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دارندعاقل یی کھ پدر و مادرانخوشبخت فرزند
و

دارنددانا و متعادلانیکھ رھبروامعیجموفق

گباینورهللاۀ نوشت

For the English version of this essay please see the accompanying file.

اندک مایھ ای از شگفتا کھ با چھ فرزندم،«:می گویدسوئد بزرگ و اندیشمنداِن دولتمردان از 1رنایتسکِسناُ لکسِ اَ نت کُ 
رد بر ای از خِ با چھ اندک مایھکھ شگفتا «:توان گفت، می کوچکترمقیاسیدر ».ی می شودیبر جھان حکم فرماحکمت
:کھآنحال».شودیی میخانواده ھا حکم فرمابعضی

خرد، راه بھ ھیچ آئین نیستبی پیرِ دیده روشن بین نیست ،عقلۀبی پرد
را کھ بھ سر خرد نباشد دین نیست آنخیر تنھا خرد است رھبر ھر رهِ 

داماد مادرِ من .طالق بودندۀمرحلدرکھ بودم خوب ۀشاھد آشتی دادن زوج جوانی از دو خانوادپیش،حدود پنجاه سال 
مگر داماد «:گفتم»!روغناز «:گفت»از کجا شروع شده؟و مشکل اصلی چیست «پرسیدم کھو کردمرا بھ کناری دعوت
عروس اما .می پزیمخوراکگاھی با روغن حیوانی ،مناطق سردسیرما طبق عادتِ ،خیر«:گفت»!؟روغن فروش است

در کنجد پسر من ھم از بوی روغنِ متقابالً !حتی خانھ را ترک می کندو خانم چنان از بوی غذا ناراحت می شود کھ سفره 
».استناچیز موجب تحقیر و توھین بھ یکدیگر گردیدهۀاین مسئل،تدریجھ ب!تھرانی خود فرار می کندغذای مادر زنِ 

نکتھ ای گفتم کھ ناید در کتابگرچھ من صد نکتھ گفتم بی حجاب 
د پوشیده ترحرف و صورت را کنَ گر بگویم می شود پیچیده تر 

این «:نادان گفتپدرزنِ .آمده بودپدرزن خودنزد ش،شکایت از ھمسری بودم کھ برایشاھد گفتگوی داماد،ھم زمان
»!بزن تا آدم شود)یعنی دختر خودش را(او را ،دفعھ اگر تو را ناراحت کرد

بالی می توان از گسترش ی ھستند، یمحتاج راھنماشانمادرانی کھ خود بیش از فرزندانان و چنین پدروجود آیا با 
»تقدیر«تا بعد از شکست، ھمچون پرنده ای کھ پرواز بلد نیست و قفس را صبر کنیمباید ھ ؛ یا آن کطالق جلوگیری کرد

؟»قسمت ھمین بود«افسوس بخوریم کھاند، خومی

بھتر از آن دوست کھ نادان بود دشمن دانا کھ غم جان بود 

آن را با وھمخوان است باالامروز ایمیل فوق العاده آموزنده ای بھ دستم رسید کھ درس نھفتھ در آن با مطالب تصادفاً 
.شما خوانندۀ گرامی در میان می گذارم

فقط بھ کھ این نامھ را گفت منمعلمِ «:بھ مادرش داد و گفتیکاغذ،بھ خانھ آمدکوچکسونیس ادتومایروز
نیا.نابغھ استکیپسر شما «:ی گریان و با صدای بلند، شروع بھ خواندن نامھ کردچشمانمادر با ».مادرت بده
امر لطفاً خودتان .یمبھ او درس بدھھکیمنداریکافۀاز حد کوچک است و معلم خوب بھ اندازشیبشیمدرسھ برا

».تحصیل او را بھ عھده بگیرید

ده بود، بھ شناختھ شقرن نیمخترعنیاز بزرگتریکیبھ عنوان نکیکھ اسونیبعد، پس از مرگ مادرش، ادسالھا
زییک میِ در کشوافتاد کھ تا شده یکاغذچشمش بھ در حین جستجو، .رفتخانوادگی ۀکھنءایاشانیمدر جستجو 

بھ او اجازه .و کودن استجیپسر شما گ«:بر آن نوشتھ شده بود.ا گشودکاغذ ر.سالھا بھ خواب رفتھ بودریتحر
».دیایبھ مدرسھ بنیاز اشیکھ بمیدھیمن

1 Count Axel Oxenstierna (1583-1654).
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و کودن بود کھ بھ جیگیفرزندسونیتوماس آلوا اد«:و سپس در دفتر خاطراتش نوشتستیساعت ھا گرسونیاد
ابغھ را پرورش داد؟ اینجا نادیسون بود یا مادرش کھ ادیسون خود یاآ».شدلیقرن تبدۀبھ نابغ،قھرمانیمادردلیل

».نیاز داشتھاآنبھ کمک ونچدمادران را آفریخداوند «:می گویدھیلل است کھ 

،عزیزم«:، می گویندخواھد داشتیھاز ھمسر خویش گالدیر یا زود بی تردید،بھ فرزند خود کھ داناپدر و مادر
شاد محیط،هندپرک یلِ ابو دونمچھ، باید ھردو دست بھ دست ھمشما .انتظار نداشتھ باش ھمھ چیز مطابق میل تو باشد

نیز با شناخت و شکیبا بودن طرفین .استی و شناختیشکیبا،موفقیاولین شرط ازدواج.ھ پرواز درآوریدخانواده تان را ب
حتی دو فرھنگ جداگانھانسان کھ در دو محیط متفاوت وچون دو .شودشروع میایام نامزدی از ھمان شماتشخیص

چھ در عوض،».خود را بنا کنندآرامشوامیدۀخانیا مشالُ تیْ بِ توافق قادر خواھند بودسازش و تنھا با پرورش یافتھ اند،
بین.کنندمی را ویران خود فرزندۀخانچھ بسا جا، بییدخالتیا با کلمھ ای بی مورد کھ انی نادانمادران و پدربسیارند 

تفاوتی بارز ،ناآگاهمداخلھ گرانِ و ،ی را روشن کردیکلمھ دنیاچندفقط کھ با عوض کردن،مادر ادیسونھمچوندانا یانسان
کھ در دامان پدر و مادران دانا فرزندانیخوشبختْ اامّ .خوب ھستندیکھ ھمھ آرزومند فرزندانبھ جای خود این.وجود دارد

کار دنیا ۀ خود را دریابیم؛ وخانواد.دانا و خالی از عقده ھای روانی دارندیکھ رھبرانجوامعیموفقْ و ؛پرورش یافتھ اند
:می گویدموالنا چنان کھ .بسپاریمداران دنیارا بھ 

شیرین دھان بھ گفتن حلوا نمی شوددرد مداوا نمی شود،دردزاظھارِ 
این بستری زبستر خود پا نمی شودد درد با پازمین زدن رمان نیابد

علم گر نشد نگاشتھ خوانا نمی شودبا سر خط آزادگی ما رمی دانم ا

دیگری در وموجب ویرانییکیمشکالت روانی آنھاست کھ وفھم علم وھمانا تفاوتانسانھا میان تفاوت ،آری
از مسائل روانی افراد و ،مشکالتی ازقسمت قابل توجھمی توان دید کھ.سطحی مافوق، موجب روشنی دنیا می گردد

ی کھ افراد انجام یکارھا، چھل درصد قدرت عادتدر کتاب ھیگدوچارلز ۀبھ نوشت.عادت ھای ارثی سرچشمھ می گیرد
ترک عادت سخت است، .بلکھ عادت ھای برآمده از مسائل روانی و ارثی آنھاست،در واقع تصمیم خودشان نیستدھند می

:برای نمونھ».انسان موجودی است کھ می تواند بھ ھمھ چیز عادت کند«:می گویدداستایوفسکیھرچند کھ 

ه اند و می گویند بھ ھیچ دین یا حتی گروه اجتماعیشناس شدندیدن از دین، خداکھ در اثر صدمھصحبت کنید افرادی با
ھمچنان مسائل روانی و ارثی، وتاعادبھ دلیلببینید کھ چھ بسا .بھ باور قبلی خود توھین می کننداز جملھ و تعلق ندارند

بھتر یفرھنگئۀمنحط، ارامبارزه با یک فرھنگِراه«درست گفتھ اند کھ.باقی مانده اند–از جملھ یھودی ستیز–ستیزدگر
فرھنگ نخست را جایگزین »انسان دوستی«ھنوز فرھنگ بھتر یعنی ی ھستند کھشناسان فراواننداخافسوس کھ ».است
.آشکار می کنندپیش چشم ھمھ را ھ یا ناخواستھ آنتمایالت باعث عادت می شوند و خواست،آری.نکرده اندخود 

دست ازغرض ورزی ھای ارثی برنداشتھ اند و ھنوزولی خود را فراموش کرده اندحتی سنّ کسانی کھھستند 
ۀی کھ بھ حد تعصب بھ گفتھ یا نوشتساینجاست کھ می بینیم ک.باید دوست داشت تا دوستمان داشتھ باشندکھ فھمند نمی
بیاموزد،ابتدا منطق ازکودکی کھ .یده خواھد گرفتخود را نادانگیزی معتقد شد و عادت کرد، نیروی درایت و خردفتنھ

این کھ دین یقین ندارد بھظاھر متحقاً .از منطق گریزان خواھد شد،ولی اگر بھ مھمل عادت کرد؛مھمل را نخواھد پذیرفت
قرار دادن، و نفرتظلموسیلھبر حسب عادت و مذھب را است یمذھبی بودن چیز دیگر.کاری بھ دین نداردیفرعکار

.ای دیگرنکتھ 

ما بیش از ماشین بھ انسانیت و کھبسیار ارزشمند خود می گویدۀبیانیطیفیلم دیکتاتور بزرگدر پایان چارلی چاپلین
عینک سیاه تبعیضات دینی و ،افسوس کھ بشر از گذشتھ و حال عبرت نمی گیرداما.بیش از تظاھر بھ محبت نیازمندیم

بھ طوری کھ می بینیم چنانچھ یھودی، قلب فرزند –ت ھا را با ظلم جبران می کندای را از چشم برنمی دارد و محبفرقھ
نورهللا ادروان ش.نباشدقلب، نفرت دریافت کنندۀعکس العمل تضمینی نیست کھ اخالص ھم بگذارد، خود را در طبقِ 

نوامبر ١٧وز در ر«کھشرح می دھدب گریانقلبا عنوانزبانھای فارسی و انگلیسی بھ در مقالۀ خود در این باره خرازی
تروریست ھای فلسطینی قرار گرفت و جان ۀنوار غزه مورد حملۀاسرائیلی در منطقخیرۀسرباز ذ2موْ راتِ وئِ زِ ،١٩٨٩

فلسطینی مرد عرب حنا خضر اسا قلب او را در سینھ دھَ ، در بیمارستان این سربازۀوز، با موافقت خانواددر ھمان ر.سپرد
».جای دادندسالھ٥٤

این ماجرای باور .را نوشتم گریھ کردموقتی ھم آن؛من وقتی این خبر را شنیدم گریھ کردم«کھ خرازی می گوید 
یک ۀک یھودی در سیننکردنی نباید فراموش شود و نباید دست کم گرفتھ شود چون معنی آن خیلی بیش از قرار دادن قلب ی

2 Sgt. Zeev Traum; Mr. Hanna Khader (Khadhar).
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دنیا ھنوز ھرچند کھ،طبع یک قوم ستم دیده است کھ دنیا را می بخشدلوّ نتی و عپاک طی،گذشتاین سمبلِ .نفر عرب است
ھدف، خیلی !ھدف این نوشتھ تعریف از یھودیت و تکذیب مخالفین و دشمنان این قوم نیست.یھودی بودن آنان را نمی بخشد

خواندنی ۀاین نوشتبقیۀ(».م و عبرت بگیریمالی را مرور کنیید با ھم این برخورد و کلنجار رفتن خییبیا.باالتر از اینھاست
استاد ای ازھمراه با مقدمھ،قلب گریانتحت عنوان BabaNouri.comسایترا بھ زبانھای فارسی و انگلیسی در وب

).یدیگرامی آقای محمد زرنگار مطالعھ بفرما

کمرم ؛دلم درد می کند!آقای دکتر«:می گوید»مشکل شما چیست؟«پرسددر جواب دکتر کھ میی اھل کاشانبیمار
ھمان مشکالت »خودم ھم حال ندارم«ۀاین جمل»!خودم ھم حال ندارم؛پاھام درد می کند؛سرم درد می کند؛درد می کند

است موجب ناامنی جھانی بھ نام دین و سیکھ کسانی کھ درک می کند امروز علمِ بر خالف گذشتھ، .روانی نوع بشر است
.ب از بیماران روانی ھستندمی گردند اغل

سد م فَ سد العالِ اذا فَ «کھعربی می گویدمثلیک .قدرت دینی و سیاسی قرار گیرندرأسباد روزی کھ این افراد درم
آموزشبازده کھ فھمیدوقتی دنیا ایکاش».دشتباه خواھد جھان،دنفاسد شو)انقدرتمند(انوقتی دانشمند«یعنی –»مالعالَ 

دیگر نقاط پاکستان و ، ھای افغانستانکوھپایھجملھ در از ، دنیاسراسر بھ نام دین در مدارس و خانواده ھای بی شمار نفرت
ھر روز کھ اماھنوز دیر نیست؛ .ھ خفھ می کردنطفتدریس نفرت را در ، ھمان موقعخواھد شددنیاموجب نگون بختی ، دنیا

:ونچ.خواھد شددیروزبدتر و وسیع تر از ھرچھ این مسئلھ می گذرد،

از فضیحت کی کند صد ارسالنالن آنچھ منصب می کند با جاھ
چونکھ جاھل شاه یا حاکم شود جملھ صحرا مار و کژدم پر شود

عادات صدمات روانی و ۀنشانبلکھانتخاب خودشان نیستبھ روانی عمال و روش ھای سردمدارانِ اَ ،در موارد مختلف
، چرا کھ بھ مصداق آن پریش گردندکھ گرفتار قدرتمندان روانھستند بدبخت خانواده ھا یا مردمانی .ننگین ارثی آنان است

یشانسردمدار شوند عقده ھابیماران روانی ھرگاه ،»ھر وقت گلھ را برگردانند عقب مانده ھا پیش آھنگ می شوند«گفتھ کھ 
فریدون مشیری،بھ قول .کنندرا خالی می

آنچھ این /ھیچ انسانی بھ انسانی نمی دارد روا/.گل را بیابان می کنندجن!وای/.صحبت از پژمردن یک برگ نیست
.نامھربانان با تن و جان می کنند

را بھ خاطر صاحب قدرتوکوچک و بزرگروانیاین بیمارانِ ات، ل پاپیاقذافی، صدام،کافی است کسانی چون 
سرمایھ ۀچون عینک نشان)!(بکشندشتعینک دارا کھ ھر کس کھ دستور داد از جملھ کامبوجی پال پات، دیکتاتور .بیاورید

.نظاره گر ماندھمچنان میلیون نفر را کشت و دنیا سھ جمعاً او !استداری

ھجدھم (پلیس سابق نیویورک رئیسِ ۀا بھ گفتبن، جملھآن از .استبدبختانھ امروزدنیا مملو از بیماران روانی گردیده
ت ھای تخ%٤٨،طبق آمار.ی زندگی می کنندفقط در آمریکا چھل میلیون بیمارروان)CNNشبکۀ خبری،٢٠١٥بر تاک

.ید تنھا آمریکا این مشکل را داردتصور نکن!در زندانھا چند نفر؟؛ھای آمریکا در اشغال بیماران روانی استبیمارستان
آمار صحیح دیگر بسیاری از ممالک حال آن کھ .، مشکالت را نیز برمال می کندآمریکا چون متکی بھ آمار است؛خیر

، خود بزرگ بینیاحساس پوچ ِبا سعی می کنند تابھ ھمین دلیلاینان .فرمایشی استآماری داشتھ باشند، اگر ھم وندارند
خود را بھ حتی وحشی گری ھایو مشکالتۀھموھنددزرگ جلوه بعیب دیگران را ،برای پوشاندن عیوب فراوان خود

کھ ما معابد خود را محترم و مقدس می دانیم و معابد دیگران را جاھالنھ، این«:می گویدصادق ھدایت.دھنددیگران نسبت 
از روی عقل باید قضاوت »!با احساسمان وارد می شویم ولی در معابد دیگران با عقلماندر معابد خود بھ این دلیل است کھ 

.کرد نھ احساس

از ھم گسیختگی بنیاد خانواده افراد، بازدهِ غیر عقالنیِ بسیاری ازبیماری ھای روانی و اعمالۀریشاز  دید نگارنده، 
خود را ، خواھر یا برادربسیارند کودکانی کھ پدر یا مادردر دنیای امروز.ستادرآمریکادر سطح جھان بھ ویژه 

آیا جایگزینی برای محبت والدین می توان .ندیده اندرا مادر ومحبت پدروشتھ اندخانواده ندا،اسند یا از بد روزگارشننمی
:بھاربھ قول می توان انتظار محبت و انسانیت داشت؟است محبت ندیده دانایمادرواز پدریافت؟ یا از کودکی کھ

بود آن دل، دل مادر تنھاگر بود ھیچ دلی عرش خدا 
عشق اگر شکل پذیرد دل اوستعنی عشق در آب و گل اوست م
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عصا کشھدیوانجمعی :دنیا را نگاه کنید.تربیت خانوادگی و سالمت روان اوستۀعملکرد صحیح ھر فردی نشان
پرورش ج نفرت دینییروتمکتب ھای کھ در امروزۀوای بر وقتی کھ کودکان آوار!الدگرند و دنیا در دام بیدیوانگان

.دست جنایتکاران قرار گیرندۀملعبطبعاً بھ سن بلوغ برسند و اند یافتھ

، مردمان بھ نام دین و سیاست، از یکدیگر دورتر کندپیوستھ تر می وکوچکتر را ھر چھ پیشرفت علم دنیا ،بدبختانھ
مجمعی دیگریاوارد مدرسھ، دانشگاه، عبادتگاه می گیرد، دست ھ ندیده ای تفنگ ب–محبت،و ھر از گاھیشوند؛می
وچنان از اعمال کودکان بی سرپرست دیروز ایویسنده ن!گردد و خود را بھ کشتن می دھد تا دیگران را کشتھ باشدمی

».ا بیاموزندبھ اینان در کودکی شیر سگ بدھید تا شاید در بزرگی وف«:شریران امروز آزرده بود کھ می گوید

برای ناگفتھ ھا  و گورسنگِبرترین اشکھاتلخ«:کھ بھ دیوانی می ارزداست ھریِت بیچر اِستوگفتھ ای نغز از 
اقدام بھ موقع برای اعالم و و بد ازخوب تشخیص،دیدنواقعیھنر؛ نیستھنر تنھا دیدن معایب ».می ریزندھاناکرده

.استگیری از بال پیش

صدھا فرسنگ از دین فردای مقابلھ نکنیم، یقدر امکانات خود با واپس گراھ چنانچھ ھر کدام از ما ب:ھشدار می دھم
نھ ناآگاه بھ دنیا می آید،انسانْ «:یدومی گرتراند راسلب.ھزاران فرسنگ از علم و تمدن روز عقب خواھیم بودپیشتر، اما

».را احمق می کنداواحمق؛ آموزش اشتباه است کھ 

میان تبعیض و تبعیض دینی یا ؛نامھای مختلف تبعیض ایجاد می کنندبھ ، بلکھ دنیا نمی آیندبھانسانھا با تبعیض
ھنوز نمی دانند کھ بسیاری .تاریخچھ و دنیای امروز دین را نگاه کنید.ستاترین آنھااز زشتدین مشترک یک ھایفرقھ

.تبعیضنھ ایجاد دوگانگی و و اندیشیدن و مراعات اخالق انسانی است ی، انساندر راه تمدناولین قدم 

قومی کھ فاقد آن گشت مرده استاقوام روزگار بھ اخالق زنده اند 

خوشبختانھ در .ی داشتھ باشدیاعتنانخواھد ماند کھ پیروان قابلنایید، دین قابل اعتنباشنداشتھ وجدان انسانھاچنانچھ 
فرھنگ وحفظ وابستگی خانوادگیبھ دلیلِ ،دیده از روزگار–صدمھایرانیِ نِ ابیماران روانی، مھاجراین آشفتھ بازارِ 

.چھ خوب درخشیده اند،ی خودیاھورا

بی نظیر برای ھ وچند صد سالیو جھشیطالییدوران دگرگونی ایران، فرصتدریاجبار ِ، کوچاز دید واقع گرایان
کھ می مھاجرت یکی آن اینبی نظیر پربرکت واولین آثاراز .، خاصھ جوانان نسل آینده بوده استایرانینااکثر مھاجر

از ھر چھار کھدر روزنامھ خواندمچنانکھ ؛اندمطلق جوانان ما در بھترین دانشگاه ھای دنیا تحصیل کرده یتبینیم اکثر
سفانھ أمتاما.خانوادگی خود را حفظ کنندارثیپیوندھایاکثریت توانستھ اند ، ھمینخوشبختانھ.جوان یک نفر دکترا دارد

موھومات سعی دارندی ھستند کھ ھمچنانناآگاھوالدینو اندباورھا و عادات ناباب را ترک نکردهھستند کھبسیاری
و ی مضرّ عادت ھاھدف ترکبلکھ جدید نیست، بددر حالی کھ ھدف، ایجاد عادت ھای !بھ نسل بعد منتقل نمایندراگذشتھ

وسیع تر از گذشتھ رشد ھرچھ غلط و باورھایعمالاَ ،طی آزادتردر محیوگرنھ،.استموھومات فتنھ انگیز آزمایش شده
.دربخواھند نجرنیز ما و فرزندان خواھند کرد

در بردگی ایّامت اداد کھ آثار و عادِکشچھل سال تا کنعان را بھ این دلیل تاکوتاه مصر مسیرگویند حضرت موسی می
و توقع توان آیا میاما؛شده استسال گذشتھ منطقی تر ٣٧ن ایرانی نسبت بھ ادیدگاه مھاجریقیناً .دشونقوم یھود برطرف 

و ؛ھست ھمیشھ در حال تغییر استآندنیا و ھر آنچھ در ؛موفقیت استتغییر پذیری کلید.ت بھتر داشت؟ آریاعادبھامید 
،بھ جای خود شکنی،ی را دینداری می پندارندیواپس گرابیچاره آنھا کھ.کھ می توان قطعی دانستاستتنھا چیزی تغییر 
.کردبشر بسوی تکامل پیش گیری نیرومند پیشرفت کھ نمی توان از و نمی دانند ،ینھ را می شکنندآدین و فرقھبھ نام 
.در حال پیش روی استدائماً ،جان میلیون ھا نفربھایبھ گاهرحم زمان، بیرِ بولدوز

:می گویدکھ خطاب بھ پیروانش ممی کناشاره پاپ فرانسیسبھ منسوب ایبرای نمونھ بھ گفتھ

تواند یمیآدم.منسوخ شده استیتاخدا از جھیمفھوم سنت.بودیندارد کھ بھ خدا باور داشت تا انسان خوبیلزوم
عتیطب،آدمھااز یاریبسیبرا.پرداخت کردیرفت و پولسایندارد کھ بھ کلیلزوم.نباشدیباشد اما مذھبمعنوی

نیاز بدترجمعیبھ خدا اعتقاد نداشتند، حال آن کھ خیتارلدر طوانسانھانیاز بھتربرخی.باشدییسایتواند کلیم
.انجام شده استخداکردارھا بھ نام 

٢٠١٥، اکتبر ١٣٢٥شماره ،راه زندگیۀنقل از مجل، بھ منسوب بھ پاپ فرانسیس–
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و آتش زدن )تفتیش عقاید(یزاسیونگاندوران ۀ پاپ ھا درفجایع گذشتتاریخ را مطالعھ کرده اند و از برای کسانی کھ 
حیرت انگیز بسیار جانشین ھمان مقام ھا ھم از دھانِ چنین تغییری، آنآگاھی دارند،یشانگفتھ ھاباورھا وا بھ دلیل ھانسان
.است

گفتھ بودکھ قاجار بھ قول ناصرالدین شاه اما؛یا دو نفر نیستقضاوت درباره سیاستمداران دنیا کار یک :نتیجھ گیری
دنیای خر تو خری است و جھانیان ھم «کھ قدر می توان گفت ، ھمین»مھمانی خر تو خری بود و ما ھم تشریف داشتیم«

خطر اصلی در آن است کھ دنیای .ست کھ تصور می کنیمابدبختانھ وضع جھان از لحاظ امنیتی بدتر از آن»!تشریف دارند
ناامنی بِ ومیکر.یک مملکت دارای مرزھای محدود و مشخص روبرو نیستبا یک نیروی متمرکز مانند دیگر ،متمدن

ر ی ساھر از گاھی از گوشھھکھرروز آن را در مدارس و خانواده ھا بھ نام دین پرورش می دھند وشده چنان پراکنده 
ب فتنھ وقرنھا طول خواھد کشید تا این میکر،مانند جنگھای صلیبی؛ و را در قرنطینھ قرار دادنمی توان آنوبرمی آورد 

ی یبا واکسن خردگرادر برابر این میکروب ادیان ۀمید روزی کھ پیروان ھمبھ ا.خود برگرددخواب زمستانیِ ھ انگیز ب
.واکسینھ گردند

تدریس محلّ کھ ھزاران سال است جاھاییھمانخانواده ھا، وچنین واکسنی در کجا تزریق خواھد شد؟ در مکتب ھا
این گوھررا ارج نھیم و ھمگان کوشش کنیم تا خانواده، این جھان کوچکباید بھ ویژه.بوده اندفرھنگ تبعیض و نفرت 

.ار باشیمزقدر بدانیم و سپاسگکنیم، ی یشناسااط استحکام خود راقن.حفظ کنیممین سعادت نسل ھای آینده أگرانبھا را برای ت
م موجبات می توانی»ما«فقط من و شما، .خانوادگی را حفظ کنندحتی علم قادر نیستند ارزش ھای معنویِ و ثروت، مذھب 

شتن برای بھره برداری از فرصت ھای بدست آمده، دایعنی آمادگیبخت، شانس، .یان برداریمرا بشناسیم و از مھاناکامی
، کھنھ پرستینگِقدم، فرھنخستینبھ عنوان .استن ایرانیامھاجردر اختیار امروزی کھ غیر قابل تصورفرصتِ ھمچون

نیزبقای این دووم یکدیگرندشرع و عقل متمّ .جامعھ دور کنیمو ازمدارساز،ودرا از خو تقلید نفرت دینی و فرقھ ای
خود نھ ،را با فھم و استحقاق روز تطبیق می دھدادیانزمان، قوانین شرعیِ گامِ ماین عقل است کھ ھ.درھمگامی آنھاست

.کتاب

:کھباید اذعان کنم

نھان می پوشمسر صد عیبِ پرده ای بر )بھ قصد بقای منطقی آن(رقھ پوشی من از غایت دینداری نیست خ

:کھمعتقدمچون 

ی داردییزه رداککھ پا،ای بس آلودهپاک ۀھد با نیت پاک است نھ با جامزُ 

:کھحرف من این است

ی داردیباید افروخت چراغی کھ ضیاشمع ره منزل نشود)موھومات(ھیزم سوختھ 

:بنابراین

ی داردیگرانمایھ بھارّ آخر این دُ گی از دست مده وقت بدین خیررِ ھـُ گ

...آخر این ُدّر گرانمایھ بھایی دارد
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