع دلقل كبودن بقش

تغقریكاپذیری و ثبات  -پقداست آن كام از كه آكچـان- هوّیت های مشّخصه وجه از یؽی و شود به هوّیت افراد می تبدیل ایدئولوژیک

 شخصّقت از كه كــد می دفاع آن از شوری چـان با و شوكد فؽری چـان وابسته می ی مـظومه یک به افراد كه ای گوكه آن است. به

شده است و خقؾی از افراد كل ماهّقت وجودی  افراد هوّیت از بخشی حؼقؼت، به رسقدن ی خود. چرا كه این باورها بدون دغدغه

باورها بسان كشاكه  ی حقطه در تغقری آن، تبع به و كؼد كه است این و داكـد خود را معطوف به آن باور بعضا  فاقد دلقل كاموجه می

  .كامیـد می حمؽوم آمقز، شدیدی ختطئه و چه بسا با اكجام اطامل خشوكت هقجاكات با آكرا و كامیاكد رفتن سقبل شخصّقتی آكان می

 بامكـد ثابت كه داركد مقل جبّؾی بصورت اجسام دارد این قاكون بقان می كه كقست شباهت بی كقوتن اّول قاكون با ها گویی روان اكسان

 ترجقح ها است. بسقاری از اكسان ایـچـنی هم آدمقان اغؾب روان. دهـد ادامه هنایت   ثابت و یؽـواخت خود تا بی حركت به یا و

 ُكل  » ی حركت ثابت خود ادامه دهـد. اغؾب آدمقان به آكچه برآكـد خشـود هستـد و در زمره به بؽــد هـر یا و بامكـد ثابت دهـد می

كظر  كــد می گامن طبارتی به و كــد می كقازی داركد و یک كوع احساس استغـا و بی قرار ﴾٣١: ﴿ادممـون «َفِرُحونَ  َلَدْْيِمْ  باَِم  ِحْزب  

 تغقریكاپذیری و اكجامد این كه كامكد گػته كرده و از خواّص باری هستـد، لذا چه حاجت به اكدیشقدن درباب تغقری است؟ البّته كا

طؾل است. و خالصه  آن از یؽی است جویی است كه غرور ذاتی آدمقان كه سّد بزرگی در راه حؼقؼت گوكاگون طؾؾی به مسبوق

بت به تغقری كس و كؽـد ایامن دمدید به كقاز احساس شخص تا دهـد می هم دست به دست ای معرفتی طدیده ایـؽه دٓیل معرفتی و غری

 اجسام با تو تػاوت! اكسان ای  كه خواكد در جفل مركب به رس بربد؛ غافل از ایـؽه كدای مؾؽوتی باری به رصاحت اكسان را فرا می

آن را تازه كامیقد و به  و بقاورید كو ایامكی اید آورده ایامن كه كساكی ای : دهد ادراک توست و كدا می و شعور كقوتون تئوری در دیگر،



تعبری یؽی از روشـػؽران دیـی بـام ما، كباید به ایامن كفـه رضایت داد و كه حتّی به خدای كفـه، كه این در مؼام حرف و تؼریر ساده 

  .فرساست صاقت و گری كػس غایت به طؿل در ولی كامیاكد، می

 را خود خاّص  های تؽاكی و حتّول، هزیـه این خاكه آید، برمی خود دگرگوكی و حتّول درصدد باشد، كه ای وقتی آدمی در هر حوزه

برداشتن از چقزهایی و دست یازیدن به چقزهای دیگر. اگر فرد بخواهد صػت صداقت را به معـای  دست است آن مجؾه از كه دارد

جه برای فرد كتق در و ساز ه در خود هنادیـه كـد كاگزیر است از ایـؽه دیگراكی خواهـد بود كه این صداقت برایشان مشؽلواقعی كؾؿ

 و سخت طبارتی به و بردار بزرگی آن حتّول، هزیـه ی صادق به ضاهر هم كه شده هزیـه خواهد بود. حال كه حتّول در خود، به اكدازه

 به های اجیاد كـد مگر با هزیـه تغقری دیگران در تواكد متام افسارهای خود را در كـرتل كدارد، چگوكه می كه اكسان و است پقچقده

  !؟ مضاطف مراتب

 كه یابـد، كاشت هر گؾی، خارهایی را هم در رس راه خود می ازای به مغقالن، خار از پر مسری این در كه داكـد لذا كواكدیشان كقک می

 ها زمقـه ی جمّددان و حمققان در مهه زكدگی به گذرا كگاهی اگر و ها بن خار آن با ی مواجفه از كاگزیركد و خؾـد می را آكان پاهای

حمـتفای زیادی را مهچون  ایـؽه آّ  برساكـد خود كظر مـظور رسمـزل به را معرفت قطار اكد قـدازیم خواهقم دید كه ایـان كتواكستهب

  .اكد بـد، تبعقد، هتدید و.. را از سوی خمالػاكشان، متحّؿل شده

با مد كظر قرار دادن این كؽته كه هقچ اكدیشه، قرائت و رویؽردی معصوم و طاری از خطای اكساكی كقست؛ كدای كواكدیشان و 

سؾقم در هم تـقده شده است، ٓجرم مؼبول و مطؾوب خواهد روشـػؽران دیـی را اگر اقبالی باشد چون با ساختار رواكی و طؼل 

افتاد؛ ولی متلّسػاكه طوامل متعّددی دست به دست هم داده است تا اقبال درخور به این كوع كگرش به جفان، خدا و اكسان، كه حق 

 بسقار اقبال رشط پقش آن است، كشود از مجؾه ساختار حاكؿقت و فرهـگ جامعه و طؾؾی دیگر از این دست، كار را بر حصول

  .است كؿوده سخت

 مقان به مسؾامن از سخن وقتی لذا. است كظر مد ها آن واقعی مصادیق ها، واژه كاربردن این كؽته را باید یادآور شد كه هـگام به

كاربستن مػاهقم كواكدیش،  به هـگام مهقـطور و. بگـجد آن متعارف تعریف های ید، آن مسؾامكی مد كظر است كه در حّداقؾیآ می

 .روشـػؽر و دگراكدیش آن معـای متعارف و ملكوس متبادرشوكده به ذهن مد كظر است كه هر آكؽس كه خود را كو/ دگراكدیش كامد



 خروار از برگزیـم مشتی طـوان به را خاكواده ی دكرت رسوش كه به حق رسوشفای آسامكی هستـد،، جستار درین دارم بـا        

 بزرگواران این معرفتی جفاد از كـم یاد معرفت ی طرصه دلسوزان و مسـد بی قدرمتـدان مهه از كامیـدگی به و، اكدیشی معرفت

 اكگاشتن خطا از طاری و معصوم معـای به هرگز فردی و فؽری از كردن یاد و تؼدیر كه پقداست كاگػته، گذشت بآ در كه مهچـان

 از یادی وقتی و.  كـد متبادر خماصب ذهن به را احساسی جاكبداری تؾؼی رفت آن از یادی گاه هر  كه تا كقست كحؾه و فرد و فؽر آن

  به بقافؽـقم كؾی كظری وقتی لذا، آن از خاص جـبه یک كه است كظر مد آن فرآیـد برآیـد و كؾی قضاوت رود می افرادی یا قرشی

 به كؿک و اكدیشی معرفت سطح ارتؼای وقف را خود زكدگی كه دارد آن گواه، زمنی در آكان زیست تاریخ حق به كه رسوشفایی

 پرچم و طؾم اطتالی راه در را حمـتفایی و زمحات چه كه مقابقم در كقک اكد كرده، مسری كردن روشن و تصحقح جفت مردمان

 صاقت قدر به كس هر كه، مردمان با  فؽری روشن فضای ی مواجه در كظر از  دورافتاده ی كؽته.  اكد شده متحؿل اكدیشی معرفت

 اخص و كحؾه این با كاصواب ی مواجه صورت در كه بداكـد باید مردمان كه است این باشد آن خماصب باید می و تواكد می برشی

 جد و فرسا صاقت بس فرآیـدهای صی در معرفت اققاكوس غواصان این كه چرا بود خواهـد مسئول خود وجدان پقش در اخلواص

 آورده هدیت و ارمغان به اكساهنا برای رایگان به اكدو گرفته بر اققاكوس آن از را كابی گوهرهای و در  روزی شباكه وجفدهای

 و اكد چشقده را گؾی هر شفد معرفت و اكدیشه بوستان در طسل زكبور ماكـد ایـان.كرد آن از امتـاع كشاید را سؾقم طؼل اكدحالی

 هر بداكـد باید داكـد كؿی اگر مردمان اكد هناده مردمان اختقار در رایگان به خواهی خری هنایِت  در و اكد كرده مصػایی طسل به تبدیل

 گذارد می ما اختقار در كوشتار  ای وجمؿوطه بقان ساطت چـد در را طؿر یک حاصل دارد ای فرآورده ایـچـقـی فضای در كه طزیزی

  پقامربان بسان آن قبال در آكؽه حال و گذاركد می كــدگان اقبال دهان در آماده را لؼؿه و اكد كؿوده مهوار را ره و كم برما را زمحت و

 .كــد رشیک خود دمربه در را خدا بـدگان مهه داركد دوست ایـؽه از غری خواهـد كؿی اجرتی هقچ

  كدای آهنا مهه صدر در جرات به و كواكدیشان كدای  اگر كه كرد اقرار باید، تؾؼی صرز و كحؾه این به بجا كؼدهای متام به احرتام ادای با

 . یافتقم كؿی اكدک طؿؼی جز اما، بسقار مساحتی  با شاید را معرفت دریای بود كؿی آسامكی های رسوش

 لؾغربا فطوبی

 كامل ی پروژه یک طـوان اگر كویسـده در این كوشتار در مؼام تبقنی و تلیقد كواكدیشی برآمده هرگز به معـای تلیقد تام و كامل آن به

سؾقؿی واقف است كه مهه چقز را مهگان داكـد و در رصاط تؽامل است كه معرفت دیـی هم بسان سایر معارف  طؼل هر و كقست



 ی مهه ماكـد به هم اكدیشگی تارخیی رضورت یک بسان ی البّته این پروژه صد رود؛ برشی رو به سوی كامل مؼّدر خویش پقش می

  .بود ها باید در تدارک رفع آن كه است اكساكی خطاهای و ها كاستی بعضا   و ها آسقب دستخوش برشی، های تالش

سـّت دیـی دارم كه در برخورد با كاموافؼان این پروژه،  این هواداران و كــدگان مرصف ی مهه به ی ا مشػؼاكه ی در پایان توصقه

قِّئَُة اْدَفْع »ماكـد موّلدان و رهربان این سـّت دیـی، آیاتی ماكـد:  ایـؽه آن و دارد، كــده كاربرد و كؼش تعقنی َٓ السَّ َٓ َتْسَتِوي اْْلََسـَُة َو َو

ُه َوِِلٌّ مَحِقم   ِذي َبْقـََك َوَبْقـَُه َطَداَوة  َكَلكَّ تِي ِهَي َأْحَسُن َفنَِذا الَّ ْؽؿَ »﴾، ١٣﴿فصؾت: « بِالَّ ِة َوادَْْوِطَظِة اْْلََسـَِة َوَجاِدْْلُم اْدُع إََِل َسبِقِل َربَِّك بِاْْلِ

تِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو َأْطَؾُم بَِؿن َضلَّ َطن َسبِقؾِِه َوُهَو َأْطَؾُم بِاْدُْفَتِدینَ  ْقَطاَن »﴾ و ٣٢٣﴿الـحل: « بِالَّ تِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ الشَّ َیُؼوُلوا الَّ

قْ  بِقـ اَیـَزُغ َبْقـَُفْم إِنَّ الشَّ ا م   از یؽی طـوان قرار داده و صؿلكقـه را به خود العنی ﴾ را مهقشه كصب٣١﴿اإلرساء: « َطاَن َكاَن لِْْلِكَساِن َطُدوًّ

قرار دهـد و به كواكدیشاكی تلّسی جویـد كه با داشتن درد دین، مهقشه با  خویش های فّعالّقت ی رسلوحه اخالقی بارز صػات

 پرشفد را خود ی خاكه طسل، زكبور بسان اكدیشاكه، احوال دمربت و اكدیشاكه جماهدت با كػس و شػؼت بر خؾق و كقز جفد معرفت

خؾط مزاج، بقازارد كه طسل مؾّون شػابخش،  طؾت كام دوستان و حتّی تؾخؽامان هم شریین شود و تـفا كساكی را به تا اكد كرده

  .است آور برایشان هتّوع

 صرح از باید و است آمقز مسادت زیستن و پذیری دگری و تعامل راهؽار تـفا وگو صاحب این قؾم، بر این باور است كه گػت

دران و خواهران طزیز، خاضعاكه خواستار برا ی مدطقات را به مصاف آزمون و كؼداكدیشی برد. لذا از مهه و كؿود استؼبال ها اكدیشه

است كه با دیدی كّؼاداكه، خطاها و اشتباهات احتاملی این كوشتار را صادقاكه با این برادر خود درمقان هنـد كه رشط وٓیت و دوستی 

ْؾُت َوإِ  ـِه َطَؾْقِه َتَوكَّ َّٓ بِالؾَّ  َلقِْه ُأكِقُب مهان امر به معروف و هنی از مـؽر است. َوَما َتْوفِقِؼي إِ

 


