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  وجود بشر  گانگی ذاتیِ ـ دو١ 

نس�ان ب�ھ : ار قی�اس ب�ا س�ایر موج�ودات ع�الم اس�تای ت�رین تعری�ف انس�ان د : ای�ن ریش�ھانسان موجودی دو گان�ھ اس�ت
گ�اھی ت ، یعن�ی آاس� "ع�دم"این اساساً بدان دلیل اس�ت ک�ھ انس�ان دارای آگ�اھی ذات�ی درب�ارۀ  عنوان حیوانی دوگانھ ! و

ی ود و بخ�ودی ش�این آگاھی ذاتی ھمان امری است ک�ھ فط�رت م�ذھبی انس�ان نامی�ده م� دربارۀ وضعیّت قبل از خلقت . و
ل�یم ز مس�ئلۀ تعاین صدق ذاتی است کھ امری بسیار اساسی تر ا خود وجود خداوند را بھ عنوان خالق تصدیق می کند و

تص�دیق  م وای�ن ی�ک عل� ناش�ی از حض�ور روح خ�دا در انس�ان اس�ت . این علمی لَ�دنّی م�ی باش�د و وتربیت می باشد.  و
باش��د . و  جن�ونی کام��ل ش��ده ی از آن نیس��ت مگ��ر اینک�ھ دچ��ار نس��یان والھ�ی اس��ت و انس��ان را ب�ھ ھ��یچ وج��ھ راه گری�ز

ین دچ�ار چن� رسالت پیامبران ھم چیزی جز ی�اد آوری ای�ن آگ�اھی در بش�ر نب�وده اس�ت زی�را بش�ر در ط�ول ت�اریخ مک�رراً 
ی روز: ت ک�ھاز ی�اد ب�ردن ای�ن واقعیّ�ت اس� ! نسیانی کھ حاص�لوجود خویشتن : نسیان دربارۀنسیان عظیمی گشتھ است

خلوقیّ�ت د آوردن موجود نداشتھ است! این بھ یاد آوری ھمان بھ یاد آوردن خویشتن بھ عنوان مخلوق است . ولذا بھ یا
  خویش توأم با بھ یاد آوردن خالق است .

ی دارا کن�د و می کند و ب�ھ ی�اد دارد احس�اس وج�ود م�ی احساسآن را  انسان بھ میزانی کھ بھ عدم خویش می اندیشد و
. ناپذیر اس�ت شھ و احساس عدم جدائیاحساس وجود از اندی اندیش می گردد . یعنی اندیشھ و ی شود و وجود ـوجود م

باید  ،زندگی و  این امر منشأ ادراک و تشخیص عمومی بشر است دربارۀ ھمۀ ارزش ھایی کھ ذاتاً دوگانھ اند : مرگ و
ر نی�ز م�ذکّ  .. و.اس�ارت ،  س�تم ، آزادی و یم�ان ، ع�دل وا دروغ ، کف�ر و باط�ل ، راس�ت و شّر ، ح�ق و ، خیر و نباید و

، ش�ود ر نسیان میاھی ذاتی دچابھ میزانی کھ این آگ و ومؤنّث ! این آگاھی میزان شعور وعمل عقالنی دینی می باشد .
م�ی ا ھمس�ان رپلید  پاک و دروغ و این ھمان کفر است کھ بھ قول قرآن راست و امور برای بشر ھمسان می آید و ھمۀ

 وم ونی ربطی بھ علجاھل است . چنین نسیا حدود را درک نمی کند و لذا تجاوزگر و را نمی بیند و "مرز "پندارد یعنی 
  . وند شکافر می  و واقع جاھلدر فالسفھ ای کھ دارای این نسیان شده و چھ بسا دانشمندان و اکتسابی ندارد و اّطالعات

دراک امری اک و احساس می کند دارای وجود و حضور و شعور است . این را در خود در "عدم"انسان بھ میزانی کھ 
ھ�ر  بھ�ر ح�ال اّطالعاتی نیست یعنی ک�افی نیس�ت ک�ھ انس�ان بدان�د ک�ھ روزی نب�وده اس�ت و روزی ھ�م ب�از نخواھ�د ب�ود .

ی ب�ھ گی بایس�تن�دز نبود و مرگ و بود و وزی ھم از دنیا خواھد رفت . مسئلۀبشری می داند کھ روزی بھ دنیا آمده و ر
ر گ�ی ن�اظمرّ و احس�اس گ�ردد و چ�ون نگ�اھی در روزحاضر ھمچون خ�ون در رگ ھ�ا ج�اری باش�د  صورت روحی حّی و

  باشد. 

واقع از یگانگی واقع�ۀ ھس�تی س�خن م�ی گ�وییم ک�ھ حساس وجود ھمان احساس عدم است دروقتی می گوییم کھ میزان ا
احس�اس و عم�ل در ھ�ر  د ، انس�ان را دارای دو ن�وع اندیش�ھ ودر وادی معنا ، دو گانھ م�ی نمای�د و چ�ون درک م�ی ش�و

ای�ن دوگ�انگی ھم�ان ش�دّت انتخ�اب و اختی�ار در بش�ر  درکاست . پس ش�دّت  "انتخاب"این ھمان امر  امری می سازد و
تص�دیق دوگ�انگی در ھ�ر ام�ری م�ی  خاستھ از درک وانتخاب ذاتاً بر است . چون مسئلۀ اختیار واست و شدّت انسانیّت 
انس�ان را  می انگی�زد وارادۀ انتخاب را بر شدید ترین معانی است پس عمیق ترین احساس و نبود ، باشد و چون بود و

ای�ن ھم�ان انس�ان ب�ودن ی�ا انس�ان نب�ودن اس�ت . پ�س ای�ن دو گ�انگی ھم�ان  با آن روبرو می سازد : بودن یا نب�ودن ! و
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دی�ن  ح�قّ  ن�ام مس�ئولیّت را پ�یش روی انس�ان م�ی نھ�د و گوھره و وضعیتی است کھ مختص انسان است و مسئلھ ای بھ
دین داری و مسئولیّت پ�ذیری انس�ان تمام�اً و ذات�اً برخاس�تھ از درک و احس�اس وج�ود ـ ع�دم در  است . پس حق دین و

 م�ی اس�ت ک�ھ درک "واقع�ھ"بازدم است . پ�س ی�ک  انسان است . این وجود ـ عدم در طبیعی ترین صورتش ھمان دم و
انتخ��اب و مس��ئولیّت و دوگ��انگی در  ت��وّھم و تخیّ��ل و معن��ائی ص��رفاً مت��ا فیزیک�ی و ق��راردادی . ای��ن اختی��ار ون��ھ  ش�ود و

اعم�ال  ھم�ۀ موجودیّت مادّی ـ حیوانی ـ غریزی بشر علناً حضور دارد و کّل ھستی بشر را بال وقفھ تح�ت فرم�ان دارد و
ت است کھ باید بھ معرفت آید و این معرفت ھمان انسانیّت ِ امیال و غرایز و افکار و احساسات بشر معلول این وضعیّ  و

  رشد اوست . میزان عقل و احاطھ و انسان و

ن�د و ل�ذا احس�اس م�ی ک گ�انگی را درک وست ، بلکھ فقط بش�ر اس�ت ک�ھ ای�ن دوواقع فقط بشر نیست کھ دوگانھ اپس در
ت ک�ھ وج�ود برای ھمین اس ی جھانی است .، بلکھ امربشر نیست  این وجود ھم امری خاصّ  دارای وجود می شود . و

ی ردیّ�ت م�ادّ ام�ری توحی�دی و جھانش�مول م�ی باش�د و او را از ف خاّص انسان کھ برخاستھ از معرفت او بر وج�ود اس�ت
ن اس�ت ن رش�د انس�اتوسعھ ھمان میزا نجات می دھد و با جھان متّحد می نماید و توسعھ می بخشد . میزان این اتّحاد و

ودی ک�ھ خ�عدم در خویشتن است کھ منجر بھ درک خود ـ خدا می ش�ود :  احساس دوگانگی وجود و وکھ در گرو درک 
 دیّ�ت داردھراً موجوظ�امحّل درک عدم است و خدائی کھ کانون ھستی جاوید درک می شود . و در عین ح�ال خ�ودی ک�ھ 

ع�دمی ک�ھ ودی ک�ھ ع�دم اس�ت ووج� اھراً وج�ود ن�دارد ک�انون ج�اودانگی م�ی باش�د :ظ�خدائی ک�ھ  محکوم بھ عدم است و
  بین وجود وعدم می باشد . واتّحاد این ھستۀ مرکزی دوگانگی وتضاد وجود دارد . و

خش�د و است کھ احساس وج�ود م�ی ب "وجود داشتن"ھرگز وجود بخش نیست بلکھ وجود بھ خودی خود  ، انسانبرای 
تھ از درک ! داشتن معنای وج�ود ک�ھ برخاس�معنوی  مادّی و وجود داشتن (داشتن وجود) بھ دو روش ممکن می شود :

 ای دنی�وی م�یھقدرت  داشتن مادّۀ وجود کھ تماماً دنیا پرستی وعرصۀ مالکیّت ھای بیرونی و احساس عدم است . و و
اش�تن نیازمن�د د وج�ود عرف�انی اس�ت بیش�تر باشد : وجودِ  عرفانی و وجود ِ جسمانی ! آنکھ کمتر دارای معنای وجود و

ی�ز داش�تن ن و و... باشد : پول داشتن ، خانھ داشتن ، مالکیّت بر اشیاء ، داش�تن رواب�ط اجتم�اعی بیش�تر ھای مادّی می
  ھمسر !

ک راً دچار دردر مالکیّت ھای خود جب احساس عدمیّت خود می گریزد دچار احساس مالکیّت می شود و آنکھ از درک و
س�ت امظھ�ر ع�دم  بھ خدا می کند کھ ظاھراً وج�ود ن�دارد و یعنی انسان بھ میزانی کھ روی احساس عدمیّت می گردد . و

 دارای احس�اس ،اش�یاء م�ی کن�د ک�ھ ظ�اھراً وج�ود دارن�د  بھ میزانی کھ روی بھ مادّه و دارای احساس وجود می گردد و
  ارادۀ بھ مالکیّت ِ چیزھا برای نجات از نابودی . عدم می شود و

نی ترین ظرف ابتالی انسان بھ عدم ھمانا جنس مخالف می باشد ، جنس و اّما شدید ترین و آخرین و عریان ترین و عی
واق�ع فع�ل در ضدّ وجود خویش ! این ضدیّت در کلیّۀ صفات و کردار این دو جنس نسبت بھ ھمدیگر بھ فعل در می آی�د .

 ی ش�ود .احس�اس م� وجود ـ عدمی در تجربۀ بشر بھ تمام و کمالش در رابطھ ب�ا ج�نس مخ�الف رخ م�ی نمای�د و درک و
رابطھ با تمامیّ�ت ض�دّ خ�ویش اس�ت . زی�را ھ�ر جنس مخالف، وجودی ذاتاً ضدّ خویشتن است . رابطھ با جنس مخالف ، 

ای�ن ھم�ان راز  . ومنفور است مفید و مطلوب است برای جنس مخالفش بد و مّضر و ھر فردی خوب و "من"چھ برای 
ع�دم "و آدم ھ�م ب�ھ مثاب�ھ  "ماده وجود"عدم است . حّوا بھ مثابۀ آدم ـ حّوا می باشد کھ ظرف رویاروئی عینی ِ وجود ـ 
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 "معن�ای وج�ود"ل�ذا م�رد را  . این عدم وجود ھمواره بھ دلیل قحطی وجود در خویشتن در جستجوی معناس�ت و "وجود
 نامیده ایم . ھمانطور کھ اشدّ معنا ج�وئی م�رد در جھ�ان بی�رون ب�ھ ص�ورت عش�ق ب�ھ زن ُرخ م�ی دھ�د : عش�ق ع�دم ب�ھ

ر ط��ول ت��اریخ معل��ول مردانگ��ی د آم��ده از م��رد وتمام��اً مع��انی بر جس��تجوی ع��دم ب��رای وج��ود ی��افتن ! و طل��ب ووج��ود ! 
گری او برای وج�ود ی�افتن م�ی باش�د و ب�ھ میزان�ی ک�ھ م�رد ای�ن وج�ود را در زن نم�ی یاب�د ی�ا ب�ھ درون گوناگون جستجو

ر حالیکھ از زن قطع امید کرده ب�ھ خل�ق کارھ�ائی م�ی د یا بھ برون می رود و شود و خودش می رود و اھل معرفت می
سیاست گشتھ است کھ نھایتاً باز ھم  پردازد تا در آن احساس وجود نماید . این تالش منجر بھ ابزار سازی و مالکیّت و

 اس�ت ک�ھ ع�دم "وج�ود م�ادّۀ"اس وجود بخشد زی�را زن ھم�ان برای راضی نمودن زن است تا زن بھ مرد ، ذّره ای احس
)  ِبھ سوی خود می خواند و وعدۀ ب�ھ وج�ود م�ی دھ�د . در دنی�ا گ�وئی زن ھم�ان ص�ورت خداس�ت ک�ھ ب�ھ (خ�ود دم) را(آ

 خ�ود ش�دن س�ازد یعن�ی ادّع�ای ت�و خ�الی خ�ود (م�ن ـ بی خود را دارای حّق ِ عدمی آدم وعدۀ وجود می دھد تا این خود ِ 
ب��ین آدم و ح��ّوا اس��ت . ای��ن ھم��ان زن��ده س��اختن ِ  "عش��ق"ای��ن بی��ان  را محقّ��ق نمای��د و ب��ا وج��ودش پ��ر کن��د . و منیّ��ت )

(ح�وا) در حقیق�ت ھم�ان  زندگی می باش�د و ھمانطور کھ واژۀ (حوا) از ریشۀ (حّی) بھ معنای زنده و آدم است . "خودِ "
  (حیّا) است . ھمانطور کھ اصالً بنی آدم از رحم زن است کھ حیات می یابد .

رار ھ محل اس�تقکسینھ  کتب مقدّس درک می کنیم ، حوا از سینۀ آدم خروج کرد و حوا در ھمانطور کھ در داستان آدم و
ھ ھ دس�تیابی ب�بدر وجود حّوا در امید  این احساس تھی شده است و بھ معنای کانون احساس وجود می باشد ، از "دل"

 عن�ی عش�ق ،یتن اس�ت . ھمان نیاز ذاتی آدم بھ وج�ود ی�افاین احساس می باشد . این احساس کھ عشق نامیده می شود 
ئی معن�اجو ت ول�ذا معنویّ� بھ ھمین دلیل ھمواره این مرد است کھ عاشق اس�ت و ھمانا عشق بھ وجود یافتن می باشد و

ت معنویّ� عی ازامید ب�ھ وص�ال مولّ�د ی�ک ن�و شرایط و میل بھ وصال و مرد تماماً معلول این عشق می باشد کھ وصال و
نی�وی د ت دینی وق طلبی ھم مولّد نوعی دگر از معنویّت می باشد کھ دو نوع معنویّ یأس از وصال و فرا فراق و است و

  عرفان !  پدید می آورد : دانش و را

عج�ب  د . وھمانا معنای وجود است کھ انواع و درجات احساس وجود را سبب می ش�و "معنا"این واضح است کھ بنابر
د ک�ھ نظ�ر م�ی رس� حتّ�ی ب�ھ معنویّت بی�زار اس�ت و دتاً از معنا وکھ این معنا در سمت موجودی بھ جریان می افتد کھ عم

رابط�ۀ  جودیّ�ت ودر درک مو دیگری موجودی تماماً مادّی و دنیا پرست و ظاھر بین است یعنی زن . این نیز تضاد ذاتی
 وتم س� دی�ن و دان�ش و س�لطھ و حوا م�ی باش�د ک�ھ عرص�ۀ ھم�ۀ واک�نش ھ�ای بش�ر اس�ت و کارخان�ۀ ک�ل م�دنیّت و آدم و

  عرفان .

رای دا موج��ودی اس��ت ک��ھ در ذات خ��ویش و ف��ی نفس��ھ دارای احس��اس وج��ود م��ی باش��د و "م��ادّه وج��ود"زن ب��ھ عن��وان 
در  ا ھ�ر نی�ازی، بی نیازی از غیر ، زیراست زیرا احساس بی نیازی دارد "زنا"است ولذا دارای  "ھستی در خویشتن"

  در زن است . "معشوقیّت"ی ذاتی ِ این ھمان معنا ذاتش ھمانا نیاز بھ وجود یافتن است و

ب�ھ  موجودی غی�ر پرس�ت اس�ت یعن�ی عاش�ق ! زی�را در خ�ویش دارای احس�اس خ�ود "معنای وجود"ولی مرد بھ عنوان 
بیرون�ی  ای�ن گ�وھرۀ خودیِ  وجود داشتن نمی باشد زیرا این گوھره از وی برون افکنده شده اس�ت (در ذات خلق�تش) و

نج�ا زن پرس�تی ع�ین وج�ود پرس�تی و خ�دا پرس�تی تلق�ی م�ی ش�ود و ب�ھ ھم�ین دلی�ل در در ایدر وجود زن مجّسم است . 
 ای�ن نی�ز تض�اد و دی�ن خ�دا ، م�ردان را از پی�روی زن�ان من�ع ک�رده اس�ت و خدا ھووی یکدیگرن�د و معارف دینی ، زن و
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م�ی باش�د و  "ی�رھس�تی در غ"ترین میل خ�ود من�ع ش�ده اس�ت . پ�س م�رد ذات�اً مظھرت آور است کھ از شدیداتّحادی حیر
خالقیّت ھای علمی و فنّ�ی و ھن�ری و سیاس�ی اوس�ت زی�را در غی�ر اس�ت ک�ھ  مین غیر پرستی اش عرصھ و علّت ھمۀھ

کمال این غیریّت وغیرت و غیر پرس�تی م�رد در ای�دۀ خ�دا و خ�دا پرس�تی اش متجلّ�ی م�ی  خود را می بوید و می جوید و
و  ان�ا بیگان�ھ ت�رین و دس�ت نی�افتنی ت�رین معن�ا و موج�ود اس�ت .ھم "خ�دا"شود زیرا بھ لحاظ حواس و ھوش بش�ری ، 

می باشد زی�را ب�ی نی�از درست بھ ھمین دلیل است کھ زن ذاتاً موجودی بی نیاز از دین و احکام مذھبی و عقل و عرفان 
 ً در  از غیر خویش است زیرا صاحب وجود و عین وجود است و عشق است و خود ِ معناست . بھ ھمین دلیل زن عم�دتا

ھنر ھا موجودی عاریھ ای و ریائی می باشد و ح�داکثر ی�ک مقلّ�د  سیاست و فلسفھ و فن و وادی دین و عقل و دانش و
ب�ھ مق�ام عاش�قیّت برس�د . ھم�انطور ک�ھ م�رد  و مصرف کنندۀ تولیدات مردان است مگر اینکھ دچار انقالبی ذاتی شود و

نک��ھ دچ��ار انقالب��ی در ذات خ�ود گ��ردد ک��ھ ب��اطن گ��را و مق��یم در ھ�م اس��یر دنی��ا و م��ادّیگری و ب��رون گرائ�ی اس��ت مگ��ر ای
بھ مقام معشوقیّت و انفعال برسد یعنی در خ�ویش دارای احس�اس وج�ود ش�ود . ای�ن دو انق�الب  درواقع و گرددخویشتن 

از  ھاس�ت ک�ھ زن را اھ�ل عق�ل و دی�ن و معرف�ت ذات�ی م�ی کن�د وعطف شخص�یّت آن نقطۀ در زن و مرد سر آغاز کمال و
 از غیرپرس�تی نج�ات م�ی دھ�د وود ـ پرستی و خود ـ شیفتگی می رھاند و متوّجھ جھان بیرون می نماید و مرد را ھم خ

یعن�ی زن ب�ھ مردانگ�ی  زن ع�وض م�ی ش�ود روی بھ خویشتن می سازد یعنی عارف می کند . یعنی جایگاه ذات�ی م�رد و
  !  ھویّت : انسان کامل الل ذاتی می باشد واین ھمان رسیدن بھ مقام استق مرد ھم بھ زنانگی . و می رسد و

ص�نّعی و . ص�ورت تمعرفت�ی ی�ک ص�ورت طبیع�ی و این مقام یک صورت تقلیدی و نمایشی و ریائی و بیمارگون�ھ دارد و
ی جن�ون و ب� وج�نس گرائ�ی زن را ب�ھ ھم برابری) عمل م�ی کن�د نھایت�اً م�رد و(تقلیدی آن کھ امروزه تحت عنوان شعار 

ھاس�ت  مرۀ ع�داوت و جن�گروی   می نھد و موجب افزایش روز انقراض نسل بشر را پیش شاند وھویّتی محض می ک
ق�ام مقط در این است و قلمرو صلح و معنویّت . و ف مرد وزنو صورت طبیعی و معرفتی  آن موجب اتّحاد و محبّت بین 

ھ اغن�ای فس�اد و س�تم اس�ت ب� حرص و جن�ون و مک�ر و این تبدیل قحطی و واست کھ عشق مبدّل بھ دوستی می شود . 
دوس�تی  دل و قناعت و عقل و صدق و عدل و خود کفائی . زیرا دوس�تی حاص�ل ب�ی نی�ازی اس�ت و عش�ق حاص�ل نی�از .

م�ھ ن�د مقدّ دوستی است کھ می توا مھ ای برای حاصل وجود یابی است و عشق حاصل بی وجودی . یعنی عشق فقط مقدّ 
(ص) رمھ رس�ول اک�حالیک�رفت  و اخالق دینی بی اعتناس�ت درونھ است زیرا بھ معدشمنی ھم باشد کھ اکثراً اینگای برای 

  . "عشق ، تماماً آداب است"می فرماید: 

  حّوا  ن کلمة اّ� در آدم وـ تعیّ  ٢

 از تابع�د خلق�و م اگر عالم ھستی و از جملھ انسان ، مخلوقات ھستند  پس درک وجود خ�دا در دوران م�ا قب�ل از خلق�ت
ت و ال یک�ی اس�ح�و ادراکی کامالً متفاوت و بلکھ متضاد باشد ھر چند کھ خ�ود خداون�د در ھ�ر دو د ایستیمنظر بشری ب

وره دز خ�دا در ھیچ تغییری در ذاتش رخ نداده است ولی این تغییر مربوط بھ درک بشر از خداوند است : درک بشری ا
درک  از خدا و د داشتھ است : درک عدمی ِ بشرای کھ اصالً بشری نبوده و درک بشر از خدا در دوره ای کھ بشر وجو

  وجودی بشر از خدا .



 ٩

ی د ن�دارد نم�ناممکن است زیرا چیزی کھ وج�و ولی درک عدمی بشر از خداوند بھ لحاظ منطقی درکی مھمل و بیھوده و
درک  ھ اس�تداشتنتواند چیزی را کھ وجود دارد درک کند . ولی چیزی کھ حاال وجود دارد می تواند چیزی را کھ وجود 

  نماید بھ خصوص کھ آن چیز خودش باشد .

ی و  ع�الم ھس�تط می شود بھ امر فضا و مکان و جایگاه وجود . بنابر این اگر کلّ ووجود پیش از ھر وضعی مربمسئلۀ 
قب�ل از  ای�ن ھم�ان وض�ع اس�ت و "ع�دم "موجوداتش را حذف کنیم خالئی مطلق متصّور می شود کھ مترادف ب�ا معن�ای 

رادف ب�ا مت� ک�ھ چی�زیاست کھ جز خدا وجود نداشتھ است . با تصّور چنین وضعی فق�ط ع�دم درک م�ی ش�ود  خلقت عالم
م : خ�دا ب�دانی اّما جای خدا کجاست ؟ مگر اینکھ این خالء مطل�ق را ک�ھ ع�ین ع�دم اس�ت ھم�ان خالئی مطلق می باشد. و

ی ب�وجودی ما  بھ لحاظ درک درواقعن است و نیاز مطلق از مکا خدائی کھ وجود مطلق است و نیازی بھ جا ندارد و بی
  از وجود داشتن است ، یعنی بدون اینکھ دارای وجود باشد وجود را داشتھ باشد .نیاز 

    آشکار و معّرفی کند . بھ کھ ؟  مطلق کھ عین وجود خداست اراده کرده کھ خود را این عدم و خالء

ج�ای خ�دا  خلیف�ھ ش�دن اس�ت : ج�ایگزینی ! یعن�ی جھ�ان ھس�تیبھ عدم ! ولی این آشکار سازی و معّرف�ی نم�ودن ھم�ان 
رای وج�ود ب�رأس آن آدم قرار گرفت کھ خلیفۀ خداست کھ بای�د خ�دا را بشناس�د و ج�ز ای�ن مقص�ود دیگ�ری  نشست و در

  داشتن ندارد .

 و ص�فات ی ک�ھپس واضح است این آدم باید از خ�ودش وج�ود زدائ�ی نمای�د ت�ا خ�دا را درک کن�د . یعن�ی انس�ان ب�ھ میزان�
 ب�ی : وج�ودوج�ود غی صور و معنای مادّی وجود را از خود می زدای�د خ�دا را م�ی یاب�د و درک م�ی کن�د: وج�ود عین�ی و

ب�ت و س�اده و فن�ا ش�ونده و وج�ود ثا متغیّ�ر و وج�ود مرّک�ب ووجود معنوی : وج�ود جھ�انی و وج�ود روح�انی !  مادّی و
م�ی ج�د اس�ت و دوّ ل . اّولی ماجد اس�ت و دّوم�ی موج�ود .اّول�ی وادّومی معلو محض ! اّولی علّت است و بسیط و باقی و

  وجود .

ش�د و ک نم�ی بارولی این خلقت بھ معنای زایش و معلولیّت نیست یعنی از طریق ادراک حّسی و علّت�ی و منطق�ی قاب�ل د
جھان�ده " ب�ھ معن�ای "جھ�ان"توحید در قرآن می باشد . بلک�ھ ب�ھ ص�ورت تجلّ�ی و جھ�ش اس�ت . این ھمان تفسیر سورۀ

  تیک است .. این نوعی تأویل یا تعبیر ھرمنوبھ بھترین معنائی بیانگر این واقعھ می باشد  "شده 

م�ادّه  گانھ است :انسان کھ درک کنندۀ این واقعھ و خالفت است نیز دارای ذاتی دو این جھان ھستی کھ خلیفۀ خداست و
تی گان�ھ ھ�ا ص�ورای�ن دو بد ، باقی و ف�انی . ول�ی ھم�ۀ وب ودرست و نادرست ، خمنفی ،  معنا : نر و ماده ، مثبت و و

ادّی و یم نم�اد م�. وقتی حتّی از معنویّت ھم سخن می گوییم نمی توانزمان است محسوس و مادّی دارد و دارای مکان و
ھم�انطور  .م�ی باش�د ست و غیر قابل بی�ان و درکگرنھ معنویّت امری کامالً غیبی ای و عملی آن را نادیده انگاریم وعین

. درس�ت  م�ادی قاب�ل دریاف�ت و درک نم�ی باش�دب�روز کھ معنائی ھمچون زیبائی و عشق و لطف و کرام�ت ھرگ�ز ب�دون 
  مثل معنای متضادّی چون زشتی و نفرت و خشونت و شقاوت .

دو معن�ای  نی�ز ب�ھبنابر این نھ تنھا بھ دو جلوه مادّه و معنا تقسیم می شود (در منظر معرفت بشری) بلکھ ھ�ر م�ادّه ای 
 مھ�ری و ھم در معرفت بش�ری دو گان�ھ اس�ت : "خدا"آخر . حتّی توحیدی ترین معانی  بد تقسیم می شود و الیٰ  خوب و
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. حّوا است دو گانھ است : آدم و ان و حقیقت وجود و معرفت بر هللا! و اّما خود انسان کھ کانون درک معنای جھ قھری
ائی ! و این یعنی ھر چیز در انسان یا مادّی است یا معن�وی . ی�ا غیب�ی اس�ت ی�ا یعنی ھمھ چیزھا یا آدمی ھستند و یا حوّ 

  بایستی ! باید اثبات و ظاھر شود :ھستی و یا نیاز بھ ھستی دارد و یا ھست و اھری است یا باطنی . وظعینی ، یا 

آدم  وھ�ان اس�ت ا ھمچ�ون جحّوا از دل آدم برون آمده است ھمانطور کھ جھان از ذات خدا برون افکنده شده است . ح�وّ 
 ورت نھ�ان و، صورت عدم است و میان تھی . این میان برون افکن�ده ش�ده ھم�ان حواّس�ت . ح�ّوا ص� ھمچون خدا . آدم
  ون جھان ھستی کھ تجلّی وجود خداست .چغیبی آدم است ھم

آدم ِ قب�ل از  ق�عدروا. شد ن آدم خلقبعد از آدم و از بط حّوا در داستان خلقت آمده کھ اّول فقط آدم بود و حّوائی نبود . و
ی ب�اطن یک� ھر واس�ماء خ�دا. و ظ�ا روح خدا ب�ا تم�ام عل�م و با صورت وحّوا یک موجود کامل و انسان کامل بود  خلقتِ 

ویش��تن و از خیگان��ھ و ب�ی نی�از ب�ود . وج��ودی در خویش�تن و ب�رای  م�ادّه و معن�ائی واح�د و وب�ود و خ�وِد خ�ودش ب��ود 
 عن�ا وح�ق و م ب وواقع این آدم قبل از آنکھ ح�ّوا را یعن�ی ب�اطن و غی�بود و خویشتن بود . و در خویشتن با خویشتن و

ل�ذا ک�ّل  افت�ھ ب�ود وکامالً خلیفۀ ظاھر و باطن خ�دا ب�ود و گ�وئی خ�ود خ�دا ب�ود ک�ھ جس�مانیّت یذات خود را برون افکند ، 
یعن�ی آدم  گشتھ ب�ود ادّه شده بود و محسوس و مادّیمالئک را امر نمود تا بر او سجده کنند . آن نور مطلق ملبّس بھ م

وت ن�ابوده دع� ابلیس مخالف ظھور خدا بود و ھمچنان مخالف است و ل�ذا انس�ان ھ�ا را ھ�م ب�ھ خ�دای درواقعشده بود . 
ا وت ابل�یس ب�ب�ا انس�ان ھم�ان ع�دامی کند : ایدۀ خ�دا ! خ�دای خی�الی و ت�وّھمی ک�ھ ھم�ان ع�دم خداس�ت . ع�داوت ابل�یس 

تجلّ�ی  ان مادیّ�ت وصفات بود . ص�فاتش ھم� تا قبل از پیدایش حّوا ، دارای ذات و "آدم"داست ، با خلیفۀ خدا ! ظھور خ
ان قب�ل از دا در دورخمادّی او بود ، صورت او . ولی این ذات اندرونی کھ در زیر لباس مادّه قرار داشت و معنای ذاتی 

  گشت و این جمال ھمان حّوا است . جمالی  خلقت بود برون افکنده شد و آن ھم عریان و

 :ذات ب�ود  ب�دون ص�فاتِ   ِجمال ذات خداست بی ھیچ صفاتی . و آنچھ کھ از خدا باقی ماند فق�ط ص�ورت مح�ض پس حّوا
و  ص�ورتو ادّه تمام�اً م�پ�س آدم  ، مادّۀ بی معنا ، خدائی بی خود ، عدمی کھ فقط صورت وجودی دارد . صفات بی حقّ 

م�ان ص�ورت ھح�ّوا  درواق�عویش شد و حّوا ھم جمال ذات گردی�د و ص�ورت ِ عین�ی ِ ب�اطن آدم . صفات بی ریشھ و بی خ
  ھوئی خدا در دوران قبل از خلقت است . 

 د کفاس�ت وپس درواقع آدم ھمان عرصۀ خلقت است و حّوا ھم عرصۀ ما قبل از خلق�ت . ح�ّوا ثاب�ت و در خ�ویش و خ�و
  گر .ق و جستجوالّ آدم متغیّر و خ

کم خانھ است ، مکان و فضای وجود است و حّوا ھم صاحب خانھ است کھ از خانھ برون افکن�ده ش�ده اس�ت و آدم در ح
 ح�ّوا ع�ین رابط�ۀ یعنی رابط�ۀ آدم و می خواھد بھ آن خانھ باز گردد . آدم ھم طالب این رجعت حّوا بھ دل خویش است .

ک�ھ م�ی خواھ�د ب�ھ خان�ۀ خ�ودش ک�ھ دل م�رد اس�ت صاحب خانھ می باشد . این ھمان معشوقیّت وجودی حّواست  خانھ و
 آدم ھ�م ب�ھ معن�ای ب�از گش�ت دادن ح�ّوا ب�ھ دل خویش�تن اس�ت . و ک�ّل  ِعاشقیّت و معنا جوئی و حوا پرس�تیو  بازگردد .

م�دنیّت و ت��اریخ و فرھن��گ بش��ری حاص��ل ای��ن می��ل متقاب��ل آدم و ح��ّوا ب��ھ یک��دیگر م��ی باش��د . در ای��ن فاص��لھ و ف��راق و 
 ه ھایی چون دانش و صنعت و مذھب و ھنر و سیاست رخ می نماید کھ تالش ھا و زمینھ ھای این رجع�ت وناکامی پدید

ممکن نیس�ت  بی تردید چنین یگانھ شدن فیزیکی ھ پدید آید . ور دگر آن انسان کامل و آدم اّولییگانھ شدن است کھ یکبا
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؟ جا مقیم گردد . پس راه عالج چیس�تشود و جسماً در آن آدم ۀوارد سین(الاقل در این جھان) یعنی دیگر حّوا نمی تواند 
  عشِق ! ذاتیِ  خلقت است و راِز ِ ناکامیِ  سرّ این ھمان 

نمای�د . ای�ن  ر خ�ود خل�قدآدم باید در سینۀ تھی خویش ، حّوا را از عدم خلق کند . و حّوا ھم متق�ابالً بایس�تی آدمیّ�ت را 
رابط�ھ  شود ول�ی در کامل حّواا آورده اند تا بھ آدم یاری دھند کھ بدون است کھ پیامبران خد "اخالق"خلقت نوین ھمان 

وی از ح�ّوا رکھ مرد بای�د این یعنی آن و . و نیز بھ حّوا یاری دھند کھ بدون آدم کامل شود ولی در رابطھ با آدم . حّوابا 
ب�ردارد  معش�وقیّت ز وباید دس�ت از ن�احّوا ھم  در آن مقیم گردد و بنشیند . و برگرداند و وارد بر باطن تھی خود شود و

  و طالب مرد گردد و بر باطن او وارد شود و در آنجا با ھم دیدار کنند .

ای�ن  د . وش�ود ک�ھ م�رد ب�اطنی و ان�درونی ش�ود و زن بیرون�ی گ�ردپس از ھزاران س�ال ب�االخره ای�ن درس آموخت�ھ م�ی 
اید ب�ھ ید و مرد بآ. زن باید از خود بیرون معشوق شود عاشق گردد و مرد باید زن است . زن باید ھمان خالقیّت مرد و
ل�ی د ش�اھدیم واین نقطۀ عطفی در تاریخ آدم و حّواست کھ نخستین تجربۀ ناکامش را در عصر جدی� درون خود رود . و

ی نمای�د و جھ�ل و جن�ون م�خ�امی ای�ن ت�اریخ جدی�د اس�ت ک�ھ سراس�ر  و یوس شویم . این تجربۀ دورۀ کودکینبایستی مأ
ان�ھ . بایس�تی دان�ش مرد زن از آداب  و ا و اطوار زنان و تقلی�د کورکوران�ۀمرد از اد د کورکورانھ . تقلید کورکورانۀتقلی

فات ص�ھ�م بای�د  این تقلید را کنار نھ�اد و از درب معرف�ت وارد ش�د . م�رد بایس�تی ذات زن�انگی خ�ود را کش�ف کن�د و زن
  مردانگی اش را بیابد ولی نھ از طریق تقلید .

رد نم�ی م�زج�ر م�ی ش�ود و دیگ�ر م�رد ن�اممکن و ح�رام و  ک�ھ رابط�ۀ کھ�ن زن و ه استدوره ای آغاز شد بھر حال ولی
ان ت�اریخ اس�ت و پای� معشوقیّت و ناز خود ادامھ دھد. این سرآغاز تاریخ نوینند بھ اتواند عاشق بماند و زن ھم نمی تو

  اریم کھ بایستی جداً فھم گردد.رصۀ یک برزخ تاریخی ـ وجودی قرار دعاینک در قدیم . پس ما

 ،اش�د . اھ�و بق است م�ی کھ غیب مطل "ھو"ن انام خدای قلمروی خلقت است . نام خدای قلمرو قبل از خلقت ھم "هللا"
  ما قبل از خلقت پروردگار است .  ھو نام ذات ِ غیبی ویھو و یا

ا جمال ذات است و مظھر وجود فی نفسھ می باشد حوّ  بود . "هللا"و خروج حّوا ھمان مظھر کامل آدم تا قبل از پیدایش 
. . ولذا در تاریخ ھمواره نھ�ان اس�تو لذا مبّرا و بی نیاز از صفات و جلوه گریھای عرصۀ صفات و افعال و خالقیّت ھا 

ل تمام جلوه گری حّوا بر مدار جمال خود اوست کھ جمال ذات است . توّجھ ح�ّوا ب�ھ ع�والم بیرون�ی ھ�م تمام�اً ھمان�ا جم�ا
نھ صفات پرستی و معنا جوئی . حّوا چنین بوده است ولی دیگر نمی توان�د چن�ین بمان�د . ھم�انطور ک�ھ  پرستی اوست و

بیرونی خود بھ بن بست رسیده است . لذا رابطھ آدم ـ ح�ّوائی نی�ز ب�ھ نقط�ھ آدم نیز دیگر با صفات پرستی و معنا جوئی 
. عصر جدید (مدرنیزم) پایان تاریخ کھن آدم ـ ح�ّوائی  معکوس می شودحّول گردد و کامالً عطفی رسیده کھ باید تماماً مت

ل�ذا  و سرآغاز خلقت نوین را فراھم آورده است و مسلماً ای�ن دوره ھن�وز در مرحل�ۀ ب�رزخ و انتق�الی ب�ھ س�ر م�ی ب�رد و
ن دوره اس�ت ک�ھ ب�ا تب�اھی حاص�ل از ع�دم معرف�ت ب�ر ای� مرج را بھ نمایش می گذارد و فساد و تماماً نیھیلیزم و ھرج و

م�رد بایس�تی  شعار برابری زن ومرد توأم اس�ت ک�ھ البت�ھ عم�ری کوت�اه دارد و ب�ھ س�ر آم�دنش نی�ز واض�ح اس�ت . زن و
، تاریخ ج�دائی و ف�رق درن است . تاریخ بشر تا بھ امروزخلیفۀ یکدیگر شوند و نھ برابر . برابری ، اشدّ حماقت بشر م
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انس�ان کام�ل عی�ان ش�ود.  ی�د وا رخ نمت�ا هللابھ یکدیگر رجوع کنند و یگانھ ش�وند  ال و ال بوده است و اینک می رود تا
                      می باشد .هللا لقاء واقعۀ   وین ھمان قیامت بھ معنای ظھور هللا

 ب�دی اس�تاپس واضح است کھ چرا کّل تاریخ بشری ھمانا جستجو گری و عطش مرد برای یافتن معنائی قاب�ل پرس�تش 
ا ت��اریخ . پ��س ک��ّل ای��ن ت��اریخ ھمان��عط��ش زن ھ��م ب��رای ی��افتن کس��ی ک��ھ (م��ردی) زن را مطلق��اً بپرس��تد ھمچ��ون خ��داو 

ب�ت کن��د و ک�اری ب�وده ک�ھ عش�ق خ�ود را ب�ھ زن ثا پرس�تیدن و پرس�تیده ش�دن اس�ت . م�رد تمام�اً در جس�تجوی وس��یلھ و
 تخ�ودش ثاب� تا پرستیده شدن خ�ود را ب�رایعاشقیّت خود را در بیرون محقّق سازد و زن ھم در جستجوی مردی بوده 

 ً اممکن ن�تحق�ق ھ�م  رگ�ز محقّ�ق نش�د و ای�نناکام است زیرا چنین ام�ری از ھ�ر دو جان�ب ھ نماید . ولی این تاریخی تماما
رستش پابطال این  مرد در ذاتش ھمانا شعار برابری زن و یافتھ می شود و بشر در حال دل کندن از این امر می باشد .

ز ھ�ر ھ�م ب�یش ا زل�ذا ھن�و کوران�ھ عم�ل م�ی کن�د ورفتی الزم پدید نیامده اس�ت و کورمی زند ولی بر این امر معرا نعره 
ول�ذا ای�ن  .غوغا می کند درست آنگاه کھ بطالت این شعار در عمل بیش از پیش آشکار شده است  "عشق"زمانی شعار

ع�الج درد ال ا وبلک�ھ قلم�رو ب�روز ھ�زاران معّم� ه وھیچ مش�کلی را ح�ل نک�رد برابری عمالً ریاکارانھ و جاھالنھ است و
 می�ز وآاس�ت ول�ی مفھ�وم نگش�تھ اس�ت ول�ذا عملک�ردی ب�س مخ�دوش و جن�ون  ح�قّ شتھ است . ولی این ش�عار ذات�اً برگ

ذات�ی  قّ ست . ای�ن ح�ااین برحق  کھن آدم ـ حّوائی را بھ غایت نابودی تاریخی خود می رساند و یافتھ کھ رابطۀمنافقانھ 
 ،ای�ن رجع�ت  رخ م�ی نمای�د . ت�اریخ در ح�ال رجع�ت اس�ت واب�ات ھولن�اکی از ابط�ال و جن�ون و جنای�ت ، ب�االخره ب�ر خر

ج�ودی وس�ت جایگ�اه آورد کھ بھ لحاظ ارزش ھا ھمۀ امور را کامالً وارونھ می سازد زی�را ق�رار ا تاریخی نوین پدید می
  گردد . مرد عوض شود ، یعنی زن باید عاشق شود و مرد ھم معشوق زن و

  ـ احساس وجود در مرد  ٣

ذاتی ب�رای خویش�تن اس�ت . در  دربدر بھ جستجوی معنا و مرد موجودی میان تھی است ولذا گریزان از باطن خویش و
جس�تجوگری م�رد در  ...) وشیاء (طبیع�ت ، جامع�ھ ، ھن�ر، ص�نعت سپس در سایر ا درجۀ اّول در موجودی بھ نام زن و

عنائی است کھ بتواند زنی را مجذوب خود نماید و وارد بر خویشتن کند تا تھی ِ ای�ن می�انش سایر اشیاء بھ قصد یافتن م
ھن��ر  ص��نعت و این دان��ش گرائ��ی وبن��ابر روح . ارزش و را پ��ر نمای��د و بدینگون��ھ احس��اس وج��ود کن��د ، احس��اس معن��ا و

با  تا یک زن با تمام وجود و .بلکھ وسیلھ ای برای جلب نظر زن است  مرد یک ھدف نیست .حتّی دین گرائی  جوئی و
در دل�ش ب�ھ  چنان ب�ر آغ�وش م�رد وارد ش�ود ک�ھ بتوان�د س�ینھ اش را بش�کافد و عشق تمام وارد بر آغوش مرد شود و

عط�ش وج�ودی م�رد م�ی باش�د . ول�ی فق�ط ب�رای لحظ�ھ ای  ابدی جای گیرد . واقعۀ ھم آغوش�ی بی�انگر ای�ن می�ل و طور
س�پس  یگ�انگی ب�ا خ�ودش میرس�د و احس�اس وج�ود و ت وم�رد ب�ھ اش�دّ ل�ذ می دھ�د و اتّحادی احتماالً ُرخ چنین ورود و

این واقع�ھ را ی�ک  و یأس وجودش را فرا می گیرد کمال ناکامی و بیش از پیش از میان تھی شده تر بر جای می ماند و
متق�ابالً می�ل ب�ھ ورود ب�ر زن نی�ز  ز تشنھ ت�ر از قب�ل ب�اقی مان�ده اس�ت.افریب عظیم می یابد کھ گوئی بر لب آب رفتھ و ب

احساس در ھنگ�ام ھماغوش�ی و پ�س  مرد دارد تا تمام دلش را تسخیر نماید و در آنجا خانھ ابدی پدید آورد . این میل و
مرد بھ مثابۀ عزیز ترین و لذی�ذ  از آن در زن نیز بھ نوع دیگری پدید می آید . بھ ھمین دلیل این واقعھ در زندگی زن و

. محّل بروز اشدّ عالقھ و نفرت اس�ت زندگی محسوب می شود و ال ذلیل ترین و دردناک ترین تجربۀدر ھمان ح ترین و
حتّی قاب�ل کتم�ان ھ�م نیس�ت ک�ھ ط�رفین رابط�ھ ب�ھ کلّ�ی از ھم�دیگر درب�ارۀ آن آرم�ان  این نفرت آنگاه بھ اوج می رسد و
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ھ�ا مح�ّل ب�ھ ص�ورت دردن�اک ت�رین نیاز و دل کنده باشند ولی نیاز جنس�ی ھمچن�ان باقیس�ت د ونوجودی مأیوس شده باش
ھمچون زبال�ھ  د ونزیرا ھر دو طرف علناً ھمدیگر را ظرف شھوت متقابل می یابنفرت ھا می شود  بروز اشدّ بد بینی و

  روح و ھویّتی حاصل نمی گردد . دان شھوت ارزیابی می کنند زیرا ھیچ معنا و

ز ازن و م�رد  نمائی می کند و گوئی زج�ر آورت�رین نیازھاس�ت ک�ھجنسی ھمچون بد ترین عذاب ھا خود  در اینجا رابطۀ
  آن رھائی ندارند .

ی�را ء نمای�د ززن از طریق فرزندش بھ سرعت قادر است تا حدودی این نیاز وجودی را جبران کند و ذات خ�ود را ارض�ا
ی م�ی کن�د ساس خ�دائر اینجا احعلناً می بیند کھ کودک بھ عنوان صفتی بی ذات ، تماماً نیازمند وجود مادر است . زن د

اش�د وت�اه م�ی بکو این ھمان احساس وجود است کھ در غریزۀ مادریّت احیاء می گردد ھر چند کھ عمر این دوره بسیار 
اء زن�دانش ارض�فرزن دوباره محتاج دل مرد می شود (در دوران کھولت). ولی مرد بھ عنوان پدر ھرگز در رابطھ ب�ا  و

ء ذاتی و ر احساس خالپدریّت مطلقاً امر دیگریست ولذا با ورود کودک اتّفاقاً بیش از پیش پدمعنوی نمی شود و اصوالً 
،  جتم�اعی ت�رابی معنائی می کند و زائد بودن خ�ود را در خان�ھ ش�دید ت�ر احس�اس م�ی کن�د ول�ذا بیرون�ی ت�ر م�ی ش�ود : 

ھ اُمی�د ب�ی ب�از ھ�م م�ی ش�ود . ول� "َم�دنی"نی علمی تر ، اقتصادی تر، ھنری تر ، سیاسی تر ، خّالق تر ، دینی تر،... یع
 حس�اس خ�دائیابا آوردنش بھ خان�ھ مج�ذوب ھمس�ر و فرزن�دانش ق�رار گی�رد ت�ا  آنکھ کاالئی جدید وجذّاب بدست آورد و

اس الء و احس�نماید . بھ ھمین دلیل مسئولیّت ام�رار معیش�ت ب�رای م�رد تنھ�ا ک�اری اس�ت ک�ھ کم�ابیش م�ی توان�د ای�ن خ�
 رد را پ�وچ م�یاحس�اس م� درآم�دی دارد ای�ن ت�الش ورا جبران کند . در اینجا بمیزانی کھ زن ھ�م مح�ّل پوچی  نابودی و

ود . ش�جتم�اعی م�ی مبدّل بھ یک موج�ود ک�امالً ا سازد و در این صورت مرد بکلّی امید خود را در خانھ از دست داده و
قیّتھ�ای وفح�اظ ک�ّل منواده ھستند . بدین لن در خاقترین مردان در عرصۀ حیات اجتماعی ناکامترین آنابھ ھمین دلیل موف

ھم�ین دلی�ل  سیاسی مرد محصول این ناکامی در رابط�ھ ب�ا اعض�ای خ�انواده م�ی باش�د . ب�ھ ھنری و اقتصادی و علمی و
م م�ی ھ�انواده در فرآورده ھای مدنی ، رابط�ھ ای مس�تقیم دارن�د . ھ�ر چ�ھ ک�ھ ارک�ان خ� نابودی خانواده و رشد مدنیّت و

ی ال بالن�دگی م�بیش�تر مج�، احزاب و قوانین قدرتمند تر  سیاست و ، ارکان یک جامعھ مدنی با اقتصاد و صنعت وشکند 
ا ک�ّل باش�د ول�ذھ دموکراسی نیز محصول فرو پاشی خانوادۀ سنّتی است کھ در آن مرد بھ عنوان خدا در ھم شکست یابد .

  د .ن ساالری خانوادگی رابطھ ای مستقیم دارز خانھ در سیطرۀ فرمان زن باشد . مرد ساالری اجتماعی و

ن ر زمین�ۀ ای�مرد است بھ عنوان براب�ری دو ت�ا احس�اس خ�دائی . نومی�دی زن و م�رد از یک�دیگ این ھمان برابری زن و
از خان�ھ  رد در بی�رونانتقام برخاستھ است ولذا م عداوت و برابری می باشد و بھ ھمین دلیل این برابری ذاتاً از یأس و

  د .انھ می باشگری حاصل این برابری شقاوت بار و مأیوس انتقام می ستاند و زن نیز در درون خانھ . روسپی از زن

ی�د م�ی اطر زن تولخ�نشان زن علناً حضور دارد . ھمھ چی�ز ذات�اً ب�ھ  در ھمۀ فراورده ھای بیرونی مرد، ُمھر و بھر حال
  موکراسی ھا.د ، کاالھا ، ھنرھا و اختراعات صنعتی شود : فلسفھ ھا ،

و ھ�م با وی بھ اتّحاد قلبی برسد  مایملک وجود خویش کند و آن خودش نماید و زنی را ازمرد بھ میزانی کھ نمی تواند 
ستم اس�ت حاص�ل ناک�امی  مالکیّت کھ عنصر ذاتی سلطھ و درواقعاو شود میل بھ مالکیّت ھای گوناگون می یابد .  ارادۀ

ین تالش برای رسیدن ب�ھ احس�اس وج�ود اس�ت . ای�ن احس�اس وج�ود ب�ھ ص�ورت مرد در عشق با زن است . و این آخر
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ارادۀ بھ قدرت و سلطھ رخ می نماید . ای�ن مالکیّ�ت م�ی توان�د اقتص�ادی باش�د و ی�ا سیاس�ی و حاکمیّ�ت ب�ر گروھ�ی و ی�ا 
  علمی و اخالقی و امثالھم . سلطھ فرھنگی و

م�ی  "تنان�دوخ"ای�ن  ب�ھ ن�وعی احس�اس وج�ود م�ی باش�د . تالش مرد برای ھر نوع اندوختن ھمانا ت�الش ب�رای رس�یدن
ی ب�ھ ھ�ای بیرون�اینھ�ا ھمگ�ی ان�واع وارد س�اختن چیز ھ�ایی از غی�ر . وھنر ھم باشد ، ک�الً کس�ب چیز تواند کسب علم و

  درون است تا تھی اندرون پُر شود .

ی م�ج�ود پدی�د ی از احس�اس ون�واعاین پُر نمودن درون از بیرون بھ گونھ ھای متف�اوت و بس�تھ ب�ھ ش�رایط ب�رای م�رد ا
آورد ک�ھ  م�ی قدرت اجتماعی انواعی از احساس وجود پدید شھرت و ثروت و ھنرھا و اّطالعات و آورد . کسب سواد و

ک�ھ د مگ�ر اینھن�ر م�ی رو در شرایط متفاوت ُرخ می دھد. مثالً کسی کھ ثروت داشتھ باشد بھ ندرت بھ جستجوی عل�م و
ھن�ر  ان�ش ودیا ورشکستگی گ�ردد. ک�ھ کس�ب  در امور اقتصادی دچار رکود و ان نماید واز آن بابت ھنوز احساس نقص

ست : دارای ا "ھویّت" اینھا بھ زبانی ھمانا کسب ھمۀ معنویات آخرین روش کسب احساس وجود می باشد. و دین و و
ی م�ه و گ�ذرا تب�اه ش�وند ھویّت ھ�ا جملگ�ی می�را و شدن ، یعنی صاحب ذات شدن . ولی می دانیم کھ این ھو ھا و "ھو"

دی�ن  و ینگون�ھ ان�دشرایط بیرونی ھستند . معنویات عاریھ ای (بیرونی) و اکتسابی نیز ھم باشد زیرا مشروط بھ امور و
 لم�ی و ھن�ری وھر حال دارای احس�اس وج�ود و ھویّ�ت عب . تقلیدی ھم اینگونھ می باشند آموزشی و ایمان وراثتی و و

 داجوئی وخ�این راه محسوب می شوند ول�ذا  در بھ ھمین دلیل آخرین تالشھای بشر واست  مذھبی شدن کاری سخت تر
ن مع��ھ . نخس��تیی��ا در طبق��ات فقی��ر جا گرایش��ات عرف��انی ھ��م عموم��اً در نیم��ۀ دّوم عم��ر پدی��د م��ی آین��د و م��ذھب گرائ��ی و

بیش کم�ا ھ آخ�ر عم�رھ�د ک�ھ ای�ن روش ت�ا ب�احساس ھویّت و وجود در کودکان بھ صورت پرستش اسباب بازیھا ُرخ مید
. و  وز م�ی کن�دتجّم�الت ب�ر کاال پرستی و بستھ بھ شرایط اقتصادی در بشر ادامھ می یابد و بھ صورت ثروت اندوزی و

س ای م�رد احس�امانا کاری بر روی چیزھای بیرون از وجود خویشتن است بھ طور مستمر ب�رھانواع اشتغاالت کھ  کالً 
و  ی�د نم�ی آورداشتغاالت بیرونی برای زن بھ خ�ودی خ�ود مطلق�اً احس�اس وج�ود پدھویّت پدید می آورند . ولی  وجود و

 ی گ�ردد مگ�رم�احساس وجود زنانھ را کاھش م�ی دھ�د و ب�رای زن خفّ�ت و خ�واری محس�وب  بلکھ اتّفاقاً ھویّت زنانھ و
  .اینکھ این اشتغاالت بتواند در نزد مرد یا مردانی موجب جلب توّجھ و تحسین و محبوبیّت گردد

پس طبیعی است کھ احساس وجود و ھویّت بھ معنای احس�اس خ�دائی در م�ردان ب�یش از ھ�ر ک�اری در ام�وری ُرخ م�ی 
 فک�ری و ھن�ری و ص�نعتی و و عملیدھد کھ موجب خّالقیّت و آفرینش باشد مثل کارھای تولیدی ، اختراعات ، ابداعات 

صالً آگاھی و عمدی نی�از نیس�ت بلک�ھ ی�ک ام�ر غری�زی م�ی یعنی خلق کردن ھمچون خدا . در این امر لزوماً ا امثالھم .
باشد . ھمانطور کھ اشدّ احساس وجود در زن بھ ھنگام زایمان پدید می آید کھ احساس خلق کردن اس�ت ھمچ�ون خ�دا . 

طبیع�ی ای�ن غری�زۀ احس�اس خ�دائی در ھن�ر تمام�اً محص�ول  صنعت و فرھنگ و سیاست و کّل تاریخ مدنیّت و دانش و و
! بھ بیانی دگر این تالش نوعی رقابت با خداست در کار خلقت . بھ ھم�ین دلی�ل ای�ن ت�الش  است : احساس وجودمردان 

انک�ار  ش�عار ھ�م نھایت�اً ب�ھ نف�ی و مشرکانھ تلقّ�ی م�ی ش�ود و در عم�ل و آگاه کافرانھ ونا آگاه و ھا ذاتاً و خواه ناخواه و
. بش�ری دشمن با طبیعت قرار داده است حتّی طبیع�تِ  فی طبیعت ودینش منجر شده است ولذا عمالً صنعت را در ن خدا و

ب�ودن و ک�اذب ب�ودن ای�ن ن�وع ت�الش و احس�اس وج�ود و ھویّ�ت را درک نم�ود زی�را حی�ات  حقّ از ھمین جا م�ی ت�وان ن�ا
 رۀی ک�بشری در جھان را بھ مھلکھ انداختھ است و این ھمان کفر مردانھ بر علیھ موجودیّت بشر در جھان است کھ حتّ�



 ١٥

جاھالن�ھ  ، ک�اذب و خاکی را مبدّل بھ جھنّم مرگ و تباھی بشر ساختھ است . پس می توان گف�ت ک�ھ ای�ن احس�اس وج�ود
یتک�ار م�ی کن�د و دیوانھ و جنا قطحی وجود می کشاند و فزاینده بھ سوی حرص وبھ ھمین دلیل مردان را بطور  است و

وجود است : احساس خدائی ضدّ خ�دا : ھویّ�ت ض�دّ ھویّ�ت !  اندازی می برد . این احساس وجود ضدّ بھ سوی خود  ـ بر
این بازی مردان با جھ�ان بی�رون مب�دّل ب�ھ جن�گ و جن�ون و جھ�نّم ش�ده اس�ت ک�ھ حتّ�ی موجودیّ�ت م�ادّی بش�ر را ھ�م در 

ب�ھ درون خ�ویش رود و  خطری حتمی قرار داده است . این بدان معناست کھ مرد مجب�ور اس�ت دس�ت از ب�رون بکش�د و
ای�ن ورود ب�ر خویش�تن  ای�ن اس�ت آن احس�اس وج�ود اب�دی و ھویّ�ت خ�دائی . و خالء اندرون خود مستقر شود و در این

ھمان راه معرفت نفس است: راه یگانھ شدن با خود! این حقیقتی ب�س تل�خ و بلک�ھ تل�خ ت�رین حقیق�ت ھاس�ت ول�ی ع�ین 
  واقعیّت است .

ویش�تن ، خدگ�ر بدس�ت از ع�دم یکب�ار  اس�ت و "عدم"وع بھ این رجعت بھ اندرون تھی و ظلمانی خویشتن بھ معنای رج
خ��ویش بدس��ت  واینس��ت ک��ار انس��انی ِ انس��ان ، ک��ار خدایگون��ۀ انس��ان : خل��ق ِ !  آدم را آفری��دن : خلق��ت بدس��ت خویش��تن

ا ع�دم خ�ویش دل نش�وید ق�ادر ب�ھ روب�رو ش�دن ب� دس�ت و مرد تا از تمامیّت بیرون از خود مأیوس نشود و ! و خویشتن
نم�ی  دل نش�وید ودس�ت  . بھ زبانی دگر تا مرد از زن ک�امالً م�أیوس نگ�ردد وقدرت این خلقت نوین را نمی یابد نیست و

ر ن�د و ای�ن س�کفق�ط در اینص�ورت اس�ت ک�ھ ح�ّوای بیرون�ی را نی�ز کش�ف م�ی  تواند حّوای ذات خود را در خود بیابد . و
  زن است : دوستی بین عدم و وجود !  آغاز دوستی بین مرد و

زن در بیرون و ورود م�رد ب�ھ درون خ�ودش و کش�ف ح�ّوای درون ، واقع�ھ ای  بھ بیانی دیگر این دوستی بین مرد و و
از خ�ود توأم و گام بھ گام و امری واحد است . یعنی مرد بھ میزانی کھ روی بھ درون خود می کن�د م�ی توان�د در ب�رون 

بوحانھ و ستمگرانھ . یعنی مرد ب�ھ میزان�ی ک�ھ ح�ق ج�دائی مذ (عشق نمائی) دروغین و با زن ، دوستی نماید نھ تعشیق
اھل باطن و  می تواند روی بھ درون خود کند وتصدیق می کند و تسلیمش می شود  و فراق ابدی خود و زن را درک و

معرفت نفس شود و ذات حّوائی را در خودش بیابد و سپس ببیند کھ این ھمان اس�ت . ای�ن ھم�ان دوس�تی اس�ت و پای�ان 
زن . این پایان آن دوگانگی است. و زن نیز بھ میزانی کھ از محبوبیّت در ن�زد م�رد  و ستم و جنگ تاریخی مرد و دتضا

توبھ می کند بر این عرصھ وارد می شود . یعنی زن بھ میزانی کھ از سودای تسخیر دل مرد توب�ھ م�ی کن�د و ن�ازش را 
عرفت بر خ�ود ک�ھ ھم�ان معرف�ت ب�ر ذات ب�ودن خ�ود اس�ت ترک می گوید و دست از عداوت با مرد می کشد بر عرصۀ م

ای�ن  ب�ا وی دوس�تی م�ی کن�د ن�ھ مک�ر . و در وارد می شود و خود ـ کفا می گردد و م�رد را نی�ز در ب�رون در م�ی یاب�د و
ت خ�ود را ب�ھ عرص�ۀ ظھ�ور و ب�االخره زن ھ�م م�ی توان�د خالّقی�ت می شود مولّد صفات و خالّقی "ذات" است کھدوستی 
بدینگونھ زن ھم م�ی توان�د ب�االخره دارای  ت ھای مردانھ و مردواری تقلیدی ندارد . وبھ خالّقیکھ البتھ شباھتی برساند 

مص�رف  ۀ مص�نوعات م�ردان نباش�د . زی�را زن ت�ا ب�ھ ام�روز فق�ط ع�دوی م�ردان ودتا بھ آخر مص�رف کنن� تاریخ شود و
پ�وچ گردی�ده و ب�یش از ھ�ر  در ای�ن عرص�ھ ھ�یچ و محص�والت م�ردان و ح�داکثر مقلّ�د م�رد ب�وده اس�ت و کنندۀ صفات و

زمانی بازیچھ ھوس ھای شھوانی مرد شده است و تماماً قدرتش را بھ نسیان سپرده و دیوانھ گشتھ است . ای�ن نس�یان 
نفرین شود  لعن و پوچی و جنون نیز بر حقّی فراسوی خیر و شر رخ داده است کھ باید درک گردد و نھ اینکھ طرد و و

احث این کتاب بحثی فراسوی قض�اوت و حکمیّ�ت و ش�ریعت اس�ت بحث�ی در ب�اب توحی�د خلق�ت اس�ت و اگ�ر ھ�یچ . کل مب
قلم�رو م�ان ، شود کامالً طبیعی و آگاھانھ اس�ت زی�را آخرالزّ می علمی و فلسفی از آن استنباط ن حکم اخالقی و سیاسی و



 ١٦

این پایان را درک کند ت�ا از ای�ن  ا انسان باید حقّ شّر بھ پایان رسیده است ولذ درک توحید خداست . زیرا عرصۀ خیر و
  برزخ ابطال بی انتھا نجات یابد.

  ـ ھویّت مرد در قلمرو از خود بیگانگی  ۴

ب دو ن�وع ـ بیگانگی اوست ، ب�ھ ط�ور کلّ�ی ص�اح مرد در عرصۀ گریز از خالء اندرون خویش کھ ھمان عرصۀ از خود
ا رس�وا و راس�ت ک�ھ ھ�ر دو ن�وعش مب�دّل ب�ھ دش�من وج�ود او ش�ده و او احساس وجودِ  کاذب و کافران�ھ ش�ده  ھویّت و

واره ش�د ول�ذا ھم�دو ھویّت مرد در برون از وجودش می با دیوانھ ساختھ است : ھویّت مادّی و ھویّت معنوی ! این ھر
و دچار  نمایداست بازیچۀ شرایط بوده و موجب ابطالھا ولذا جنون ھا و جنگھا بوده است تا بتواند از ھویّت خودش حر
ھ�ا  ن�ون و جن�گجاحساس نابودی نگردد . این ھویّت ھا ذاتاً غرق در تردید و ترس و تھمت و تزویر بوده ولذا موجب 

  گردیده است .

  الف ـ ھویّت مادّی 

ھ ھم�واره در گ�رو یک�دیگر ب�وده ھویّت مادّی مرد در برون از خویش دو صورت کلّی اقتصادی وسیاس�ی داش�تھ اس�ت ک�
م��الی و رھب��ری! ای��ن ھویّ��ت از ح��ریم خ��انواده ت��ا حکوم��ت در جری��ان اس��ت و طی��ف واح��دی م��ی باش��د . در  : ق��درتان��د

درت ک�الن اقتص�ادی و ق�خانواده بھ صورت امرار معیشت و مدیریّت بر اعضای خانواده است و در حکومت بھ ص�ورت 
اداره و  ای�ن دو ک�انون از کارخان�ھ ودو مکان از مب�دأ ت�ا مقص�دش و نی�ز در مراح�ل ب�ین  سیاست بروز می کند . در ھر

اجتناب ناپذیر است ک�ھ عموم�اً تح�ت  "زور"مزارع تماماً براین دو عنصر تکیھ دارد و نیز عنصر سّومی ھم بھ صورت 
حک�ومتی و عرف�ی قضاوت و مجازات عمل می کند کھ بھ ت�دریج ب�ھ ص�ورت ی�ک نظ�ام  قانون و تربیت و عنوان تعلیم و

ای�ن را تش�کیل م�ی دھ�د . ب�ھ بی�ان دگ�ر  اجرائی و قضائی شده ک�ھ ام�روزه س�اختار حکوم�ت ھ�ا ھ ودارای سھ رکن مقنّن
ب��ھ آن بیف��زائیم ک��ل جامع��ھ از  "زار"ھ��م ب��ھ ن��ام  اس��ت ک��ھ اگ��ر عنص��ر چھ��ارمی را "زور و تزوی��ر زر و"ھم��ان مثل��ث 

زر�ـ  :د مفھ�وم م�ی گ�رددص�ورت ی�ک نظ�ام واح�مظلوم در بر می گیرد و ب�ھ  حکومت دولتی تا توده ھای فقیر محکوم و
اس�ت ک�ھ ھویّ�ت  "زار" و ساقط شدۀ جامعھ ھمواره ب�ھ واس�طۀ فلس�فۀـ زار ! زیرا طبقات مطرود و محکوم زورـ تزویر

می یابند و احساس وجود می کنند کھ این ھویّت ھمواره یک رکن معن�وی ِ طبق�ات ح�اکم محس�وب م�ی ش�ده و از ارک�ان 
ر ایدئولوژیھای مدرن بھ صورت رک�ن مح�وری احس�اس ھویّ�ت درآم�د ک�ھ خل�ق قدرت آنھا بوده است و در عصر جدید د

می زند و گ�اه واقع�اً  مردم پرستی و سوسیالیزم ھا را پدید آورده کھ ھمان ارادۀ بھ قدرت است کھ نعل وارونھ پرستی و
ی نوین می کن�د . زی�را و در نظام زر ـ زور ـ تزویر شریک می سازد و صاحب ھویّترا بھ باال می آورد  "زار" ھم طبقۀ

زار زدن نوعی تزویر نمودن و زور زدن بھ قصد رسیدن بھ زر است برای احیای ھویّ�ت و حف�ظ ح�داقل احس�اس وج�ود 
در حریم خانواده. و گاه طبقھ ای از زار گران در ش�رایط فرھنگ�ی خاص�ی ب�ھ ص�ورت ی�ک ھویّ�ت برت�ر خ�ود نم�ائی م�ی 

وری پرولتاریا (اصالت آسمان جل ھا) و یا حکومت مستضعفین مطرح ب�ود و آنچھ کھ دورانی تحت عنوان دیکتات کنند .
مبدّل بھ قدرتمندترین حربھ برای رسیدن بھ ھ�ویّتی جدی�د محس�وب م�ی ش�د دال ب�ر ای�ن حقیق�ت اس�ت ک�ھ ھویّ�ت بیرون�ی 

دی�د م�ی آورد ت�ا نوین پ ھایگاه فلسفھ آفرینی می کند و قداست از ھر شرایطی بھره می جوید و مردان در ھر شرایطی و
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احساس وجود علنی و ایدئولوژیکی م�ی ش�وند  ھویّت ولمپن ھا و روسپی ھا مبدّل بھ اسوه ھای  آنجا کھ حتّی گدایان و
  آنارشیست ھا و تروریست ھا و آدمکشان حرفھ ای . ھمانطور کھ مثالً ھمجنس گرایان و بزھکاران حرفھ ای و

افتخ�اری  دارای چ�ھ اری گدائی می کند و آنکھ بھ این گدا کم�ک م�ی کن�د نی�زوقتی درک کنیم کھ مثالً یک گدا با چھ افتخ
ول�ی  تص�ادی اس�تاست این واقعھ را یک قلمرو متقابل ھویّت زائی و احساس وجود می یابیم کھ دارای حداقل شرایط اق

ی ن�د و ب�راکم�ی  ی خ�دا گ�دائیااز ھمین شرایط ھم بھ طرزی جادوئی در خدمت احساس وجود بھره می برد . آن گدا بر
،  احساس خ�دا کمک می کنند در این ھم احساس وجود عین خدا از مردم طلب یاری می کند و مردم ھم برای خدا بھ او

 گون�اگونی جریانات و گروه ھای اجتماعی تا قل�ب حکوم�ت ھ�ا ب�ھ روش و توجیھ�ات این نمونھ در ھمۀ درک می شود .
ھ مفتخران�ھ یعن�ی احس�اس خ�دائی . آنک�م�ی کنن�د خالقیّ�ت  ایث�ار واس کھ منوط ب�ھ ش�رایط اس�ت وج�ود دارد . ھم�ھ احس�

ھ�ا روش ھ�ای توجیھی نرسیده باشد دست بھ چنین کاری نم�ی زن�د . ھم�ھ این کند تا بھ چنین احساس و مکشی ھم میدآ
م�ین ھ وّسل ب�ھاحساس وجود و ھویّت و احساس خدائی در قلمروھا و شرایط متفاوت اقتصادی است . اگر زنان ھم با ت
ت و م�ردان اس� شیوه ھا برای خود احساس وجود و ھویّت می کنند کھ معموالً امری مدرن است بھ تقلید از ش�یوه ھ�ای

الً ھمۀ مردان ک مرد او و مثالً اگر زنی گدائی می کند علناً داد می زند کھ برخاستھ از ناکامیھای مردان در اثبات وجود .
کنن�د .  ین اثب�ات م�کامند و رسوا گشتھ اند ، و بدین طریق وجود خود را ب�ھ م�ردانا تا چھ حدّی در اثبات وجود عاجز و

اختھ اس�ت سدیگری از این وضع مدرن می باشد کھ احساس وجود مردانھ را رسوا و پوچ  روسپیگری زنان نیز نمونۀ
ی آن زن ت�اریخ محس�وب م�ی ش�ود ک�ھ بنی�انگزار "زار" این خ�ود ن�وعی انتق�ام از م�ردان اس�ت و ش�عبھ ای از مکت�ب و

رین آخ� ر زاریھ�احساس وجود را شدیداً در خط�ر ن�ابودی یافت�ھ اس�ت .  کھ محبوبیّت خود را یعنی کارخانۀ است ، زنی
م�ی زن�د. ھویّت است وگرنھ ھیچکس فقط بھ صرف نیاز اقتص�ادی و گرس�نگی زار ن تالش برای احیای احساس وجود و

م�ی ھ او رح�م نش�ده اس�ت آی�ا ب� مظل�وم د ک�ھ ت�ا چ�ھ ح�دّی خ�دا تحقی�ر وکسی کھ زار می زند در حقیقت م�ی گوی�د : ببینی�
ردان ب�یش چھ بسا م وزار زدن مردان ھم آغاز شده  ه؟! آیا خدا را در من از نابودی نجات نمی دھید ؟!  اگر امروزکنید

دیگ�ر  وش�ده ان�د  ودزار می زنند بدان معناست کھ مردان شدیداً دچار نقصان و نابودی ِ ھویّت و احساس وج� از زنان ،
یانی�ۀ باس�ت  "ارھن�ِر ِ ز"ھیچ چیزی بھ آنھا لحظھ ای احساس وجود و خدائیت نمی بخشد . قلمرو ھنر م�درن ک�ھ تمام�اً 

  احساس نابودی ِ مردان مدرن می باشد.

ی��ک نی��ز آگاھان��ھ  لقوه ونی��ز ھ��ر م��ردی را ب��ا جھ��انی م��ی ی��ابیم و ب��ھ معن��ای س��لطۀ "امپری��الیزم"ا عص��ر اگ��ر ام��روزه ر
سلطھ بر ک�ّل جھ�ان راض�ی نیس�ت ب�دان معناس�ت ک�ھ ت�ا چ�ھ ح�دّی احس�اس  امپریالیزم جھانخوار می بینیم کھ بھ کمتر از

نی�ز اینک�ھ ای�ن امپری�الیزم را روز ب�ھ  وجود مردانھ در قلمرو اقتص�اد و سیاس�ت دچ�ار مھلک�ھ ای روز اف�زون اس�ت . و
طبق�ات جامع�ھ غوغ�ا م�ی کن�د : جن�ون تص�ّرف ک�ّل زم�ین و  ھم�ۀ تر و خونریزتر می یابیم ک�ھ درروز قّھار تر و وحشی 

اس�باب بازیھ�ای س�اده راض�ی نم�ی  ابلکھ آسمانھا و کرات. این جنون را حتّی در کودکان مدرن نی�ز ش�اھدیم ک�ھ دیگ�ر ب�
ود و ن�ابھر کدام محتاج یک کامپیوتر ھستند تا جھ�ان را در خی�ال خ�ود تص�ّرف کنن�د  احساس وجود نمی کنند و شوند و

اس�ت ک�ھ ھم�ھ  سازند . زیرا دیگر ھیچ چیزی در برون نمی تواند لحظھ ای ھم بھ مردان احساس وجود بخشد پس بھتر
!؟ ود نمی بخشد آن را نابود می س�ازمچیز یکجا نابود شود . این انتقام از جھان است : حال کھ جھان بیرون بھ من وج

 حتّ�ی از بط�ن عل�م ط�ب و س�ت ھ�ا و حکوم�ت ھ�ا ب�ارزتر م�ی گ�رددسیا این نابود سازی مستمراً از ذات علوم و فن�ون و
  علوم تربیتی !
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ک ا تب�دیل ب�ھ ی�آن وجود خ�ود را تحق�ق بخش�د آن چی�ز ر در ھر چیزی کھ نفوذ کند و بخواھد در عدم است و زیرا آدم ،
ا ھلیل عاشق ین داست . بھ ھم بمب می کند و نابودی آدم از بطن اشیای بیرون آشکار می شود . عشق نیز ھمین طور

د ، تولی�د م�ی ش�و نی�ز ک�االئی ھ�م ک�ھ جنای�ات ش�ده ان�د . و ونیز و معشوق ھا محل بروز اش�دّ انزج�ار و انتق�ام و جن�ون 
ک��ل جھ��ان  تخری��ب و تب��اھی م��ی آورد . و بدینگون��ھ اس�ت ک��ھ ام��روزه قحط�ی آف��رین و بیم��اری زا م��ی باش��د و ع�داوت و

دان ب�رای اس�ت . زی�را ای�ن جھ�انی اس�ت ک�ھ م�ر ھ دوزخ�ی در ح�ال انفج�اراقتصاد و سیاست و فرھنگ مب�دّل ب� صنعت و
س�ت ک�ھ د م�ردان ااثبات وجود خود پدید آورده اند تا در آن احساس وجود نمایند . این ھمان ب�رون افکن�ی ع�دم از وج�و

ا ذات�اً ورده ھ�فرآن دید آورده است . یعنی کّل ایفرھنگ را پ و ھنر اقتصاد و دیپلماسی و کّل دانش و صنعت و سیاست و
ی��ات ھ��ا و جنا ع��داوتھای فزاین��ده و جن��ون رانگرن��د و قحط��ی آور و پدی��د آورن��دۀع��دمی ھس��تند و ل��ذا ن��ابود کنن��ده و وی

ن ق�ادر  ب�روس�تی ِاینھا مرد را مجبور بھ عقب نشینی می کند تا بھ خودش رجعت نماید . ک�ّل جھ�ان ھ ھمۀ گوناگون . و
ھل�ش آن�را جد بخشد . وجود مرد در ب�اطن او در انتظ�ار اوس�ت و م�رد از روی نیست لحظھ ای ھم بھ مرد احساس وجو

  نابودی می پندارد .

تر ن ، منف�ورامروزه مرد ھر چھ کھ دارای اقتدار علمی و صنعتی و اقتصادی و سیاسی بیشتری م�ی ش�ود ، از جان�ب ز
د و دوس�ت ب�دار ب�رای لحظ�ھ ای ص�میمانھمی گردد و اگر کّل دنیایش را یکجا بھ زنی بخشد آن زن قادرنیس�ت ک�ھ او را 

ر در نیست ک�ھ جنایات مرد برای این است کھ دیگر زنی حاض در آغوشش قرار یابد . تمام این جھان خواری و جنون و
رای ب�ن ھ�م فق�ط آغوشش قرار گیرد و دوستش بدارد حداکثر می تواند مرد را استمناء نمای�د و ش�ھوتش را تخلی�ھ کن�د آ

ر اس�ت ک�ھ د لھ شھوت مرد آتش�ین ت�ر ب�ھ وی ھج�وم م�ی آورد و او را م�ی س�وزاند . ب�ھ ھم�ین دلی�للحظاتی . و بالفاص
ھ ای االی مردان�زن ھم وادار می ش�ود ت�ا ھمچ�ون ھ�ر ک�چنین جھان مردانھ ای کھ تماماً آغشتھ بھ عدمِ  مردانگی است 

گ�ی م�ان مردانتخلی�ھ نمای�د . ای�ن ھ در ھمھ جا در بازار آزاد حضور داشتھ باشد تا عط�ش ش�ھوت م�رد را در ھ�ر لحظ�ھ
دم ع�، تم�دّن  است کھ بھ برون افکنده می شود و آنچھ کھ باقی می ماند یک موجود پ�وچ و عق�یم اس�ت . تم�دّن معاص�ر

یس�ت ک�ھ ذا حاض�ر نمردانگیست . و بھ معنای عامیانھ اش تمدّنی نامرد است . این نامردی را زن بھ خوبی می بیند و ل�
ن ھ�م انطور ک�ھ زتواند کھ زن باشد . دیگر ھیچ مردی قادر نیست تظاھر بھ مردانگ�ی نمای�د . ھم� یدیگر زن باشد و نم

ک�ھ ای�ن  انتی نیس�تقادر نیست تظاھر بھ زنانگی کند. این واقعھ بایستی درک شود تا راه نجات پدید آید وگرنھ ھیچ ض�م
یخ ، گذش��تۀ ت��ار نس��ازد ھم��انطور ک��ھ بارھ��ا در قلم��رو ن��ابودی نس��ل بش��ر نباش��د و ک��ّل ای��ن تم��دّن ن��امرد را ن��ابودواقع��ھ 

  تمدّنھای بزرگی بھ ھمین دلیل نامردیشان بدست خود بر افتاده اند .

  ب ـ ھویّت معنوی :

ام ت�ر ن�اھری خ�وش و اّما در مقابل ھویّت آفرینان صنعتی و اقتصادی و سیاسی ، ھویّت سازان معنوی قرار دارند کھ ظ
نگن�د و انق�الب ا آن می جیّتھای مادّی بیزاری می جویند و برآن انتقادھا می کنند و گاه بو مقدّس تر دارند و حتّی از ھو

وح�انیون اعران و رش� انقالبیون ، می نمایند : فالسفھ ، علمای دینی و اخالقی ، دانشمندان ، ھنرمندان ، روشنفکران ،
  مذاھب.
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د . این�ان نظ�ر م�ی آی�شد کھ گاه ھویّتی کامالً متض�اد باین صورت دگری از ھویّت مرد در قلمرو از خود ـ بیگانگی می با
ویّ�ت ھرواق�ع آن د ھس�تند وی معنوی آن ھویّ�ت م�ادّ  در حالیکھ ھمواره جانماز آب می کشند ولی عمالً و در خفا حامیان

ون دح اس�ت ک�ھ ب�بقای خود نیس�ت . ھم�انطور ک�ھ پ�ر واض� از این ھویّت معنوی قادر بھ ادامۀمستمر  مادّی بدون تغذیۀ
 ولم�ای دین�ی و ب�دون ع اقتص�ادی پدی�د نم�ی آم�د و ب�دون دانش�مندان ھ�م ص�نعت و فلسفھ ھا اصالً دان�ش پدی�د نم�ی آم�د.

فلس�فھ و  دان�ھ ھمان�انخستین فاز برون افکن�ی ِ ع�دم ِ مر درواقع دانشمندان اجتماعی ھم سیاست و قوانین پدید نمی آمد.
 روح و ت وندانھ و بس لطیف ھرگز میلی بھ درون نداش�تھ و آخ�ردانش و سیاست ھای اخالقی بوده است کھ بطرزی ر

ده و زمعرف�ت را  وگام بھ گام در طول ت�اریخ ب�ا توّس�ل ب�ھ تفاس�یر م�ذھبی زی�راب دی�ن  ھویّت الھی مرد را منکر بوده و
ی ب�ھ کلّ�ن را در ھم�ان ح�ال وج�ود ز و متافیزی�ک م�ی زده وآنرا منحرف نموده است . از طرفی دم از عشق و معنویّ�ت 

بع ضدّ انگر این طزن نمای بختی خوانده است . سخنان قصار ھمۀ فالسفۀ قدیم و جدید دربارۀبد مزاحم و منکر و زائد و
ی�ف د چن�دان لطو برخی ھم کھ اندکی خواستھ اند لطف کنند ب�ا مک�ری دو ص� ضدّ دین و ضدّ وجود در آنان است . زن و

ت�ا  نش�ده و ب�ھ ازدواج ین حال اکثر آنھا مطلقاً زن را نفی کرده و حتّی حاضرمرد زده اند و در ع تر دم از برابری زن و
ات�اً ض�دّ ذا چھ حدّی تھمین امر نشان می دھد کھ  بھ آخر عمر مجّرد باقی مانده و با ھیچ زنی عھد زناشوئی نبستھ اند .

تمگر س�ر آم�ده و از آب د ل ن�امردزن بوده اند و لذا اندیشھ ھای آنان و ف�راورده ھ�ای حاص�ل از ای�ن اندیش�ھ ھ�ا در عم�
و ذات ھویّ�ت  "ھو"ھمان  بشری حقیقتاً ضدّ معنا بوده اند و با خدا کھ تمدّن این بانیان معنویّتِ  تاریخ ھمۀ شده است .

ن�وی و ض�دّ حقیقی است سر جن�گ داش�تھ ان�د و ل�ذا س�یر ت�دریجی آثارش�ان گ�ام ب�ھ گ�ام ماھیّ�ت ض�دّ معو احساس وجود 
رک دۀ م�رد ، دش�. اینان ھرگز زن را ب�ھ عن�وان ذات ب�رون افکن�ده  شان را عیان و رسوا ساختھ است خدائی و کافرانھ

ند ب�ھ کلّ�ی ف�ق نش�دون موچ� وقصد تصّرف کامل زن را داشتھ ان�د  "عشق"نکرده و تصدیق نکرده و لذا یا تحت عنوان 
یّ��ت و کم��ال معنو ای��ن زدن��د و "براب��ری"از  . و آنگ��اه ک��ھ رس��وا گش��تند ب��ھ ناگ��اه دمو را لع��ن نمودن��د و ش��یطان نامیدن��دا

 را مس�اوی تیعن�ی ض�دیّ کم�ال جھال�ت آنھ�ا ک�ھ وج�ود و ع�دم را مس�اوی گرفت�ھ ان�د ،  درواقع(؟) آنان بوده است و لطف
ن براب�ری ای�ن داعی�ا حماقت و بی معنائی بزرگتر از این ممکن نبوده است . و ھنگامیکھ می بین�یم اکث�ر پنداشتھ اند . و

،  تکان� ، رش�د علی ، اب�نب�و ، ھراکلی�ت ، افالط�ون م نکرده اند بھتر بھ راز دروغ و مکرش�ان پ�ی م�ی ب�ریم :ازدواج ھ
واقع�ی  گ�ز نخواس�تندواقعیّ�ت گرائ�ی داش�تند و ھر این�ان ت�ازه داعی�ۀ و...  و اسپینوزا، شوپنھاور، نیچھ، س�ارتردکارت، 

ت و اس�ت . ض�دیّ  ـ نفھم�ی این�ان. زن ـ نفھم�ی ھمان�ا خ�دا شان را یعن�ی زن را درک کنن�د ترین و شدید ترین نیاز وجود
ی عری�ف منطق�تحتّ�ی ب�ھ لح�اظ  را خودش�ان . این�ان انکارشان نسبت بھ زن عین کفر آنھاست و بی معرفتی ش�ان در ح�قّ 

اس�ت .  ـ شناس�ی ب�ودهم�دارج خ�ود  خودشان نم�ی ت�وان فیلس�وف نامی�د زی�را فلس�فھ طب�ق تعری�ف حکیم�ان ھم�ان راه و
 س�ر و اس�ت و وج�ود شناس�ی . پ�س این�ان را ب�ا حقیق�ت و وج�ود "عش�ق ب�ھ حقیق�ت"خودش ب�ھ معن�ای  ر واژۀفلسفھ د

ده اس�ت . ش�یّ�ت وج�ود کاری نبوده و جز خیالبافی و ایده آل سازی ھنر دیگری نداشتھ اند کھ تماماً منجر بھ انک�ار واقع
لھ تّ�ی ی�ک رس�احختم می شود . آیا ھ�یچ فیلس�وفی این انکار بھ صورت انکار وجود زن آغاز شده و بھ انکار خود مرد 

  ؟ ناسی نوشتھ استشزن و زن  دربارۀ

ولی تقریباً ھمۀ این بھ اصطالح فالسفھ و معنویون تاریخ دربارۀ خدا رسالھ ھا نوشتھ ان�د و ل�ذا بخ�ش عم�ده و اساس�ی 
نابوده شناسی نب�وده اس�ت . این�ان  ھیات و متافیزیک است . پس خدای این فالسفھ چیزی جز نابودی وآثارشان ھمانا الٰ 

پ�س طبیع�ی  نیز ھمچون ابلیس حامی ایدۀ خدا و نابودی خدا ھس�تند و دش�من ظھ�ور خداین�د ، یعن�ی دش�من خلق�ت خ�دا .
است کھ ھمۀ فلسفھ ھا بھ انکار دین و ضدیّت با پیامبران خ�دا برس�د ھم�انطور ک�ھ رس�یده اس�ت . ای�ن معن�ویّتی ابلیس�ی 
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یّت حاصل از آن و ھویّت و احساس وجود ِ حاصل از این معنویّ�ت ھ�م تمام�اً متن�اقض و برزخ�ی و بوده است و لذا معنو
راه اکث�ر غ�رور و خ�ود فریب�ی بش�ر حاص�لی دگ�ر نداش�تھ اس�ت . فالس�فھ ب�ھ ھم� فریبنده بوده و جز پروار ساختن کب�ر و

لع��ن و  خ��دای خی��الی مش��غول ط��رد وو  "خ��دا"ھم��واره در س��نگر ای��دۀ معنویّ��ت داش��تھ ان��د  روح��انیون م��ذاھب ک��ھ داعی��ۀ
محک�وم ب�ھ قت�ل س�اختھ و بدس�ت ھویّ�ت  ھ�ر پی�امبر جدی�دی را محاکم�ھ و پیامبران و مؤمنین واقعی ب�وده ان�د و محاکمۀ
ابوجھ��ل ب��ر علی��ھ  ، ابوس��فیان و(ع) روحانیّ��ت یھ��ود ب��ر علی��ھ مس��یح قیص��ر و :م��ادّی س��پرده و قرب��انی نم��وده ان��دس��ازان 
  .(ع) یری بر علیھ موسسام و فرعون و(ص) محّمد

ا درک رھ ح�ّق زن مردان واقعی و اھل معنا و صاحب ھویّت و ھستی داران واقعی ھمانا پیامبران و عارف�ان ب�وده ان�د ک�
 درش ، عیس�ی وم�ا موس�ی و ھ�اجر ، در دوستی با زنان بھ حّق وجود رسیده و خدایگونھ گشتھ اند : ابراھیم و کرده و

  ... و زینب و (ع)و فاطمھ ، حسین (ع)یجھ ، علیو خد(ص) مریم مجدلیھ ، محّمد

رائ�ی دۀ ھمج�نس گاّما امروز مواجھ با ابلیسی ت�رین ن�وع معنویّ�ت یعن�ی ھنرھ�ا ھس�تیم ک�ھ عم�الً م�رّوج و تق�دیس کنن� و
پوچ  و موجود ملعون لعن خود رسیدند و این دو لعن نمودند بھ انکار و آنگاه کھ زن را انکار و!؟  ھستند یعنی برابری

ی م�ویّ�ت و عش�ق ! و ای�ن را کم�ال معن ! براب�ری دو ص�فربراب�ر س�اختند : براب�ری دو ن�ابودهشده و بی وجود را با ھ�م 
ویّتی ض�دّ اریخ ، معن�در ط�ول ت� تملّ�ک ناک�ام) نامند . بنابر این کّل معنویّت م�رد ِ ض�دّ زن (ض�دیّت ِ برخاس�تھ از عش�ق و

 : بارتن�د ازعن کش�یده ش�ده اس�ت و ل�ذا گلھ�ای سرس�بد ای�ن معنویّ�ت معنای وجود بوده است و بھ ضدیّت ب�ا وج�ود انس�ا
ن��ون ، ج،  س��الحھای امح��ای جمع��ی ، ھمج��نس گرائ��ی ، ای��دز ، س��وء تغذی��ھ ، ان��واع ام��راض جس��مانی و روان��ی الع��الج

 اریتاھ�ا ، بزھک�، جھانخواریھ�ا ، کود خودکش�ی ھ�ا علمی ، اعتیادھا ، ، خرافات رنگارنگ مذھبی و ، تروریزم فاشیزم
ی ، س ک�امپیوتر، فرق�ھ پرس�تی ، س�ینما پرس�تی (خیالب�افی) ، وی�روژیکی ، نژاد پرستی مفتخرانھ ، روسپیگری ایدئولو

  سگی و ... جنون گاوی مرغی و

و  لک�ھ ب�دون الک� و البتھ بھ ھمراه کوالھا و شکالتھا و زرق و برق ھا و شعرھا و ش�عارھای عاش�قانھ و عارفان�ھ و...
  گردان ممکن نمی آید .انواع موادّ روان 

نویّ�ت ات این معبنابر این معنویّتی وجود بخش کھ بھ دوستی با زن برسد کھ حاصل معرفت نفس است می تواند بر خراب
عص�ری  دروغین بنا ش�ود و اص�ولش ھم�ان اس�ت ک�ھ پی�امبران خ�دا آورده ان�د و عارف�ان ب�زرگ ش�رحش داده و در ھ�ر

  بیانش نموده و بھ یاد آورده اند .

تص�ّرف و  معن�ائی برخاس�تھ از عش�ق و سیاست و ھنرھا ، ھویّ�ت و ت معنوی مرد در طول تاریخ مدنیّت و دانش وھویّ 
م�ی ش�ود .  ھ�ویّتی وج�ود بخ�ش ممک�ن عداوت با مادّۀ وجود (زن) بوده است . در دوستی با این م�ادّه اس�ت ک�ھ معن�ا و

دوستی و معرف�ت درب�ارۀ اوس�ت ک�ھ معن�ای وج�ود  ذات است و جمال محض وجود است پس در زیرا اگر زن ھمان مادّۀ
گرن�ھ ب�از ھ�م بدون دوستی با زن ممکن نمی آی�د واین معرفت نیز  معنائی جاوید می گردد .پدید می آید و مادّه تبدیل بھ 

نیھیلیزم می رسد ھمانطور کھ در نیچھ رسید و کّل نبوغش را ب�ھ دوری  معرفتی خیالی و فلسفھ بافی است و بھ عبث و
ج�دّی او درب�ارۀ زن ب�ود ول�ی تفّک�ری از  بھ جنون کشانید . کّل نبوغ و خالّقیّت فکری نیچھ حاصل تفّک�رطل انداخت و با

  تکبّر . راه دور و با انکار و
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ن زیس�ت و ار زمدرن جھان ک�ھ عم�ری در انک� ست خالصۀ کالم دکارت پیامبر فلسفۀاین : "من فکر می کنم پس ھستم"
م�ن  " درواق�ع وکھ با اصالت شک آغاز شد و تنھا فک�ر معتب�ر را ھم�ان ش�ّکاکیّت م�ی دانس�ت  او ازدواج نکرد . فلسفۀ

ودی خ�ود خفکر اوست بیانگر این واقعیّت است کھ ھرگز ھیچ نوع فکری بھ  واساس فلسفھ  "شک می کنم پس ھستم 
 اش�د ھم�انطورب "وج�ود"ک�ھ  تفکر ھرگز ق�ادر نیس� .قادر نیست برای انسان احساس وجودی پایدار و یقینی پدید آورد 

ب�ھ  ک�ھ موس�وم تکامل این فلسفھ در ھگل آخ�رین فیلس�وف کام�ل غ�رب تب�دیل ب�ھ فلس�فھ ای مالیخولی�ائی گردی�د کھ ادامۀ
ۀ فھ کارخان�. ای�ن فلس� "فکر ھم�ان واقعیّ�ت اس�ت" است کھ در این سخن معروف خالصھ شده است : "ایده آلیزم کامل"

 از مقاب�ل انامیده می شود و اس�اس م�ذھب م�درن غ�رب و جھ�ان ش�ده اس�ت و واقعیّ�ت رکّل آن چیزی است کھ نیھیلیزم 
ن لیاس�ت ک�ھ ع�یای�ن ھم�ان مالیخو ھر کسی خیال خود را واقعیّت م�ی پن�دارد و چشمان بشر مدرن بھ کلّی محو ساختھ و

 د و ب�ھ ھ�رن م�ی باش�مکتب اص�الت جن�و درواقعھنر و معنویّت بشر دیوانھ گردیده است کھ مکتب اصالت ھنر است کھ 
  !نھ جنایتی ھنرمندا :ارد و لذا دست بھ ھر جنایتی بزندکسی این حق را می دھد کھ خیال خود را حق پند

 درواقع ست وااستوار  پرستی (دیالکتیک) و تناقض "شک"ستند معنویّتی کھ بر ھگل پیامبر معنویّت مدرن ھ دکارت و
دن�د نویّ�ت بومع دربارھا مش�غول اش�اعۀ ی باشد . این دو عمری را درم جود این دو فلسفھ ھمان شک و تناقضخدا و و

 عی�ار زن ، و ابط�الش در تص�ّرف تم�ام و تن�اقض ش�ک م�رد ب�ھ زن زیرا معنویّت آنھا مشتری دیگری نداش�ت و ن�دارد .
رن ق�م دوّ  یم�ۀفۀ س�ارتر ک�ھ مش�ھورترین فلس�فۀ نمولّد این فلسفھ ھا و معنویّت ھای دروغ�ین و ض�دّ وج�ود اس�ت . فلس�

ود ود ض�دّ وج�بیستم است و بھ دروغ ن�ام اص�الت وج�ود (اگزیستانس�یالیزم) را ب�ر خ�ود نھ�اده اس�ت بی�ان دیگ�ری از وج�
و  لی�زم و ھ�رجقادر نش�د ک�ھ ب�ھ احس�اس وج�ود برس�د و ھم�ۀ پی�روانش را در نیھی "وجود"است . او نیز با تلقین واژۀ 

       "س��وراخ" ھدر نظریّ��ھ موس�وم ب��ود . خ�ود س��ارتر ک��ھ نھایت�اً م�رج اخالق��ی رھ�ا س��اخت و فق�ط ھیپ��ی گ��ری را ت�رویج نم��

 )The Hole( ی ب��، نش��ان داد ک��ھ وج��ود در نظ��ر او ی��ک س��وراخ مح��ض و وج��ود خ��ود را بی��ان ک��رد ماھیّ��ت فلس��فۀ

راه  رگ�ز ب�ھ آنه یابد . این سوراخ ھم�ان ظلم�ت نف�س او ب�ود ک�ھ ھاانتھاست ، یک ظلمت است کھ او نتوانستھ در آن ر
مون ت�ا ب�ا س�ی افت و در تجلّی بیرونی ھم ھم�ان زن ب�ود ک�ھ او را ج�ز س�وراخی نم�ی دی�د . زی�را ھرگ�ز ش�ھامت نیاف�تنی

ج�ز  ارر اس�ت زن س�ارت مجموعھ آثارش کھ تحت تأثیر فلس�فۀ بھ ھمین دلیل خودِ  خانم دوبوار ھمدوبوار ازدواج کند . 
ی��ک  :نیاف�ت  "روس�پی اش�رافی"درن را چی�زی ج�ز ی��ک موج�ودی ب�دبخت و دس�ت دّوم نیاف�ت و نھایت��اً زن خوش�بخت م�

ھ�یچ  ص�ادیاقت تقاللرت مرد در نیاید و بلکھ مردان را اسیر خود نماید و ل�ذا ج�ز اس�ساسوراخ میلیونر کھ بتواند تحت ا
  پیام دیگری برای رھائی زن نداشت .

علن�اً  وک�رده اس�ت  ساس پائین تنھ بن�امی خوانند کھ فمینیزم مدرن را بر ا "اسطورۀ زن"سیمون دوبوار را باطل کنندۀ 
الش ن دوبوار تنامیده است کھ جز پائین تنھ اش ھیچ معنای دیگری برای وجود خود ندارد . سیمو "جنس دّوم"زن را 

ف ک�رد ک�ھ اان�ھ اعت�رق نش�د و دردناکردان برابر سازد ول�ی نھایت�اً موف�فراوانی نمود تا زن مدرن و تحصیل کرده را با م
  پس بھتر است کھ این سوراخ را ارزان نفروشد .!  ، یک ھیچ و پوچسوراخ" استزن فقط یک "

از ارک�ان فلس�فھ اش ب�ود کمت�رین گ�امی در  "خ�ود ـ آگ�اھی "سارتر بھ مذھب و اخالق دینی بھائی ن�داد و ل�ذا ب�ا اینک�ھ 
رۀ نفس بشر نبود . وجودی معرفت نفس بر نداشت و فقط اسیر تفاسیر روانکاوانھ گردید کھ جز تفسیر از راه دور دربا

ب�ھ ھم�راه روانک�اوی جدی�د نب�ود و  "وج�ود"را کھ اگزیستانس�یالیزمھا ارائ�ھ نمودن�د چی�زی ج�ز تلق�ین جن�ون آمی�ز واژۀ 
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ربطی بھ وجود شناس�ی نداش�ت . فیلس�وفان حقیق�ی و ص�ادق بع�د از پی�امبران ، حکیم�انی چ�ون س�قراط و ش�یخ خرق�انی 
طھ با ھمسران خود پیشھ گزیدند بھ وجود راه یافتند و دارای معن�ا گش�تند و معن�وی بودند کھ در صبر عظیمی کھ در راب

بشر ِ جاھل خواس�تھ ب�ا دھ�انش ای�ن ن�ور را خ�اموش شدند . اینان مظاھر نور وجود در میان بشر بوده اند و ھر چھ کھ 
  کند ، نتوانستھ است .

 ت :ۀ وج�ود اس�ھمان زن است کھ تجّسم یافت�ھ و م�ادّ  معناست . این معنای گمشده از مرد مرد موجودی میان تھی و بی
 ی تواند ب�ای است کھ م! و مرد فقط با رابطھ ای صادقانھ و دوستانھ و عارفانھ و متّکی بھ حقوق و حدود الھ مادّۀ معنا

  این مادّه مربوط شود و معنا یابد .

رب�ی پُ�ر س�فھ ھ�ای غن زن آمده است ولی ک�ّل فلاسالمی کالمی در طرد و لع خر اینکھ بسیار بھ ندرت از فالسفۀو کالم آ
یافت م�ی  ا بھ وفورجقدیم یونان تا بھ امروز در ھمھ  دربارۀ زن . این مسئلھ از فالسفۀ است از فحاشی و تکفیر و لعن

س�یاری ھ ام�روزه باین فقط فلسفۀ اروپائی است کھ زن را عیناً مظھر شیطان معّرفی کرده است . و جالب اینک� شود . و
وق زن م�ی غ�رب از حق�، م�دّعی حمای�ت  ع�دالت ب�رتن دارن�د عق�ل و نژاد پرستان غرب�ی ک�ھ لب�اس فلس�فھ و آزادی و از

و  ا ش�رقی ھ�ام�باشند و اسالم و فلسفھ ھای اسالمی را دشمن حقوق زن معّرفی م�ی کنن�د . و جال�ب ت�ر اینک�ھ چ�ھ بس�ا 
ی�ن ای بین�یم ک�ھ کنیم . و گوئی نممی شکار را باور مسلمانان بھ اصطالح عالم و روشنفکر ھم این دروغھای بزرگ و آ

س�ت رفت�ھ دحق�وق از  فلسفھ ھای غربی است کھ زن را مبدّل بھ سوراخ محض نموده است . شاید ھمین ح�ق و تمدّن و
ن�ان سپی گ�ری زروزن مسلمان باشد کھ بسیاری از روشنفکران بی فکر مدرن را بھ فغان انداختھ کھ چرا  و انکار شدۀ

  بھ تأخیر افتاده است. تا این حدمسلمان 
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  فصل دّوم
  

  

  (بدن مرد)
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  ـ بدن مردانھ بھ عنوان جبر وجودی از خود ـ بیگانھ ١

جلیّ�ت ی و آل�ت ر: ق�درت و ص�البت جس�مان تمایز درجھ اّول و آشکار بدن مردانھ از بدن زنانھ عم�دتاً از دو جھ�ت اس�ت
موج�ودی  د معم�والً م�ان ب�دو تولّ�ی ذاتی در خلقت جنس مذّکر است . نوزاد پسر از ھ. این دو تمایز(آلت جنسی مردانھ )

ی م�ود نم�ائی ائ�د از ب�دنش خ�خور تر و قلدر تر و قویتر است و آلت جنسی او نیز از ھم�ان آغ�از عض�وی بی�رون و زپر
ده اس�ت ش�اس�ی واض�ح خالف دختر کھ دارای آلتی اندرونی می باشد و مخفی است . و ب�ھ لح�اظ دان�ش زیس�ت شنکند بر

د ک�ھ در م�ر رد دقیق�اً یکس�ان اس�ت و فق�ط جایگ�اه جغرافی�ائی آن متف�اوت م�ی باش�دم� کھ س�اختمان آل�ت جنس�ی در زن و
در زن  رون اس�ت وبیرون از کّل بدن او قرار دارد و در زن ھم در داخل بدن واقع شده است . یعنی در م�رد روی ب�ھ بی�

  روی بھ اندرون می باشد .

ب�ا  بلوغ مواج�ھ قوی تر بودن ، سالمتر نیز ھست زیرا زن خاّصھ از دوران جسمانی عالوه بر درشت تر وظ مرد بھ لحا
انی لح�اظ جس�م عادت ماھیانھ و سپس بارداری و زایمان و عوارض مربوط بھ آن می شود ک�ھ مس�تمّراً او را ب�ھ ۀمسئل

 درتمندان��ھی جس��مانی اش در ک��اربرد اعم��ال قنحی�ف ت��ر و ض��عیف ت��ر و مراق��ب ت�ر و محت��اط ت��ر م��ی س��ازد و ل�ذا از ق��وا
ع�ال مک�ان ب�روز افازنانھ تلقّی می ش�ود ک�ھ ب�ھ م�رد  و این نیز یک جبر طبیعی در بدن مردانھ و . می کاھد (مکانیکی )

ی ھ زن برت�ربفیزیکی بیشتری می دھد و او را در برون افکنی و اثبات وجودش در جھان برون یاری می دھد و نسبت 
م�دن بش�ر از  ب�دنیا آاین مسئلھ بھ اصلی اساسی تر بپردازیم و آن اینکھ اص�والً  و اّما بھتراست قبل از ادامۀ می بخشد .

ح�اظ وج�ود لب�دین برون افکنی و برون گرائی وجود ذات�ی از ع�الم غی�ب ب�ھ ع�الم ع�ین اس�ت .  مادرش ھمان واقعۀ بطن
ای�ن ھم�ان  ب�رون افکن�ده ش�ده از ع�الم غی�ب اس�ت وچی�زی  ھر موجود دیگری در جھ�ان ب�ھ مثاب�ۀ فیزیکی بشر و اصالً 

م ھس�تی اظ کّل ع�التباھی آمده است . بدین لح بروز وجود مطلق و ناب و یگانھ است کھ بھ قلمرو چند گانگی و تغییر و
ج�ود ودوگ�انگی  مادّی ، جھانی از خود ـ بیگانھ است کھ از اصل خود دور شده و تبعید گشتھ اس�ت و ای�ن ھم�ان معن�ای

اه ری باش�د ، م�اشد کھ انسان مسئول درک آن است و باید بھ اصل خود رجعت نماید کھ این رجعت ھمان راه دین�ی می ب
  باطن گرائی !

م ھ�ایس�تی ب�از بمضاعف است . یعنی چیزی برون افکنده شده ک�ھ  واّما وجود فیزیکی مرد دارای برون افکنی دوباره و
ھ پ�س از ب�ھ ویژگی ذاتی مرد و تمایز محوری او نسبت بھ زن اس�ت ک�این  بر اساس جبر جسمانی از خود تھی شود. و

دھ�د  ش ُرخ م�یت�ال ی�ن ب�رون افکن�ی دوب�اره ک�ھ ب�ھ واس�طۀدنیا آمدنش باز ھم بایستی یکبار دگر برون افکن�ی کن�د ک�ھ ا
  موجب کّل تاریخ تمدّن و دانش و صنعت و فرھنگ است.

فکن�ی ن بی�رون امجدّد می شود کھ ھمان زایم�ان اس�ت ک�ھ عام�ل ای� خودش دچار این بیرون افکنی البتھ زن نیز بھ نوبۀ
 د :کن�ی م�ی کن�زن نیز ھمان نطفھ ای است کھ مرد بھ بیرون م�ی افکن�د و زن را ب�اردار س�اختھ و مجب�ور ب�ھ بی�رون اف

  ! کودک

ود . ول�ی م�ادّی ت�اریخ محس�وب م�ی ش� رار بقای بشر بر روی زمین و زمین�ۀیعنی برون افکنی مرد در زن موجب استم
ک�ودک محص�ول ب�رون افکن�ی م�رد در زن اس�ت ھم�انطور ک�ھ  درواق�عبرون افکن�ی زن معل�ول ب�رون افکن�ی م�رد اس�ت. 
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حکوم�ت ھ�م محص�ول ب�رون افکن�ی  عاطفی مرد در طبیع�ت م�ی باش�د و صنعت و ھنر نیز محصول برون افکنی ذھنی و
  ت .مرد در جامعھ است و مالکیّت ھم محصول برون افکنی عشق اس ارادۀ

اس�ت  یگانھ شدهھمانطور کھ نشان داده ایم جھان ھستی بھ مثابۀ برون افکنی خداست یعنی جھان ھمان خدای از خود ب
ی خ�ود ھس�تی ذات� از مقرّ  کھ کمال این از خود بیگانگی و برون افکندگی ھمانا آدم است کھ مظھر کمال عدمیّت است کھ

ق�ام مر ع�الیترین ک اس�فل الس�افلین ! (انس�ان را درَ دَ  گرفت�ھ اس�ت :دور گشتھ و در دورترین ح�دّ ممک�ن از وج�ود ق�رار 
  یم .ھ عدم ساختقرآن ـ یعنی وجود بخشیدیم و سپس او را محکوم ب آفریدیم و بھ پست ترین مقام ساقط نمودیم ... )

دایش و پی�ت قیّ�آنچھ کھ آدم بھ برون می افکند ھمان عدمیّت خویشتن اس�ت . ای�ن ب�رون افکن�ی ع�دم موج�ب خالّ  درواقع
 ود آم�دن ع�دمتمدّن و دانش و صنعت گردیده اس�ت . گ�وئی ب�رون افکن�ی ع�دم موج�ب ب�ھ وج� کّل تاریخ و فرزندان آدم و

عت د و ص�نگردیده است ولی آنچھ کھ بوجود آمده ضدّ خ�الق خ�ویش اس�ت ھم�انطور ک�ھ فرزن�دان ، دش�من وال�دین ھس�تن
ت الق و علّ�ل�ولی ض�دّ خ�یعنی کافر است . یعنی ھر مخلوق و مع انسان دشمن خداست دشمن حیات بشر شده است و کالً 

ب�ھ  ا دیالکتی�کدوگانگی است زی�ر راز. این ھمان دیالکتیک ذاتی عالم حیات و ھستی می باشد کھ بیانگر خویشتن است
 م ِدم ی�ا ع�داض�داد : وج�وِد ع�معل�ول اس�ت و بی�ان وح�دت  لحاظ لغت نی�ز ب�ھ معن�ای منط�ق دوگان�ھ و منط�ق ب�ین علّ�ت و

  ! وجود

. ننابود شد خویشتن می باشد از ھر چھ می کند برای تبرئۀ جودی محکوم بھ عدم است ، یک اعدامی است . وومرد م
ی�ق الت کن�د ک�ھ برای اینکھ ثابت کند کھ معدوم نیست ، دس�ت ب�ھ ک�ار آف�رینش و ان�واع تولی�د و نم�ایش م�ی ش�ود ت�ا ثاب�

  بوجود آورد و بوجود آید.می تواند وجود است : ھر چند کھ خودش وجود ندارد ولی 

دم رھ�ا از ش�ّر ع� تالش ھای مردانھ کھ برون افکنی ھا ھستند ، برون افکندن امواج عدم می باشد تا ش�اید ھمۀ درواقع
دم ع�ی�ن احس�اس شود و احساس وجود کند . آنقدر عدم را بیرون ریزد تا شاید در اعماق ذاتش بھ ن�ور وج�ود برس�د . ا

ک�ردن  ک�ار رواقعدآتش است کھ بھ صورت انواع فعالیّتھا دفع می گردد و چیزھایی تولید می کند .  مرد در درونش عین
 ش�ھوت و رص وص�فاتی ھمچ�ون ح� ، تبدیل آتش بھ کاال . این آتش بھ صورت حاالت ومادّه استھمانا تبدیل انرژی بھ 

 س�ت ک�ھ ب�روناس�ت و درواق�ع دوزخ نف�س اتھاجم و التھاب خودنمائی و معّرفی شده است . این ھمان کفر و کبر نف�س 
  اقتصاد و سیاست و فرھنگ می آفریند . صنعت و افکنی می شود و تمدّن و

ل�ت ب�رون و از طری�ق ای�ن آگوئی آلت جنسی مردانھ ، مخرج دف�ع ای�ن ع�دم و آت�ش اس�ت ک�ھ از اعم�اق ذات م�ی جوش�د 
د ک�ھ درک م�ی ش�وھ�ا ب�ھ ص�ورت ش�ھوت جنس�ی افکنی می شود . ھمانطور کھ شدید ترین این آتش ھا و برون افکن�ی 

ی م�نابر ای�ن ببرون افکنی عدم است بھ قصد رسیدن بھ وجود کھ عین آرامش و قرار است . کھ بیان بھشت می باشد . 
  توان گفت کھ قوای جسمانی و آلت جنسی مرد امکان این برون افکنی عدم را بھ مرد می بخشد.

اندیشھ رخ می دھد کھ در کسانی کھ فعالیّتھای مکانیکی و شھوانی کمتری  جلوه دیگری از این برون افکنی بھ صورت
 عدم است و بھ نفی و تخریب و نابودی جھان م�ی پ�ردازد ب�ھ ص�ورت آرم�ان و دارند شدیدتر است ولی از جنس آتش و

ی آفرین�د ک�ھ در می پ�ردازد و تم�دّنھای جدی�د م� "بایستی"را نفی می کند و بھ پرستش  "آنچھ کھ ھست" ایده آلھائی کھ
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و م�ی دان�یم ک�ھ ھ�ر ن�وع ب�رون  ذات خود مخّرب و ضدّ حیات و ھستی بشرند و باالخره بھ خود ـ بران�دازی م�ی رس�ند .
 درواق�عصنعتی و اقتصادی و حکومتی معلول برون افکنی ھای ذھنی فالسفھ و دانشمندان بزرگ است .  افکنی مادّی و

ھمانطور کھ بزرگترین فلسفھ ھا قدیمی اند و دان�ش رون افکنی ذھنی دانست بایستی نخستین برون افکنی ھای مرد را ب
بایس�تی کس�انی چ�ون اقلی�دس و  درواق�عتم�دّن م�درن را ش�کل داده ان�د .  ذھنی فنّی پس از آن پدید آم�ده ان�د و ص�نعت و

د و بس�اط ت�دریجی ارسطو را پدران تمدّن مدرن بدانیم کھ بیش از دو ھزار س�ال پ�یش ب�رون افکن�ی ھ�ای عظیم�ی نمودن�
م��دنیّت و ص��نعت و ھن��ر و سیاس��ت را ف��راھم س��اختند .پ��س ع��الوه ب��ر ق��درت جس��مانی و ش��کل آل��ت جنس��ی م��رد بایس��تی 

ی نم�اد و معل�ول ق�درت جس�مانی و ش�کل خ�اص بیرون�ی آل�ت جنس� درواق�عذھنیّت او را نیز ذات�اً متف�اوت از زن ب�دانیم . 
ون افکننده می باشد و این ویژگی جس�مانی معل�ول رمرد ذاتاً برون گرا و بمرد ھستند . یعنی ذھنیّت  ثانوی ذھنیّت ویژۀ

  این ویژگی روانی او تلقّی می شود . یعنی مغز مرد نیز ساختار و ویژگی خاص دارد کھ تن خاص را پدید آورده است.

  اندیشھ گری مرد : ـ ذاتِ  ٢

ان اندیش�ھ ھ ن�ام جری�ان�ھ اس�ت ، ول�ی آی�ا در زن چی�زی ب�اگر تاریخ اندیشھ تماماً مردانھ است گوئی ک�ھ اندیش�ھ ذات�اً مرد
  حضور ندارد؟

ھ ب�ھ�ان بی�رون مردانھ ھ�م ب�رون گراس�ت و ل�ذا در ج شۀبرون افکننده است اندی ھمانطور کھ آلت جنسی مرد ، برونی و
ز م�ی وارپ�ھنر و قانون و حکومت پدید می آورد و ب�ھ س�وی ک�رات  فعل می آید و دگرگونی صورت می دھد و صنعت و

ف م�ی ات و عواط�زن بھ کجا می ریزد و چھ می کند ؟ بھ دل�ش م�ی ری�زد و تب�دیل ب�ھ احساس� کند . و اّما جریان اندیشۀ
ح�ور و ی خود ـ مگردد و موجب پدیده ای می شود کھ زنانیّت و مادریّت نامیده می شود . بدینگونھ است کھ زن موجود

  ت.مرد ھم موجودی غیر پرست و برون گرا و ناز کش اسلذا صاحب ناز . و  درون گراست و خود ـ شیفتھ و

ز . ھ�ر دو ا و وجود م�رد جھ�ان را ب�رون م�ی افکن�دگوئی وجود زن ، جھان بیرون را می مکد و در خود نگھ می دارد 
ی م�ب�ھ وج�ود  طریق حواس خود جھان برون را می یابند ولی مرد برون می افکند و زن در خود نگھ می دارد و تب�دیل

ود ی�ک آن بھ وج� چون عملکرد ارگان جنسی اش کھ بلعنده است و نگھ دارندۀ نطفھ و پرورندۀ آن و تبدیل کنندۀکند ھم
  انسان دگر : کودک !

  باید گفت کھ زن ، جھان برون را می گیرد و در وجود خویشتن تبدیل بھ انسان می کند. درواقع

ن زند و ل�ذا نیز بھ صورت خاطرات در خود حفظ می ک ذھن زن یک کارخانۀ حال پرست و واقع گراست و کّل گذشتھ را
تش ب�ا خ�اطرا بدین لحاظ آنگاه کھ از قدرت تولید انسان (مادریّت) س�اقط م�ی ش�ود زان پ�س فق�ط ح�افظ خ�اطرات اس�ت و

 ر اس�ت ویز ھمینط�ونزندگی می کند . ولی مرد از حال بیگانھ است و ایده آل گرا و آینده پرست می باشد . اندیشۀ مرد 
  گی گریزان می باشد ، درست بر عکس زن.رگز در اکنون حضوری ندارد و از روزمرّ ھ

فلسفھ ھا نیز جملگی ایده آلیزم مردانھ ھستند . ت�اریخ زن ،  اندیشۀ مردانھ ، تاریخ ایده آلھاست . تاریخ فلسفھ وتاریخ 
لیل تاریخ نگاری مردان ھمواره دروغ تاریخ گذشتھ است ولی تاریخ مرد ھمواره تاریخ آینده و آرمانھاست . بھ ھمین د
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عین�ی را نم�ی توان�د عین�اً ب�ھ ثب�ت برس�اند . ت�اریخ واقع�ی  ھا رھائی ندارد و حتّ�ی ی�ک واقع�ۀلاست زیرا از اسارت ایده آ
اس�رار را ب�ر م�الء م�ی نمای�د و  ھمواره در نزد زنان است کھ ھرگز نوشتھ نمی شود زیرا مردان را رسوا م�ی س�ازد  و

  نماید.تاریخ را محال می خاکی بشر را ناممکن ساختھ و ادامۀرا بر باد می دھد و گوئی بقای  ھمۀ آرمانھا

نۀ یس�راز مگ�و در  اگر زن بخواھد واقعیّت را بر زبان آورد ھمھ چیز را از ھم م�ی  گس�لد و ت�اریخ ب�ھ انتھ�ا م�ی رس�د .
ھ ن�ام ب�اریخ اس�ت . اگ�ر زن ت�اریخی زن است . و زن خودش ھمان راز مگ�وی م�رد اس�ت . س�کوت زن راز اس�تمرار ت�

ی زای�ن ھم�ان چی� . ، مگوی اندیشھ استمگوست  سفھ ندارد بدین دلیل است . اندیشۀ زنانھ ، اندیشۀتاریخ اندیشھ و فل
ج�ا ک�ھ زن م�ی باش�د و نیرن�گ ب�ی پای�ان زن خوان�ده م�ی ش�ود ت�ا آن "مک�رعظیم"مردان�ھ موس�وم ب�ھ  است کھ در فلسفۀ

الیزمی .ھم�ان رئ� ه گ�ی و رئ�الیزم زن�دگی اس�تمرّ انی کھ ھمان راز بقاء و بستر روزکند . شیط راعین شیطان قلمداد می
ھ س��وی وی آس��مانھا م��ی رون��د ، ب��ب��ا آن ک��اری نیس��ت و بلک��ھ از آن ھمچ��ون م��رگ م��ی ھراس��ند و ب��ھ س�� ک��ھ م��ردان را

  فیزیک و تخیّل و فلسفھ و دانش و سیاست و آرمان و مدینۀ فاضلھ.متا

 دیش�ۀامن�د . انم و واق�ع گرائ�ی م�ی نحانھ ترین و رسواترین دروغ مردانھ ھم�ان چی�زی اس�ت ک�ھ رئ�الیزبزرگترین و وقی
یالب�اف کبّر و خمت م و قضاوت پنھان زن ، یک غول بّچۀه ندارد . مرد در چشغریزی مردانھ دشمنی جز واقعیّت روزمرّ 

ود قعیّت می شعین وا واست از آب در می آید و بازیگر است کھ در عین حال کارھای عجیب و غریبی می کند کھ گاه ر
بس�یار  رای م�دّتیزن را در بر می گیرد و تصاحب می کند و حتّی ب�ر آن فرم�ان م�ی ران�د ول�ی ب� و تمام واقعیّت روزمرۀ

  کوتاه .

ر د وی�ر م�ی کن�د زن�ان را تحق گی زن�ان ن�دارد ھم�واره زن و اندیش�ۀه مرّ دانھ در عین حال کھ بستری جز روزمر اندیشۀ
  این راز جدال بی پایان این دو نوع اندیشھ است . عین حال اسیر آن است و

حافظ�ھ اش  ودر عاطفھ و احساس کورش جستجو نمود . آنچھ کھ در مغز  حقیقی زن را بایستی در سینھ اش و اندیشۀ
ن طبیع�ی . ز حضور دارد چیزی جز خاطرات گذشتھ نیست . زن تحت فرمان عواطفش تصمیم می گیرد و اق�دام م�ی کن�د

وند ، لق�ین م�ی ش�م�رد ت روز بھ اندیش�ھ ھ�ای آرم�ان گرایان�ۀ بھ ھمین دلیل زنان مردوار مدرن کھ شبانھ اینگونھ است .
ا م�ی ھبھ فس�اد جودی خود زیست می کنند ورفتار و اعمالی جنون آمیز و منع شده دارند و بر علیھ طبیعت و مصالح و

  جسماً و روحاً عقیم می گردند .  وروند و قربانی اعمال مردانھ می شوند 

تھ ک مدار بسولی ی .ع گرا و زندگی پرست و غریزه دوستشعور یک زن طبیعی و مردوار نشده تماماً قلبی است و واق
  و دور باطل است اگر تحت تعلیم و تربیت اخالقی ـ دینی در نیاید. 

ی ـ تربی�ت دین� ده پرس�ت اس�ت و اگ�ر تح�ت تعل�یم وآرم�انگرا و آین� شعور طبیعی یک م�رد تمام�اً ذھن�ی و ای�ده آلیس�تی و
 اغی و خ�ود ـی�یّ�ت زن�دگی راھ�ی نم�ی یاب�د و ھم�واره واقع در اخالقی در نیاید وحشی و سلطھ گ�ر و دیوان�ھ م�ی ش�ود و

  فریب است .
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پیوند زند  یاقعی زندگوزن روی بھ گذشتھ دارد و مرد ھم روی بھ آینده دارد . آنچھ کھ می تواند این دو را در اکنونیّت 
یگر را از یک�د ش�بانھ روز ای�ن دوگرن�ھ ج�دالی ب�ی پای�ان کشاند احکام اخالق�ی و دین�ی اس�ت وو رشد دھد و بھ دوستی ب
  دور و دورتر می سازد .

ج�اری را  وعیّت نقد مردانھ بطور غریزی نمی تواند گذشتھ را آنگونھ کھ بوده است بھ یاد آورد ھمانطور کھ واق اندیشۀ
ه ، ، آین�د رم�انق�رار دارد : آرزو ، آ "بایس�تی"ھست ببیند و تص�دیق نمای�د زی�را درھم�ھ ح�ال تح�ت س�ایھ ھمانگونھ کھ 

عّ�ال اس�ت فس�ت و ح�ال اغ�رق  "حال"آسمان ، ناکجا آباد . ولی زن می تواند گذشتھ را دقیقاً و عیناً بھ یاد آورد ولی در 
  اض.اعتر م اکنونیّت است ھر چند با شکوه وولی بر آن نظارتی ندارد زیرا پای در گذشتھ دارد ولی تسلی

و  س�درھ توافق می آینده است . بھ میزانی کھ مرد روی بھ گذشتھ می کند ، با زن ب مرد جدال بین گذشتھ و جدال زن و
 س�ت وات�اه م�دّت ولی ای�ن ت�وافقی ب�س لحظ�ھ ای و کو بھ میزانی کھ زن روی بھ آینده می کند با مرد بھ توافق می رسد

ق و اخ�ال واس�طۀ اس�ت ک�ھ ج�ز ب�ھ "اکن�ون"ھم�ان  آینده جدال در می گیرد و نفاق می افتد . ای�ن نف�اق ن گذشتھ وباز بی
  دات دینی و وظیفھ شناسی پر نمی شود .تعھّ 

و ھمیش�گی  خوابی�دن دو رک�ن اص�لی مرۀ زن�دگی ، زن اس�ت ک�ھ خ�وردن وت و نیازھای اکنونی و جاری روزر فعالیّ ستب
عادل پدید متبطھ ای بھ ھمین دلیل بھ میزانی کھ این دو نیاز متقابل غریزی امکان می یابد ، را آن محسوب می شود . و
ن زن شتی ک�ھ ب�یمعیشت غذایی معموالً مرد است و معیشت جنسی ھم زن . و این تقسیم کار معی می آید و ارضاء کنندۀ

ندگی نیّت جاری زانجام وظیفھ می شود ، اکنومرد بھ طور غریزی پیدا شده و حضور دارد ، بھ میزانی کھ در طرفین  و
شۀ ذھنی ِ بین اندی عدرواقآینده را پیوند می زند و  را مقبول می سازد و جدال رابطھ را بھ حداقل می رساند و گذشتھ و

در ندیش�ھ ی جری�ان اگوئ قرار می کند و می تواند موجب تعادل و رشد طرفین گردد .ه آل گرا و اندیشۀ قلبی رابطھ براید
ش�اند و از ھ مغ�ز م�ی کپائین تنھ اش می گیرد ، بھ سینھ می آورد و بمرد از پائین بھ باالست . گوئی قوای حیاتی را از 

ت ک�ھ ب�ا زن اس� آنجا متصاعد می کند و بھ بیرون می افکند بھ صورت ایده ھا و آرمانھ�ا . و گ�وئی فق�ط در ھمخ�وابگی
ت ک�ھ ان نطف�ھ اس�سینھ و سپس پائین تنھ . و حاصل این فعّالیّت ھ�م ھم�این گردش کامالً معکوس می گردد : از سر بھ 

ب�ا  ھمخ�وابگی در زن ریختھ می شود . گوئی مرد در رابطۀ جنسی با زن ، صفتی زنانھ می یاب�د : وچ�ھ بس�ا زن ھ�م در
ای�ن  یزان�ی ک�ھمکند . و ب�ھ  یمرد دچار صفت و گردش مردانھ می گردد و مردانگی می یابد و اندیشۀ مردانھ را درک م

رد م�ه . یعن�ی رابطھ صالحانھ باشد موجب مبادل�ۀ زن�انگی و مردانگ�ی م�ی ش�ود: مبادل�ۀ عق�ل و عاطف�ھ : گذش�تھ و آین�د
  قلبی تر و زن ھم ذھنی تر می گردد و تعادل پدید می آید.

  ـ دین مردانھ : ٣

گذش�تھ  :ان�ھ دارد فیّ�ت ِ مردان�ھ و زندین نیز بھ معنای یک وضعیّت و ماھیّت از اندیشھ و روان بش�ر ، دو ص�ورت و کی
ی : ده آل��ی و غری��ز: دی�ن ِ ھس��تی و دی��ن ِ بایس��تی : دی��ن ع�اطفی و دی��ن اس��تداللی : ای�� قلب��ی ذھن��ی و : آین��ده گ��را گ�را و

  آسمانی و زمینی . 
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ین گرائی دنی چھ . قبل از ھر چیزی باید درک کرد کھ اندیشھ و روان دینی چگونھ وضعی دارد و دین گرائی ِ اندیشھ یع
و  ی�ب بیرون�یغدل !  اگر خدا گرائی و غیب جوئی و باطن گرائی باشد می توان�د دو س�مت کلّ�ی داش�تھ باش�د : آس�مان و

ذا ن زن . و ل�ان�درونی اش ھ�م از آ غیب اندرونی . و طبیعی است ک�ھ ن�وع آس�مانی اش از آن م�رد باش�د و ن�وع قلب�ی و
ھ اش�د . و ب�باص�ول م�ی  ت زی�را جھ�ان برون�ی مس�تلزم ق�انون و قاع�ده ودین مردانھ تماماً علم�ی و عقل�ی و ق�انونی اس�

ن نی ب�ھ آن ت�اک�راه دارد و ب�ھ آس�اھمین دلیل دین زن کھ عاطفی اس�ت و درون گراس�ت از اص�ول و قواع�د دی�ن مردان�ھ 
اقالن�ھ عدی�ن  ست :انمی دھد و لذا ھمواره بخشی از جدال بین زن و مرد مربوط بھ جدال بین دین مردانھ و زنانھ بوده 

  و دین عاشقانھ : درک علمی خدا و درک عاطفی خدا .

ا ب�ل نیس�ت و این دو صورت از دین است کھ بھ نظر می رسد ھر یک بھ تنھائی فقط نیم�ی از دی�ن م�ی باش�د و دی�ن کام�
  اتّحاد این دو دین است کھ آن دین متعادل و صراط المستقیم پدید می آید .

ق�د ِ ی ب�ھ س�وی ناست یعنی الالھ . ولی دین زنانھ رو "ھستی"ھ ھای فاضلھ دارد و نفی دین مردانھ روی بھ سوی مدین
و  ھ در ت�اریخدر ع�ین ح�ال گذش�تھ گراس�ت و ریش�  م�ی باش�د ون�دگی را م�ی پرس�تد و مظھ�ر اال هللاحال دارد و غریزۀ ز

  سنّت دارد . 

یش�ھ و دی�ن ن�ی ک�ھ اندک بوده اند ھمانطور کھ مرداوعقالنی داشتھ اند ھمواره بسیار اند زنانی کھ اندیشھ و دین آرمانی
ام�ل و یش�ھ و دی�ن کدارای اندای�ن زن�ان و م�ردان ِ ان�دک  درواق�عک�ھ قلبی و عاشقانھ داشتھ اند بس�یار ان�دک ب�وده ان�د . 

  متعادل و دو بعدی بوده اند .

ده ان�د و ود قلب�ی ش�و ذھنیّ�ت ِ خ� این امر نیز بھ تجربھ مسلّم شده است کھ مردان در رسیدن ب�ھ کم�ال و غای�ت عقالنیّ�ت
ھ عاطف�ھ نانی کھ نز زنان ھم در رسیدن بھ کمال و غایت عاطفۀ خود عقلی گشتھ اند . و البتھ ھمواره بسیارند مردان و

از حیوان�ات  ھ پ�ائین ت�ربلک� و اند و بقول قرآن در مقام حیوان�اتای داشتھ اند و نھ عقالنیّتی . کھ چھ بسا اکثریّت چنین 
ی�ده و اھن�ی دارای ذباید گفت کھ لزوماً نھ ھر قلب�ی دارای عاطف�ھ و محبّ�ت و حی�ات اس�ت و ن�ھ ھ�ر  درواقعارند . قرار د

  آرمان و عقل است .

رون م�ی دب�رون ب�ھ  تاریخی در تکامل دین بھ این نتیجھ می رسیم کھ مرد در کمال عقالنیّت و ذھنیّ�ت خ�ود از بھ تجربۀ
تن�ھ  لذا پائین ودینش را قلبی می سازد و بھ سوی زمین می آید  می کند و عقل و گراید و از آسمان روی بھ دل خویش

ذھ�نش را  واش را نیز تربیت می کند . و زن نیز در کمال عواط�ف و حی�ات گرائ�ی غری�زی اش ب�ھ س�وی ب�اال م�ی رود 
ای ب�ر  ب�ھ حرب�ھ ا مب�دّلخّالق و عالم و عاقل می سازد و کبر وغرور و ن�ازش را تربی�ت م�ی کن�د و ل�ذا پ�ائین تن�ھ اش ر

ھ ب�کام�ل خ�ویش تاین یعن�ی آنک�ھ م�رد در س�یر  علیھ مرد نمی کند و بلکھ آن را طبق وظیفھ تسلیم مردش می نماید . و
 ای�ن ود . وش�اتّح�اد برق�رار م�ی  سوی زن می رود و زن ھم بھ سوی مرد می رود و آن جدال پایان می گیرد و ص�لح و

  . ن استمرکزی عمل صالح در دی ھمان ھستۀ

دی�ن م�رد ھ�م بایس�تی از ذھ�ن ب�ھ س�وی دل پ�ائین رود و  دین زن بایس�تی از دل ب�ھ س�وی ذھ�ن ب�اال رود و گوی�ا گ�ردد و
نی�ز ب�ھ اوج آش�کاری م�ی رس�د . و صامت و خاموش شود . این مسیر در طول ت�اریخ در جری�ان ب�وده اس�ت و ام�روزه 
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دین ذاتی م�رد ھمچ�ون اندیش�ھ و  ا خلیفۀ یکدیگر می شوند .بدینگونھ است کھ مرد و زن یکدیگر را درک می کنند زیر
. م درک علم درجات است در نبّوت ھ�انبّوت ! درک این مسئلھ مستلز :است "نبوی"روان ذاتی اش برون گراست یعنی 

. بدین معنا تقریباً ھیچ مردی نیست کھ دینی نباشد . ھر کھ شعاری می دھد دینی است یعن�ی نب�وی ! یعن�ی خب�ری اس�ت 
  وحی و ابالغ ! از بیرون می گیرد و بھ بیرون می دھد :

: از ، قلبی اس�ت است ، امامتی است "َولَوی "و اّما دین ذاتی زن ھمچون اندیشھ و روان ذاتی اش درون گراست یعنی 
س�انی ت�ا ت گون�اگونش . از وسوس�ھ ھ�ای ک�ور ِ نفاخود و در خود و برای خود اس�ت . یعن�ی ح�دیث نف�س اس�ت در درج�

  شراق و کشف و شھود .ا

کم�ال و  ی درشھود و بھ لحاظ معرفت قرآنی می دانیم کھ دین ِ امامتی در مرد و مقام امامت و والیت  وجودی و عرفان
از اولی�اء غای�ت انبی�اء س�ر آغ�" :طور ک�ھ از رس�ول اک�رم آم�ده اس�ت ک�ھ. ھم�انغایت دین نبوی (خب�ری) آغ�از م�ی ش�ود

  . "است

ن تاریخ دلیل زنا بھ لحاظ گوھره و بالقوه کاملتر از دین مردانھ است . و درست بھ ھمین پس واضح است کھ دین زنانھ
خب�ار و اتسلس�ل و  مذھب ھم ندارند ھمانطور کھ اولیاء خدا در وادی خاموشی ق�رار دارن�د و مث�ل انبی�اء دارای ت�اریخ و

  فرھنگ نیستند . ابالغ و رسالت و شریعت و اُّمت و

و  ت م�ی باش�ند .اولیای خدا در حک�م م�ادر و خ�اک بش�ریّ  بھ معنای مادریّت است . و "اُم"صدر نیز از م "امامت" واژۀ
 تکم�ال م�رد اس� ،یک مرد کامل در دین بھ مادریّت یعنی زنانیّت ِ ذات خ�ود رس�یده اس�ت . و ای�ن ب�دان معناس�ت ک�ھ زن 

ھ در ک�ال ھس�تند ھ�ر ی�ک ذات�اً دارای کم� ھمانطور کھ مرد ھم کم�ال زن اس�ت ن�ھ اینک�ھ م�تّمم ی�ا مکّم�ل یک�دیگر باش�ند .
  بھ معرفت می آید. رابطھ آشکار می گردد و

  ـ پرستش آلت جنسی : ۴

وده اس�ت . کھ ھنوز ھم گاه گزارش می شود ھمانا پرستش آلت جنسی مردان ب�ھب کھن در ھمھ جای زمین یکی از مذا
س�تھ و نش ر معبدیدمرتاضی پیدا می شود کھ عریان ھنوز ھم در قبایلی از استرالیا و نیز در جنوب ھندوستان گاه مرد 

ھ�م حض�ور  آلت جنسی او در انتظارند . این م�ذھب در اکث�ر فرھنگھ�ای مل�ل جھ�ان ھن�وز پیروانش بھ صف برای سجدۀ
س�ی ران آل�ت جنم�ی دان�یم ک�ھ اکث�ر م�اد دارد کھ بھ صورت پرستش و تبعیض نوزاد مذّکر بر مؤنث خود نمائی می کن�د .

در اع�راب  .کن�د  را می بوسند و سجده می کنند . این مسئلھ غریزی ب�ودن ای�ن م�ذھب را خ�اطر نش�ان م�یکودکان خود 
ابقی را م�واس�تند و دختر را جز برای تولید مث�ل نم�ی خ نوزادان قبل از اسالم این وضعیّت بھ جائی رسیده بود کھ وجود

  زنده بھ گور می کردند.

ط�ول ت�اریخ از اعم�اق غرای�ز و فط�رت بش�ر پدی�د آم�ده و رش�د ک�رده ان�د و  این امر نشان می دھد کھ چگونھ مذاھب در
طبیع�ی ای�ن م�ذھب غری�زی ادام�ۀ  درواق�عامری صرفاً از آسمان نبوده است . پس آنچھ کھ مرد ساالری نامیده می شود 

از روی اقتدار و  بوده کھ ھنوز ھم کمابیش حاکمیّت دارد و مورد قبول زن نیز می باشد پس امری صرفاً سلطھ گرانھ و
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نیس�ت .از ای�ن دی�دگاه ب�ھ وض�وح م�ی ت�وان درک ک�رد ک�ھ ت�ا چ�ھ ّح�د م�ذاھب و غرای�ز و مادیّ�ت حی�اتی  جبر ھم نب�وده و
یعن�ی ام�ور مت�افیزیکی  ژی بشری رابطھ ای مس�تقیم دارن�د و از یک�دیگر تفکی�ک ناپذیرن�د .وفیزیول ارگانیزم و بشری و

  استھ از فیزیک بشری ھستند .در اعتقادات و عواطف بشری تماماً برخ

تھ ن�ھ وج�ود داش�پ�ا ب�ھ پ�ای پرس�تش آل�ت مردا آلت زنان�ھ نی�ز ھم�واره و در خف�ا و و نیز بھ تجربھ می دانیم کھ پرستش
را  ھب مردان�ھپاشی می باش�د و م�ذالری بھ غایت رسیده و در حال فرواست و امروزه خاّصھ در تمدّن غرب کھ مرد سا

واب�ط ب وی�ژۀ ررت آدازنانھ علناً در ھمھ جا حضور دارد و حتّی تبلیغ می شود و بھ صو منقرض می کند ، پرستش آلت
در  س�انز وج�ود انجنسی خود نمائی می کند . از این دیدگاه بھتر است نظری عمیق تر بر ذات مذھب بین�دازیم و نی�ز را

 االت روان�یانفع� فع�ل و حور ھمۀکھ در عین حال ھم م جھان و درک غریزۀ جنسی بھ عنوان قدرتمندترین غرایز بشری
ی و اخ�الق دین� وھم بستر ادامۀ بقای بشر در جھان و ھم راز پی�دایش خ�انواده و م�دنیّت و ل�ذا ش�ریعت ھ�ا  بشر است و

  فرھنگ . قوانین و حکومت و عرف و

 ع��ورت و ی��دنپی��دایش نبّ��وت در آدم ھمان��ا زش��ت د طب��ق داس��تان آدم و ح��ّوا در ق��رآن م��ی دان��یم ک��ھ س��رآغاز بی��داری و
حک��ام و اباش��د و دوران ظھ��ور ف ب��ا خ��روج آدم و ح��ّوا از بھش��ت میپوش��انیدن آن ب��ا برگھ��ای درخت��ان اس��ت ک��ھ مص��اد

  تولید و مالکیّت است . مسئولیّت و جزا و مدنیّت و کار و

 ّواح� دم وآک�ھ ب�ھ ناگ�اه  با نزدیک شدن بھ شجرۀ ممنوعھ بود (بھ ترغیب ابلیس ب�ھ وسوس�ۀ جاودان�ھ ش�دن در بھش�ت)
 ونب�ّوت رس�ید  توب�ھ کردن�د و آدم ھ�م ب�ھ پنھ�ان س�اختند و عورتھ�ای خ�ود و ھم�دیگر را زش�ت دیدن�د وبرای اّول�ین ب�ار 

  مش کامل شد ولی از بھشت ِ بی خبری ھم بیرون آمدند .لع

،  یابراھیم� مذاھب ھزاره ھای اخی�ر جھ�ان و خاّص�ھ م�ذاھب در رأس و محور شریعت و اخالق ھمۀ و نیز می دانیم کھ
 ح�ور تق�وایممحّرمات است و در  آلت جنسی قرار دارد و اساس ھمۀ امور مربوط بھ حفاظت و کاربرد غریزۀ جنسی و

 وط اجتم�اعی رواب�تع�دیل  احکام و اخ�الق دین�ی ب�ھ منظ�ور تنظ�یم و ت�دوین و بی واقع شده است . ھمانطور کھ ھمۀمذھ
ریعت د گفت کھ شمرد می باشد . بدین لحاظ بای سی بین زن وجن مدنی است کھ ھستۀ مرکزی آن ھمانا خانواده و رابطۀ

ه اج و خ�انوادجنس�ی و ازدو قرار دارد زیرا تا غریزۀجنسی نیست و مابقی امور بر محور آن  غریزۀ چیزی جز شریعت
ت و وم�کتج�ارت و ح از قبیل احکام مربوط بھ تغذی�ھ و ک�ار و حاکمیّ�ت و .دننباشد امور دیگر ھم موجودیّت معنائی ندار

 م�رد زن و جنس�ی حاص�ل رابط�ۀاین امور منتج از وجود خانواده است و خ�انواده ھ�م  ... زیرا ھمۀقضاوت و سیاست و
طحی و س�چھ ح�دّی  تا ،مکتبی بنا شده بر امر غریزۀ جنسی فروید دال بر علم و بدین لحاظ باید بگوئیم کھ نظریۀ .است
غری�زۀ جنس�ی  آناس�اس حق مذھب بر ھ�دایت پ�ائین تن�ھ ک�ھ  د گفت کھبای واقع در. خیّلی و محدود و تک بعدی میباشدت

. ورده اس�تآرا پدی�د  ب شده و تاریخالغرایز بشر است بنا شده است و نیز غریزه ای کھ استمرار بنی آدم را موج کھ اُمّ 
  ست. تکرار نی پرداخت شده و در اینجا نیازی بھ دربارۀ اھمیّت این امر از جوانب مختلف در سایر آثارم مفّصالً 
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  ـ دین بھ معنای راه بین باالتنھ و پائین تنھ : ۵

ش�ھ در ظر دارد ریامور کھ خواه ناخواه مذھب را مدّ ن کلّیۀپس واضح است کھ اندیشھ گری مردانھ و عواطف زنانھ در 
 ھم�ۀ ش�ق وع ات و ام�ور فلس�فی و مت�افیزیکی وغریزۀ جنسی بشر دارد و برخاستھ از آل�ت جنس�ی اس�ت . یعن�ی معنویّ�

و ند نس�ی م�ی باش�جتا ابد متّص�ل ب�ھ آل�ت  مقدّسات و ارزشھای باالتنھ ای بشر جملگی آبشخوری جز پائین تنھ ندارند و
ی م�و غلم�ان  تش حوری�انداران ھم بھشتی است ک�ھ برت�رین ل�ذبھ ھمین دلیل عالیترین وعدۀ دین بھ دین جنسی . غریزۀ

ریم و دّی ت�ر بگی�ج�خلقت انسان و راز جھان است . پ�س بی�ائیم و ای�ن ام�ر را باشند و این دال بر حقی عظیم و ذاتی در 
دگی ھمان�ا ر کّل زن�دسئلھ اش آنرا در شأن انسانیّت خود بدانیم زیرا ھر بشری می داند کھ بغرنج ترین و العالج ترین م

ز ارمان را زم اس�ت ک�ھ س�جنسی است کھ موتور محّرکھ و اّول�ین سرنوش�ت او را نی�ز پدی�د آورده اس�ت . پ�س ال مسئلۀ
  ی رویم .روی زمین راه م بھر حالآسمان بھ زمین آوریم و نگاھی ھم بھ زمین و پائین تنھ بیندازیم چرا کھ 

ق��انون و راز غری��زۀ جنس��ی را ب��ھ تم��ام و کم��ال پی��امبر اس��الم ب��ھ عن��وان اکم��ل و خ��اتم انبی��ای الھ��ی ک��ھ م��ذھب را یعن��ی 
 ."زن نم�از و عط�ر و :این دنیا سھ چیز را دوست می دارم در" :، می فرمایدتختھ و خود اسوۀ عملی اش بوده اسآمو

نماز ستون دین است و دین بھ قول قرآن برای ھر چھ زنده تر شدن تن و روان و ھستی انسان است زیرا انس�ان را ب�ھ 
 زۀ جنس�ی اس�ت .خداوند کھ مظھر کمال مطلقۀ زندگی می باشد نزدیک می کند و عضو محوری زندگی و حیات ھم غری�

و اّما عطر بھ ط�ور واض�ح ی�ک عام�ل مح�ّرک زن�دگی و ل�ذا مح�ّرک ق�وای جنس�ی م�ی باش�د و خ�ود عص�ارۀ زیب�اترین و 
لطیف ترین بخش حیات نباتی یعنی گل ھاست کھ عامل القای جنسی و تولید مثل در نباتات می باشد و زن ھ�م ک�ھ عام�ل 

پیامبر اکرم در آخرین خطبھ اش قبل از  ی و استمرار حیات است .بیرونی و محّرک قوای شھوانی و بستر رضایت جنس
بھ خدائی کھ جانم در دست اوست ، شبی نب�وده ک�ھ ب�ا یک�ی از ھمس�رانم جم�اع نک�رده "رحلت بر باالی منبر می فرماید 

ت و کم�ال علناً سنّت دی�ن خ�دا و ھ�دف دی�ن را و معن�ای نب�وّ پس بدین طریق در وصیّت نامھ اش بھ اّمت اسالمی  "باشم
زندگیس��ت. پ��س م��رد کام��ل و انس��ان واص��ل و مق��ّرب  قداس��ت را ک��ھ ع��ین ح��قّ  را معّرف��ی ک��رده اس��ت و نی��ز ح��قّ  تق��وٰی 

پروردگار کسی نیست کھ قوای حیاتی و غریزۀ جنسی اش را نابود کرده باشد و بلکھ بھ عکس . پ�س ب�دین ترتی�ب م�ی 
 ضدّ مذھب را درک کرد کھ تا چھ حدّی عامل حیات و ارتق�ای  ِ توان مھمترین عنصر پدید آورندۀ خرافھ و نفاق و مذھب

زندگی را مبدّل بھ ضدّ زندگی کرده و رھبانیّت و نبرد ب�ر علی�ھ غری�زۀ جنس�ی را پدی�د آورده و ب�ھ ن�ام دی�ن خ�دا ب�ھ ثب�ت 
دان و حتّ�ی زج�ر افکن�ده اس�ت و بس�یاری از دانش�من بی دین�ی و فالک�ت و بھ رسانیده است و بشریّت را تحت عنوان دین

ب��ھ حق م ب�ھ خط�ا و ع�ذاب انداخت�ھ و ب�ھ ن�اعلم�ای دین�ی را ھ�م فری�ب داده و از دی�ن منح�رف نم�وده و ل�ذا مردم�ان را ھ�
بش�ر اس�ت ، ھمچ�ون الھ�ۀ ع�ذاب ب�ر عداوت با دین کشانیده و ی�ا من�افق ک�رده اس�ت و خداون�د ک�ھ مظھ�ر رحم�ت مطلق�ھ 

بھ این باور غلط رسانیده است کھ گوئی دین خدا ھمانا امر بھ خود ـ  معّرفی شده است و حتّی نابغھ ای مثل نیچھ را ھم
و تمام اخالق ، دشمن زندگی و طبیع�ت بش�ر اس�ت . ای�ن غفل�ت و س�وء تف�اھم عظ�یم در نواب�غ و علم�ای براندازی است 

 رک وتکبّ��ر عظ��یم بش��ر درب��ارۀ خویش��تن اس��ت . پ��س ت��ا ھم��ین ج��ا ب��ھ ط��ور کلّ��ی د دین��ی و دنی��وی نش��ان دھن��دۀ جھ��ل و
ژی و تکام�ل اعص�اب و روان بش�ری وھس�تی بش�ر ب�ھ لح�اظ فیزیول� احساس می کنیم کھ دین و غریزۀ جنسی و حیات و

در طول تاریخ پا ب�ھ پ�ای ھم�دیگر رش�د ک�رده ان�د و ام�وری یگان�ھ ان�د و ب�دون یک�دیگر مفھ�وم نم�ی ش�وند و بلک�ھ ام�ر 
لذا علوم دینی و علوم دنیوی را بھ طور ناحق و خ�الف و ابطال می سازد و  مل جسمی ـ روحی بشر را دچار تناقضتکا

ول تاریخ شاھدش بوده ایم . پس ھم�ۀ ای�ن واقع بھ مقابلھ با یکدیگر می کشانند و موجبات جدالھائی می شوند کھ در ط
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حاص�ل روح و ... فق�ط  متافیزی�ک ، ت�ن و معنا، فیزیک و ات ناحق و غیرواقعی بین دین و دنیا ، مادّه وجدالھا و تناقض
اشتھ است و دین را ضدّ زندگی قلمداد نموده است و جنگ کاذب دبشر پنجھل و تزویر بشر بوده است کھ خدا را دشمن 

پ��س  ب�ین م��ذاھب و مکات��ب را پدی��د آورده و کف��ر را ب��ھ عن��وان ح��امی زن��دگی در نقط��ۀ مقاب��ل دی��ن انبی��اء نش��انده اس��ت .
کمال حی�ات و ق�وای غری�زی و ش�ھوانی م�ی باش�ند زی�را  اشدّ وواضح است کھ مردان و انسانھای کامل و عارف مظھر 

دین خدا را درک کرده و بر اساس آن بھ تربیت خویش پرداخت�ھ ان�د . م�والی روم�ی ع�ارف کام�ل جھ�ان نی�ز در مثن�وی 
ایت�اً ُکش و بدبخت می دانند بھ سخره گرفتھ اس�ت و نھو پندار کسانی کھ عارفان را زجر اش مفّصالً بھ این امر پرداختھ

ب�ی ع�ذاب از آن م�ردان ح�ق اس�ت و ن�ھ ک�افران . ب�ھ  می گوید کھ حتّی بھ لحاظ دنیوی و مادّی ھم بھترین عیش پ�اک و
ب ت��رین رابط��ۀ جنس��ی برخوردارن��د و عموم��اً دچ��ار ھ ک��افران عیّ��اش و ض��دّ دی��ن از مع��ذتجرب��ھ نی��ز معل��وم ش��ده اس��ت ک��

کی از ای�ن ام�راض ھمان�ا ن�اتوانی جنس�ی و ھمج�نس گرائ�ی امراض جسمانی و انحرافات زجرآور جنسی می باشند کھ ی
انک�ار نس�بت ب�ھ  در آمده اس�ت ک�ھ حاص�ل جھ�ل درب�ارۀ دی�ن واست کھ امروزه در سراسر جھان بھ صورت یک اپیدمی 

  پیامبران خداست. 

نگی ـ بیگ�اود خبرون گرائی خود کھ حاصل برونی بودن آلت رجلیّت است دچار از  بدین لحاظ چھ بسا مردان بھ واسطۀ
م ھ�ب�ا م�ردان  قی�اس واقع بینان�ھ ت�ری برخوردارن�د و ل�ذا در و جھل شدید تری ھستند و زنان از درک غریزی سالمتر و

ش�د . ای�ن زجر جنسی کمتری دارند و افسار گسیختگی ھا و امراض و عذاب ھای جنسی شان بھ مرات�ب ض�عیفتر م�ی با
ق�درت  ی نمای�د :ن جبران می کند و بین مرد و زن تعادل برق�رار م�امر بھ لحاظی ضعف جسمانی زنان را در مقابل مردا

خ�ود ـ  ض�عف جس�مانی زن ب�ھ ھم�راه جسمانی مرد بھ ھمراه عطش جنسی اش بھ زن (بھ دلیل بیرون�ی ب�ودن آل�تش) و
  جنسی اش بھ مرد (بھ دلیل اندرونی بودن آلتش).کفائی و کم نیازی 

ک�ھ  ی می باشدجھل و کفر و نفاق بشر ھمانا عذاب ھای جنس رین نشانۀکھ واضح ترین و محسوس ت بنابراین باید گفت
  زندگی . نیز این امر کھ عداوت با دین واضح ترین نشانۀ جھل است و عداوت با امروزه عالمگیر شده است . و
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  فصل سّوم

  

  

  (صفات مردانھ)
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   ذات و صفات :

رد ھ�م م�نی قلمرو ص�فات اس�ت . پ�س زن گ�وھرۀ ذات م�رد اس�ت و زن ، ذات است و مرد ھم ظھور و فعل ذات است یع
طن نیم ک�ھ ب�اعرصۀ صفات زن است . پس این دو وجودی واحدند . بھ ھمین دلیل در قلمرو روانشناسی با حیرت می بی

س�ت . زن ، مردانھ است و علیرغم ظاھرش ک�ھ لطی�ف و رقی�ق م�ی باش�د دارای ب�اطن س�خت و چ�ھ بس�ا قس�ی و ش�قی ا
ا ب� اھری قوی وظضعیف و گریان است و باطناً بسیار صبور و قوی و با پشتکار است . ولی مرد ، کھ ظاھراً ھمانطور 

 .ندهمأیوس ش�و ومی باشد و کم صبر  صالبت دارد و باطناً کھ در مواقع ویژه ای بروز می کند بسیار ضعیف و شکننده
ھرب��ان و از ب��ھ ناگ��اه عاطف��ھ ای ب��س س��خت و نامی ن��رم و رئ��وف دارد ول��ی در مواق��ع سرنوش��ت س��ھ ازن ظ��اھراً عاطف��

ھ ای�ن دو ک�بیرحم از خود آشکار می س�ازد . و م�رد ھ�م درس�ت ب�ھ عک�س ای�ن وض�ع را داراس�ت . بن�ابر ای�ن بای�د گف�ت 
نتخ�اب ر مواق�ع ادنھایتاً یکی ھستند . ھمانطور کھ مرد بر حسب ظاھر و کالم بسیار خردمند بھ نظر م�ی رس�د ول�ی گ�اه 

در  ی م�ی ت�وانو بالھت را آشکار می کند و زن ھم بدین لحاظ درست بھ عکس می باشد . یعنی بھ طور کلّ�اشدّ حماقت 
اش�د ک�ھ عاّمۀ بشری این حکم را صادر نمود کھ صورت ظ�اھری ھ�ر چی�زی در زن ی�ا م�رد دارای ب�اطنی معک�وس م�ی ب

ردد . اثبات می گ تر بھ فعل در می آید ورسوا می شود . این وحدت اضداد در رابطۀ زناشوئی ھزار چندان شدید گھگاه 
یگر را و نی�ز ھم�د خ�ود را مرد در رابطھ با ھمدیگر است کھ بھ فعل می آیند و باطن خود را می بینن�د و و اصوالً زن و
  می شناسند . 

 و بی��زاری ول��ذا اگ��ر اھ��ل معرف��ت و ص��دق و وج��دان و عھ��د و وف��ا و دی��ن نباش��ند ای��ن رابط��ھ در بلن��د م��دّت فق��ط موج��ب
 دیگر س�راغش�دید ت�ر و اب�دی ت�ر از ھم� یت آنھ�ا ب�ا ھم�دیگر م�ی ش�ود ت�ا جائیک�ھ دش�منوبیگانگی و سوء تف�اھم و ع�دا

  ندارند زیرا رسواکنندۀ باطن ھمدیگرند .

  در معنای کلّی تر می توان گفت کھ زن ، بی صفت است و مرد ھم بی ذات . (بھ استثنای عارفان).

ن ب�د عناس�ت ک�ھ زبدان م "زن بی وفاست"معنا می شود. مثالً وقتی گفتھ می شود کھ این ھمان بد صفتی و بد ذاتی نیز 
البت�ھ ای�ن  .یعنی وفای زن بھ موقع و بھ جایش رخ نمی دھد . یعنی ب�د عم�ل م�ی کن�د و ب�روزش ناھنج�ار اس�ت  وفاست

بد " ست . اینا "بد ذاتمرد "بدی و ناھنجاری از نگاه مرد سنجش شده است . ھمانطور کھ زن عموماً معتقد است کھ 
 نم�ود ب�ی ھ�یچ زیرا ذات آن قدرت الیزال�ی اس�ت ک�ھ بت�وان ب�ھ ط�ور جاودان�ھ ب�ھ آن تکی�ھ است. "بی ذاتی" ھمان "ذاتی

ن ی یاب�د. ای�تردیدی . و این ھان چیزی است کھ زن در مرد بھ عنوان خانھ ای ابدی جس�تجو م�ی کن�د ول�ی نم� ھراس و
ن د ھ�م ب�ھ زمرد است کھ بھ صورت شّکی مرموز و غیر قابل اثبات در وج�ود م�ر ھمان راز بی اعتمادی غریزی زن بھ

ب��ھ زن��ش  غوغ��ا م��ی کن��د و ب��ھ ھم��ین دلی��ل ھ��ر م��ردی ب��دون اینک��ھ خ��ودش ھ��م بفھم��د و ی��ا حتّ��ی بھان��ھ ای داش��تھ باش��د
  حتّی بھ این امر کھ آیا این فرزند خود اوست یا نھ . مشکوک است و

ب�اطنی  ، ظ�اھر و وج�ود ای�ن دوم�رد ھ�م مث�ل س�ایر جنب�ھ ھ�ا و مث�ل ک�لّ  یی زن و ب�ی ذات�بنابر این باید گفت کھ بی ص�فت
معکوس دارد زیرا این دو خلیفۀ یکدیگرند . یعنی ھر چھ کھ مردی در زنش می بیند دقیق�اً از خ�ود اوس�ت . و ب�ھ ط�ور 

کھ بھ خود نس�بت م�ی دھن�د ھ مرد بھ مفھوم کلّی بھ یکدیگر نسبت می دھند از خودشان است و ھر چ کلّی ھر چھ زن و
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از طرف مقابل است . پس نھایتاً بی ذاتی مرد در چشم زن نیز از خود زن است و بی ص�فتی زن ھ�م در چش�م م�رد ، از 
  خود مرد است . ھمانطور کھ ھر ویژگی مردانھ دارای بروزی زنانھ می شود و بالعکس .

ف�س نمرو معرفت شده و نیھیلیزم پدید می آورد ولی در قلاین قاعدۀ وجودی در قلمرو قضاوت موجب ابطال کّل شناخت 
م�ی  چھ زن) بھ س�وی کم�ال خ�ودش م�ی کش�اند و ج�نس مخ�الف را در خ�ودش موجب ھدایت است و فرد را (چھ مرد و

  یابد و این است کمال .

  ـ ِکبر ١

خ�ود از  رت�ر دی�دنان باش�د بتکبّر بھ معنای خود ـ برتر بینی است کھ قب�ل از اینک�ھ ب�ھ معن�ای برت�ر دی�دن خ�ود از دیگ�ر
یش�ۀ ھنیّ�ت و اندآرم�ان گرائ�ی و ذ ای�ده آل پرس�تی و ین ھستم کھ ھستم ! این ھم�ان زمین�ۀمن برتر از ا خویشتن است :

اند ی�دی م�ی کش�غیر پرست و آسمان گرا می باشد و طبع خدایگونگی مرد است کھ م�رد را ب�ھ خالقیّتھ�ای بیرون�ی و تول
  .خدایگونھ  برتر و "مِن"دن بھ حدّ خود ـ براندازی بھ قصد رسییب وضع موجود تا سری شرایط و تخرھمچنین بھ نف

نیازھ�ای  پس تکبّر در منشأ خودش ھمانا تکبّر نسبت ب�ھ خویش�تن اس�ت ک�ھ ب�ھ انک�ار ت�ن خ�ویش و غرای�ز و ص�فات و
ی ا ب�ھ کلّ�واس م�رد رـ بیگانگی است کھ کفر ھم نامیده می ش�ود و ھ�وش و ح� یشتن منجر می شود و زمینۀ از خودخو

  دربارۀ واقعیّت ِ وجودی خودش بی حس و بیگانھ می سازد و تا جنون بھ پیش می برد .

ی یوزه م�در وشھوت است کھ او را نیازمند  نخستین و شدید ترین عامل تکبّر مرد نسبت بھ خودش ھمان آلت جنسی و
ئ�ی و ب�رون گرا ل�وغ جنس�ی آغ�از م�ی گ�ردد ک�ھ دورانسازد و حقارت او را بھ وی ثابت می کند . ای�ن تکبّ�ر از دوران ب

 ان گف��ت ک��ھجامع��ھ گرائ��ی و فعالیّتھ��ای ج��دّی م��رد در جھ��ان اس��ت و س��رآغاز آرزوھ��ا و آرم��ان بافیھ��ایش . پ��س م��ی ت��و
کبّ�ر فک�ری تمعن�ای جنسی اش علّت ایده آلیزم فکری و عاطفی م�رد اس�ت ک�ھ ھم�ان پشتکرد ذھنی مرد بھ آلتش و نیاز 

و لع�ن  س�ی را ط�رد. حال اگر این مرد در فرھنگ و تربیتی بھ بار آمده باشد و زندگی کند ک�ھ ش�ھوت جنشداو نیز می با
 ی کن�د و ب�ھم�خراف�ی) از او ی�ک ک�افر علن�ی م�ی س�ازد و دش�من چن�ین م�ذھبی  نماید (مثل بسیاری از مذاھب جاھالنھ و

و ب��ھ ن��د یش مس��لک متعّص�ب و بیم��ار م��ی کالاب�الیگری م��ی کش��اند و ی��ا چ�ھ بس��ا او را ی��ک خ��داجوی خی��الی ی�ا ی��ک کش��
  این دو صورت از بروز تکبّر حاصل از خود ـ نشناسی است. . ریاضت میل می کند

ولی حقیقت اساسی تر این است کھ چون انس�ان  "داشت ادّعای خدائی می کرد انسان اگر پائین تنھ نمی"نیچھ می گوید 
بھ جستجوی خدای خیالی افتاده است . ای�ن  ست خود را منکر شده ودارای پائین تنھ ای بسیار شدید و افسار گسیختھ ا

بیگ�انگی انس�ان ش�ده اس�ت و انس�ان را وادار س�اختھ ت�ا  ـ ھمان خیال و ایده ای است کھ بھ قول فویرباخ عامل از خ�ود
. یعن�ی خ�دا  ، بھ پش�ت ب�ام آس�مان یوزه و شھوانی و بدبخت بھ بیرون افکندو ذاتی خود را از این وجود درخدای باطن 

می توان گفت کھ آلت جنسی و شھوت شدید جنسی مرد کھ او  درواقع بشری منّزه سازد و مقدّس نماید . "خوِد "را از 
را بھ در یوزگی و زجر می کشاند ، موجب بیگانھ کردن خدا از مرد شده اس�ت . ول�ی در زن اینگون�ھ نیس�ت و زن خ�دا 

ھویّت ذاتی زن است کھ زن را دارای ناز و محبوبیّت س�اختھ اس�ت و او  را در خودش احساس می کند و این راز اصلی
ج�ای خ��دای زمین�ی م��ی پرس�تد و ن��ازش را پرس�تش او کش��انیده اس�ت و زن را برا مظھ�ر ذاِت م�رد نم��وده و م�رد را ب��ھ 
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میکشد و جز راضی ساختن زن ھدف دیگری ن�دارد . گ�وئی رض�ای خ�دا ب�رای م�رد ھم�ان رض�ای زن اس�ت . در ض�رب 
ھر چند کھ قرآن درست خالف این امر را بیان می کند. پس  لمثل فارسی نیز داریم کھ (عیال پرستی ، خداپرستی است)ا

، غری�زۀ دیگ�ری ک�ھ علّ�ت تکبّ�ر م�رد نس�بت ب�ھ خ�ودش م�ی ش�ود ھم�ان غری�زۀ ش�کمی اس�ت ک�ھ نی�از  از غریزۀ جنسی
ر ساختھ و موجب انکارش نسبت بھ خود گشتھ و او را شبانھ روز پدید می آورد و او را از خودش بیزامستمر دیگری 

ھ�م  . ب�ھ خص�وص ک�ھ م�رد مس�ئولیّت ش�کم خ�انواده را را بھ آرمان پرستی و پدید آوردن مدینھ ھ�ای فاض�لھ م�ی کش�اند
انکار اوس�ت او را ب�ھ س�وی دس�ت ی�ابی ب�ھ  این تکبّر و داراست و بایستی کار بیشتری کند . تنبلی مرد کھ محصولی از

مدینھ ھ�ای فاض�لۀ فلس�فی  دین لحاظ می توان ھمۀب درت باد آورده می کشاند و آرزوھا و آرمانھا می تراشد .ثروت و ق
ابزار سازی را معلول  تنبلی مردانھ دانست .ھمچنین دانش گرائی و فن پرستی و مردان را محصول این تکبّر و انکار و

چن�ین  بھ�ر ح�الن خدا ، نیازی بھ کار کردن نداشتھ باشد . بشر چو انکار دانست کھ شرایطی فراھم آورد تا ھمین کبر و
ب�ھ ھم�ین دلی�ل در دی�ن خ�دا ھ�م  انکاری در مرد دارای حقّی است کھ آن ح�ق ھمان�ا حض�ور روح خ�دا در اوس�ت . کبر و

مؤمنین ب�ھ بھش�تی وع�ده داده ش�ده ان�د ک�ھ ھ�ر اراده ای ب�ی ھ�یچ زحم�ت و زم�انی بالفاص�لھ محقّ�ق م�ی ش�ود . پ�س از 
  . نقد و فراوان ، وعدۀ دیگری در بھشت مذھب است ان ، غذاھای لذیذ وحوری

ی کن�د موی بھ خود وراثت و یا کار و یا غارتگری بھ ثروتی می رسد ، بھ تدریج ر مرد بھ میزانی کھ یا بھ واسطۀولی 
ص�وص ک�ھ ب�ھ خخدائی می کن�د و بھ ھمین میزان خدای بیرونی (آسمانی) را بھ فراموشی می سپارد و خودش احساس 

ای�د . ارض�اء نم بیشتری نسبت بھ زن داشتھ باشد و با افتخ�ار نی�از جنس�ی خ�ود را بھ واسطۀ این ثروت می تواند سلطۀ
ش�وند و  ی نی�از م�یب�بھ ھمین دلیل مردان ثروتمند معموالً بھ خدای آسمانی و بھشت اُخروی بی اعتقادن�د زی�را غریزت�اً 

  . یاکارانھ و نمایشی استمذھب و خداپرستی این مردان عموماً ر

و ب�ھ خ�ود  رضاء کنن�دمردان بھ تجربھ در می یابند کھ از طریق دستیابی بھ پول ھر چھ بیشتر می توانند تکبّر خود را ا
حس�اس داین�د . اخثابت نمایند کھ بھ راس�تی برت�ر از آن�ی ھس�تند ک�ھ ف�ی الواق�ع ھس�تند یعن�ی دیگ�ر بش�ر نیس�تند و بلک�ھ 

د اس�ت ک�ھ شاھان یک امر غری�زی و ھمیش�گی ب�وده اس�ت . ای�ن از جمل�ھ ص�فات درج�ۀ اّول م�ر خدائی در ثروتمندان و
ان�ی ز چن�ین مرداب�ھ ھم�ین دلی�ل زن�ان نی�ز ذات�اً مرد را حتّی نسبت بھ زن نیز سلطھ گر و س�تمکار و متج�اوز م�ی س�ازد 

ش�رافیّت و اق�ام زن در انت تند . کین�ھ واز آنان کینھ ای عمیق در دل می گیرند و ھمواره مترّصد انتقام ھس نفرت دارند و
ان ھ بس�ا ش�اھچ�دربارھا یک امری ھمیشگی و تاریخی بوده است کھ باالخره زھرش را نسبت بھ مرد بھ کار انداختھ و 

ی تھ ھای م�ادّ مردی کھ از درب تکبّر و ثروت و قدرت بر زن وارد می شود اگر بھ ھمۀ خواس را سرنگون کرده است .
ً  شد ھرگز نمی تواند محبوب زن شود وزن ھم پاسخگو با ھ ب�ن ب�ھ ت�دریج زعلیرغم ارادۀ زن منفور است و و  بلکھ قلبا

ه از نک�ھ ھم�وارلحاظ جنسی نیز با چنین مردی بھ بن بست می رسد و بھ او پشت می کند زیرا دچار زجر م�ی گ�ردد . ای
ود از رای نجات خبھرزگی بدھند   ن خود اجازۀبپذیرند و یا بھ مردا قدیم تا کنون زنان اشراف حاضر می شدند کھ ھوو

د ھ�م چن�ی شود ھرماکراه بھ زن نزدیک عذاب جنسی بوده است . مردی کھ پائین تنھ را در شأن خود نمی بیند و لذا با 
چن�ین  .ق�رار دارد  فزاین�دۀ جنس�یظ�اھراً از ب�ین بب�رد ول�ی از لح�اظ روان�ی در قحط�ی  کھ با ثروتش بتوان�د ای�ن اک�راه را

یّ�ت اقعو درھرگ�ز  است و ی�ا من�افق . و ب�ھ لح�اظ فک�ری ھ�م ھم�واره ای�ده آل گراس�ت و دی بھ لحاظ دینی یا علناً کافرمر
  زندگی نمی کند .
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ی�ن ااعم�اق  در خداون�د را در وج�ود خویش�تن و در عین حال بشریّت و نیازھای خود را تصدیق کردن و تکبّر ننمودن و
ی ت دی�ن حقیق�بی نیاز در اعماق نیاز ! کشف خ�الق در مخل�وق ! ای�ن اس� کشفِ  درک کردن ، کاری عظیم است :نیازھا 

 وح در تن ،رسالمت است : کشف  کھ وجود را از دوگانگی می رھاند و موجب احیای حیات و پاالیش غرایز و عّزت و
مسر ھز جنسی بھ نیا عانۀشر لجن . و چنین کشفی جز در ابراز صادقانھ و خاد کشف ابدیّت در تباھی و فنا ، کشف نور

ج�ود را فیزیکی وتاخیالبافی می باشد . تا حقیقت مممکن نمی آید . این صدق کھ محور دین است تنھا راه نجات مرد از 
ه ب�ر افکن�دن ن ھمان رادر فیزیک بیابد و دست از بلند پروازیھای مالیخولیائی بردارد و زمین را در شأن خود بداند . ای

ه در اس�ت و گ�ا د کبر اوست و بستر جھل فزاینده اش کھ در لباس آرمان و دان�ش و ف�ن پنھ�انکفر مردانھ است کھ فرزن
  لباس خدای خیالی در آسمانھا.

  ـ غرور : ٢

ا رـ فریب�ی  در فرھنگ عاّمھ دارای ویژگیھ�ائی اس�ت ک�ھ ب�ا ان�دک دقّت�ی در محت�وای آن م�ی ت�وان معن�ای خ�ود "غرور"
ات ری�ق القائ�طارا بھ وصف آمده است کھ نوعی تلقین ب�ھ خویش�تن اس�ت ک�ھ از درک نمود. این معنا در قرآن کریم آشک

ای س�ان ی�ک معن�اب (منکر واقعیّت) رخ می دھد و نھایتاً موج�ب رس�وائی م�ی گ�ردد . یعن�ی انکذ در انسان ھای  شیطان
ز خ�ود اور ناش�ی غر ی نماید و اینرخ م را منکر شود سپس واقعیّت خالف واقع را بھ خودش تلقین می کند تا واقعیّتی

م�ۀ تک�املی ر ھم�ان اداپس می بینیم کھ غرو ـ تلقینی ھم بر مالء و رسوا می گردد یعنی واقعیّت بر توّھم غلبھ می کند .
م�ی کن�د .  او مش�تبھ تکبّر در روان فرد متکبّر است کھ او را بھ کلّی نسبت بھ واقعیّت کور و ک�ر س�اختھ و ام�ری را ب�ر

ق وف�مس�ت اس�ت و کن�د ک�امالً در ھم می شود کھ شجاع یا خردمند و نابغھ اس�ت و ھ�ر چ�ھ ک�ھ م�یمثالً مرد دچار این توّ 
  واقعیّتی را نابود سازد . یعنی قادر خواھد بود شد خواھد

ر ام�ری را ھمان باورانی�دن دروغ�ی ب�ھ خویش�تن اس�ت . بی�ان دیگ�رش ای�ن اس�ت ک�ھ انس�ان آنق�د "غرور"بھ بیانی دگر 
غ معن�ای درو ھم باورش می شود . پس غرور حاصل ابتالی بھ انکار واقعیّ�ت اس�ت وعین�اً ب�ھتکذیب می کند تا خودش 

  این ھمان واقعۀ مغرور شدن است . قرآن . "خودتان را فریب نمی دھید االّ " گفتن بھ خویشتن است.

در لحظ��ھ ای ناگ��اه مس��لماً انس��ان در مرحل��ۀ اولیّ��ۀ انک��ار واقعیّت��ی ، ب��ر دروغ ب��ودن ای��ن انک��ار آگ��اھی دارد ول��ی ب��ھ 
مالیخولیائی آگاھی خود بر این انکار عمدی را از دست می دھد و خودش ھم دروغ خود را ب�اور م�ی کن�د و ب�ھ خ�ودش 

ش را می خورد . این لحظۀ مالیخولیائی ھمان لحظ�ھ ایس�ت ک�ھ ش�یطان ب�ھ انس�ان تھم�ت دغّره می گردد . یعنی گول خو
ج�ا ش�یطان نق�ش مربّ�ی ند دست از این انکار و تھمت ن�احق ب�ردارد . در ایزن نزدیک می شود تا رسوایش سازد تا شای

امر خدا بھ منکرین واقعیّت (مکذبین) نزدیک م�ی  شیطان بھ"رندی را برای انسان متکبّر بازی می کند و بھ قول قرآن 
شیطان مأمور خ�ود ـ برای بشر ندارد . پس  "غرور"و نیز در قرآن آمده است کھ اصوالً شیطان ھیچ کاالئی جز  "شود

ولی بش�ر در ھ�ر ح�ال ب�رای فری�ب دادن خ�ود محت�اج منط�ق و  فریبی بشر است . غرور ، معلول طبیعی کبر بشر است .
کھ ھمان جریان خود ـ فریبی و غ�رور  "استدالل"دلیل و فلسفھ است . و در اینجا بھ وضوح می توان درک کرد کھ این 

د. پ�س م�ی ت�وان آن موفّ�ق ب�ھ فری�ب خ�ود گ�رد متکبّر می دھ�د ت�ا ب�ھ واس�طۀ بھ بشراست ھمان کاالئی است کھ شیطان 
ھا دارای منطق ھا و فلس�فھ ھ�ا و دس�تگاھھای اس�تداللی ھس�تند ک�ھ گ�اه علم�ی و گ�اه م�ذھبی و گ�اه گفت کھ انواع غرور
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را مج�اب کنن�د و بایس�تی بتوانن�د ذھ�ن انس�ان متکبّ�ر  بھ�ر ح�الشاعرانھ و فلسفی و حتّی لب�اس عرف�انی ب�ر ت�ن دارن�د و 
در آین�ده اس�ت . ی�ک آرم�ان ، ی�ک  "وع�ده"دیوانھ اش سازند و در وھمی غرق نمایند ، وھمی ک�ھ ھم�واره دارای ی�ک 

 ابی ک�ھ ارائ�ھ م�ی دھ�د ب�ر انس�ان وارد م�ی ش�ود :ده کھ شیطان از طریق وعده ھای جذمدینۀ فاضلھ . و در قرآن ھم آم
  آرمان !

طقی آراس�تھ وجیھات مناب ھستند کھ بھ تی جذین انسانھا حامالن ایده آلھا و آرمانھائو بھ تجربھ می بینیم کھ مغرور تر
ز م�درن یک�ی ا آرمانشھر در تم�دّنو ایدئولوژیھای  است و وعده بھ سعادت و خوشبختی و پیروزیھای دنیوی می دھد .

 الی ش��قی وش��ان را ب��ھ اعم��رای��ج ت��رین و اجتم��اعی ت��رین ای��ن توجیھ��ات متکبّران��ھ و مغروران��ھ م��ی باش��ند ک��ھ پیروان
ای�د و ای�ن ھا رخ م�ی نمکھ اشدّ عداوت با این ایدئولوژیاست قھرمانانھ می کشانند و بھ ناگاه رسوا می کنند و بدینگونھ 

ب�ات و نی�ز وج�ب انقالایدئولوژیھا و آرمانھا از مظاھر کبر و غرور مردانھ ھستند ک�ھ م  است . کالً حقّ بر امری طبیعی و
  . ت می کنندندامتھای کبیر می شوند و مردانگی را فرو می پاشند . درست در لحظھ ای کھ اثبا تباھیھای عظیم و

 قّ ح�جاع و برع�ادل و قدرتمن�د و ش� آنگاه کھ مردی بھ خودش می باوران�د ک�ھ انس�انی ب�ھ غای�ت خردمن�د ی�ا عاش�ق و ی�ا
ب�ھ زودی  یّت ش�ده ور حاصل از انکار واقعاست و باید واقعیّت را دگرگون سازد تا بتواند خودش را ثابت کند دچار غرو

یس�ت و در نت ِ ذات�ی فرو می پاشد و مجبور بھ توبھ از چنین ادّعائی می گردد تا قبول کند کھ فی الواقع دارای ھیچ ص�ف
بطال�ت  وفق�ط در تجلّ�ی ص�فات و فروپاش�ی و رس�وائی  کور می باش�د . و دربارۀ خودش جاھل وخودش بی ریشھ است 

!  دھوشبیخ�ود و م� می یابد یعن�ی ب�ی اراده و "بی ذات"دربارۀ ذاتش تردید می کند و بھ ناگاه خود را  آن است کھ مرد
ر حالیک�ھ دن�ھ ان�د . مانگرا و بھ اصطالح انقالبی قلمرو اصلی و مدرن کبر و غ�رور مردارکالً فلسفھ ھا و اندیشھ ھای آ

ئی ن فلس�فھ ھ�ات جستجو می کنن�د چن�ین نیس�تند و چن�یھستی شناس کھ حقیقت را در عین واقعیّ  فلسفھ ھای واقع گرا و
د و د نم�ی آورن�ذاتاً از ج�نس فلس�فھ ھ�ای رس�می نم�ی باش�ند و ل�ذا تحّرک�ات بیرون�ی ش�دیدی پدی� گرایش عرفانی دارند و

یداً دّنی ش�دربی ھ�م تم�غاساساً انفعالی محسوب می شوند . ولی فلسفھ ھای غربی ذاتاً و عموماً آرمانگرایند و لذا تمدّن 
ن ور فلس��فی م��درلیبرالی��زم دو ت��ا از رای��ج ت��رین قلم��رو غ��ر سوس��یالیزم و اس��ت و جبّ��ار و جھ��انخوار . متکبّ��ر و مغ��رور

لم�ی ِ منطق�ی و ع فریبی ھا را ب�رای بش�ر معاص�ر ب�ھ ارمغ�ان آورده ان�د و قلم�روھستند کھ شدید ترین توّھمات و خود ـ 
  غرور مردانھ در جھان مدرن محسوب می شوند.

 جھان است کھ حتّی مورد قب�ول عام�ۀ . این شعار ھویّت مردانھ در فرھنگ عامیانۀ"د ھمان غرور خویشتن است !مر"
غ�رور م�رد از "زنان می باشد . ولی بھ لحاظ معرفت و دین این شعار عین کفر و جھالت اس�ت . عل�ی (ع) م�ی فرمای�د: 

یمان اوست ؟ اگر غرور بھ معنای خود ـ ش�یفتگی و چرا غرور زن نشانۀ ا "کفر اوست ولی غرور زن از ایمان اوست 
خود ـ باوری است در زن ب�ر حق�ی عظ�یم اس�توار اس�ت و آن چی�زی ج�ز ذات�ی ب�ودن ھویّ�ت زنان�ھ نیس�ت . یعن�ی درون�ی 
بودنش . و لذا غرور زنانھ ھمواره بھ لحاظ اخالق�ی ھ�م موج�ب حف�ظ عص�مت و عفّ�ت اس�ت ک�ھ در نقط�ۀ مقاب�ل فحش�اء 

زن ھمچون ی�ک س�وراخ ! ول�ی غ�رور مردان�ھ حتّ�ی ب�ھ لح�اظ اخالق�ی ھ�م  ن بی غروری زن می باشد :قرار دارد کھ عی
موجب تجاوز و شھوت پرستی اوست و او را تماماً مترادف با آلت جنسی اش می سازد و نھ چی�زی بیش�تر . ب�ھ ھم�ین 

دگی و رسوائی است اد موجب بی ارمرد بی تقوائی می آورد ولی برای زن تقوا آفرین است . برای مر دلیل غرور برای
  و برای زن موجب خویشتن داری و عّزت نفس .
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نّ�ی و علم�ی و ف بنابر این غرور برای مرد در قلمرو اندیشھ موجب پیدایش استبداد ایدئولوژیکی است چھ م�ذھبی و چ�ھ
ھ ام�روزه ش�ای رفت�اری در م�رد م�ی ش�ود ک�فلسفی . و این غرور در قلمرو غرایز و عواطف موجب فس�اد اخالق�ی و فح

  لباس ھنر بر تن کرده است و افتخار ھم می کند.

زی�را ورد آھ ب�ار م�ی ھی و حماقت ب�ابنابر این غرور بھ معنای خود ـ شیفتگی و خود ـ ستائی برای مرد تماماً فساد و تب
ت آن ر ای�ن ص�ورددر خ�ود ش�ده باش�د ک�ھ  اینکھ در قلمرو معرفت نفس موفّق بھ یافتن خ�دا (ذات) مرد بی ذات است االّ 

وع خود ـ نلبتّھ این اکھ  .(ع) ی شاھدش ھستیم و نیز در کالم علیخود ـ پرستیِ  عرفانی پدید می آید کھ در ادبیات عرفان
و امام�ان  خ�دمت ب�ھ م�ردم اس�ت ک�ھ عارف�ان شیفتگی در عم�ل اجتم�اعی تمام�اً ادب و تواض�ع و مھ�ر و ایث�ار و ص�لح و

ت اس� ح�قّ و بر و در شأن این مردان می باشدواقعھ ای می باشند . این خود ـ پرستی عین خداپرستی است مظھر چنین 
نس�ان ک اغ�رور ی� کھ ھمان خداست رسیده اند و لذا این خود ـ پرستی واقعی می باشد . در حالیکھ "خود" زیرا بھ حقّ 

زی��را داری  ک�ھ ب��ر ھ�یچ حقّ�ی نیس�تو رسواس�ت  ـ بیگان��ھ ب�ھ ای�ن دلی�ل زش��ت و تبھکاران�ھبیخ�ود و ب�ی ذات و از خ�ود 
ون�د نجام�د . خداوجود ندارد و تماماً ظلمت پرستی نفس است کھ ب�ھ ظل�م م�ی ا می پرستد نیست . آنچھ را کھ او "خود"

خلوق�ات ماز جملھ صفات اوست زیرا فقط خداس�ت ک�ھ خ�ودش م�ی باش�د و م�ابقی  "غارّ "مظھر مطلق غرور است و لذا 
از خدا  د بلکھ فقطبھ خدا رسیده کھ ھرگز از خود سخن نمی گوین انسانھای کامل و االّ  بسر می برند در درجات بیخودی

ھ غ�رور زنان� و منیّت یک مرد ھمان میزان کفر و جھ�ل و جن�ون اوس�ت . ول�ی "من"سخن می گویند . بنابر این میزان 
ز خ�ود ـ ااً موج�ب تب�اھی اوس�ت و عام�ل امری دگر است و ب�ھ ھم�ین دلی�ل چاپلوس�ی و طنّ�ازی و عش�وه گ�ری زن تمام�

ع) (ق�ول عل�ی ادب و ھویّت در زن می شود . باز بھبیگانگی اش . تواضع ، ادب مرد و ھویّت اوست ولی غرور موجب 

راب�ر س�ازی ببھ ھمین دلیل براب�ری زن و م�رد عین�اً ب�ھ معن�ای  "ھر چھ کھ برای مرد نیکوست برای زن زشت است ."
تّفاق�اً ردد . و اگاین ھمان بی ھویّتی و گمراھی است کھ زمینۀ فساد اخالقی و ھرج و مرج می  خوبی و بدی می باشد و

ج ترین افراد ھستند و این بدان معنا ت انس�ان ست کھ فطرآنان کھ بیشتر شعار برابری می دھند بھ لحاظ شخصیّتی متشنّ
و  لم�رو ظھ�وریعن�ی زن و م�رد را . زی�را ق ھرگز بھ انسان ای�ن امک�ان را نم�ی دھ�د ک�ھ خ�وب و ب�د را مس�اوی بنگ�رد .

ی�ن نیس�ت اتشخیص خوب و بد ھمانا تفکیک شدن وجود انسان بھ دو صورت مرد و زن است . ولذا حم�اقتی بیش�تر از 
 لّ�ت العل�لعخواھ�د . ای�ن حماق�ت کھ کسی ھر معنا و ارزش و صفتی از خودش را عیناً در جنس مخالفش ھ�م مت�رادف ب

ان�ھ غرور مرد کھ نشانی ازھمات زناشوئی است کھ عموماً از طرف مرد القاء و اشاعھ می شود جدالھا و سوء تفا ھمۀ
 "یبراب�ر"وان را فقط مردانھ می خواھد . این ھمان مرد ساالری تاریخی است کھ در تمدّن مدرن عن "ارزش"است کھ 

غای��ت  را پوش��ش داده و ب��ھ را یافت��ھ و تق��دیس م��ی ش��ود . ای��ن عن��وان بخ��ش عظیم��ی از غ��رور و حماقتھ��ای مردان��ھ
ج�نس واری و ھمنحرف کرده و بھ سوی م�ردفریبندگی رسانیده و زنان را ھم بھ جنون کشانیده است و از ھویّت ذاتی م

انس�ان  کھ : است کھ تبدیل بھ ایدئولوژی شده است مظھر غایت غرور مرد "برابری مرد و زن" گرائی سوق می دھد .
  شود تا انسان باشد ؟!زن ھم باید مرد  یعنی مرد !؟ و
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  ـ غیرت : ٣

  ، مردانھ ترین صفت مرد باشد و در عین حال دیالکتیکی ترین صفت مردانھ . "غیرت"شاید 

. ای�ن غی�ر  رغیدر  "خود" و غیر پرستی است بھ معنای متجلّی ساختن "غیریّت "و  "غیر"بھ لحاظ واژه از  "غیرت"
 ات خ�ود م�یذن ، چیزی در بیرون از خ�ود را ع�یئیکھ مردمرد است تا جاپرستی ظرف ظھور اشدّ خود پرستیِ  بیرونی 

ات و ین جم�ال ذع�غیرھ�ا ھمان�ا زن ِ محب�وب ِ م�رد اس�ت ک�ھ  . چنین غیری مسلّماً در مرکز ھمۀ یابد و تقدّس می بخشد
زان ی�بایستی معن�ای ن�اموس و قداس�ت و بک�ارت درک ش�ود . م "غیرت"در فھم صفت  ناموس مرد محسوب می شود .

 او در آن غیرت مرد نسبت بھ چیزی ھمان میزان عشق و پرستش او بھ آن چیز اس�ت و می�زان از خ�ود ـ بیگان�ھ ش�دن
ام�اً ب�ر ھ باش�د تمچیز . آن چیز می تواند ھر چیزی بھ غیر از زن ھم باشد مثل امالک ی�ا آث�ار ھن�ری. غی�ری ک�ھ توانس�ت

ی ش�ود م�پرستیده  و مظھر قداست و شرف و ذات مرد است وو ھویّت مرد نشستھ باشد ھمان غیرت مرد  "خود"جای 
را ب�رای  بی شک ھیچ چی�زی ھمچ�ون زن نم�ی توان�د چن�ین نقش�ی مرد برای حفظ تمام عیارش جانفشانی می کند . و و

  مرد ایفا نماید و مابقی چیزھای محبوب در نزد مرد در حکم زیر مجموعھ می باشند .

 "غی�ر"س�ت ک�ھ اع�ین روح م�رد  روح�ی م�رد و ب�اطنی و ھویّ�تِ   ِ ۀ مرد ، ھمان خ�ودزن بھ مثابۀ ذاتِ  برون افکنده شد
ان دّت آن ھم�شده است و لذا این غیر از تن مرد بھ مرد خویشتر است . و این ھمان غیرت است ک�ھ می�زان ق�درت و ش�

ارد و ج�ود زن دی�ار ومیزان عشق مرد بھ زنی می باشد کھ عین احساس مالکیّت قلبی می باشد و میل بھ بلعیدن تمام ع
ودی س�تقالل وج�لح�اظ دنی�وی و ا لذا این غیرت مرد برای زن بھ ھمان میزان کھ بھ لحاظ عاطفی ارضاء کنن�ده اس�ت ب�ھ

رفین ھ�م حد ب�رای ط�آور و گاه نفرت انگیز می شود و رابطھ را بھ نابودی و انتقام می کشاند . این غیرت در آن وازجر
و  رف�تنس و زج�ر و ن�ابودی زی�را ھ�ر آن در خط�ر از دس�ت رف�تن و ب�ھ س�رقت احساس وجود است و ھم احس�اس ھ�را
ارد و دین�ی ق�رار ان عشق و احساس مالکیّت است تماماً بر دغدغھ و تردید و بد بمخیانت است و لذا میزان غیرت کھ ھ

  ورند .آ یلذا چنین روابط شدیدی عمری بس کوتاه و دردناک دارند و بھ عداوت می رسند و گاه فاجعھ پدید م

. ارندن محبوب ندزجز غیرت دربارۀ غیرت دربارۀ خانھ و میراث و امالک و نژاد و زادگاه و وطن نیز تماماً آبشخوری 
و رابط�ھ دنژاد پرستی ھ�م ش�دیدتر اس�ت و ای�ن  نیز در فرھنگی کھ غیرت ناموسی شدیدتر است احساس وطن پرستی و

ت اس�ت ش�رار اخالقی و قضاوت منطقی بھ ھمان شدّت ک�ھ دارای خی�ر ای مستقیم و محسوس دارند کھ بھ لحاظ ارزیابی
ن�د خی�ر ھ ھم م�ی توانامیده می شود رابطۀ مستقیمی با غیرت ناموسی دارد ک "تعّصب"مثالً آنچھ کھ  بار نیز می باشد .
ود امی�ده م�ی ش�نھم  "مسئولیّت"خیر و شر این معنا در آن واحد حضور دارد و توأم است. آنچھ کھ  باشد و ھم شر . و

  دقیقاً دارای این صفت دوگانھ و دیالکتیکی است .

م�ردان ب�ی غی�رت. ک�ھ معم�والً اکثریّ�ت  م�ی ت�وان م�ردان را ب�ھ دو دس�تھ کلّ�ی تقس�یم ک�رد : م�ردان ب�اغیرت وبھ لحاظی 
م��رد ب��اغیرت دارای احس��اس  .ی��ن ص��فت در م��ردان روی ب��ھ اف��ول اس��تم��ردان س��نّتی ب��اغیرت محس��وب م��ی ش��وند و ا

مس�تبد و چ�ھ بس�ا  ئولیّت شدید و قدرت ایثارگریھ�ای خ�ارق الع�اده اس�ت ول�ی در ع�ین ح�ال م�ردی خش�ن و مغ�رور ومس
مقاب�ل م�رد ب�ی  در نقط�ۀ تجاوزگر و ظالم و در امور عقالنی کم ظرفیّت می نماید و اصوالً فردی نژاد پرس�ت م�ی باش�د .

م�وکرات اس�ت و انعطاف پذیر و ب�ھ اص�طالح د ل رئوف ودر عین حا الابالی و غیرت ھم مردی بی مسئولیّت و عیّاش و
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است.  "مرد برابری زن و" مقابل غیرت ناموسی ھمان ایدئولوژی ای قرار دارد کھ موسوم بھ بی رگ. درست در نقطۀ
م�رد ح�ق ن�دارد ک�ھ مرد ،  . گویا از منظر ایدئولوژی برابری زن و کھ از منظر غیرت ناموسی عین بی غیرتی می باشد

ذاتی خود را ب�ھ ارادۀ خ�ود ب�ھ د تلقّی کند و بلکھ بایستی ناموس ِ ھویّت و قداست باطن خو اسوۀ ذات و مظھر و زن را
زھ�ای دیگ�ری دست غیر بسپارد و بھ این کار افتخار کن�د . در ای�ن ای�دئولوژی م�رد مجب�ور اس�ت ک�ھ ذات خ�ود را در چی

، در ھن�ر ، در فلس�فھ و... و در مالکیّ�ت ھ�ا. ب�ھ ھم�ین  ل�مدر جامع�ھ ، در حکوم�ت ، در ع م�ثالً جستجو و متجلّی س�ازد 
ح�ّق اّول ب�ا  دلیل این ایدئولوژی اساس تمدّن مدرن غرب�ی ش�ده اس�ت ک�ھ ناموس�ی ج�ز مالکیّ�ت اقتص�ادی نم�ی شناس�د و

 . ای�ن ھم�ان معن�ا م�ی یاب�د حتّ�ی ام�ر ازدواج سایر حقوق بر مدار این حق در گردش اس�ت و و مالکیّت اقتصادی است .
، از  تکمی�ل گردی��ده اس��ت معن�ای ذات��ی نظ�ام س��رمایھ داری اس��ت ک�ھ از اعم��اق نظامھ�ای اقتص��ادی ق��دیم س�ر ب��رآورده و

 ح�ال ب�ی غیرت�ی م�رد نس�بت ب�ھ زن ریش��ھ دربھر . و ب�رده داریھ�ای گون�اگون "فئ�ودالیزم"اعم�اق نظ�ام مالکیّ�ت ارض�ی 
غی�رت  یّ�ام معض�لۀتملّ�ک م�ادّی بش�ر دارد و از ق�دیم اال ریش�ھ در درواق�عاقتصاد پرستی ھا و م�ادّه پرس�تی بش�ر دارد و 
معتبر و جدّی نداشتھ و نمایش�ی ب�یش نب�وده اس�ت و ب�ھ ھم�ین دلی�ل  ریشۀ ناموسی ھرگز در دربارھا و فئودالیزم رگ و

  مرج اخالقی ھم در این طبقات وجود داشتھ است . بیشترین فساد جنسی و ھرج و

دی نبوده قدرتمن و شدیدر طبقات فقیر جامعھ داشتھ کھ امکان مالکیّت ھای اقتصادی ام غیرت جنسی ریشھ داز قدیم االیّ 
کیّ�ت مالد تح�ت ترین مردان بوده اند زیرا جز زن خود ھ�یچ چی�ز دیگ�ری را نم�ی توانس�تن، غیورترین مردانقیراست . ف

ین طبق�ات پ�ائ ناش�وئی ھ�م در. ب�ھ ھم�ین دلی�ل اخ�الق دین�ی زو در آن احساس وج�ود نماین�د ندکامل و مطمئن خود درآور
ار ب�ی ب�ی اّول�ین جامعھ شدیدتر حکم فرما بوده است. ولی فقط در نظام سرمایھ داری و امپریالیزم صنعتی اس�ت ک�ھ ب�را

رد. م� اب�ری زن وای�دئولوژی بر :علنی شده و در جھان تبلیغ می شودغیرتی مرد مبدّل بھ یک ایدئولوژی افتخارآمیز و 
ھم�ان چن�د  م�درن ت�رین جنب�ۀ حق�وقی براب�ری جنس�ی را تبلی�غ و ت�داعی م�ی کن�د ک�ھ در ،چی�زیاین برابری بیش از ھ�ر 

 ان�د ھمچ�ونھمسری و بی ھمسری است کھ بھ سوی انھدام ازدواج دائم و خانواده پیش م�ی رود . یعن�ی زن ھ�م م�ی تو
غاز شده آن جدید د کھ در تمدّ مرد با چند تا مرد ھمخوابھ شود و این بھ معنای فروپاشی غیرت بھ لحاظ تاریخی می باش

راب�ری ی�دئولوژی بنامید کھ با ا "تمدّن بی غیرت". بھ لحاظی می توان این تمدّن مدرن را و بھ سرعت بھ پیش می رود
  تقدیس می شود. آزادی عمل می کند و توجیھ و و

م�ی ا دراس�ر جھ�ان ررود آم�ده اس�ت و سربھ نظر می رسد کھ این ب�ی غیرت�ی ِ ت�اریخی ب�ھ ص�ورت جب�ری ب�ر بش�ریّت ف�
ر ی را ھم�وانوردد. این جبر می تواند زمینۀ رجعت انسان بھ خودش باشد و راه معرفت نف�س و جس�تجوی ھویّ�ت درون�

وزه اس�ت و ام�ر ق�درتھای تکنول�وژی ب�وده نماید ولی آنچھ کھ تاکنون رخ نموده عمدتاً و اساس�اً رجع�ت بش�ر ب�ھ پ�ول و
اھرات خ�ود س و ج�وااتومبی�ل و خان�ھ و لب� انکی و مالکیّتھ�ای اقتص�ادی وچ�ھ زن فق�ط ب�ھ حس�اب ب� انسانھا چ�ھ م�رد و

  شغلی خود . اجتماعی و سیاسی و ھای قیّتو موفمدرک  غیرت دارند و بھ پُست و

و ب�ھ بی�ان  "بی غیرتی مرد از کفر اس�ت و ب�ی غیرت�ی زن ھ�م از ایم�ان اس�ت " : در این باره می فرماید(ع) باز ھم علی
بیان شده بود . اگر  "غرور"ایمان اوست و غیرت زن ھم از کفر زن است . عکس این امر دربارۀ  دیگر غیرت مرد از
وج�ودی ف�ی خود ھویّت ذاتی و ع�ین ظھ�ور ذات اس�ت و دارای احس�اس  ،است بدان دلیل است کھ زن غیرت زن از کفر

ول�ی ایس�تی کف�رش تلق�ی ش�ود بک�ھ پرستی او ھمان مرد پرستی و غی�رت درب�ارۀ م�ردش اس�ت نفسھ می باشد و لذا غیر
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غیرت مرد نسبت بھ زنش از ایمان است ، بھ شرط اینک�ھ خ�ودش ھ�م نس�بت ب�ھ ای�ن غی�رتش غی�رت داش�تھ باش�د و ب�ھ 
.  اش�ی نباش�دو عیّ  طمع نداشتھ باشد و مرد ھوس�باز مزنش وفادار باشد و حقوق زنش را ادا نماید و بھ زنان دیگر چش

ون نژاد پرستی و تجاوز و ستم و عصبیّت و جاھلیّت است مختص مردان عی�اش و آن غیرتی از مرد کھ قرین صفاتی چ
 "م�رد" ھوسباز است کھ فقط زن را موّظف بھ وفا می دانند و خود را مبّرا از حیا و وفا و عصمت می پندارند چون ک�ھ

مچ�ون دی�ن ری�ائی ک�ھ ! این نوع غیرت در حقیقت یک غیرت منافقانھ و دروغ�ین و نمایش�ی اس�ت ھھستند یعنی قدرتمند
فقط آداب عبادی دارد و بس و در عمل زندگانی ھیچ بھ کار نمی آید و ھر ستم و دزدی و زنا و خیان�ت را مص�لحت م�ی 

او را  تج�اوز نم�ی کن�د و . کسی کھ بھ زنش قلباً غیرت داشتھ باشد او را جمال دل خود می یابد و ل�ذا ب�ھ او س�تم و داند
و ظرف شھوت خود نم�ی س�ازد و م�ردی واقع�اً ارادۀ بھ قدرت و ھوسبازی خود نمی کند بردۀ خود نمی خواھد و مظھر 

آنجا کھ محبّت قلبی و معرفت دینی و تقوا باشد غیرت است  مؤمن و پاک و باوفا و با عصمت و خردمند و عادل است .
زنان را ب�ھ ع�داوت ب�ا غی�رت  و این غیرت ربطی بھ احساس مالکیّت و برده داری ندارد و بلکھ ضدّ آن است . آنچھ کھ

بی وفائی مردان است کھ در مواقع تجاوز و س�تم و زورگ�وئی لب�اس  بی غیرتی و بی محبّتی و درواقعمردان می کشاند 
غیرت و ناموس بر تن می کند. و این اشدّ مکر و ستمگری مرد دربارۀ زن است. مردی کھ زن�ش را قلب�اً دوس�ت ب�دارد 

اشد او را آزاد می گذارد و از آزادی او حراست می کند ھمانطوری کھ ھیچ م�ردی اس�ارت و نسبت بھ او غیرت داشتھ ب
خود را دوست ندارد ، نمی تواند محبوب خود را اسیر داش�تھ باش�د . م�ردی ک�ھ زن خ�ود را ب�رده و اس�یر و مری�د ارادۀ 

ویش نمی داند بلکھ غیری می داند خود بخواھد او را دوست نمی دارد و لذا نسبت بھ او بی غیرت است . یعنی او را خ
 بت ب�ھ امالک�ش م�ی باش�د و او را ش�یئیکھ ب�ھ چن�گ او افت�اده اس�ت . احس�اس او نس�بت ب�ھ زن�ش مث�ل احس�اس او نس�

متحّرک از مایملک خانھ اش می بین�د ک�ھ ھرگ�اه ک�ھ اراده کن�د بای�د تس�لیمش باش�د . چن�ین م�ردی از زن�ش دو چی�ز م�ی 
این تمام غیرت چنین مردی نسبت بھ زن خویش است . و ھ�ر زن دیگ�ری ک�ھ بتوان�د  ھمخوابگی . و آشپزی و خواھد :

  این دو کار را برایش انجام دھد و بھتر و بیشتر انجام دھد ارجح است. 

فق��ط  در  ح��ق و ص��الحانھ و قلب��ی م��رد نس��بت ب��ھ زن��ش نی��ز عم��ری دارد و جاودان��ھ نم��ی پای��د و م��ردھ��ر ح��ال غی��رت برب
ی ذات و ب�مربوط بھ آن است کھ خود را در این جھان ھستی ی�ک غری�ب و غی�ر م�ی یاب�د و  رعایت این غیرت و حقوق

و آداب و  چندان ش�دید ت�ر درک م�ی ش�ود . م�ردی ک�ھ ای�ن غی�رتر روابط جنسی دو صد دبیگانھ از خود . این احساس 
 ک�دۀاز ظلمت ش خ�ود راموحقوقش را صادقانھ ادا نماید باالخره می تواند روی بھ سوی خویش�تن کن�د و ن�دای ب�اطن خ�ا

ر اعم��اق دان��درونش بش��نود و از غرب��ت در جھ��ان نج��ات یاب��د و ذات ف��وق م��ادّی و ن��ژادی و غری��زی و ج��انوری اش را 
ود . در و از جن��ون غی��رت برھ��د و ب��ر خویش��یّت وارد ش�� "غی��ر"ی��وزگی در ب��اطن خ��ود بجوی��د و بیاب��د و از اس��ارت و

 ویش می شودخویش می یابد و با جھانیان بھ صلح می رسد و خ م خانۀھکھ بھ تدریج جھان بیرون را  است اینصورت
ای�ن آغ�از  .در اینجا ھمسرش را غیر نمی یاب�د ک�ھ بخواھ�د نس�بت ب�ھ او غی�رت داش�تھ باش�د  مخصوصاً با ھمسرش . و

دالن�ھ و عادقانھ آزادی و استقالل و حرمت متقابل . این دوستی ، اج�ر غیرت�ی ص�ا یک رابطۀ دوستانھ است بر اعتماد و
  است . آنکھ با غیر من صادق و عادل باشد ، خویش و دوست می شود . 

ا ش�د جھ�ان حق�وق ب�ھ کم�الش ادتماماً بر شریعت است و آنگاه کھ ای�ن  حقوق غربت جھان غیرت ، جھان غربت است .
    دوستی آغاز می شود کھ جھان معرفت است .
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  :ـ عاشقیّت ۴

ی ابدی و د بھ وفائد نسبت بھ زنی ابراز می گردد و او را بھ طور یک جانبھ متعھّ عشق آن ادّعائی است کھ از جانب مر
 ثاب�ۀ اش�دّ منامشروط می سازد . بدین دلیل بھ نظر می رسد کھ بھ لحاظ منطق و عقل مصلحتی بش�ر ، دع�وی عش�ق ب�ھ 

وق ھ�م ای�ن و ب�ھ معش� ھ�یچ گالی�ھ ای ھ�م ن�دارد ح�قّ  حماقت مرد است کھ خود را بھ س�قوط اب�دی م�ی ان�دازد و جنون و
د یعن�ی امکان را می دھد کھ ھر کاری با عاشقش بکن�د ب�ھ خص�وص اگ�ر ب�ا وی عھ�د رس�می و اجتم�اعی ھ�م بس�تھ باش�

  ازدواج کرده باشد.

مام�اً ودش کھ تخوۀ ویژۀ یتجربھ نشان می دھد کھ زن بسیار بھ ندرت ادّعای عاشقی می کند بلکھ سعی می کند تا بھ ش
ک�ھ  عت�راف اس�تھ سوی ادّعای عشق بکش�اند و ای�ن ادّع�ا را از زب�انش اعت�راف بگی�رد . ب�ا ای�ن ادلبری است مرد را ب

ھ ط�رزی ن�ان را ب�م�ی افت�د و آ یسرنوشت این دو نفر بھ گونھ ای کھ مطلقاً برایشان قابل پیش بینی نب�ود ب�ھ وادی دگ�ر
س�ارتی وش ، ب�ھ اب�ھ ع�ذابی خ� ش م�ی کش�اند .ت بخ�د و زنجیر می کند و بھ ذلّتی لذافسانھ ای بھ یکدیگر مبتال و متعھّ 

  لذیذ. عزیز و

د نم�ی شناس� جز مصلحت را از دیدگاه منطق روانشناسی کھ ھمان منطق منافع مادّی بشر در حیات خاکی است و چیزی
ً ناس�ت و  قضدروغ و تظاھر و خود ـ آزاری و تن�ا فعل و انفعاالت آن در طرفین واقعھ تماماً جنون و عشق و ھمۀ  ھایت�ا

ق را ز خ�تم عش�مابع�د ا ولی روانشناسی عشق معم�والً واقع�ۀ ھم بھ رسوائی و خیانت و اتّھام و عداوت منجر می شود.
 ھ س�وی عق�ل ودردن�اک اس�ت ک�ھ انس�ان را ب� کھ ھمان بھ خود ـ آئ�ی عظ�یم و ھ�ر چن�د تل�خ ودر طرفین نادیده می گیرد 

م�رد فق�ط  وعش�ق ب�ین زن  ھستی دعوت می کند . ح�قّ  ات وصداقتی برتر می کشاند و بھ شناختن و تصدیق واقعیّت حی
ھم�انطور  .عشق است کھ درک می شود ولی عموماً بھ حساب عشق و نتایج عشق گذاش�تھ نم�ی ش�ود  مابعد ِ ۀواقع در

ین�ی و دحیات دنیوی بشر ھم پس از مرگ است کھ آشکار می شود . پس فھم حقیق�ت عش�ق مس�تلزم ی�ک ب�اور  کھ حقّ 
  ی ھا محلّی از اعراب ندارد.شناسانمعرفت نفس است کھ معموالً در رو ایمان قلبی و

دی م ھ�یچ تعّھ�ھعشق ، تجارتی یک طرفھ است کھ زن با نازش آن را بنیاد می نھد و لذا در وادی عمل و قانون عرفی 
برن�دگی زن و  اس�ت . ای�ن بَرندۀ این تجارت می باشد ھمانطور کھ مرد با ابراز ای�ن ادّع�ا ، تمام�اً بازن�ده درواقعندارد و 

د مای�د و خ�وبازندگی مرد ھم سطحی و موقّتی می باشد . زن خردمند ھم کسی است کھ در این تج�ارت روح�انی دع�وی ن
م�ام م�ی ھ س�ود او تاین رندی زن نھایتاً بھ زیان اوس�ت و ای�ن ل�ودگی م�رد ھ�م نھایت�اً ب�را مخاطب و مسئول قرار دھد . 

  شود .

ازد . ادار می سدّعای عشق می کند ، خود را بھ طور ابدی و یکطرفھ و نامشروط بھ آن زن وفوقتی کھ مردی بھ زنی ا
ن آق ب�ھ کش�ف و این جدّی ترین وفای مرد بھ خویشتن اس�ت و ب�ھ میزان�ی ک�ھ م�ردی در ای�ن وف�ا ص�ادقانھ بمان�د ، موف�

  ن خداست .این گوھره بدون شک ھما ش می گردد کھ عامل عشق بوده است .دگوھرۀ باطنی در خو

، تماماً ھمان تعّھد و وف�ا و عش�ق م�رد ب�ھ  عشق مرد بھ زن و ادّعای این عشق و وفای بھ این عشق و ادای حقوق آن
و ذات اندرونی مرد را ن�دا م�ی دھ�د . ب�ھ ھم�ین دلی�ل عش�ق ب�ھ زن  ذات خویشتن است کھ در وجود زن چشمک می زند
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ھ حقیق�ت و معرف�ت نف�س اس�ت و او را ب�ھ خ�دای ب�اطن خ�ود م�ی اگر بھ صدق و وفا و عدالت باشد زمینۀ عش�ق م�رد ب�
عارف�ان ب�زرگ دارای چن�ین تجرب�ھ ای موف�ق در بی�رون ب�وده و در ای�ن ام�ر تمام�اً وف�ا  ھمۀ کشاند و عارف می سازد .

  حتّی اگر معشوق ھم تماماً جفا کرده باشد . و اینکھ سنّت معشوق بر جفاست و سنّت عاشق بر وفا.نموده اند 

ھ س�وی ب�ترین تمرین خود ـ شناس�ی اس�ت و ل�ذا  محسوس ی مرد بھ معشوقش در حین جفای معشوق ، عالیترین ووفا
ای ذھن��ی خداشناس��ی ِ ب��اطن می��ل م��ی کن��د . فق��ط چن��ین خ��دائی ، خ��دای قلب��ی و انس��انی و خ��ودی و توحی��دی اس��ت و خ��د

رد ق و بازیچ�ۀ م�در حک�م مخل�و درواقعت کھ ـ بیگانگی مرد اسخدای کفر و از خود  درواقعھمانطور کھ نشان داده ایم 
ھ ب�عش�ق م�رد  است و آن شیطان است کھ در ھمان حال ارادۀ مرد را بھ بازی می گیرد . خ�دای واقع�ی و خ�الق فق�ط در

ا ب�نماید و  زن و وفای او و صدق و عدالت و رعایت حقوق دینی و صبر او بر این عشق است کھ در باطن مرد رخ می
  می کند و عین خود اوست . او ارتباط برقرار

 وم�ده باش�د خود شناسی ـ خداشناسی فقط مربوط بھ قلمرو معرفت و دین است کھ در عشق بین دو جنس مخالف پدی�د آ
  عری .بھ ھمین دلیل است کھ عرفان مولود عشق زمینی بشر است و نھ فلسفھ بافی و شعر و شا تکامل یابد .

ف�س م�ی ناس�ت و عاش�ق را ب�ھ س�وی معرف�ت ی مولّ�د اخ�الق دین�ی و فط�ری صبر و وفای در عشق تماماً بھ ط�ور طبیع�
  . خواند و بھ خدا می رساند

 اب وب�اھی و ع�ذو نیز دعوی عشق و بازی با معشوق و فسق و فرصت طلبی و بی وفائی در این ادّعا نیز قلمرو اشدّ ت
ی ھ غای�ت م�ھ�ر ح�ال ب�ب طان م�ی گ�ردد .گمراھی مرد است . مرد در ادّعای عشق یا بھ خدا می رسد و یا خ�ود ع�ین ش�ی

  . یا بھ غایت خود و یا بھ غایت غیر رسد .

اش و ب�خ�دمت ک�ن و مری�د ب�اش و ھ�یچ ت�وقّعی نداش�تھ  ک�ن ، عص�مت گ�زین ، و عاشق ب�اش ، ادّع�ای عش�ق ک�ن ، وف�ا
ی�از و نی صبور بمان : این اس�ت آداب عش�قی ک�ھ م�ذھب ن�اب و معرف�ت توحی�دی پدی�د م�ی آورد و اھل�ش را ع�ارف و ب�

  سلطان وجود می کند و خلیفۀ خدا بر روی زمین .

و  اجر عشق اینست یدش باشد در خودش بھ خدا می رسد ومردی کھ صادقانھ و تا آخر محبوبش را بپرستد و عمالً مر
  عشق و مقصود عشق . حقّ 

  ـ مستی : ۵

و چ�ون ب�ر ای�ن ب�ی  .و مدھوش اس�تیرا بی ذات و بی خود زو مرد طبعاً مست است  مستی یعنی بیخودی و مدھوشی .
را منکر است لذا ب�ھ مس�تی خ�ود پش�ت ک�رده و در خم�اری م�ی دارد و تصدیقش نمی کند و بلکھ آنخودی خود اعتراف ن

افتد و از اینجاست کھ محتاج بھ مست شدن تصنّعی است و از فرط تکبّر و انکارش نسبت بھ واقعیّ�ت آنچ�ھ ک�ھ ھس�ت . 
وعی بھ واسطۀ الکل و مخدّرات جبراً روی بھ خ�ود م�ی ش�ود و تکبّ�رش م�ی ش�کند و ل�ذا و لذا در این مستی ھای مصن

برای لحظاتی احساس بی خ�ودی م�ی کن�د . یعن�ی طبیع�ی م�ی ش�ود و رفت�ار متواض�عانھ از وی ص�ادر م�ی گ�ردد و ب�رای 
ھم�ان حال�ت طبیع�ی . ول�ی او معت�اد م�ی ش�ود و ب�رای رس�یدن ب�ھ مس�تی ک�ھ  خویشتن و دیگران قابل تحّمل تر می گردد
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نمی رسد و بیمار م�ی گ�ردد و در ای�ن ھ ت کھ تازه دیگر بھ آن مستی اّولینفس است محتاج ھزینھ کردن و رسوائی ھاس
  بیماری دچار شکست دائمی کبر و غرور و انکار و کفرش می شود و بدین طریق تعادل وجود پدید می آید .

ی�ن از توب�ھ از پس ترک اعتیاد ھ�م راھ�ی ج� ی خودی ِ خویشتن است .پس اعتیاد ، عذاب کبر و کفر و انکار نسبت بھ ب
 آوَرد مام�اً ب�ھ ج�ارا ت کافر است ھر چن�د ک�ھ آداب ش�رعی "من، خودم ھستم "تکبّر و انکار ندارد . زیرا آنکھ می گوید 

  . در عمل ظالم و تجاوزگر است

نیّ�ت ھ�ای مغ�رور و  ک�ھ عص�ر فزاین�دۀ کب�ر و ست بدان دلی�ل اس�تاگر امروزه بھ لحاظی عصر اعتیادھا و تخدیرھا پس
ر ر و انک�ایرھا ب�ر کب�. و اگر این اعتیادھا نبود و این زنج مالیخولیائی است کھ بھ واسطۀ علوم و فنون پروار می گردد

  کنون نسل بشریّت منقرض شده بود.و کفر مرد نمی بود ، چھ بسا تا

ش انک�ار ایک ھویّت مردان�ھ اس�ت ک�ھ چ�ون واقعیّ�ت طبیع�ی اعتیاد یک مرض مردانھ است زیرا مستی و بی خودی ھم 
  . ردانھمی شود جبراً و بھ طور مصنوعی بر مرد واجب می شود و او را مبتال می سازد تا طبیعی شود یعنی م

ماید و ب�ھ حقیر می نو مرد بھ میزانی کھ زن را منکر است و نیاز جنسی و روانی خود بھ او را انکار می کند و او را ت
 ود ات م�ی مان�ذقوقش تجاوز می کند این بی خودی ذات�ی خ�ود را نم�ی بین�د و آن را در زن نم�ی یاب�د و ل�ذا در قحط�ی ح

  محتاج بھ مستی ھای مصنوعی می شود.

وش و ب�ی ند تا ب�ی ھ�زنان را نیز مردان بھ عمد معتاد می کن اعتیاد ، نشانۀ بارز کبر و ستم مرد نسبت بھ زن است . و
  احب نمایند و بتوانند با وی ھر چھ کھ خواھند بکنند.خود سازند و تص

ت�رک  . ول�ی رددگ�ترک اعتیاد برای زن بسیار آسان و فقط جنبۀ جسمانی دارد و فقط کافیست کھ از اسارت آن مرد رھا 
است و ن ز ت بھ حقّ تکبّر نسب انکار و اعتیاد برای مرد یک واقعھ و انقالب روانی را طلب می کند و آن توبھ از کفر و

  . رویکرد بھ خدا و معرفت نفس

 بلک�ھ اش�دّ  پرس�تی ن�دارد و رفینی رایج در جامعھ ربطی بھ معرف�ت نف�س و دی�ن و ح�قپس واضح است کھ این عرفان مُ 
ب�ھ ھم�ین  .. شیطانی کھ ک�وس ان�ا الح�ق م�ی زن�د  نفاق است و غایت جھل و کبر وغروری کھ در شعر پنھان شده است

ج نسبت بھ وجود زن قرار دااین بھ اصطالح  ھمۀدلیل  رف�ان ِ رن�د . ای�ن ععارفان مرفینی در اشدّ تضاد و عداوت و تشنّ
 الک�ل و آنکھ مسِت بی خودی ِ خویشتن و اھل معرف�ت نف�س اس�ت ب�ھ واس�طۀ ضدّ عرفان محصول عداوت با زن است .

  . افیون و بنگ ، خمار می شود

م�ان ھنف�س ـ عرف�ان) موج�ب ظھ�ور مس�تی م�ی ش�ود و ای�ن  ذاتاً بی خود اس�ت رویک�رد ب�ھ خ�ود (معرف�ت "خود"چون 
  . است و این راز مستی مرد معرفت است کھ اھلش را از مستی ھای مصنوعی بی نیاز و بلکھ بیزار می سازد .

و اّما راز بیزاری زن نسبت بھ معرفت نفس ھمانا راز خماری اوست زیرا زن بھ مثابۀ ذات و خودیّت انسان چون روی 
کن�د ، مس�تی اش از ب�ین م�ی رود و ای�ن علّ�ت العل�ل بی�زاری طبیع�ی زن نس�بت ب�ھ ھ�ر معرفت�ی خاّص�ھ خ�ود  بھ خود م�ی
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. بیزاری زن نسبت بھ فلسفھ ھا و فلس�فیدن ک�ھ ج�وھرۀ خودشناس�ی دارن�د نی�ز از ھم�ین روی م�ی باش�د .  شناسی است
جھان بی�رون اس�ت ک�ھ احس�اس مس�تی بھ کافیست و لذا زن در رویکرد  "بودن"و احساس می کند کھ این  "ھست" زن

. ب��ھ ھم��ین دلی��ل ظ��اھر پرس��تی و ت��زئین و  . در پرس��تش زیبائیھ��ا و ت��زئین مح��یط خ��ویش ب��ھ مس��تی م��ی رس��ددم��ی کن��
ھستی فی نفسھ  جملھ خانھ داری و تجّمالت قلمرو مستی ھای زنانھ ھستند . چون زن دارای زیباسازی محیط زیست از

د داراست لذا فقط کمب�ود زیب�ا س�ازی بیرون�ی را دارد . و زن طبیع�ی اینگون�ھ اس�ت و معناست و گوھرۀ حیات را در خو
  کھ بر اساس غرایز زیست می کند ولی این زیستی کور و جانوری است و کفاف حیات انسانی او را نمی کند.

 اطن گرائ�ی وحاض�ر باش�د) نی�از ش�دیدتری ب�ھ معن�اجوئی و ب� (ک�ھ نق�د و مرد چون دارای معنای ذاتی و ان�درونی نیس�ت
از مصدر  این ھمان نیاز بھ مست شدن است ، مست بودن ، احساس وجود ! وجود اندیشھ و معرفت احساس می کند و

ودن ب� ب�رای انس�ان ، احس�اس ِ . مس�تی ش�ور و ش�وق واس�ت و ھ�م ب�ھ معن�ای  "وج�دان"است کھ ھمان ریش�ۀ  "وجد"
بت�دائی اش و فعّ�ال اس�ت و فق�ط کافیس�ت ک�ھ نیازھ�ای احاض�ر  ح�ّی و ای�ن مس�تی در زن نق�د و ھمان مست بودن اس�ت .

ن االری در زس�آنچھ کھ موسوم بھ ظاھر پرستی و تجّمل گرائی و صورت پرس�تی و ت�زئین گرائ�ی و غری�زه  فراھم آید .
تی در بیعی و ذاطاست بدین معناست زیرا او کمبود معنا نمی کند یعنی کمبود مستی نمی کند یعنی دارای احساس وجود 

  . مین گرددتأ اش اقل نیازھای غریزیحد یشتن است و فقط کافی است کھ زندگی راحت و بی دردسری داشتھ باشد وخو

حط�ی ق واج�ھ ب�اگرنھ دچار غفلت و سھویّت نسبت بھ خویش�تن ش�ده و میازمند معرفت است وولی زن نیز در بلند مدّت ن
 رس�تی ھ�ائیبھ ھوس ب�ازی روی م�ی آورد و تجّم�ل پ وجودی می شود و افسرده می گردد و لذا برای جبران این قحطی

  کھ گاه او را بھ فساد می کشاند.

یّت وی�ژۀ است . وجود انسانی ھم�ان ن�ور معرف�ت اس�ت و اینس�ت انس�ان "معرفت بر وجود"برای انسان حاصل  "وجود"
و ای�ن  می شود شکر وجود معرفت بر وجود موجب درک و حیوان دوپائی کھ دچار شدید ترین غرایز و حرص ھاست .

و  گرن��ھ وج��ود ب��ھ قحط��ی م��ی رود و ب��ھ ح��رصو تجدی��د وج��ود م��ی گ��ردد تجلّ��ی و موج��ب اف��زایش و توس��عھ و "ش��کر"
  . شھوات و امیال جنون آمیز می گراید و صاحبش را بھ تباھی می کشاند

نچ�ھ ک�ھ ند یعنی آببی (بھ واسطۀ معرفت نفس) ولی زن فقط کافیست کھ وجود را مرد بایستی وجود را یعنی ذات را بیابد
ھ قحط�ی ب�جھ�ل زنان�ھ حاص�ل ای�ن ک�وری و فراموش�ی اس�ت ک�ھ او را  زیر نظر داشتھ باشد و فرام�وش نکن�د . راھست 
  . یوزۀ ھوس مردان می سازدده و درکشانی

خویشتن  ونقد می سازد وظیفھ شناسی و حفظ عصمت و عفّت  در وادی عمل آنچھ کھ وجد وجود را برای زن ممکن و
  . حیات واقعھ ای واحدند حیا و . حیات انسانی زن منوط بھ حیای اوست . و حیاست داری

نس�یان  خویشتن داری در زن عین نظارت بر خویشتن و حضور در خویشتن و نقد ساختن وجود خویش و پیشگیری از
  است.

م��رد دو نم��ود ک��امالً متف��اوت  و ل��ذا عرف��ان در زن و بن�ابر ای��ن معرف��ت زنان��ھ و معرف��ت مردان��ھ ماھیّت��اً متف��اوت ھس��تند .
  داشتھ است.
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ل ھ راز تکام�ک�است  "شدن"ھگل موسوم بھ  آنچھ کھ در فلسفۀ  فیزیکی و جانوری برای انسان کفایت نمی کند . ِ بودن
د طنی م�ی ش�ودر وادی عمل بر بستر دین داری صادقانھ ممکن می آید کھ موجب معرفت وجودی و با نامیده می شود ،
 و ھن�ری و ـ آگ�اھی ذھن�ی و فعالیّتھ�ای علم�ی و ص�نعتیونھ کھ ھگل معتقد است بھ صرف خود�ت آنگو در غیر اینصور

ار انگی بسیود ـ بیگاجتماعی و سیاسی و اقتصادی، ھیچ وجودی روحانی برای انسان رخ نمی دھد و بلکھ موجب از خ
ن�ری و ھـ ـ ص�نعتی  فعالیّتھ�ای علم�یدّ . تمدّن مدرن کھ قلمرو اش�ھمانطور کھ در تمدّن مدرن شاھدیمشود پیچیده تر می

ب�دّل ب�ھ انس�ان اس�ت م "ش�دن"ب�ھ زع�م او ک�ھ قلم�رو  "عل�م"سیاسی بشر است ابطال نظریۀ ھگل را نشان م�ی دھ�د ک�ھ 
  ـ براندازی کشانیده است.از حیوانیّت گشتھ و او را بھ خود قلمرو تباھی و سقوط بشر حتّی 

زخ�ی ان�ھ و دوفری می باشد نھ زندگی علمی ـ فنّی . مگ�ر اینک�ھ حی�ات کُ حاصل معرفت نفس ناشی از زندگی دین "شدن"
! یخولی�ائینی دوزخ�ی و ظلم�انی و مالش�د :ب�دانیم "ش�دن"را ھم ک�ھ ھم�ان حی�ات علم�ی ـ فنّ�ی منھ�ای دی�ن اس�ت ن�وعی 

 و ای�نارد ، امک�ان ادام�ھ ن�دب�دون واس�طۀ ان�واع م�وادّ مس�تی زا وجودی دوزخی و مستیِ  دوزخی و وجدی دوزخ�ی ک�ھ
ق زاین�ده س�وفمواد از باطن دانش و فن مستمراً تولید می شود و بشر را مستمراً بھ سوی کرختی و مدھوش�ی و م�رگ 

  کسی از قلمرو آن نگریزد . فراھم باشد و "شدن"می دھد تا امکان این 

ت اس�ان یکس� نب�ود درک م�ی ش�ود و ب�ود و، ھس�تی انس�ان ع�ین نیس�تی  "ش�دن"این سخن ھگل درست است کھ ب�دون 
ند ای درک خداو. ولی انسان بر نیست "شدن"زیرا خداوند محتاج  ھمانطور کھ بود و نبود خدا یکسان بھ نظر می رسد

ب�ود را در ن، یک در می�ان ، ب�ود و  "شدن"است کھ در جریان این  "شدن"کھ ھمان درک و دریافت وجود است محتاج 
 و منط�ق م�درن در عرص�ۀ فلس�فھ تیک بود ـ نبود در انس�ان اس�ت .ھمان دیالک "شدن"این  مراتب و انواع می آزماید .

،  درک ذھن�ی ھیچکس از ھگل بیانی عرفانی تر و توحیدی تر عرضھ نکرده است . بھ لحاظی ، توحید بھ عنوان علم و
خ اندیش�ھ ا در ت�اریرھگل جامعترین و جھانی ترین بی�ان ھ�ا  افتھ است . و وحدت اضداد در فلسفۀبیانی کاملتر از این نی

  یافتھ است کھ ھیچ امری را فرو نگذاشتھ است . ولی علم توحید برای رسیدن بھ توحید کافی نیست .

لس�فۀ ھگ�ل فد کھ ک�ّل حدّ اصالً بھا ندادن بھ اخالق دینی موجب شدن تا سرعلم گرائی افراطی در فلسفۀ ھگل و کم بھا دا
 واس�تبداد  ود ک�ھ توجی�ھ و تق�دیس اش�دّ س�تم وھ احک�امی ش�در قضاوت نھائی دربارۀ زندگی بشر بر روی زمین منجر ب�

ھ�م  لم�رو فرھن�گ. در قلم�رو جامع�ھ ع�ین ارادۀ ب�ھ ق�درت و تق�دیس امپراط�ور و امپری�الیزم اس�ت و در ق فرمالیزم گردد
اس�ت  "ی ھن�رھن�ر ب�را"مذھب می شود و توجیھ گر  خلیفۀ "ھنر"معرفت دینی باقی نمی ماند و  ھیچ جائی برای دین و

  ھ موجب وجِد وجود می شود !؟ک

ھایدگر خود نمائی کرد کھ این بار علناً بساط الم�ذھبی و نیھیلی�زم  یکبار دگر در قرن بیستم در فلسفۀ ھگل و فلسفھ اش
فلسفی را گسترانید کھ تکنولوژی را تجّسم برون افکنی ذات انسان تلقّی کرد و در این برھوت ب�ی روح و قحط�ی وج�ود 

نھ��اد ت��ا جب��ران کنن��دۀ معنویّ��ت باش��د و مس��تی آورد . ول��ی ای��ن جن��اب ھن��ر ب��دون الک��ل و محّرک��ات  ، ھن��ر را پ��یش روی
ای�ن ھن�ر خ�ود  . معنویّ�ت نمای�دشیمیائی و مخدّرات نو بھ ن�و لحظ�ھ ای ھ�م نم�ی توان�د مس�تی زا باش�د و ب�ھ بش�ر الق�ای 

شراب است ب�ھ ھم�ین دلی�ل  ل ھم فلسفۀھم نمی باشد . فلسفۀ ھگمحصول این مواد است و بدون این مواد قابل مصرف 
آن " سئوالی دربارۀ فلسفھ اش می نم�ود او ک�یش و م�ات م�ی ش�د و در ج�ائی گف�ت : "خماری"اگر کسی در حال عادی 

؟ اصوالً بسیاری از فلس�فھ ھ�ای مش�ھور در "موقع کھ این مطالب را می نوشتم می فھمیدم ولی حاال فقط خدا می فھمد.
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 ھای مصنوعی ھستند . عالقۀ شدید بوعلی سینا بھ ش�راب و افالط�ون ب�ھ افی�ون مش�ھور و تاریخ جھان محصول مستی
ک�ھ  "معج�ون افالط�ون"واضح است . حتّی افالطون برای رشد فلسفی ، افیون را بھ حکیمان تجویز م�ی نم�وده اس�ت و 

ای�ن معج�ون افراط�ی  فمصر ضرب المثل شده امری واقعی بوده است . و حتّی مرگ ارسطو شاگرد افالطون بھ واسطۀ
  بوده است کھ حتّی بھ خود کشی عمدی ھم تعبیر گشتھ است.

س�تی یش�ھ در م، رر ط�ول ت�اریخبنابر این می شود درک کرد کھ فلسفھ ھ�ا ب�ھ عن�وان ع�الیترین ح�دّ تولی�د معن�وی م�رد د
  ھای مصنوعی داشتھ است و معلول آن است .

 ھ ھ�ا دارایج�ایگزین ادبی�ات فلس�فی گردی�ده اس�ت و ھمچ�ون فلس�فادبیات مدرن جھان و مخصوصاً ادبی�ات داس�تانی ک�ھ 
لن�اً یس�ندگان عمکاتبی گوناگون گشتھ است علناً محصول مستی ھای تصنّعی نویسندگان بزرگ است . بسیاری از این نو

ّل بش�ریّت کھ عمالً کدائم الخمر بوده اند . این مسئلھ در سایر ھنرھای مدرن بھ مراتب شدید تر و علنی تر حضور دارد 
ت نس�ت معنویّ�را بھ سوی مستی و تخدیر می کشاند و ب�دون ای�ن م�واد نش�ئھ زا ای�ن آث�ار مص�رفی نخواھ�د داش�ت . و ای

 شناس�ی ـد و خ�ومردانھ در تمدّن مدرن و احساس وجود مردانھ و غایت م�ذھب مردان�ھ ای ک�ھ از دی�ن و معرف�ت دین�ی 
ھ��م ع��ین  ف��ی کن��د و ھنرھ��ا راروانشناس��ی را ع��ین معرف��ت معرّ  اقع��ی روی گ��ردان اس��ت و ب��االخره توانس��تھ اس��ت ک��ھو

  .شریعت

ص�نوعی و نش�ئگی م دو مبتال بھ مستی روانکاوی اعماق بشر ، ھر داستایوفسکی و نیچھ بعنوان دو تن از بانیان اّولیۀ
اتی چن�ین گرایش�ر بیش در نھ�ان و آش�کادھن�دگان ای�ن معنویّ�ت م�درن ھ�م کم�ااکثریّ�ت ادام�ھ  افی�ون . بودند ، بھ الک�ل و

س�تی ِ مو ابط�ال  قّ ح�داده شد مربوط بھ  نشان بی ارزشی این آثار ھمانگونھ کھ در آغاز این مقالھ ارزش و داشتھ اند .
  طبیعی و مستی تصنّعی است.

ور ت�رین ام از مش�ھدر ادبیات عرفانی ای�ران نی�ز ھس�تیم ک�ھ ح�افظ و خیّ� "مستی"عالوه بر اینھا شاھد تبلیغ افسانھ وار 
غ مستی .مب ر اب طھ�وری دو جنگ بین شراب انگوری و شر لّغان این مستی می باشند و کّل آثارشان مست است و مبلّ

 ان ذات خلق�تھم� "مس�تی" جاھالنھ است زیرا ذاِت مستی انسان درک نشده اس�ت . زی�راجدید نیز جنگی  تفاسیر قدیم و
  .  ای تصنّعیھبھ یاری مستی  و خودیّت ندارد االّ  ی میل بھ خودبشر است کھ بی خود و مدھوش است و بھ این آسان

اس�تفاده  گون�ھ ب�دونجا بھتر می توان مقام عظیم و استثنائی پیامبران و اولیاء و عرفای حقھ را درک نم�ود ک�ھ چندر ای
خ رینس�انھای ت�ارسیدند و یگانھ شدند و کمال مستی ابدی را بنیاد نھادن�د و مس�ت ت�رین ا "خود"از مستی مصنوعی بھ 

مس�تی "ز س�تی را نی�شدند و کّل بشریّت را بھ وسوسھ انداختند تا راه و روش ساده تری از مس�تی را بیابن�د . م�ا ای�ن م
  می نامیم کھ مولّد عرفان ِ ضدّ ِ عرفان است : عرفان و مستی جعلی ! "ضدّ مستی

در قرآن عیناً مترادف ب�ا  "جعل" ھستند . واژۀ "جعل"نیز کّل عالم و آدمیان است . طبق منطق قرآنی  "جعل"بشر یک 
معنای آفرینش و پیدایش است . بدین ترتیب کالً می توان گفت کھ انسان یک خدای جعلی است کھ بایستی بھ اصل خ�ود 

و م�ابقی  در مرحل�ۀ نخس�ت پی�امبران خ�دا ب�وده ان�د و س�پس عارف�ان کام�ل . "اص�ل"واص�الن ب�ھ  برسد . این اصیالن و
لیّ�ت وج�ود ق�رار دارن�د و دارای موج�ودیّتی جعل�ی م�ی باش�ند . و ب�رای ف�رار از ای�ن جعل�ی ک�ھ بشریّت در درج�اتی از جع
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، بشر مس�تمراً و ب�ھ ط�ور فزاین�ده ای محت�اج ب�ھ م�واد و داروھ�ای  امروزه بیش از ھر دورانی آشکار و اثبات می شود
ھ را مب�تال س�اختھ اس�ت ی�ک مست و مدھوش کننده شده است . داروھای موس�وم ب�ھ داروھ�ای اعص�اب و روان ک�ھ ھم�

  مستی قانونی و علمی محسوب می شود .

ی�ل مت شدید تر و فن و سیاست ھا شاھد اسمرد مدرن بھ میزانی کھ نابودی خود را در جھان بیرون و در قلمرو دانش 
  . بھ مست شدن دارد . زنان مردوار ھم بھ میزان مردواری خود بھ مستی و تخدیر میل می کنند

د و ا قرار دارن�اخالق دینی و شریعت ھا و عرفان ھ فرھنگ بشر دو دستھ است کھ یکطرف دین و اینکھ کلّ و کالم آخر 
نی اس�ت و اّول محص�ول مس�تی طبیع�ی و ب�اط و ھنر و سیاس�ت ق�رار دارن�د . دس�تۀ در طرف دیگر دانش و فن و فلسفھ

ذب مذب�بینی و و نیز اینکھ فرھنگی بین�ا انگور !دستۀ دّوم ھم محصول مستی تصنّعی می باشد : شراب طھور و شراب 
ع فرھنگ ن�و عارف مشرب و شاعران بزرگ از بانیان این و دو پھلو ھم ھمواره کمابیش وجود داشتھ است کھ فالسفۀ

ع فرھن�گ ن�و مذب�ذب ای�نسّوم می باشند کھ غرق در تناقض و تردید است و ھم�واره محت�اج تفس�یر . ماھیّ�ت دوگان�ھ و 
نط�ق ای�ن ـ مب�ر ی�ک ام�ر اس�توار اس�ت و آن اینک�ھ ای�ن دو ن�وع مس�تی را ب�ھ ھ�م آمیخت�ھ و ن�وعی سّوم بھ لحاظی فقط 

ھم و ب�د ی سوء تف�اھمانی پدید آورده اند کھ سراسر مفاھیم این فرھنگ را دو پھلو و متناقض و تفسیری نموده و دریائ
ھ�ل اھ اس�ت ک�ھ یّام ھمواره وج�ود داش�تبینی و گمراھی بھ ھمراه داشتھ است ھمچون جنگی کھ دربارۀ اشعار حافظ و خ

ھ ی نمای�د ک�م�مستی انگوری او را از آن خ�ود م�ی دان�د و متش�ّرعین ھ�م از آن خ�ود . و گ�اه اش�عاری چن�ان عری�ان رخ 
  متشّرعین را بھ وحشت می اندازد و بھ تکفیر این شاعران وامیدارد .

ن را م�ی توان�د آنو س�ت احس�اس گن�اه و خطا چار حی�ا وھر حال بشر فطرتاً و وجداناً در قبال مستی ھای تصنّعی خود دب
  ت.ل استأمّ  تقدیس نماید و لذا چنین اعمالی عموماً در خفا صورت می گیرد و این امر خود دال بر حقیقتی قابل

ز گناھ�ان در فرھنگ دینی در سراسر جھ�ان و خاّص�ھ در م�ذاھب ابراھیم�ی ش�رابخواری و زن�ا کم�ابیش در ی�ک ردی�ف ا
  چرا؟ و در رأس گناھان کبیره مستوجب جزاء ھستند . قرار گرفتھ

در  "عش�ق"شرابخواری تالش تصنّعی و فیزیکی برای مست شدن و عشق نمائی کردن می باشد و بھ ھمین دلی�ل واژۀ 
ش�ق عی دگ�ر از رأس ادبیات مس�تانھ ق�رار دارد ، چ�ھ از ن�وع عرف�انی و چ�ھ ب�ازاری و کاب�اره ای . زن�ا ک�ردن نی�ز ن�وع

رام ح�کروه و یا پدید آمده است و در اخالق دینی م "عشق"ت . این ھر دو بر محور احساس و ادّعا و معنای نمائی اس
ت نھ اش چھ تحانسان در دعویھای عاشقا روابط اجتماعی ھم مولّد فریبکاریھای عظیم است وشده است زیرا در وادی 

ق�ول  وی ب�ھ عھ�د ریط می پیماید و لذا ق�ادر ب�ھ وف�االشعاع مستی شھوانی و چھ مستی انگوری ھمواره  راه افراط و تف
ج�ب فری�ب و معقول و ب�ی ریش�ھ پدی�د م�ی آی�د و موس�تی ، افک�اری افراط�ی و ک�رداری ن�ا. در این دو ن�وع م خود نیست

ی اس�ت و ع�رف اجتم�اعی نی�ز ب�دیھ گمراھی و ع�ذاب اس�ت . گن�اه ب�ودن ای�ن دو ن�وع عم�ل مس�تانھ ب�ھ تجرب�ھ و عق�ل و
مری ب�رای ھ در ھر ا. این ھمان عقالنیّت دینی و احکام دینی می باشد کالق دینی نیز جای تردیدی نیستاخ انیّتش درحق

ھ دین�ی بی شوند و مو فقط عقالء بر دینی صادقانھ وارد  ندعقالء واضح است و لذا عقل و دین از یکدیگر جدائی ناپذیر
  . یابند صادقانھ تن می دھند زیرا منافع دنیوی خود را نیز در دین می
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 نی�زمستی  ھائی بسیار شدید می گردد ھمانطور کھ مستی شھوانی ھم چنین است . و این دومستی مصنوعی موجب ریا
ح�ت تند و ھ�ر دو ھس�ت ریا معلول یک�دیگر فسق گام بھ گام رشد می کنند و زنا و ھمواره مکّمل یکدیگرند و لذا مستی و

ود و ھ�م رن�د و از ھم�ین طری�ق موج�ب فری�ب م�ی ش�وند ھ�م فری�ب خ�تأثیر این دو مستی مذکور دعوی عش�ق و ایث�ار دا
  . سایرین

وج�ب د و ای�ن ممرد در حال مستی (انگوری یا شھوانی) عھدی جاودانھ می بندد کھ در حالت عادی آن�را زی�ر پ�ا م�ی نھ�
ی "دخ�و"س�ت ، ا را جاودانھ بھ امری متعّھد نم�ودن "خود" درواقعتباھی در روابط است . عھد جاودانھ بستن با کسی 

ی�را بس�تر زو مس�تی ھ�ا زمین�ۀ خیانتھ�ای ب�زرگ ھس�تند  کھ ریشھ ای در خویشتن ندارد محکوم بھ خیانت ک�ردن اس�ت .
 "دخ�و"رد در ھای بزرگند زی�را ب�رای لحظ�اتی ف�رد را درون گ�را و روی ب�ھ خ�ود م�ی کن�د و ف�ادّعاھا و عشق ھا و عھد

 م�ی ع�ائی ب�زرگھ می کش�اند و ب�ر ھم�ان اس�اس عھ�د م�ی بن�دد و ی�ا ادّ و آن را بھ رابطقدرتی عظیم و جاودانھ می یابد 
دین لحاظ ردان را بم. و اشدّ چنین عھد و ادّعائی در رابطھ با زن رخ می دھد . بھ ھمین دلیل زنان مستی و نشئگی کند

ی م�ار ان بی�زبسیار دوست می دارند ولی بی عملی و بد عھدی آنان در حاالت معم�ولی اس�ت ک�ھ زن�ان را از مس�تی م�رد
  . سازد

ع�الوه  نش�ود ول�ی م�ی ش�ود . و ب�ھزن دوست دارد کھ ھمواره مردش مست باش�د ب�ھ ش�رط اینک�ھ زن�دگی غری�زی تب�اه 
ک�اھش  اس�تمرارش مستی مرد را بھ بن بست می کشاند . یکی بھ این دلیل ک�ھ مس�تی در معضلۀ اعتیاد بھ دو دلیل ، کلّ 

دی ت�ا عھ�مین�ۀ بدم اینکھ خماری بزرگت�رین زوارض آن باقی می ماند . و دوّ می یابد و فقط عادت و عذاب و ھزینھ و ع
آن مص�رف ق�ر ک�ھ ین دلی�ل اس�تم�م�ی س�ازد . ب�ھ ھ سرحدّ خیانت و جنایت می شود و لذا خاص�یّت خی�ر مس�تی را خنث�یٰ 

  . و این عین واقعیّت است . را برای مردان دارای خیری می نامد کھ شّرش بیشتر است "خمر"

س�ت ماماً ش�ر اتبرای زن ھمان اندک خیر را ھم بھ ھمراه ندارد و تجربھ معلوم شده است کھ مستی مصنوعی  و نیز بھ
ن�ی م�ر اّول دیزن آنقدر بطور طبیع�ی مس�ت اس�ت ک�ھ ا زیرا زن ذاتاً مست می باشد و از مستی مصنوعی بی نیاز است .

تی ی زن خس�ارا. بھ ھمین دلیل مستی مصنوعی ب�رابرای او ھمانا (حیا) است کھ بھ معنای کنترل مستی ذاتی زن است 
  . عظیم و تباھی بلند مدّت و گاه جبران ناپذیری بھ بار می آورد

نن�ده م�ی کریج تباه مستی و تخدیر در مصارف اّولیھ چھ بسا برای مردان عامل بخود ـ آورنده است و در ادامۀ آن بھ تد
  اراده و عقل است. ائل کنندۀه عاملی مدھوش کننده و زشود ولی برای زنان ھموار

                                  ـ بازیگری : ۶

ب�ازی کن�د .  "خ�ود" نخست اینکھ ویرانگری غایت بازیگریست و این منطق باید درک شود . ھ�یچ م�ردی نم�ی توان�د ب�ا
د زی�را در قلم�رو فق�ط ب�رای اھ�ل معرف�ت نف�س وج�ود دار "ب�ازی ب�ا خ�ود"چرا کھ خودی ندارد و چیزی نیست . امک�ان 

ھستند و البتھ این بازی ای بس خطرناک و بلکھ تنھا خطری است کھ اھل معرفت نف�س را تھدی�د  "خود"ابداع و کشف 
اگ�ر خداون�د  می کند. در قرآن آمده است کھ خداوند با مخلوقاتش بازی نمی کند و جھان را برای ب�ازی نیافری�ده اس�ت و

  .ن معنا و امکان بازی را درک نموددر این کالم می توا می کرد .میل بھ بازی می داشت با خودش بازی 
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ی�ز ذات�اً مردی کھ صاحب خودی نیست یعنی اھل معرفت نفس نیست تم�ام مش�غول جھ�ان بی�رون اس�ت و ای�ن اش�تغال ن و
ک�ھ  ن)نی�ا پرس�تابیان منطق زن�دگی ک�افران (د بازیگری اوست کھ در حین این بازی بھ تدریج بازیچھ می شود . بازی و

  .است کھ بازیگری و بازیچگی می باشد "لھو لعب و"رون گرایانند در قرآن تماماً مترادف با معنای ب

ب�رون  ر اش�یاءنیست بھ تسخی "خود"کسی کھ چیزی نیست یعنی دارای  راز بازی نھفتھ است . کلّ  "اشتغال"در معنای 
  . چیزی بودن را ، بودن را می آید یعنی مشغول چیزھا می شود تا چیزیّت را تجربھ کند ،در

ش�تغاالت ا ۀدگاه ھم. از این دی بنابر این بازی می تواند انواع و طیف ھای گوناگونی را بستھ بھ شرایط بشر عرضھ کند
 اطفی وم�اعی و ع�ھ�ای اجتفنّ�ی ، بازی ھای علمی ونیستند : بازیھای معیشتی ، بازی بیرونی چیزی جز بازیھای گوناگون

 ن�ام "ازی عش�ق ب�"ھ�ا ک�ھ و نی�ز یک�ی از ش�دیدترین بازی ھ�ای اخالق�ی و ش�رعی .ن�ری و حتّ�ی بازیسیاسی ، بازیھ�ای ھ
  دارد.

، یّتاحساس چیز تالء بھ اشیاء برای، بازی بھ عنوان ابمعنای بازی ھمانا در کودکان است محسوس ترین ساده ترین و
گ�اه  دام�ھ دارد وصورتی جدّی تر و شدید تر ا بھ مراحل عمر بشر این معنا تا بھ آخر عمر در ھمۀاحساس موجودیّت ، 

ب�ازی ب�وده  جنگی در آغ�ازش ی�ک ھر" (ع)جنگ بازی ! و بھ قول علی :می شود کھ مبدّل بھ جنگ می گردد آنقدر جدّی
 ن مرحل�ھ ایدر چنی . ھر انسان شاھدی در ھر جنگی بھ وضوح بازی بودن ماھیّت آن را در ھر دو سو می بیند".است

ی ع�ین تس�خیر ش�دگ وآخر بازی . در اینجا مالیخولیا ی�ا تناس�خ  مالیخولیائی ھستیم کھ کمال بازی است و از بازی شاھد
اء م�ی ھم�ان اش�ی را "خ�ود"بدیل بھ اشیاء می شود و واقعیّتی است کھ برای انسان بازیگر رخ می دھد یعنی آنگاه کھ ت
ز گ�و اگ�ر زن ھر .. و این غایت ھر بازی ای می باشد یابد خاّصھ اشیائی کھ دارای قدرت شدیدی ھستند یعنی تسلیحات 

نیس�ت  بازیگران�ھ کشیده نمی شود بدان دلیل است کھ اصالً دارای طبع�ی بھ جنگی اینچنینی بھ واسطۀ اشیاء (تسلیحات)
د ش ب�ازی م�ی کن�ھر حال کمابیش می کن�د ب�ا خ�ودھمین دلیل اگر زن بازی کند کھ ب. بھ  (ذات) است "خود"زیرا دارای 
ھ ک�ر وی�ژه ای آرای�ش زنان�ھ دقیق�اً ب�ھ معن�ای ب�ازی ک�ردن ب�ا خویش�تن اس�ت و نی�ز طنّ�ازی و عش�وه و اط�وا کھ تزئین و

ار ھ�ائی ھم�انطور ک�ھ م�ردان زن وار و زن ص�فت م�درن ھ�م دارای چن�ین رفت� موسوم بھ صفت زنان�ھ و زن�انگی اس�ت .
  است .نحرافات جنسی و ھمجنس گرائی آنھا ھستند کھ یکی از زمینھ ھای

یط اش��یاء مح�� زن و م�رد ب��ا اش��یاء مح�یط از ھم��ان دوران ک��ودکی ھویداس�ت . دخت��ر بّچ�ھ ھ��ا در رابط��ھ ب�ا تف�اوت رابط��ۀ
ف�ظ م�ی کنن�د د و ل�ذا آنھ�ا را حنجدّی از حیات و ھستی م�ی باش�احساس زیست خود و حتّی عروسکھای خود نیز دارای 

ر بّچ�ھ ی ھ�ای پس�ب�از ند و ھم�ۀاسباب بازی خود دار رانگری کلّ در حالیکھ پسر بّچھ ھا در آخر ھر بازی ای میل بھ وی
ان رفت�ار رگز نمی ت�وبدین معنا ھ درواقعھا بھ دعوا و جنگ ختم می شود در حالیکھ دختر بّچھ ھا اصالً چنین نیستند . 

ردان فق�ط م� چ�ھ ح�دّی عم�وم ب�ھ وض�وح م�ی ت�وان دی�د ک�ھ ت�ادر زن�دگی زناش�وئی ھ�م  دختر بّچھ ھا را بازیگری نامید .
  . مشغول بازی و نمایش ھستند و بھ ھمین دلیل از چشم زنان خود ھمواره یک بّچھ غول دیده می شوند

و اّما تلخ ترین و نفرت انگیزترین بازی مرد  در چشم زنش ھمان عش�ق ب�ازی اس�ت ک�ھ در عم�ل در ھمخ�وابگی ب�روز 
ت مرد می یابد . این بازی برای خود مرد ھم ب�ازی می کند زیرا زن علناً ھیکل خود را ھمچون یک اسباب بازی در دس

بس ناگوار و زجر دھنده است و اگر مرد در این بازی بھ خود نیاید و برای ھمیشھ بھ بازیگری خود خاتمھ ندھد ھرگ�ز 
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مجال ختم بازی را نخواھد یافت و یک بازیگر ب�اقی خواھ�د مان�د ک�ھ فق�ط ب�ازی ھ�ایش پیچی�ده ت�ر م�ی گ�ردد ت�ا م�اھیّتش 
 :پیش�گی نامی�ده م�ی ش�ود رخ م�ی نمای�دعن�وان ی�ک حرف�ھ ک�ھ ام�روزه ھنریگری بو بدینگونھ است کھ باز ھان بماند .پن

ین دلیل است کھ زن برای ھنرپیشھ شدن مطلقاً نیازی بھ درس و تمرین و تحص�یل و متظاھر بھ چیزی کھ نیست ! بھ ھ
ا خودش می باشد کھ ھمان اط�وار و عش�وه و رفتارھ�ای ھمان استعداد بازی بفن ندارد و استعداد بازیگری اش  فوت و

آن  زنانگی اوست . بھ ھمین دلیل ھمھ ھنرپیشھ ھای زن در حقیقت فقط یک نقش را در شرایط گوناگون ایفا می کنند و
  است کھ نقش طبیعی آنھاست و نقش بازی با خود می باشد. "زنانگی"نقش 

حّرک�ات مدّرات و مخ� ی موفق مرد مجبور بھ استفاده از موادّ مستی زا واینک بھتر می توان فھمید کھ چرا ھنرپیشھ ھا
ھ ب�در ھم�ین رس�الھ). زن فق�ط ب�رای ایف�ای نق�ش ی�ک روس�پی مجب�ور  "مس�تی" (رجوع شود ب�ھ فص�لمصنوعی ھستند

ن مطلق�اً زاستفاده از موادّ مستی زا می باشد مگر اینکھ خودش روسپی صفت ش�ده باش�د . زی�را ی�ک زن روس�پی ی�ک 
دّل بھ او را مب موادّ مستی زا ممکن می شود کھ چنین حد از بیگانگی فقط بھ واسطۀ بیگانھ شده از ذات خویش است و

 ی توان�د ی�کفق�ط م�کند . زیرا زن نھایت�اً ھرگ�ز نم�ی توان�د ی�ک ب�ازیگر باش�د بلک�ھ ح�داکثر  یک اسباب بازی محض می
  . : بازیچھ ای در دست مرد بازیچھ باشد

ی�ن ا ھاس�ت . ومالکیّت نامیده می شود نیز احساس کھنھ شدۀ مرد در عرصۀ بازیگری با اش�یاء و آدم آنچھ کھ احساس
 اصل بازیگریبھ سرقت می برد ح درواقعمحبوس می کند و  مرد را در کالبد اشیاء اسیر و احساس عذاب آور کھ روح

یّ�ت م�رد ام�اً آت�ش اس�ت احس�اس مالکم�ردان موس�وم ب�ھ عش�ق اس�ت ک�ھ تم ست . آنچھ ھم کھ در فرھنگ عامیان�ۀمرد ا
ز وی اارد و نھ دنسبت بھ زنی است کھ برای مدّتھا بازیچھ اش بوده و با وی عشق بازی کرده است کھ نھ با وی قرار 

ر ازی م�رد منج�ب�و ای�ن خطرن�اکترین  می نام�د . "عشق"راه فرار دارد این عذابی است کھ مرد بازیگر تقدیس نموده و 
یزان�ی . و ب�ھ م می شود کھ پایانی ندارد و عذاب بازی کردن مرد ب�ا ذاِت خ�ویش اس�ت یعن�ی ب�ا زن بھ مھلکترین جنگھا

د و ال م�ی گ��ردک�ھ زن ھ�م در ای�ن ب�ازیگری نق��ش آگاھان�ھ ایف�ا م�ی کن��د و از آن برخ�ورداری م�ی یاب�د ب�ھ ای��ن ع�ذاب مب�ت
  بازیچھ می شود.

 ان ب�ھ اش�دّ ع�ین ح�ال ب�ھ ق�ول ح�افظ ای�ن ب�ازی بس�یار آس�بازی با عشق بھ لحاظی ساده ت�رین بازیھ�ای بش�ر اس�ت و در 
واکننده ت�رین و رس�ع�ذاب آور "عش�ق"سختی ھا و عذابھا منتھی می شود. عشق بازی و بازی با عشق و واژۀ مقدّس 

و  ن ن�دامتھاترین بازیھای عاطفی و کالمی بشر است و بھ مس�تھلک کنن�ده ت�رین جنگھ�ا منج�ر م�ی گ�ردد و ب�ھ ش�دیدتری
ن�ی ن�ابود بی و ب�دبینی نس�بت ب�ھ خویش�تن ! و ای�ن یعن�ی ھ�یچ بین�ی ِ خویش�تن یأس ھا و بدبینی ھا می رس�د :حسرتھا و 

ھ ف بگی�رد ک�خویشتن ! و این حق است ، حقّی بس تلخ کھ در عاقب�ت ب�ازی ب�ا عش�ق رخ م�ی نمای�د ت�ا از انس�ان اعت�را
  ز معرفت نفس.طلب وجود باشد یعنی سرآغا . و این می تواند سرآغاز "وجود ندارم "

ھ�م جملگ�ی  یرا اینھاانسان بازیگر و خاّصھ مرد بازیگر حتّی با ایده و آرمانھا و آموزه ھای خودش نیز بازی می کند ز
ت ک�ھ ن بازیھاس�ن�امرئی ت�ری عاریھ ای و بیرونی ھستند کھ بر او وارد شده اند . این نوع بازی چھ بسا مخ�وف ت�رین و

م�ی  را ب�ر س�رش نف�س ب�ازیگر زی�را ک�لّ بازیھاس�ت  ی انجامد ک�ھ ب�ازی آخ�ر و آخ�ر ھم�ۀم "خدا"نھایتاً بھ بازی با ایدۀ 
  شکند و پوچش می سازد .
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ر خ�دمت دوراث�ت و آم�وزش) اس�باب ب�ازی اس�ت و  ھ از غی�ر ب�ھ ف�رد م�ی رس�د (ب�ھ واس�طۀو کالم آخر اینکھ ھر چھ ک�
ب�ازیگری  ھم�ان معرف�ت نف�س اس�ت . "ازیب�"بازیگری قرار می گی�رد حتّ�ی م�ذھب عاری�ھ ای . پ�س تنھ�ا راه نج�ات از 

   . ھمان کفر نفس است

  ـ عقل : ٧

تعقّ��ل و  ویک��ی دیگ��ر از ص��فات مردان��ھ ک��ھ نش��ان و حرب��ھ ای از برت��ری او نس��بت ب��ھ زن تلقّ��ی ش��ده اس��ت ھمان��ا عق��ل 
  عقالنیّت مرد است.

ی ن اس�ت یعن�از نش�ان مؤمن�ا بھ لحاظ معنا و نیز ویژگیھایش در انسان آنگونھ ک�ھ در ق�رآن توص�یف ش�ده یک�ی "عقل"
فتی ص�اگ�ر  . پ�س ای�ن ص�فت (عق�ل)س م�ی کنن�د و دینش�ان قلب�ی ش�ده اس�تاحس�ا کسانی کھ خ�دا را در دل خ�ود درک و

 بط�ی داش�تھرقرآنی است و یک واژۀ عربی در قرآن می باشد کھ ھست ، پس صفتی نیست کھ بھ رجلیّت و مذّکر ب�ودن 
ت و ای عق�ل نیس�پس ھر مردی لزوماً دار ھم می تواند مرد باشد و ھم زن . باشد بلکھ مربوط بھ انسان مؤمن است کھ

د و از عق�ل ینگونھ انآنگونھ کھ قرآن اکثریّت مردمان را کافر و مشرک و منافق و جاھل نامیده پس اکثریّت مردان نیز ا
  . مبّرا می باشند

ّل ک�ژه ای در چن�ین ص�فت و وا ست کھ مت�رادفدر فرھنگ قرآنی و اسالمی ، (عقل) دارای معنائی چنان ویژه و عظیم ا
  . اروپائی و یونانی حضور ندارد کھ بھ یک کلمھ قابل ترجمھ باشد فلسفۀ

د و ت ک�ھ ن�داراگر اندیشھ گری و خیالبافی و آرمان تراشی و برنامھ ریزی ھمان عق�ل باش�د و تعقّ�ل محس�وب ش�ود کیس�
الن از ج�اھ ی خودش عق�ل ک�ل اس�ت ھم�انطور ک�ھ ھم�ۀش براآن را کم دارد و ھر کسی در شرایط و زمان و مکان خود

 . "ی بین�دم�انس�انی کام�ل اس�ت ک�ھ خ�ود را ن�اقص " (ع)بابت عقل ھیچ کمبودی در خود احساس نمی کنند و بھ قول علی
  عاقالنند کھ جھل خود را می بینند و ھمواره خود را بھ لحاظ عقالنی ناقص می یابند. درواقع

کتس�اب و اس�ت . اگ�ر غای�ت ذات�ی ھ�ر ا "کس�ب ک�ردن "در فرھن�گ عرب�ی و قرآن�ی ب�ھ معن�ای بھ لحاظ علم لغت  "عقل"
اس�ت و  یافتنی ھمانا وجود یافتن و رسیدن بھ ج�اودانگی م�ی باش�د پ�س عاق�ل کام�ل کس�ی اس�ت ک�ھ ص�احب وج�ود ش�ده

 س�وۀ ش�جاعتال�ذا  و تردیدی مبّراست و احساس جاودانگی دارد و در این احساس دارای یقین است و لذا از ھر ھراس
 ین دی�ن اس�تنھا صفات دینی یک مؤمن کامل می باشد . پس عق�ل ع�یاست و نیز بی نیازی . و ھمۀ ابھ معنای صداقت 

ن وج�ود دا ک�ھ ھم�اخ�ب�ھ  یدن: نور ِ راِه رس "نور راه"و لذا بنابر معارف اسالمی و احادیث نبوی ، نور دین است یعنی 
  . و بی تائی استجاودانھ و مظھر یگانگی و بی نیازی 

پس فقط انسان عاقل بھ میزان عقلش می تواند صادق باشد زی�را ھ�یچ ھراس�ی ن�دارد زی�را ھ�ر ھراس�ی حاص�ل از ت�رس 
 نابود شدن است و انسان عاقل از نابودی رھیده است . و صدق محور دین است . و این واضح ترین نشان عقل است .

ن�ور  دی است کھ انسان ذات�ش را ب�ھ واس�طۀشد زیرا فقط در این واپس عقل از مھمترین محصوالت معرفت نفس می با
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پی�روی از ای�ن ن�دای ب�اطن ھم�ان عق�ل اس�ت . ب�ھ  معرفت ، روشن و واضح و گویا می سازد و ص�دایش را م�ی ش�نود .
  عقل را وحی بدن خوانده است .(ص) مین دلیل رسول اکرمھ

ل ی س�ازد عم�تر اس�ت ت�ا م�رد . و آنچ�ھ ک�ھ زن را عاق�ل م� پس از آنجا کھ زن ، ذات حّی و حاضر است بھ عقل نزدیک
م دین�ی ی از احکاصادقانھ اش بھ احکام دین ، وظایف دینی و در رأس آن حیا می باشد . حال آنکھ مرد در جریان پیرو

ز غ�اآ نیّ�ت راتازه بھ بی خودی و بی عقلی و بی ارادگی خود آگاه می شود تا روی ب�ھ س�وی معرف�ت نف�س نمای�د و عقال
ب�ی  ل�ی م�رد ب�رکند . زن در پیروی صادقانھ از احکام دینی صاحب وجودی می شود کھ دارد و این یعنی عاقل ش�دن . و

  وجودی خود آگاه می شود و تازه بایستی آن را جستجو کند.

اق�ل عالنیّ�ت و عق می یابد و آن وجود اس�ت و ای�ن عرص�ۀآنچھ را کھ مرد در غایت دین می یابد زن در ھمان آغاز دین 
  شدن است.

مچ�ون ھ. ھ�یچکس و ی�ا م�ادر اوس�تمیزان عقل ھر مردی ھمچون میزان جدیّت ھر مردی بھ طور دقیق در نزد ھمس�ر 
 حماق�ت و زن غای�ت ین دلی�ل اس�ت ک�ھ ھ�یچکس ب�ھ ان�دازۀم�مادر یا ھمسر شاھد میزان عقل و جدیّت مرد نیس�ت . ب�ھ ھ

افران�ھ در کیّ�ت را ب�ھ روی ش�وھرش نم�ی آورد زی�را س�وداھای ولی زن کافر ای�ن واقع مسخرگی شوھرش را نمی بیند .
ز م�ی ن لح�اظ نی�اس�ت . ب�دی سر دارد و لذا از این حماقت شوھر سوء استفاده می کند و ای�ن ھم�ان کی�د عظ�یم زن ِ ک�افر

ر خف�ا د ن ک�افرردام� و ری�ائی م�رد درک نم�ود . اینک�ھ ھم�ۀع�ائی ادّ  توان عقالنیّت نقد زن را نسبت بھ عقالنیّت نس�یھ و
ن محص�ول و باش�د . مک�ر ز زنان خویشند دال بر برتری عقل زن نسبت بھ مرد در ھمان وادی کفر نی�ز م�ی تحت سلطۀ

زی نیّ�ت غری�واکنش طبیعی حماقت مرد است . مرد احمق فقط زن ریاکار را مطلوب می یابد و از صداقت زنش ک�ھ عقال
دانھ ل حماقت مردلی خودرا عموماً احمق و بی عقل می پندارد  . آن فرھنگ و باور مردانھ ای کھ زن اوست بیزار است
 ودتر ب�وده مردان در اواخر عمر خود بھ طرزی بس دردناک اعت�راف م�ی کنن�د ک�ھ زنانش�ان بس�یار رن� است . ولی ھمۀ

ای�ن  د وری م�ی دانن�مترادف رندی و حقّھ بازی و ریاک�ا اصوالً عقل را کالھی عظیم بر سرشان نھاده اند . چنین مردانی
ایت�اً ی ابل�ھ و نھمؤمن�ان را آدمھ�ا طب�ق ک�الم ق�رآن ، انبی�اء و عقل مردان�ھ نتیج�ۀ ب�ازیگری مردان�ھ اس�ت چن�ین مردان�ی 

 ی باش�ند .ای�ن حقیق�ت اس�ت ک�ھ ای�ن ن�وع م�ردان ت�ا چ�ھ ح�دّی ب�ی عق�ل م� م�ی خوانن�د . ھم�ین ام�ر نش�ان دھن�دۀ جادوگر
و  خلصمت مؤمنان می دھد کھ اکثریّ  تاریخ انبیاء نشان داست . تجربۀخبزرگترین نشان بی عقلی مرد ھمانا انکار دین 

. ر امان باشندفر خود دّر مردان کامریدان مخلص پیامبران و امامان ، زنان بودند کھ عموماً در تقیّھ می زیستند تا از ش
ی باش�ند و زن�ان م� )جع�(وان ام�اممان نیز دال بر این واقعیّت است ک�ھ اکثریّ�ت پی�رالزّ حادیث شیعھ دربارۀ ظھور امام آخرا

  . این دال بر ارجحیّت عقل زن نسبت بھ مرد است در عصر اشدّ بازیگری تکنولوژیکی مرد

ظ��اھر عق��ل متملّ��ک اس��ت و ل��ذا قدرتمن��دان ، ی م��ی ش��ود ھم��ان ق��درت فرھن��گ کافران��ھ (جاھالن��ھ)عقل تلقّ��آنچ��ھ ک��ھ در 
ن نی�ز چ�ھ م�ی کش�ند و ب�رای حف�ظ آ ھ�املّک چیزھ�ا چ�ھ زجرمحسوب می شوند و غافل از اینکھ برای بدست آوردن و ت

س�ان تس�لیم ان ھراسھا و عذابھا و زور زدنھا وج�ود دارد . اگ�ر چی�زی براس�تی تح�ت مالکیّ�ت انس�ان در آم�ده باش�د پ�س
ج�ا ش ھم�ھ را یکبرای حفظ آن تباه سازد و نھایت�اً ب�ا م�رگ ھستی اش را است و انسان مجبور نیست تمام قوای حیات و

  دست بدھد و نابود شود. از
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 تردی�د بس�ر وب است و در اکراه و ریا و زور و ھراس بدست آوردن و یا حفظش مجبور ومعذھر آنچھ کھ انسان برای 
ه نک�رد کس�ب ومی برد و نا امن و رنجور می گردد فی الواقع تحت مالکیّت انسان نیست و انس�ان آن را ص�احب نیس�ت 

 بودی ق�رارمع�رض ن�ا وجودیّتش نیست و بھ او وج�ود نم�ی بخش�د و بلک�ھ او را درھر حال ماست بلکھ دزدیده است و ب
 ارای ق�درتیعنی دمی دھد . پس چنین انسانی دارای عقل نیست یعنی چیزی را کسب نکرده است و چیزی نشده است . 

ب واند ص�احی تکسب وجود نیست . عقل یعنی قدرت دریافت و تصاحب وجود ، وجوِد خویشتن و نھ غیر . انسان فقط م
اس�ت .  وجود خود شود و خود شود . پس عقل ھمان راه معرفت نفس است کھ راه رسیدن بھ خود و صاحب خود شدن

 ز نش�ان م�ی؟ این یک پیام عقالنی است کھ راه عقل را نییست چگونھ می تواند صاحب غیر شودکسی کھ صاحب خود ن
ت ، چ�ھ ق�در ھ تملّ�ک غی�ر خ�ویش چ�ھ اش�یاء و چ�ھ س�ایر آدمھ�ادھد ، عقل بھ معنای قدرت یافتن و شدن . پ�س ارادۀ ب�

  گردد. اقتصادی و چھ سیاسی و چھ عاطفی ، اراده ای بر خالف عقل است و انسان را بھ سوی جنون رھنمون می

. ستامردانگی  حماقت ارادۀ بھ قدرت و ارادۀ بھ مالکیّت و سلطھ از ھر نوعی ، واضح ترین نشان بی عقلی و جھل  و
ز ای�ن ھ�م ن�دارد . و جن�ونی ج� ھ�ر ح�ال عق�لم�ی کن�د و در غی�ر اثب�ات م�ی کن�د بجس�تجو  "غی�ر"را در  "خود" کھکسی 
  ، جنون مردانگی ! نیست

ن پدی�د ب�ھ نظ�ر م�ا دروغ و تھم�ت و جھ�ل و س�وء تف�اھمی بزرگت�ر از ای� : "مرد مظھر عقل و زن مظھر عش�ق اس�ت "
ۀ مک�ر ت�رین نش�انگترین نش�انۀ حماق�ت مردان�ھ و از جان�ب زن ھ�م بزرگنیامده است . پذیرش این ادّعا از جانب مرد بزر

  اھل اوست و عین تجاھل اوست .جمکر زنانھ محصول ت زنانھ است . زیرا کلّ 

 ت ک�ھ تم�اماگر عشق یعنی عشق بھ غیر ، پس آیا این زن است کھ عاشق مرد است و ادّع�ای عش�ق دارد و ی�ا م�رد اس�
  ق ھم می کند ؟ پس آیا از کجا زن مظھر عشق شده است ؟وجودش محتاج زن است و ادّعای عش

ھ ب�اوس�ت ک�ھ  علیھ مرد استفاده می کند و ای�ن ھم�ان مک�رقل است ولی عموماً از عقل خود براین زن است کھ مظھر ع
ا ت و چ�ھ بس�او نیز در قبال قلدری مرد ھم محسوب می شود ھر چند کھ در بلند م�دّت ب�ھ ض�رر خ�ود زن اس� نوعی حقّ 

ھ ش ، عقل�ی ک�بھ مکر خود مبتال می گردد و بھ جنون می گراید کھ این عذاب مکر او می باشد . مکرش با عقلخودش 
  در او نقد است . 

 ،عاش�ق ث�روت توان�د عاش�ق ھ�ر چی�ز دیگ�ری ھ�م بش�ود ،زن موضوع و مفعول عشق مرد است ھمانطور ک�ھ م�رد م�ی 
 ن س�وق یافت�ھمرد بھ شدّت بھ سمت سوژه ھائی غیر از ز ھنر و ... ھمانطور کھ امروزه عشق ، فن و ریاست ، دانش

  . است

. پ�س ت ب�روز وج�ود اس� بروز نی�از ب�ھ وج�ود اس�ت و دال ب�ر ب�ی وج�ودی م�رد اس�ت . و عق�ل ، بی�ان و عشق ، بیان و
ی بین�د م�، م�رد را  زن اس�ت ک�ھ ن�ور وج�ود زن اس�ت . زن عق�ل عشق مرد بھ زن بھ لحاظ معرفتی ھمانا عشق مرد ب�ھ

د اش�ق ی�ک م�رعرد ، زن را نمی بیند و فقط حدس می زند و مجبور بھ تخیّل است . بھ ھمین دلیل اس�ت ک�ھ م�رد ولی م
  تماماً خیالباف و مالیخولیائی می باشد.
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ود را خ��معش��وقیّت ک��ھ مق��ام وج��ودی زن اس��ت ب��ھ کلّ��ی واقع��ھ ای دگ��ر اس��ت و ای��ن نی��ز از جھ��ل م��رد اس��ت ک��ھ معش��وق 
م و س�وء تف�اھ ا توقّعاتی از او دارد کھ حاصل قیاس بھ نف�س م�ی باش�د و سراس�ر قلم�رومترادف خودش می پندارد و لذ

  بدبینی و جدال است . 

فھ ھ�ا دلیل فلس برای مرد ، زن شناسی ھمان صراط المستقیم وجود شناسی و شاھراه تعقّل و عقل یابی است . بھ ھمین
، یعن�ی  ن�ی ھس�تنداند و از آن دوری جستھ اند غیر عقال و خاّصھ فلسفھ ھای غربی بھ میزانی کھ از این شناخت بیگانھ

غای�ت  لیک�ھ مظھ�رحادان�ھ را ب�ا خ�ود ب�ھ ی�دک م�ی کش�د درمرایده آلیستی . ای�ن ای�ده آلی�زم ش�دید ت�رین ادّع�ای عقالنیّ�ت 
  جاھلیّت و غفلت مردانھ است .

م�ان د و ای�ن ھود شناس�ی ق�رار داروجودش را می یاب�د در راه عق�ل و وج� مرد بھ میزانی کھ زن را درک می کند و حقّ 
  راه واقعی ِ خدا شناسی است ، خدا شناسی وجودی و نھ تخیّلی و تئوریک .

فت�د . اھ گری�ھ م�ی ب�کھ ھمواره در قبال استدالل و منطق گرائی و فلسفھ بافی م�رد نھایت�اً این یک سنّت جھانی زن است 
ر رابط�ھ ر مرد و دحقایقی را د ازن بھ میزانی کھ حقیقت و یاین رابطھ است .  لۀ معضدرک کلّ  گریھ بھ مثابۀ درک این

ھ ب�از مک�رش) اش در مردان می داند و می بیند و می فھم�د ول�ی تجاھ�ل م�ی کن�د و نم�ی خواھ�د ب�ا م�رد در می�ان نھ�د (
ا ب�ھ راز ھ�م م�رد ب�چاره ای جز این ندارد و این آخرین تجاھل کامل اوس�ت . و از اینجاس�ت ک�ھ  درواقعگریھ می افتد و 

ان تجاھ�ل ن�ّک�ار اس�ت ک�ھ . و این پیروزی نھائی و ھمیشگی یک زن م"ابلھ است زن موجودی"این باور می رساند کھ 
انھ ای می�ز و افس�ھان و اسرار آکند و ھمواره خود را از نگاه مردش پنورد و از عقل خود سوء استفاده میخخود را می

   ھ می گردد. احمق تر می کند و بھ تدریج خودش نیز دیوان اقعدرو!؟ یعنی  سازد و لذا او را عاشق تر می کندمی

رب��انی ای��ن ، کف��ری ج��ز تجاھ��ل ن��دارد و ق زنتجاھ��ل اوس��ت.  گری��ۀ زن در قب��ال ش��وھر ، از نش��انھ ھ��ای ت��اریخی مک��ر و
  . تجاھل است

 فلس�فھ ک�لّ زن ن�دارد و  گی ب�ا زن حتّ�ی ی�ک ح�رف حس�اب درب�ارۀھمینکھ مرد پس از ھزاران سال ھمزیستی و ھمخ�واب
ده تم درک ک�رعوض خداوند را در پشت آسمان ھف�ت و گاه فحاشی بر لب دارد ولی درزن ُمھر سکو ھای مردانھ دربارۀ

ھ�زاران  زاو اینکھ خدای فلسفی مرد اص�الً چ�ھ موج�ودی اس�ت ک�ھ پ�س  است سندی الزم و کافی بر حماقت مرد است .
  . سال اثبات شدن بھ ناگاه نفی و نابود شد

ن�ق س�تمراً رومد توانستھ بود بھ سوی درک زن گام بردارد خانواده بھ سوی فروپاش�ی نم�ی رف�ت و ام�اکن فس�اد اگر مر
  نمی یافت و مبدّل بھ یکی از مھمترین ارکان این تمدّن مردانھ نمی شد.

ارک�ان  ی ک�ھ در ھم�ۀتمدّن این حماقت امروزه از ھمھ جای این تمدّن می بارد ، تمدّن مردانھ تمدّنی تماماً احمقانھ است .
 جھ�ان و و نی�ز ب�ھ غ�ایتی کش�یده م�ی ش�ود ک�ھ ک�لّ و اجزایش ب�ھ س�وی خ�ود ـ بران�دازی و خ�ود ـ مس�خرگی م�ی رود . 

ای�ن تم�دّن ھم�واره زن   نی�ز زنان�ھ گ�ردد زی�را در پ�س پ�ردۀرھبری اش بدست زنان افتد و تمدّنی زنانھ بنا شود و ظاھراً 
ل حماقت مردانھ و مکر زنانھ است . حماقتی کھ در ارادۀ بھ قدرت پنھان ش�ده و فرمانروا بوده است . این تمدّن محصو
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اس�ت . ای�ن تم�دّن حاص�ل امپری�الیزم و  ش�دهامپریالیست و جھ�انخوار گش�تھ اس�ت . و تج�اھلی ک�ھ رخ نم�وده و روس�پی 
   کن نیست .. امپریالیزم و روسپی گری علّت و معلول متقابل یکدیگر است و بی یکدیگر مم روسپی گری است

س�ت . ای�ن روسپی گری زن محصول ارادۀ بھ قدرت در مرد است . و ارادۀ ب�ھ ق�درت در م�رد نی�ز محص�ول تجاھ�ل زن ا
. پ�س  آی�د رت پدید میزر بھ میان می آید یعنی ارادۀ بھ قد تجاھل مانع ھر تفاھم است . و ھر جا کھ تفاھم نباشد زور و

  . روسپی گری زن نیز جزای تجاھل اوست

ارس�طو) ب�ھ دست پروردۀ بزرگترین فیلسوف ت�اریخ ( د دو ھزار و دویست سال پیش امپراطوری (اسکندر مقدونی)حدو
تّح�اد رترین س�ند اخرابھ ھای تخت جمشید مان�دگاجھان را بھ آتش کشید   ھمراه یک روسپی در جھان بھ راه افتاد و کلّ 

کام�ل اس�ت  امر جھانی و ھمھ جانبھ در ح�ال تک�راریامپراطور و روسپی است. گوئی آن واقعھ امروزه بھ صورت یک 
ب�اقی  ابود نشدهنتا آنچھ کھ مجال تکمیل نیافت تکمیل گردد . زیرا اسکندر جوان مرگ شد و ھنوز بخش ھائی از جھان 

  ماند و استمرار یافت .

س�ت و ارد عاشق مند کھ حماقت عظیمی بھ نام فلسفھ و بازی مرگباری بھ نام دانش و تکنولوژی بھ میان آمد تا ثابت ک
 د : فلس�فۀع�الم وج�ود را ن�ابود س�از !؟ عشقش این ب�ود ک�ھ زن را روس�پی کن�د و وج�ودش ھ�م ای�ن ب�ود ک�ھ وجود دارد

  روسپی گری و دانش نابود سازی !

ھ�م از  "داخ�"در فلسفھ محصول انکار وجود زن است . چ�ون زن ب�ھ کلّ�ی از منظ�ر م�رد فرام�وش ش�د ای�دۀ  "خدا"ایدۀ 
ت�م ! و ب�ر بم�ب ا فت و دانش و تکنولوژی پدید آمد تا مرد را ثابت کند کھ بخودی خود وجود دارد : مردی س�وارمیان ر

ش�ود .  ھ نامیده م�یاین کمال حماقتی است کھ عقل مردان بود کھ ثابت شد و تجّسم یافت . و "خدا"بمب اتمی ھمان ایدۀ 
  ! و وجود ! اینست معنای وجود مرد ، نابودی ھدیۀ مرد بھ زن است برای اثبات عشقو بمب اتمی آخرین 

ردی�دی ھ�م مرد می خواست ثابت کن�د ک�ھ عاش�ق اس�ت یعن�ی وج�ود دارد و جاودان�ھ اس�ت و در ای�ن ج�اودانگی کمت�رین ت
عت د ک�ھ ب�ھ س�رجاودانھ سازد یعنی خوشبخت ابدی ! و این یک دروغ واضح و آگاھانھ ب�و ندارد و می تواند زن را ھم

ا ی دروغگ�و رغ ب�ودنش ق�درت فریبن�دگوخود مرد ھم مشتبھ کرد . زیرا ھر دروغی بھ شدّت و عظمت در این امر را بر
  ست .ادارد و افسونگر است . بھ ھمین دلیل دروغ ھر چھ کھ بزرگتر باشد برای بشر کافر بھ باور نزیکتر 

اً د ب�ودن دقیق�ذات�ی . و نیازمن�ھ�م روان�ی و  واقعیّت ای�ن اس�ت ک�ھ م�رد فق�ط نیازمن�د ب�ھ زن اس�ت ھ�م از حی�ث غری�زی و
دع�ائی امقابل عشق و عاشقیّت و دعوی عشق و وعده ھای عشق قرار دارد زی�را دع�وی کنن�دۀ عش�ق  در نقطۀوضعی 

زن  د عاشق بھین دلیل نخستین وعده ای کھ مرمھمسان خدا دارد کھ گوئی مظھر بی نیازی و قدرت مطلقھ است . بھ ھ
 رھ�ا وو فن و ھن عای دروغین منجر بھ پیدایش فلسفھ و دانشھر حال این ادّ ب .است  می دھد ھمانا سعادتمند کردن زن

  امپریالیزم و نابودی و اثبات نبودن مرد شد . سیاست و

و از ای�ن منظ�ر بھت�ر م�ی ت�وان راز  آنچھ کھ ھم�واره کیمی�ا ب�وده ھمان�ا مردانگ�ی ب�ر اس�اس دعویھ�ایش ب�وده اس�ت . و
و کامل در ت�اریخ  علی مردی نیست) را درک نمود. علی بنیانگزار مردانگی ذاتی و واقعی (جز "االّ علی الفتیٰ  "واقعی 
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روش م�رد نم�ودن ی�ک  دی�ن خ�دا ھمان�ا راه و درواق�عنھضت م�ردان ح�ق (انبی�ای الھ�ی) محق�ق ش�د .  است کھ در ادامۀ
  ار بوده است.مکّ  میمون شھوت بارۀ دوپائی بھ نام آدم و زن نمودن یک مادّه میمون بھ غایت ملوس و

ً آغ�از ش�ده ، ی�ک ت باس�تان و تّمدن مدرن کھ ادامۀ تکاملی یک تمدّن دو ھزار سالھ است کھ از یون�ان  ن�امرد و م�دّن ذات�ا
ا ع�الج را ش�فپی�دا ش�ود و ای�ن ن�امردی ال "م�رد" ضدّ زن بوده است و بھ سوی نامردی کامل می رود . مگر اینکھ ی�ک

  . بخشد و نجات دھد

نرینگ�ی  پائین تن�ۀ حتّی رجلیّت وای دروغین و رسوا شدۀ عشق دست بکشد و بر سر عقل آید تا بتواند مرد باید از ادّع
ّچ�ھ ھ�ا زن�ان و ب خود را احیاء سازد و مجبور نشود در انتقام از حّوا ، آلت نرینگی خود را بھ صورت موشکھا ب�ر س�ر

اختھ س�ینگ�ی م�رد ی است کھ موشکھا ب�ھ ش�کل آل�ت نرفرو ریزد و بدینگونھ شھوت خود را ارضاء نماید . آیا این اتّفاق
  نیست . )چیزی اتّفاقی (بی معنا و بی علّت ھیچ شده اند ؟
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  مفصل چھار
  

  

  (حقوق دینی مردان)
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  ـ چرا پیامبران خدا جملگی مردان بوده اند ؟ ١

لحھ آن حمل اس� امروزه راھی آسانتر وجود دارد وترسو ترین آدمھا روی بھ پھلوانی می کنند و ورزشکار می شوند و 
ل�ھ ت�رین طور کھ اباست . ھمانطور کھ مثالً گدا صفت ترین آدمھا ثروت اندوزی می کنند و سرمایھ دار می شوند . ھمان

و  ن�وع دوس�تی وبیش�ترین نمایش�ات عش�ق و ایث�ار آدمھا حّرافترین آدمھا ھستند . ھمانطور ک�ھ ب�ی محبّ�ت ت�رین آدمھ�ا 
م�از ھ�ا را ش�ترین جانات بھ راه می اندازد . و بی شعور ترین آدمھا بیشترین شعار را می دھند و کافرترین آدمھ�ا بیخیر

 دمھ�اف�ا ت�رین آآب می کشند و خسیس ترین آدمھا شدید ترین میھمان نوازی ھا و خّراجی ھا را عرضھ می کنند و بی و
قھقھھ ھ�ا  ھا بیشترینآدمھا آزادیخواه می شوند و افسرده ترین آدمترین شدید ترین سوگندھا را یاد می کنند و دیکتاتور

دالیل�ی  ود ب�ھ ھم�ۀش�یعی بود ک�ھ م�رد پی�امبر را سر می دھند و بی وجود ترین آدمھا بیشترین ادّعاھا را دارند . پس طب
ی�ان مارد یعن�ی د ای�ن دالی�ل ھمان�ا ب�ی ذات�ی م�رد ق�رار گرفت کھ در مح�ور ھم�ۀکھ در طول این کتاب مورد مشاھده قرار 

  تھی بودن مرد ، یعنی در قحطی بودن وجود مرد .

قلب�ی و  م�انی یعن�یزن اگر بدون اکراه و ریای آگاھانھ روی بھ دین نماید از ایمان اوست و دی�ن زن از ھم�ان آغ�ازش ای
دقانھ خ�اب و ص�اتروحی است ولی دین مرد تا مدّتھا یک ادّعای محض تو خ�الی اس�ت ھ�ر چن�د ک�ھ تمام�اً آزادان�ھ و ب�ا ان

 ح�قّ امی بردارای ام ابد و یا در برونباشد دینی بی دل است تا آنگاه کھ صاحب ذات شود یعنی یا نور خدا را در دلش بی
دارد و  ا پ�یش روی می باشد و دّومی ھم مرید اس�ت ک�ھ جم�ال ح�ق رر و یا امام است کھ ربّش خود هللاشود. اّولی پیامب

  .  مرید ھمان امام است درواقع

ک�ھ ب�ھ  ر خلق�ت اس�ت. و این بھ دلیل برون افکنی ذاتی مرد د مرد بوده است یعنی نیاز ذاتی مرد پس پیامبر شدن ، حقّ 
س�ت ریزی مرد اغمردان ذاتاً زن پرست ھستند و این ھمان دین ذاتی و  بروز کرده و بھ ھمین دلیل ھمۀ "احوّ "صورت 

دان د . ول�ی م�رق�رار گی�رد او را نب�ی م�ی کن�د و ب�ھ خ�دا م�ی رس�انکھ اگر در مسیر پرستش صادقانھ و کام�ل و مریدان�ھ 
شق بھ زن از ی مرد در عندارند و لذا نمی توانند زن را واقعاً پرستش کنند . راز ناکام چنین نیستند و گوئی حقّ عموماً 

 ً از  وج�ب خ�روجم ھمین راز است . آنچھ کھ آدم را در بھشت ازلی مواجھ با مشاجره (شجره) ب�ا ح�ّوا س�اخت ک�ھ نھایت�ا
  . بھشت و ورود بھ نبّوت گشت از ھمین راز است

ک�ھ  ی�ن کف�ر راپس زن پرستی در مرد ، ھمان دین غریزی و کور و جانوری یعن�ی کافران�ھ اس�ت . ول�ی ت�ا م�رد بتوان�د ا
ی م� رس�تش زنذاتی اوست کامالً از خود پاک سازد بھ خدا رسیده است. بھ خدا رسیدن ھمان پاک ش�دن نف�س م�رد از پ

. س�تشر نھاده اپیامبرانش پیش روی بباشد . و این دین انسانی و عرفانی مرد است و راھی است کھ خداوند از طریق 
  است . پس نبّوت و انسانیّت واقعھ ای واحد ی شد .مردی کھ بر انسانیّت وارد شد نب و نیز اینکھ نخستین

راه پ�اک ش�دن از م�رد پرس�تی و رھ�ائی از اس�ارت م�رد و دین زن نیز دقیقاً ھمان روند معکوس دین م�رد اس�ت . یعن�ی 
. پ�س  زدائی از نف�س اس�ترسیدن بھ استقالل وجودی . پس دین مرد ھمان زن زدائی از نفس است و دین زن ھم مرد 

روش و معن�ای دی��ن ای�ن دو نی��ز دارای  م�رد دو راه و روش و معن��ای ک�امالً متض��ادّی را در دی�ن دارن��د راه و اگ�ر زن و
ھ ک�ھ چ�جملگی دارای ارزش�ھائی متض�اد اس�ت یعن�ی آن (ع)بھ قول علی نیز ی عظیم است ھمانطور کھ صفات این دوتفاوت
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نی�ز از ھم�ین معن�ا  "م�رد براب�ری زن و"است برای زن ناحق است . راز ابطال و جنون و تب�اھی مکت�ب  برای مرد حقّ 
  واضح می شود .

چ�ون حض�رت عرف�ت دین�ی ھ�یچکس ھمدر م و محور دین است . آغازاین سر مرد نبایستی بھ ھمدیگر نگاه کنند . زن و
س��ت و ورا آش��کارا بی��ان نک��رده اس�ت . زی��را چش��م انس��ان لطی��ف ت��رین ح��واّس ا ای��ن ح��قّ  (ع)و حض��رت فاطم��ھ (ع)مس�یح

س�رآغاز  و. پ�س حف�ظ حی�ای نگ�اه اص�ل اّولی�ھ و مح�وری ش�ریعت اس�ت  دل انسان اس�ت شاھراه ارتباط جھان بیرون با
دوش و ت�الش ھ�ای دین�ی و عب�ادی مخ� ھم�ۀه سوی خدا می باش�د . ب�دون رعای�ت ای�ن اص�ل در حی�ات روزم�رّ حرکت بھ 

  د.ات العالج و دردناک می کشند و رنجور و مشرک و منافق می سازنتناقضمفلوج می شوند و وجود را بھ 

ود . ) م�ی ش�ب�ا خب�ر (نب�ی مرد درب�ارۀ زن اس�ت ک�ھ است و "خبر"، نبی نمی شود زیرا نیازی ندارد . زن موضوع  زن
ای�ن  م�ی باش�د ون) است لذا دین زن تماماً از ھمان آغاز چیزی جز معرفت دربارۀ خودش زن خود جسمانیّت خبر (نبّوت

ی م�رد ب�را رف�ان)معرفت روشی جز نگاه نکردن بھ مرد ندارد تا بتواند خودش را ببیند . بھ ھمین دلیل معرفت نف�س (ع
رت دن است کھ حضش و این مقام (محدّث) . از ھمان آغاز راه پدید می آید د ولی برای زندینی در کمال راه رخ می دھ

ب�ھ  علّ�ق گرف�ت ک�ھبرای نخستین بار بھ ایش�ان ت "محدّثھ"جھان اسالم است و نام  اسوۀ کامل و نخستین آن در (ع)فاطمھ
کام�ل وغ�ائی  خویشتن است کھ مقامی در نفس ن با خدا و شنیدن کالم هللاسخن گفتاست کھ ھمان  "حدیث نفس"معنای 

 ین معناس�ت .ب�دھ مھ�د امام�ت ماس�ت و اُم االئّم� (ع)حض�رت فاطم�ھ درواق�عدر دین مردانھ است ک�ھ مق�ام امام�ان اس�ت . 
 ا ھم�انرتب�اط ب�ا خ�دابدین معناست . یعنی کمال  "غایت انبیاء ھمان آغاز اولیاء است"فرموده کھ  (ص)اینکھ پیامبر اکرم
 تاز طریق درخ� ،حالیکھ انبیاء الھی از طریق جھان بیرون با خدا مربوط می شدند دل خویشتن است در ارتباط از درب

ی تن و از وادخویش�دل امثالھم . و ختم نبّوت بھ ھمین معناست یعنی زین پ�س انس�ان فق�ط از طری�ق  ، ماھی، مالئک و
ن�ھ  واست  ر بشربمعنای کمال لطف و محبّت خدا خود شناسی است کھ می تواند با خدا مربوط شود و لذا ختم نبّوت بھ 

م�ا ھ��م  انو امام� عن�وان آخ��رین نب�ی ، عارفانن�د ک��ھ ح�امالن دی�ن خداین��دین دلی�ل پ�س از پی��امبر اک�رم بم��قھ�ر خ�دا . ب�ھ ھ
و ی دانن�د والی خ�ود م�را مقتداء و م� (ع)عارفان ما علی ن (ختم نبّوت) بوده اند و لذا ھمۀنوی نخستین فاتحان این واقعۀ

رین ت�و کوت�اه  صاحب و کاشف این راه ، یعنی راھدار ! و لذا صراط المستقیم ھم ھم�ین راه اس�ت ب�ھ معن�ای س�ریعترین
 معرف�ت نف�س براستی ک�ھ ص�راط المس�تقیم ھم�ان".ین ھمان رسیدن از خود بھ خود استو ا راه رسیدن بھ خود (خدا) .

  .(ع)امام صادق "است 

 ا زن ھرگ�زت ولی دین مرد در غایتش بھ امامت می رسد . پس واض�ح اس�ت ک�ھ چ�رپس دین زن ذاتاً از نوع امامت اس
و خ�ود دارای ایم�ان او بلک�ھ از جل�و ب�ودن اوس�ت. ا و از عقب مان�دگی و حماق�ت و نق�ص عق�لاین نھ  . نبی نشده است

نھای رین انس�ات�اس گوھرۀ وجودی ایمان است کافیست کھ چشم از مردان بگرداند و روی بھ خود نماید . و لذا امام شن
داش�تھ  زن�ان م�ؤمن نیز مخلص ترین مری�دان خ�ود را در می�ان عارفان در طول تاریخ  . ھمۀ فطرتاً زنان بوده اند تاریخ
  ود دارد.عمدتاً در زنان مؤمن وج (عج). امروزه نیز شاھدیم کھ شدید ترین ایمان ھا بھ وجود امام زمان اند

اساساً این فطرت بھ طور نقد و جاری در زنان کامالً محسوس می باشد و بلکھ اینکھ گفتھ می شود دین ، فطری است  
،  زن��ان ب��ا دی��ن مردان��ھ نی��ز از ای��ن جھ��ت ک��امالً مفھ��وم اس��ت تن��اقضج��دال و .  در م��ردان اکتس��ابی و جھ��ادی م��ی باش��د

ن�د و او را مس�اوی و . مردان بھ میزانی کھ وجود زن را درک نم�ی کن ھمانطور جدال آنان با عقل و راه و روش مردان
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مشابھ و مقلّد خود می خواھند لذا بھ او تھمت ب�ی عقل�ی و ب�ی دین�ی م�ی زنن�د . عق�ل و دی�ن زن واقع�ھ ای دگ�ر اس�ت و 
  معنا و ماھیّت کامالً متفاوت و بلکھ متضادّی با عقل و دین مردانھ دارد .

دی س�نّت محّم� بھ اوج اھمیّت رسید در خ�ود (ص)نگاه نکردن بھ جنس مخالف بھ عنوان محور دین خدا کھ در دین محّمد
ک�ھ در  نیز می دانیمص) (نبود کھ بھ مردی نگاه نمی کرد بلکھ پیامبر اکرم (ع). این فقط حضرت فاطمھ خود نمائی می کند

ای�ن س�نّت  .کوچھ و بازاری کھ معبر عمومی بود عبایش را چون چادر بھ سر می کشید و جلوی نگاھش  را می گرفت 
  تند .تبرئھ ساخ خود را امامان ما نیز روایت شده است . ولی مردان این چادر را فقط بھ سر زنان کشیدند ودر برخی 

س��لمانان ن��ھ م اس��ت و البتّ��ھ ام��ری مرب��وط ب��ھ مؤمن��ان اس��ت و (ص)ج��ب و حی��ا و حج��اب اص��ل اّول و مح��ور دی��ن محّم��دحُ 
ز ھ�م ز جمل�ھ نم�ااس�ایر احک�ام ش�ریعت  .نش�ده اس�ت ی)امری قلبی (ایمان در آنھا ثی و صرفاً ادّعائی کھ دین ھنوزومور

ای�ن  . لمین رامؤمنان است ھمانطور کھ در ده ھا آیات قرآنی فقط مؤمنان را مخاطب ساختھ است و نھ مس� فقط مختصّ 
ی ن می�وه ھ�او ھمچ�وحجاب ھمچون نماز بھ طور طبیعی و مختارانھ و بلکھ مشتاقانھ از وجود مؤمنان تراوش می کند 

ھ�ا و  ر خ�انوادهگرنھ موجب نفاق و ریاکاری و اکراه و ستم و بیزاری از دین می ش�ود. ھم�انطور ک�ھ دبی است ودین قل
د م�ی نف�اق پدی� وجوامعی کھ این امور بھ صورت اکراه و اجبار القاء می گردد فسادھا و فتن�ھ ھ�ائی عظ�یم رخ م�ی دھ�د 

  آورد کھ بدترین کفرھاست.

 ومقص�ود دی�ن  . زی�را زن، اُّم دی�ن و موض�وع و ت�ر اس�ت ت�ا م�ردی ک�ھ ک�افر اس�تگیزباش�د بس�یار فتن�ھ انزنی کھ کافر 
ن ک�افر از ی�ک ز کفر زن مھلکترین کفرھاست و چون وب�ا مس�ری و تب�اه کنن�ده اس�ت . فطرت فعّال و حاضر دین است .

  صد تا مرد کافر ، برای جامعھ و سالمت عمومی مضرتر است.

  والیت مرد بر زن : ـ مسئلۀ ٢

ام�ام  . ھم�انطور ک�ھ زن ، نبی نشد زیرا ھیچ موضوعی خودش نمی تواند خب�ر آور خ�ودش باش�د و مع�ّرف خ�ودشپس 
ده مبران وع�پی�ا د را معّرفی کند . ھمانطور ک�ھ ھم�ۀھم موضوع و مقصود و روح دین است و لذا خودش نمی تواند خو
و ف�را م�ی ا ب�اھ بیع�ت داش�تھ ان�د و مردم�ان را ب�خ�ود بھ ظھور امام و انسان ھای کامل داده اند و گاه امامی را در کنار 

ین . ب�ھ ھم�(ص)محّم�د در کن�ار (ع)ی�ا عل�ی . و در کن�ار یحی�یٰ  (ع)یا عیس�یٰ  و .(ع)در کنار ابراھیم (ع)ندند . مثل اسماعیلاخو
ینی عوۀ ت و اسنبوده است کھ بھ معنای حجّ  "ولی"دلیل در عرفان اسالمی این باور وجود دارد کھ ھیچ نبی بدون یک 

  دین بوده است.

و ی فط�ری زن ب�ین معن�ا یعنی رابط�ھ بین اُمیّت (مادریّت) و امامت را نشان داده ایم . ما در آثار قبلی در ھمھ جا رابطۀ
ست و ن�ھ لبی و ذاتی او لذا امری ق است "اُم"حتّی بھ لحاظ لغت نیز از مصدر  "ایمان". زیرا  ایمان را امام و امامت و
م�ی دۀ خ�ودش نی و آموزشی و تلقینی . بھ ھمین دلیل در ق�رآن ک�ریم نی�ز آم�ده اس�ت ک�ھ ھ�یچکس ب�ھ اراذھنی و اکتساب

  قرآن . "ھیچ دلی بی اذن پروردگار نمی تواند ایمان آورد"تواند ایمان آورد و مؤمن شود 
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ری�ان فق�ط در ج م�رد "خ�ود" مرد فقط در کمال شریعت و نبّوت است کھ می تواند روی بخود نماید و خود را ببین�د زی�را
اس�ت .  ت�ب بیخ�ودیجھادھای دینی و تقواست کھ پدید می آید و یا رخ می دھد و ت�ا قب�ل از آن تمام�اً تجرب�ھ و درک مرا

ۀ دشن افکنده برو "خود"ولی برای زن کامالً روند معکوس دارد زیرا زن دارای خود ذاتی زنده و حاضر است و ھمان 
 ب�ۀرد ب�ھ مثام� درواق�عک�م فرزن�د روح�انی م�رد اس�ت و مرد برون آمده است و در حُ  مرد است کھ در بدو خلقت از سینۀ

 حراس�ت و وفط�ری والی�ت  ان معن�ا و ح�قّ م�مادر ازلی زن است و خانھ ای است کھ زن از آن برون آمده اس�ت . ای�ن ھ
زی بیع�ی و غری�طام�ری  . و این"مرد قیّوم بر زن است"کور است کھ کھ در قرآن کریم مذقیّومیّت مرد دربارۀ زن است 

امالً کالیت مرد و. وقتی شاھدیم کھ حتّی زنان روسپی کھ از ر از حقوق عرفی و قانونی می باشداست و بسیار اساسی ت
ی بیش�تر ای�ن والی�ت غری�ز خارج شده اند نی�ز ب�رای بق�ای ش�غلی خ�ود محت�اج حراس�ت و ریاس�ت م�ردان ھس�تند ب�ھ ح�قّ 

داقل ح�ارن�د و از مدرن نیز شاھدیم کھ زنان بی مرد چھ زندگی جنونی و جھنّمی داعتراف می کنیم . در ھمھ جای جھان 
 وتب�اھی ھ�ا  . ھمانطور کھ مردان منک�ر زن و ض�دّ زن و ب�ی زن ھ�م ب�ھ اش�دّ  عقل معیشتی و دنیوی ھم ساقط می شوند

و  ری�ان اس�تت�ن و ع روح است و زن بی مرد ھم زنی بی خانھ و ب�ی یند . مرد بی زن، مردی بعذاب ھا مبتال می گرد
  در معرض ھر مرض و فسادی قرار دارد.

ن�ھ و الش مذبوحابرای نب�وی س�اختن زن ت�زن بھ لحاظ وجودی ، امامیّھ است و نھ نبوی . لذا تالش ھای مرد ساالرانھ 
خی ج�دال ت�اری .تماماً مواجھ با شکست و تباھی و رسوائی بوده است و زن را من�افق نم�وده اس�ت یعن�ی ک�افری ریاک�ار 

ً  ق اس�ت و. زن یا مؤمنی مرید ِ م�رد ح� زن با شریعت نبوی دال بر این واقعیّت است کھ عین حقیقت است ک�افر  ی�ا طبع�ا
بس�یار  نین زنانیناکترین زنان ، زنان منافق ھستند کھ مجبور بھ تظاھر بھ شریعت شده اند و جوامعی کھ چاست . خطر

  دارند رنجورترین و دیوانھ ترین جوامع ھستند .

م�ی  ن تمای�ل رابیش�تری (ع)و نیز بھ مکتب امام�ت عل�ی (ع)بھ ھمین دلیل در میان مذاھب زندۀ جھان ، زنان بھ دین مسیح
م�ی  (ع)سیحرادت بھ میابند . زیرا دین مسیح علناً دین منھای شریعت است کھ در ورای شریعت قرار دارد و تماماً دین ا

ھ ک�ھ دان�یم آنچ� م�ی "زنده و رستگار و بخشوده  ش�وید . ایمان آورید تا بھ من"می فرماید:  (ع)باشد ھمانطور کھ مسیح
ک�اری  آورد ک�ھد ی اروپا را پدی�سیاه قرون وسطٰ  م شریعت مسیح رخ نمود چیزی من درآوردی بود کھ فاجعۀھا بھ نابعد

ی س�وزاند ش مدستھ دستھ در آت "زنان جادوگر"جز قتل عام مؤمنان نداشت و بھ خصوص زنان مؤمنھ را تحت عنوان 
ب�ھ  ن�ان مؤمن�ھزکھ در ھمین آمریکا در قرن ن�وزدھم یکب�ار دگ�ر ای�ن فاجع�ھ در ایال�ت ماساچوس�ت رخ داد و تع�دادی از 

  . کشتھ شدند تھمت جادوگری محاکمھ و

این بدان معنا نیس�ت ک�ھ احک�ام و حق�وق دی�ن خ�دا ش�امل ح�ال زن�ان نم�ی ش�ود بلک�ھ مج�رای اج�رای طبیع�ی ای�ن احک�ام 
نام م�ی س�ازد بھ بار می آورد و دین خدا را ب�د معکوس و کافرانھدر غیر این صورت این احکام نتایجی  ت ومتفاوت اس

کھ این خود گن�اھی عظ�یم و نابخش�ودنی ب�رای ِ م�ردان جبّ�ار در دی�ن اس�ت . و مج�رای اج�رای طبیع�ی ای�ن احک�ام ھم�ان 
نمی آید . انسان می تواند قرآن را از ب�ر بخوان�د آن ایمان قلبی است کھ با ھزار فلسفھ و حدیث و تفسیر و موعظھ پدید 

اج�رای احک�ام دی�ن  مج�رای طبیع�ی و مختاران�ھ و ص�ادقانۀ. و  ھم با چھارده روایت ولی مؤمن نباشد ھمچون ابن ملجم
کھ بی وجود امام رخ نمی دھد خاّصھ برای زنان کھ حتّی یک گام ھم در دین را ممکن نم�ی س�ازد . و ھمان ایمان است 

ب�ی ام�ام "ک�ھ  پی�امبر اس�الم ھ�م اع�الن ش�ده اس�ت شده و بھ واسطۀ ین امر از چھارده قرن پیش برای کّل بشریّت آغازا
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ھر حال مرد می تواند شریعت را در مراحل اّولیھ اش بی امام ھم آغاز و تمرین نمای�د ول�ی ای�ن ام�ر . ولی ب "کافر است
ی��ن وض��عی ازل��ی در زن اس��ت. ب��ھ بی��ان دیگ��ر زن اگ��ر کس��ی را آورد و ای ب��رای زن ن��اممکن اس��ت و فق��ط نف��اق پدی��د م��

(مردی را) بھ عنوان امام نداشتھ باشد و بھ او ایمان نداشتھ باشد نمی تواند مختارانھ و صادقانھ مشمول اجرای احکام 
و ی�ا ش�وھری ین دلیل حداقل این دین و دینداری ب�رای زن در رابط�ھ ب�ا پ�در مدینی شود االّ اینکھ منافق می شود . بھ ھ

گرن�ھ م�رد ک�افری نم�ی توان�د ب�ر نیز از این بابت و بدین معناست وقیّومیّت مرد بر زن  . والیت ومؤمن ممکن می شود 
زر و تزویر ک�ھ حاص�لی ج�ز ری�ا و ع�داوت و فس�اد ن�دارد .  چھ کافر) والیت داشتھ باشد االّ بھ زور و زنی (چھ مؤمن و

ای قدرت والیت است . این والیت یک مقام وجودی و قدرت معنوی است و نھ زیرا فقط مرد مؤمن بھ لحاظ وجودی دار
مر زنان خود قرار دارند و این کالمی و جابرانھ . و اتّفاقاً در وادی عمل مردان کافر تحت والیت و سلطھ و ا نھی امر و
ین دلی��ل در ی��ک زن��دگی م��ھ چن��د ک��ھ ک��افر باش��د . ب��ھرای اُّم و امام��ت (رھب��ری) اس��ت ھراس��ت زی��را زن فطرت��اً دا ح��قّ بر

زناشوئی کافرانھ ھمواره زن است کھ در پس پرده حکم م�ی ران�د و رئ�یس خ�انواده اس�ت . ای�ن واقع�ھ ام�روزه در ھم�ھ 
می آید آن ھم مرد مؤمن . م�ردان ومیّت مرد درجای جھان علناً دیده می شود . فقط زن مؤمن است کھ تحت والیت و قیّ 

ام�ر خ�ود گیرن�د ول�ی در عم�ل ای�ن خ�ود آنھ�ا ھس�تند ک�ھ ب�ھ دارند کھ زن خ�ود را تح�ت غیر مؤمن نیز بسیار دوست می 
و وارونگی مھمت�رین  تناقضاین  ھوسھای آنان می شوند . امر زنان خود در می آیند و بازیچۀطرزی حیرت آور تحت 

ی است کھ ذکرش رف�ت . ی زناشوئی است کھ معنایش در ھمین رازو جدالھای مالیخولیائی و بی معنانزاعھا  علّت ھمۀ
مرد در حالیکھ بھ زنش امر می کند ولی عمالً خود اوست کھ تح�ت ام�ر زن عم�ل م�ی کن�د . و ای�ن واژگ�ون س�االری ب�ھ 

  . معنای امامت ذاتی ـ غریزی موجود در وجود زن است کھ شرحش دادیم

  ـ امرار معیشت : ٣

برعھ�دۀ  ن معیش�ت اس�ت ک�ھ ب�ھ ط�ور غری�زی و عرف�یاز جملھ وظایف محوری مرد در زندگی خانوادگی مسئولیّت ت�أمی
  ند.می آید بھ صورت حقوق مدنی ھم خود نمائی می کر بھ میزانی کھ تحت احکام دین درمرد است و این ام

ش�ود و  ا خ�ارج م�یولی در تاریخ معاصر بھ میزانی کھ این احکام نادیده گرفت�ھ م�ی ش�ود و عم�الً از قلم�رو اک�راه و ری�
نجا کھ آ و تاود ردد امرار معیشت ھم بھ عنوان یک وظیفھ از لیست مسئولیّتھای مردانھ خارج می شکفر علنی تر می گ

گی انوادگی خ�آمد خودش را دارد و گوئی ازدواج و زندکتاب خود را دارد ھمانطور کھ در زن و شوھر ھر یک حساب و
الً ب�ھ انواده عم�ادی اس�ت ت�ا آنج�ا ک�ھ ی�ک خ�بق�ا و تولی�د نس�ل درآم�ده اس�ت و ق�راردادی علن�اً اقتص� فقط تحت امر ادامۀ

از طری�ق  و ل�ذا ب�ھ آس�انی آمده است و ھیچ عھد دیگ�ری وج�ود ن�داردشرکت تجاری با مسئولیّت محدود درصورت یک 
ی وئی و جنس�زناش� منفعت تری فرو می پاشد . در چنین شرکت تجاری طبعاً ھیچ عھد و غی�رترداد اقتصادی پُ یک قرار

  . این شرکت است ندارد و در تضاد با مفاد اساسنامۀ و ناموسی ھم معنائی

عن�وان امرار معیشت و کالً مس�ئولیّت ارت�زاق و نیازھ�ای م�ادّی خ�انواده فق�ط در ص�ورتی م�ی توان�د غریزت�اً و عم�الً ب�ھ 
رت آید کھ زن خانھ و متعاقب آن فرزندان ، تحت امر والیت مرد باشند . در غیر ای�ن ص�ووظیفھ ای واجب برای مرد در

قادر بھ پای بند نمودن مرد بھ این وظیفھ نمی این وظیفھ بخودی خود در نفس این رابطھ از بین می رود و ھیچ قدرتی 
ب�ھ میزان�ی ک�ھ  . پاشی خانواده و ابطال ام�ر ازدواج دائ�م در تم�دّن م�درن اس�ت. این مسئلھ خود از علل اصلی فروباشد 
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م�رد در  ر ت�اریخی والی�ت کافران�ھ و جابران�ۀدرآم�د مس�تقلّی باش�د ، عم� زن مدرن این امکان را یافت�ھ ک�ھ دارای ش�غل و
اس�ت زی�را والی�ت  ن�احقّ  حق است زیرا در ھمھ حال جبر و خاّصھ جبّاریّت دین�ی ب�رانھ بھ سر رسیده است کھ البتھ برخ

بای�د از آن  رد م�ی باش�د وم� دینی است و ذاتاً در تضاد با رابطۀ کافران�ۀ زن و مرد بر زن و خانواده ذاتاً یک امر و حقّ 
  جدا شود کھ می شود و شده است.

 ل�ی زن�ده وب�ین زن و م�ردی م�ؤمن اس�ت ک�ھ دارای د ت نامی�ده م�ی ش�ود مرب�وط ب�ھ رابط�ۀقلب�ی و محبّ� آنچھ ک�ھ رابط�ۀ
رد م�وج�دانی  ان یک وظیف�ۀمسئول ھستند و در رابطھ ای کھ چنین نیست والیت مرد بر زن و لذا امرار معیشت بھ عنو

ع�ات ن�اممکن توقّ  اوت وذاتاً منتفی و لذا با اکراه و منیّت و جبّاریّ�ت و ریاک�اری اس�ت و دری�ائی از س�وء تف�اھم و ع�د ھم
ی�ن اک�راه داده ت�ا ا و این از خیر و محسنات تمدّن مدرن می باشد کھ امکان اس�تقالل اقتص�ادی را ب�ھ زنپدید می آورد . 

م�ی ش�ود .  ل خ�انوادهن برود . ھر چند کھ این از بین رفتن مصادف با انحالعاطفی و زناشوئی جابرانھ و منافقانھ از بی
ص��ادی و حقّ��ی اس��ت ک��ھ رخ م��ی نمای��د و کس��ی را ی��ارای ممانع��ت از آن نیس��ت . بخ��ش عظیم��ی از ان��رژی اقت بھ��ر ح��ال

 خس�اراتو  سیاسی و فرھنگی جھان سّوم برای ممانعت از این امر بھ ھدر می رود و نتیجھ ای ھم ج�ز ری�ای مض�اعف
و  . "ن�ی ب�ود ح�ق آم�د و باط�ل رف�ت زی�را باط�ل رفت" عظیم اقتصادی و فرھنگی ندارد و مصداق این کالم قرآن است کھ

ً  "قح�"باطلی عظیم تر از نفاق عاطفی در زندگی خانوادگی وجود نداشتھ است . ظ�اھراً ب�ھ نظ�ر م�ی رس�د ک�ھ  ب�ی  واقع�ا
 فاده ھ�ا وعکوس است زیرا این ح�ق ف�رود آم�ده اس�ت ت�ا س�وء اس�تعاطفھ است و محبّت سرش نمی شود . ولی کامالً م

ب�دیل ب�ھ ول ت�اریخ ت...  در ط کننده ای کھ تحت عنوان عاطفھ و محبّت و خانواده وستم ھا و خیانت ھای جانکاه و تباه 
ش س�تحقاقو ا آی�ا چ�ھ کس�ی اھل�ش ھس�ت سنّت بشری شده بود باالخره پایان پذیرد و تکلیف محبّت را ھم روشن کند کھ

  را دارد .

در طی ھزاران سال مرد با اکراه و عذاب کار می کرد و لقمھ نانی را با ھزاران منّت بھ دست زن و بّچ�ھ اش م�ی داد و 
. ای�ن وض�ع م�ردان  م�ی یافتن�دبّچھ ھم برایش حقّی رعایت نمی کردند و بلکھ وجودش را در خان�ھ م�زاحم و زائ�د  زن و

ست . چنین رزقی کھ چنین مردی ب�ھ خان�ھ م�ی آورد تنھ�ا حرب�ۀ زور و س�تم و اس�تبداد غیر مؤمن در طول تاریخ بوده ا
مرد ب�ر اھ�ل خان�ھ ب�ود زی�را زن در دل چن�ین م�ردی راھ�ی نداش�ت و ل�ذا اگ�ر ھ�م م�ی خواس�ت نم�ی توانس�ت قلب�اً از وی 

و مب�دّل ب�ھ ع�ذاب م�ی  اطاعت کند و لذا چیزی جز نفاق عاطفی رخ نمی داد و حتّی رابطۀ جنسی زناش�وئی را ھ�م مخت�ل
زن ب�ھ ص��ورت ی�ک ق�انون نوش�تھ ش��ده و ناش�ده در ھم�ھ ج�ای دنی��ا  "تمک�ین جنس�ی"و  "نفق��ھ"ین دلی�ل م�نم�ود . ب�ھ ھ

در مقابل نانی کھ از دست مرد می خورد تسلیم باشد و   بایستی می "ھمچون یک سوراخ" نجا زنحکمفرما بود . در ای
امری ق�انونی و پای�دار و ب�ا رض�ایت ین قاعده در روسپی خانھ ھا بھ صورت چاره ای ھم جز این نداشت . و امروزه ھم

لب�اس والی�ت م�رد ب�ر زن ب�ھ ت�ن ک�رده باش�د ،  ک�ھکامل حکمفرماست زیرا نھ دعوی عشق وجود دارد و نھ ادّعای دینی 
نف�رت م�ی اف�زود و  و تماماً اکراه و ریا و ستم و تزوی�ر ب�ود و مس�تمراً ب�ر کین�ھ ووجودی نداشت  ھیچ ریشۀوالیتی کھ 

جائی برای محبّت باقی نمی گذاشت . و این از برکات این تمدّن تکنولوژی بود کھ این نفاق تاریخی را بر انداخت و ای�ن 
ک�ھ مجب�ور ب�ھ تعش�یق و اب�راز  "ی�ک س�وراخ"عن�وان را ھ�م بنوع وظیفۀ معیشتی کافرانھ را برای مرد نفی نم�ود و زن 

پی�دا ک�رده  ینجات داد . ھر چند بھ نظر نمی رسد کھ زن سرنوش�ت بھت�ر )خوردکھ می ئی است (بھ خاطر نانیمحبّت ریا
براب�ر اس�ت ول�ی در . و ای�ن ن�وعی اس�تثمار مض�اعف و دوباشد و بلکھ امروزه مجبور اس�ت ھ�م م�ادر باش�د و ھ�م پ�در 
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رھا شده اس�ت  )تربرای زن دوصد چندان زجر آور آور ترین نفاق برای بشر است (ووض از آن نفاق عاطفی کھ زجرع
  و ظاھر و باطن یکی گردیده است.

ی دی و تب�اھاین نفی شدگی وظیفۀ معیشتی برای مرد مدرن نیز یکی از عل�ل درج�ۀ اّول احس�اس ب�ی ھ�ویّتی و ب�ی وج�و
 اس�ت ن خ�ویشفرزن�دا مدرن است . زیرا مرد سنّتی در این وظیفھ دارای احساس خدائی بود ک�ھ گ�وئی رّزاق زن ومرد 

ان�ھ خخت و اھ�ل خود می سا ستمی را می داد و این رزق را حربۀ نفس اّمارۀھر زور و  دلیل بھ خود اجازۀ و بھ ھمین
ز خان�ھ ر بی�رون ارا بھ بردگی وا می داشت و لذا منفور و مطرود خانھ می گشت و ھمین امر زمینۀ فساد اخالقی مرد د

 است و ھم�ین مزمن در زیر پوست جامعھ حضور داشتھدر آن نظام سنّتی نیز فساد و ستم ھائی بس  بھر حالمی شد . 
  . روانی و وجدانی بروز عصر جدید است تا آن را عیان سازد ۀامر زمین

ن مدرن را جھا اند .بنابراین ھیچ انسان اھل معرفتی نمی تواند مفاسد ستم ھای جھان مدرن را بیشتر از جھان سنّتی بد
 ده ھ��ا ن��وع وھ ام��روزه علن��اً و در روس��پی خان��ھ ھ��ا ک��ا دانس��ت . آنچ��ھ بایس��تی عرص��ۀ قیام��ت ِ جھ��ان س��نّتی و س��نّت ھ��

ده ھ�ا در عشرتکده ھا و کاباره ھ�ا در سراس�ر جھ�ان م�ی گ�ذرد ھم�ان اس�ت ک�ھ در ط�ی ھ�زاره ھ�ا در زی�ر پوس�ت خ�انوا
تی ب�ا حظ�اب�رای ل آمد خود را در این نوع اماکن خ�رج م�ی کنن�د ت�ا زن�ی راغیر مؤمن درجریان بود . امروزه نیز مردان 

  .ھمان است  ـاین  این ھمان کاری است کھ در طی ھزاره ھا در اندرون خانھ ھا جریان داشت . خود ھمخوابھ کنند .

ل�ذا  وان�د باش�د زنده یعنی مؤمن نباشد در رابطھ با زن چیزی جز آلت نرینگی اش نیست و نم�ی تو یمردی کھ دارای دل
اش�د و در بپ�ائین تن�ھ اش (لگ�ن) م�ی  ) متمرک�ز درEROSی حی�اتی اش(نمی یابد. تمام انرژ "سوراخ "زن را ھم جز 
ح�ت تاب�د بلک�ھ دھ�د . و چن�ین م�ردی ن�ھ تنھ�ا نم�ی توان�د ب�ر زن�ش والی�ت یپائین تنھ اش را مخاطب ق�رار نمی زن ھم جز

اً طبع�م�ردی  والیت ذاتی زنش قرار می گیرد و در جدال و جنگی بی پای�ان ب�ا زن�ش زیس�ت م�ی کن�د و م�ی می�رد . چن�ین
ک�ھ ھمچ�ون  پ�س طبیع�ی اس�ت واجب بیابد . مرار معیشت را برای خودش یک وظیفۀقادر نیست کھ بھ لحاظ وجدانی ، ا

ت�ی را رباب ـ رعیّ ابخواھد . مدرنیزم صنعتی عمر تاریخی این نظام  "رعیّت"فرزندانش را  یک ارباب رفتار کند و زن و
ارد بلک�ھ و مرد ن�د برابری زن ربطی بھ مسئلۀ ایدئولوژی غربی و معضلۀخت . این بر افتادن از قلب خانواده ھا بر اندا

ا ت�دی�د آمدن�د ح�ال رخ نم�ودن ب�ود ، پب�ھ ص�ورت ی�ک معل�ول واقع�ھ ای ک�ھ دراین ایدئولوژیھا و شعارھا بھ طور طبیع�ی 
شدن باطن  عنای عیانفقط بھ م تلخ و دردناک باشند . تلخی و دردناکی این واقعھ و تقدیس کنندۀ این واقعۀتوجیھ کننده 

ھ ک�ت ھ�ر چن�د تاریخی ـ جھانی ـ انسانی اس�ت ک�ھ فق�ط غ�رب مس�بّب آن نیس� پس این یک واقعۀ خانواده ھا بوده است .
ی�ن االاق�ل از  اس�ت و بلک�ھ. پس فحش دادن بھ غرب از این باب�ت ام�ری ابلھان�ھ و بیھ�وده  این واقعھ از غرب آغاز شد

ی�ن دق . از اعنوان ی�ک مس�لمان م�ؤمن و ع�الم ب�ر ح�ق ِ قیام�ت و انص�اف و ص�قل بایستی از غرب ممنون بود الابابت ب
ن ل آنک�ھ ای�بابت بھ راستی غرب از منظر علمای دینی شرقی و اسالمی مورد بی مھ�ری ن�احق ق�رار گرفت�ھ اس�ت  . ح�ا

  است. یامت نامھقھم مان و قرآن حق را علمای اسالمی بیش از سایرین می باید درک می کردند زیرا اسالم دین آخرالزّ 
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  ـ مسئولیّت آینده : ۴

ت�ن در  ت�وان راز پس بھتر می مرد بھ میزانی کھ مسئول اکنونیّت زندگی زناشوئی نیست خود را مسئول آینده می داند .
زاد آب�ازار ":  ھآنچھ کھ مربوط بھ آگاھی بشر مدرن است این است ک� درک نمود . زن مدرن را بھ ازدواج ندادن مرد و

ھ�ا و زن وش ھمۀو خاماین منطق گویا  "عّزت تر و ھم کم ھزینھ تر و کم عذاب تر است !ی ھم بی منّت تر و ھم باجنس
باش��د .  پی��ر پس��رھا و پی�ر دخترھ��ای مق��یم مراک�ز تم��دّنی م��ی و ش��اغل اس�ت و در حک��م راز مگ��وی ھم�ۀمردھ�ای م��درن 

اده و م�ی لن�اً رخ دعیم این را نیز گفتیم ت�ا آنچ�ھ ک�ھ ھمانطور کھ بسیاری از رازھای مگو و آشکار بشر مدرن را گفتھ ا
بر اس�ت و خاصالً چھ  ناحق اش معلوم گردد تا اگر کسی بخواھد کاری کند الاقل بداند کھ و دھد الاقل مفھوم باشد و حقّ 

ج�ام نین�ی ب�ھ اعن�وان خبرنگ�ار واقع�ۀ قیام�ت ای�ن وظیف�ھ را نی�ز ب�ھ عن�وان وظیف�ھ ای دس�ت . م�ا باز کجاست و برای چی
ن موج�ب آج�دال ب�ا  رساندیم تا ھر خانواده ای بداند کھ مواجھ با چ�ھ واقع�ھ ای اس�ت. ای�ن واقع�ھ بای�د فھ�م گ�ردد وگرن�ھ

  ھالکت و فالکت مضاعف است .

ظ رف�ت ب�ھ لح�امی رس�د و نج�ات م�ی یاب�د . اعت�راف و معمعرفت است کھ بھ مقام اعتراف و توبھ  انسان فقط بھ واسطۀ
ز ھ برخاس�تھ ا! پس در معنای نھائی ، این رسالھ در حکم اعت�راف نام�ھ اس�ت ک� "َعَرف" است : لغت نیز از یک ریشھ

 "م�ھتوب�ھ نا" معرفت می باشد کھ می تواند اساس توبھ ای واقعی و نجاتی ممکن باشد . ب�ھ لح�اظی ای�ن کت�اب در حک�م
د و م�ی امل می شویّت نفس مردانھ را شنیز ھست ، توبھ نامۀ مرد ! منتھی توبھ ای تاریخی ـ وجودی ـ جھانی کھ تمام

وی وس�تی ب�ھ س�تواند آینده ای روشن و عارفانھ و صادقانھ و با محبّ�ت را پ�یش روی م�ردان نھ�د و یکب�ار دگ�ر دس�ت د
  زنان دراز کنند ، دست محبّت و نھ دست اسارت و اربابیّت .

 ا ب�ھ آخ�رشزی ب�ھ پ�یش بین�ی ن�دارد و ت�وقتی یک بمب اتمی در حال انفجار است و قارچش علنی گشتھ اس�ت دیگ�ر نی�ا
ش را پ�س و پ�یاز ھر حیث ھمینگونھ است و نیازی بھ پیشگوئی نیست زی�جلوی بینائی قرار دارد . وضع امروز انسان 

ب الھی ّسل بھ غضانسان یکی شده است . حال اینکھ یا انسان متوّسل بھ رحمت پروردگار شده و توبھ می کند و یا متو
  نتقام می ستاند.گشتھ و از خودش ا

یازی بھ نند و حتّی ـ کفائی کامل و بی نیازی و استقالل از یکدیگر رسیده ااستی ھم زن و ھم مرد مدرن بھ خود آری بر
 ان�ۀک روس�پی خی�نترنت�ی در ک�امپیوتر اماکن بیرونی ھم نیست . امروزه ھر تلویزیونی با ش�بکھ ھ�ای م�اھواره ای و ای

  اج نیست.وز آماده خدمت بھ صاحبش می باشد . پس مطلقاً ھیچ نیازی بھ ازدوخصوصی و دربست و جھانی شبانھ ر

کمونیستی در قلب امپریالیزم بھ وقوع پیوستھ است و این ھمان  ازدواج بھ سر آمده است . و جامعۀ گوئی عمر تاریخی
ی بی��نش فلس��فی ول��ی ک��امالً وارون��ھ .آنچ��ھ ک��ھ موج��ب ک��ور پ��یش بین��ی ای ب��ود ک��ھ در مکت��ب م��ارکس ب��ھ وق��وع پیوس��ت

واقعیّت�ی ب�ھ ای�ن عری�انی و محس�وس و ماتریالیس�تی را ندی�د ھم�ان بی�نش م�رد س�االرانۀ قلم�رو  شد ومارکس و انگلس 
خالف تص�ّور م�ارکس و انگل�س نحالل خانواده ب�را . مرکزی خانواده بود کھ جاودانھ قلمداد شد در ھستۀ ارباب ـ رعیّتی

گ�ون ھ اساس پیدایش امپریالیزم جھانی گردید . از ھمین یک نکتھ م�ی ت�وان واژنھ تنھا زمینۀ پیدایش کمونیزم نشد بلک
جوانب درک نمود زیرا این یک نکتھ سنگ زیر بنای مدنیّت است و روح�ی اس�ت ک�ھ  ساالری فلسفۀ مارکس را در ھمۀ

ا درک ک�ھ ح�ال ردر اعماق حکومت ھا و دورانھای تاریخی حضور دارد و تعیین و تکلیف می کن�د . م�ردان ب�ھ میزان�ی 
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فاضلھ می آفرینند . در اینجا بایستی حساب انگلس را از مارکس  مدینۀ بشریّت می کنند و نمی کنند روی بھ نجات آیندۀ
جدا کرد زیرا انگلس ب�ھ خ�وبی درک ک�رد ک�ھ حکوم�ت در ھ�ر دوران�ی معل�ول مس�تقیم س�اختار خ�انواده اس�ت ول�ی درک 

کھ اثری مکاش�فھ  "خانواده ، مالکیّت و دولت"مشھور  خود او نیز در کتاب نکرد کھ این بازتاب چگونھ عمل می کند .
ھ�م اعتب�ار علم�ی دارد اعت�راف س�ت ک�ھ ھن�وز انگشت شمار آثار قرن ن�وزده اروپاگرانھ و بسیار با ارزش است و جزء 

نک�رده و آن را ب�ھ  کم�ون اّولیّ�ھ را ب�ھ دورۀ پ�در س�االری و اب�زار س�ازی و طبق�اتی درک دورۀ تب�دیل جامع�ۀ می کند ک�ھ
ب�ھ  "م�ادّۀ وج�ود"عّم�ا در کت�اب پ�یش روی محقّق�ان م�ی نھ�د . ای�ن م "حلق�ۀ مفق�ودۀ داروی�ن"صورت ی�ک راز ھمچ�ون 

بح�ث  بھ تکرار آن مبحث نیست ول�ی خالص�ۀ یل مورد بحث قرار گرفتھ و پاسخی دقیق یافتھ است و در اینجا نیازیتفص
 ه و ای�ن مالکیّ�ت ع�اطفی اس�اس جامع�ۀشوھر ، احس�اس مالکیّ�ت پدی�د آورداینست کھ عدم وجود محبّت قلبی بین زن و 

گشتھ است . بنابر این طبق برھان خل�ف م�ی ت�وان ب�ھ ای�ن انسانی  طبقاتی و ھر نوع استثمار و پیدایش حکومتھای ضدّ 
حکومتھای مس�تبد انحالل شوھر تنھا راه عالج ھر نوع ستم و لذا  نتیجھ رسید کھ پیدایش رابطھ ای دوستانھ بین زن و

ه می باشد نی�ز از ب�ین م�ی لقوّ بر انسان کھ اساس امپریالیزم با گر می باشد  کھ ایده و احساس مالکیّت انسانو استثمار
رود و ل��ذا امپری��الیزم حک��ومتی ھ��م خ��ود ب��ھ خ��ود منح��ل م��ی گ��ردد و جامع��ھ ای عادالن��ھ محق��ق م��ی ش��ود . زی��را ع��دالت 

انق�الب سیاس�ی ـ اقتص�ادی . قب�ل از م�ارکس ، دانت�ھ ع�ارف ش�ھیر ایتالی�ا در  محصول محبّت است ن�ھ ق�انون و ق�درت و
رسالھ ای کھ دربارۀ دیکتاتوری نوشت بھ وضوح نشان داد کھ عدالت اجتماعی فقط در یک حکومت جھانی ممک�ن م�ی 

اس�تمرار ی�ک کفر و بی عدالتی است ھیچ ملّت و کش�وری ق�ادر ب�ھ تش�کیل و  شود و تا زمانیکھ جامعھ ای دچار جھل و
عارفان�ھ در آرم�ان اکث�ر م�ذاھب ب�زرگ از جمل�ھ مس�یحیّت و اس�الم و خاّص�ھ عدالت پایدار نیس�ت . ای�ن انترناس�یونالیزم 

ع حضور دارد کھ مصادف با ظھور  غای�ت جھ�ل و  است و این ظھور وقت�ی رخ م�ی دھ�د ک�ھ ک�ّل بش�ریّت ب�ھ "ناجی"تشیّ
 بھ نظر ما بشریّت م�درن ب�ر آس�تانۀ بیداری و توبھ ای کامل نائل آید. عذابی عظیم و جھانی بھ ستم رسیده و بھ واسطۀ

چنین وضعی قرار دارد ولی تا معرفتی کافی بر چنین وضعی پدید نیاید ھیچ حدّی از خط�ر و ش�رر و ع�ذاب و تب�اھی ھ�م 
زمین�ۀ رش�د جھانی می ش�ود و  مرج ھائی خود بھ خود نجات بخش نخواھد بود و حداکثر منجر بھ شورش ھا و ھرج و

جدّی ت�ر و نزدیکت�ر ش�ود زمین�ۀ  ھایدگر معتقد بود ھر چھ کھ خطرم جھانی است ھمانطور کھ شاھدش ھستیم . تروریس
ھم فراھم تر می آید ولی این تعبیری بس جبری و نامعقول و خالف واقع است . دوزخ ھرگ�ز ب�ھ خ�ودی  "ناجی"ظھور 

وزاننده باشد پوست انس�ان ھ�م کلف�ت ت�ر م�ی گ�ردد و مخ�دّرات و خود تبدیل بھ بھشت نمی شود ھر قدر ھم کھ آتشش س
داروھای روان گردان موجب مرگ تدریجی بشر شده تا آنجا کھ اصالً نھ سوزش�ی و ن�ھ خط�ری را احس�اس م�ی کن�د ک�ھ 

  بشر امروز محتاج انقالبی عرفانی است و توبھ ای کامل . بخواھد نجات یابد و یا طالب نجات شود .

 تی دس�ت ازلم�ا و مص�لحین بایس�تا این ح�د محت�اج معرف�ت نب�وده اس�ت ک�ھ ام�روزه اس�ت. محقّق�ان و ع شاید بشر ھرگز
ود را خ� ص�د س�الۀ وھای آرمانی بردارند و برنامھ ھای پ�نج س�الھ و ده س�الھ  "چھ باید کرد"مدینھ ھای فاضلھ و  ارائۀ

ت آگ�اه جری�ان اس� آنچ�ھ ک�ھ ھس�ت و در ا ب�ر ح�قّ تعطیل کنند و کمر ھّمت بھ بیداری و خود ـ آئ�ی م�ردم ببندن�د و آن�ان ر
   .(ع)علی "دوزخ ھمان بی معرفتی است" نمایند . اینست نجات و نجاتی جز این نیست .
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  ـ عرفان : ۵

اریخ ن و ض�دّ ت�ضدّ عل�م ت�ری این رسالھ ، مؤلف را مرتجع ترین و ضدّ بشرترین و ضدّ تمدن ترین و بی شک با مطالعۀ
ای�د ھ ای می فرمدر خطب (ع)بی ادب ترین ! علی شاید ضدّ مذھب ترین نیز و ای دیگر می یابید وترین و بسیاری ترین ھ

ن ب�رای ھ ای�ن س�خگ�وئی ک� "بندید و بھ سوی خ�دا بگریزی�د ...ھشدار کھ رشتھ ھای بقای دنیا پاره شد ... کولھ بار بر"
بی�ان ھ�ر  بھ�ر ح�الل ت�اریخ بش�ر اس�ت . دگ�ر معج�زات ک�الم م�رد کام�از چھارده قرن بع�دش گفت�ھ ش�ده اس�ت و ای�ن نی�ز 

اب�داعش  ع)(حقایق را بھ چالش م�ی گی�رد مس�تلزم پوش�یدن جوش�ن کبی�ری اس�ت ک�ھ عل�ی تی کھ ھمۀحقیقتی آن ھم حقیق
  نمود .

م�ا  البھ�ر ح�. "دبر ب: وای کھ جھان را آعره می زد کھمورچھ ای در استکان آبی افتاده بود و ن"یکی نیز می گفت کھ 
ن و دد ولی جھ�اآن ترین ھا نصیب ما گر و بسیار خوشحال خواھیم بود کھ ھمۀمورچھ نعره ای زده ایم  نیز ھمچون آن

  . جھانیان در جای امنی باشند و آب فقط ما را ببرد و کسی نم بر ندارد

آن ھم ب�ھ  کھ بھ نثرعرفانی کردن جھان آن ھم نھ بھ نظم و استعاره و مثال کھ ھزار جای تفسیر و انکار داشتھ باشد بل
دس�ت  زبان حال و آن ھ�م ب�ھ زب�ان پوس�ت و گوش�ت و اس�تخوان و خ�ون، ی�ک س�نّت ع�ین القض�اتی اس�ت و خ�ود را ب�ھ

  . نمی سوزاند "نیست"ولی آتش آنکس را کھ  خویش شمع آجین نمودن .

ده وارد ش�ان بھ نظر ما عرفان منظ�وم و ش�اعرانھ ، دیگ�ر از عرفانیّ�ت خ�ارج اس�ت و بلک�ھ ب�ھ قلم�رو عرف�ان ض�دّ عرف�
ت�ن و ح�ال  پ�یش روی م�ی نھ�یم ک�ھ ب�ھ زب�ان جن�ون و نف�اق اس�ت . م�ا عرف�ان منث�ور را است و تماماً در خدمت جھل و

  . ی باشیمالیق ھندۀدکرد و امیدواریم ادامھ  راھی است کھ دکتر شریعتی آغاز وید آن ھم اُّمی . این ھمان ادامۀسخن گ

و  درن ن�اممکنم�قی کھ پیش روی م�ی نھ�یم ب�ھ کلّ�ی زن�دگی را ب�رای انس�ان مطل وبھ ما گفتھ می شود کھ با ناب گرائی 
ن کافر ھد کھ ھمامأیوسانھ می سازیم . یکی نیز می گفت انسان اگر بخواھد دین را از روی قرآن درک کند ترجیح می د

  . باشد زیرا غیر ممکن می شود

نھ ھ��ا و ر و روش��نفکری و عل�م و خ��رد و رس�اول�ی س�ئوال م��ا اینس�ت ک��ھ آی�ا منظ�ور از ای��ن ھم�ھ ھی��اھو و غوغ�ای فک�
ھ را ا آخ�ر واقع�ت�خود ـ فریبی یا فھم واقعیّت ؟ اگر قرار است بفھمیم پس بھتر اس�ت ک�ھ  آموزش ھا بھ راستی چیست ؟

ھ م�ی ک�را بگی�رد  رھا نکنیم و زحم�ات خ�ود را ھ�در ن�دھیم . انس�ان بای�د تص�میم خ�ودفھم کنیم و فھم خود را نیمھ کاره 
م برت�ر اس�اس فھ� ادّعاھ�ا ب�ر مدار علم و فھم قرار گرفت�ھ و ھم�ۀ ھمد یا نھ . آن ھم در عصری کھ ھمھ چیز برخواھد بف

ر روز اقت�داھ�ر عمل�ی را م�ی دھ�د . ام� دارد و برھمین اساس بھ خود اج�ازۀ رقم می خورد و ھر کس دعوی فھم برتری
ن س�ت . پ�س ای�ا، عالمان�ھ و خ�رد مندان�ھ گردی�ده گرائی لباس علم و خرد بر تن کرده و توجی�ھ م�ی ش�ود و ھ�ر جن�ایتی 

  حق ، معرفت نھائی بدست آورد و تکلیف انسان مدرن را روشن کند . حق ِ معرفت است تا بر

و ل�ذا ع�داوت ھ�ا ب�ر  ھر سخن حقی بھ این دلیل تلخ است کھ بسیاری از دروغھای مزمن و باور شده را باطل می سازد
ایس�تی تکلی�ف خ�ود را ب�ا معرف�ت و راس�تی روش�ن کن�د . ای�ن ام�ر، اھ�ل معرف�ت را می انگی�زد . پ�س اھ�ل معرف�ت نی�ز ب
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ب��ین ب��ودن ی��ا نب��ودن م��ی کن��د : راس��تگو ب��ودن و ی��ا دروغگ��و ب��ودن . راس��تگو ب��ودن موج��ب انتخ��اب مواج��ھ ب��ا انتخ��اب 
فھمی�دن  و ح�قّ  معرف�ت . یعنی آنک�ھ ح�قّ  کسی کھ نبودن ِ خویش را برگزید می تواند راستگو باشد می شود . "نبودن"

فھ�م را ادا کن�د و ب�ر راس�تی زیس�ت  را برگزید ، مجبور است کھ پا بر تمام حیات و ھستی دنیوی خود نھد تا بتواند ح�قّ 
کند . این زیس�تن ھمان�ا زیس�تن بالوقف�ھ ب�ا م�رگ و نیس�تی اس�ت چ�را ک�ھ مردم�ان را ب�ا راس�تی س�ر س�ازگاری نیس�ت و 

ا خ�ود در ھم�ھ ج�ا حم�ل کن�د . اس�طورۀ خواھد راست باشد باید صلیب خود را ب�راستی را ضدّ زندگی می یابد. آنکھ می 
 "ش�ھید زن�ده"انسان اھل فھم و راستی است . اھل راستی و فھم حقیقی ، معنای واقعی  مسیح بر صلیب ھمان اسطورۀ

ق�رار  "ش�اھد"ام کسی کھ می خواھد بفھمد و خود را نفریبد و دیگران را ھم بازی ندھد ش�ھید اس�ت زی�را در مق� است .
  می گیرد .

، رزخ�یفس�یری و بسر بستھ و معانی ت برای بیان حقایق ، بازی کردن با شعر و استعاره و مثال و حکایات و واژه ھای
ل�ی کس�ی وآنک�ھ نفھمی�د احم�ق اس�ت  "برش�ت"ق�ول . بیک خود ـ فریبی و مردم ـ فریبی مضاعف و نابخشودنی تر است

مثیل�ی ز عرف�ان ت. بھ نظر ما امروزه خطر و شرر و فریب و شیطنتی برتر اتکار استھمد و تجاھل می کند جنایکھ می ف
ھت�ر اس�ت ن�د و ی�ا بو شاعرانھ و بھ اصطالح ھنرمندانھ وجود ندارد . آنکھ می فھمد یا باید حرفش را ب�ھ زب�ان س�اده بز

  ند.آن توبھ ک ست کھ باید ازبازی با عرفان و عرفان بازی آخرین و مھلکترین بازی مردانھ ا کامالً خموش باشد .

ی�ف رف ت�ر و لطآیا انسانی عا ؟رف می شود اھل شعر و مثال می شود؟ آیا این بھ خاطر لطافت طبع استچرا ھر کھ عا
ب�ود ؟ البت�ھ نش�اعر  (ع)م�ی زنن�د . پ�س چ�را عل�ی (ع)الاقل بر حسب ظاھر اکثر عرف�ا دم از عل�ی ؟بوده است(ع) تر از علی

ع��ارف  از فالس�فۀص��درا و بس�یاری دیگ�ر . اب�ن عرب�ی و مالّ فق��ط ب�ھ نظ�م س�خن گف��تن نیس�تش�اعری  منظ�ور از ش�عر و
ھ لی�ل اینگون�دب�ھ دو تمثیل�ی و اس�طوره ای . ب�ھ نظ�ر م�ا این�ان  ار وو، یعن�ی رم�زمشرب بھ نثر نوشتند ول�ی ش�عر گون�ھ

ی�ز ندن�د . و کس�ب ک�رده بو عدم یقین عینی درب�ارۀ معرفت�ی ک�ھ ی مصلحت جان و نان و نام و دیگری: یکسخن گفتھ اند
ای ھ�ش ش�دن ارزش معلول یکدیگرند زیرا از جملھ نش�انھ ھ�ای یق�ین ھمان�ا ب�ی ارز این دو علّت و گاه بھ ھر دو دلیل .

 وادی ھ�م م�یچرا زبان این�ان را ھ�ر ب�ی س� دنیوی در نفس عارف است . چرا پیامبران و حکیمان بزرگ شاعر نشدند ؟
افس�انھ  ل و مجع�ول وعنای معروف شدن است یعنی مفھوم و محسوس شدن و نھ مجھ�وعارف شدن دقیقاً بھ م فھمید ؟

س�وس داش�تھ اگر عرفان بھ معنای دیدن حقیقت در عین واقعیّت اس�ت پ�س بایس�تی بی�انی واقع�ی و مح .و اسطوره شدن
ینھ�ا ا زی نیس�ت .رداش�عار و خیالب�افی و ھن�ر پ�روتی و ملکوتی . عرفان امامیھ ، فلس�فھ و ش�عر و پباشد نھ تخیّلی و ھ

اھلیّ�ت اش�راف در جھ�ت اف�زایش ع�یش و رون�ق عش�رتکده ھ�ا . اینھ�ا زرق و ب�رق ج کاالھائی است برای مصرف طبقۀ
از  وی اس�ت ک�ھاست تا فساد را تقدیس نماید . عرفان علوی اینھا نیست . اینھ�ا ش�عبات عرف�ان ام�وی و عبّاس�ی و ص�ف

س�فھ ھن�ر و فل ور وعاص یکی از بانیان این عرفان است . ما مخالف شعر شراب و افیون جدائی ناپذیر می باشد کھ عم
ق عظ�یم رک و نف�اای�ن ش� نی مشّخص و متم�ایز کن�یم و پرون�دۀنیستیم منتھی بایستی مرز بین عرفان را از این امور تفنّ 

آن را  یم و خط�رکن� را کھ امروزه رونقی جھانی یافتھ و ک�انون تولی�د اش�دّ تب�اھی و تبھکاریھ�ای م�درن ش�ده ب�از خ�وانی
  دریابیم و از این بازی بھ غایت مھلک دست بکشیم. 

اھل کتاب (سواد) است. بھ ھم�ین دلی�ل ای�ن جماع�ت ت�ا ای�ن ح�د مک�رراً در  اصوالً پیچیده گوئی از ویژگیھای جھل و کفر
م��ردم س��خت و  ق��رآن م��ورد س��رزنش خداون��د ق��رار گرفت��ھ ان��د و در رأس کس��انی قلم��داد ش��ده ان��د ک��ھ دی��ن خ��دا را ب��رای
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د و راه خدا را سدّ می کنند و مردم را بھ پرستش خودشان می خوانند . بھ نظ�ر م�ی رس�د ک�ھ ای�ن نناممکن جلوه می دھ
ادبیّ�ات و فرھن�گ ای�ن  عرفان ضدّ عرفان آخرین پناھگاه مرد مدرن برای فرار از روی�اروئی ب�ا خویش�تن اس�ت . ھن�ر و

و ای�ن  داردمردان ن ن پناھگاه متوّسل است و کاری جز تقدیس جنون و جنایتِ دھھ ھای اخیر در سراسر جھان تماماً بدی
لب�یس ابل�یس اس�ت ، باط�ل را لب�اس ح�ق پوش�انیدن ! جھ�نّم را بھش�ت جل�وه دادن ! جن�ون را ھمان ت بھ قول شیخ بھائی

را پنھ�ان و بلک�ھ عل�م و ھن�ر و عرف�ان قّالب�ی م�ردان بس�یج ش�ده ت�ا ابط�ال م�رد در جھ�ان بی�رون  ! ک�لّ  س�اختناسطوره 
ب�ی و منافقان�ھ آخ�رین و لطی�ف ت�رین رف�ان قالّ ای�ن ع . متافیزیکی و حق جلوه دھد و مرد را تبرئ�ھ و بلک�ھ مفتخ�ر س�ازد

روت و پ�ب�االخره در ع�الم ھ تو عشق م�را درک و ب�اور نک�ردی و" توجیھ شکست مرد در قبال زن است بدین معنا کھ :
بھ ھمین دلیل ھمواره زن غریزت�اً غای�ت انک�ار  "من است و مرا باور دارد ... متافیزیک معشوقی کشف نموده ام کھ با 

و عداوت خود را با این عرفان و حربھ و دروغ مردانھ ، بروز م�ی دھ�د ک�ھ ام�روزه در ھم�ھ ج�ا ش�اھدش ھس�تیم . ای�ن 
ذا ذاتاً ضدّ زن اس�ت مرد برعلیھ زن و توجیھ انکار زن و شکست در قبال زن است و ل رین حربۀعرفان گرائی کاذب آخ

. و حیرت و رسوائی از اینجاست کھ این مرد چگونھ موفق ب�ھ کش�ف ی�ار رده از اشدّ ضدیّت با زن می باشدو سر بر آو
غیبی و متافیزیکی گش�تھ اس�ت در ح�الی ک�ھ نس�بت ب�ھ زن�ش در غای�ت جھال�ت و حیران�ی ب�ھ س�ر م�ی ب�رد ک�ھ موج�ودی 

ل�ی میپن�دارد ک�ھ خ�دا را در حیرتم از کسی کھ خ�ود را نش�ناختھ و"می افتیم کھ  (ع)در اینجا بھ یاد کالم علی .زمینی است
  "می شناسد.

ش و دروی�طالح بھ تجربھ نیز ھمھ جا می بینیم ک�ھ آن مردان�ی ک�ھ ش�دیدتر گ�رایش عرف�انی از ای�ن ن�وع دارن�د و ب�ھ اص�
ف�اھم و کمت�رین ت ناش�وئی را دارن�د وشاعر وعاشقند و کوس انالحق می زنند مالیخولیائی ترین و جھنّمی ترین زندگی ز

 ھ درک عظم�تمظھر حماق�ت م�ی دانن�د ک�ھ ق�ادر ب� ورابطھ ای با ھمسر خود ندارند و در باطن خود زن را عین شیطان 
را  ارد ک�ھ اوشوھرش نیست . و جالب اینکھ این مردی کھ خود را مظھر عقل و علم و معرفت می داند از زنش توق�ع د

ن تھ�ی ب�ودن . از ھمین ج�ا م�ی ت�وان حماق�ت م�رد را ش�اھد ب�ود و می�ا کھ زنش را درک نمایددرک کند و نھ از خودش 
ً  ادّعاھایش را . و این حقیقت کھ زن غریزتاً مرد را درک می کند ولی قیق�ت را حد ت�ا ای�ن بھ صالح خود نم�ی دان� عموما

 زن را نم�ی م�رد اس�ت ک�ھ ب�ھ راس�تیبا مردش در میان نھد و تجاھل می کند ک�ھ ھم�ان منش�أ مک�ر زنان�ھ اس�ت . و ای�ن 
اھ�ای اس�ات و ادّعباشد ھرگز چنین احس . و مردی کھ اھل خودشناسی (عرفان) فھمد االّ بھ میزانی کھ خود را می فھمد

ی�ن عرف�ان اچ�ھ ح�دّی  دروغین ندارد و از آن عرفان قّالبی ھم بی نیاز است و با زن عداوتی ندارد . پس می بینیم کھ تا
  و محصول خود ـ نشناسی مرد است .اھیّتاً ضدّ خود شناسی قّالبی رایج م

ب�ھ  بیم ک�ھ ربط�ینامیده م�ی ش�ود در م�ی ی�ا "رھبانیّت"تاریخی مقولھ ای را کھ از این نکات بھ وضوح منشأ نفسانی و 
ت�اً ض�دّ دی�ن و اقاً ماھیّ دین و خدا پرستی و زھد نداشتھ بلکھ سر برآورده از کبر مالیخولیائی مرد در قبال زن است و اتّف

  . جامدفاق می انمعرفت است . بھ ھمین دلیل قرآن کریم ھم رھبانیّت را یک دین من در آوردی خوانده کھ بھ فسق و ن

این یک واقعیّت تلخ و مضحک است کھ ھر مردی ک�ھ از زن�ش قھ�ر م�ی کن�د و ب�ا وی ب�ھ ب�ن بس�ت ع�اطفی و جنس�ی و 
کوس انالحق می زن�د و بس�اط ارش�اد خالی�ق م�ی گس�ترد و دع�وی  فکری می رسد بھ ناگاه درویش و عارف می شود و

ارتباط با عالم غیب می کند و جن می گیرد و روح احضار می کند و مالئ�ک م�ی فروش�د و کش�ف و کرام�ات م�ی یاب�د و 
امروزه در شھر و روستا از شرق تا غ�رب جھ�ان در ھ�ر گ�ذری مواج�ھ   خالصھ معجزه گر می شود و ناجی بشریّت !؟
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بن�د تنب�ان خویش�ند و ھن�وز گ�امی  کالم جملگی اسیر و بیمار و دیوانۀھستیم کھ در یک  "عارفان بزرگ"کی از این با ی
جھان م�درن اس�ت ک�ھ بھ سوی باالتنھ بر نداشتھ اند و از معرفت و محبّت کامالً بیگانھ اند . این از مھمترین پدیده ھای 

جن�ون  این عرفان در یک کالم چیزی جز واکنش در قبال زجر و . براستی جای تحقیق و حیرت و عبرت عظیم می باشد
. این عرفان پائین تن�ھ اس�ت ک�ھ ناک�امی جنس�ی را تق�دیس م�ی کن�د و زن را ب�ھ ع�الم غی�ب و آس�مان ھف�تم  جنسی نیست

واقع�ھ فرافکنی می کن�د و در آنج�ا م�ی پرس�تد و او را خ�ود خ�دا م�ی یاب�د : خ�دائی م�ادّه، م�ادّه خ�دا . ب�ھ ھرح�ال در ای�ن 
  . مالیخولیائی نیز حقیقت بھ زبان دیگری کھ اتّفاقاً ابطال زبان این نوع عرفان است، سخن می گوید

ھ حاص�ل ح�ق : عرف�انی ک�عرف�ان ب�ر ح�ق و عرف�ان ض�دّ  عرفان دو نوع است ، ھمچون ھمھ چیزھای انسان در جھان :
وست : اجنس مخالف و تکذیب حق  ربارۀاوست و عرفانی کھ حاصل جھل د جنس مخالف و تصدیق حقّ  معرفت دربارۀ

ّالب�ی ی�ن عرف�ان ق، مثل ایمان و تظاھر بھ ایمان (نفاق) . اعرفان و ضدّ عرفان ! درست مثل مذھب و مذھب ضدّ مذھب 
ای رین نف�اق ھ�ھمان تظاھر بھ عرفان و عرفان منافقانھ است و لذا لطی�ف ت�رین ن�وع نف�اق اس�ت و خطرن�اکت درواقعھم 

  . بشری

ن اس�ت زتمام�اً مواج�ھ ب�ا  (ذات) "خود"ر چیزی جز خودشناسی نیست پس واضح است کھ مرد در جستجوی عرفان اگ
ھ م�ی رس�د و ن� عرف�ان ب�ھ تص�دیق زنو لذا ای�ن  خود در زن . خود شناسی عیناً زن شناسی است و دیدن حقّ  و لذا این

ازاری ک�ھ ای�ج در ب�. عرف�ان ریّ�ت ق�دیم و جدی�دسد و نھ بھ رھبانرن . این عرفان بھ دوستی با زن میبھ انکار و تکفیر ز
ن رھبانیّت ق است. این عرفان نوعی نفاق اندر نفا، خود از نفاق است و ایشاھدیم یک رھبانیّت منافقانھ است. رھبانیّت

  کاب�ارهرا اکث�راً  . دکانھای درویشی این دوران اکثراً نمایش آش�کار ای�ن ن�وع عرف�ان اس�ت ک�ھ خانق�اه ھ�اکاباره ای است
ش�بکھ  ھ ب�رای خ�ودکپدید آمده است ھای عرفانی می یابیم . این نوع کاباره ھای عرفانی حتّی در مذاھب جدید ھندو ھم 

ری ھ ب�ھ رھب�یم ک�ھای جھانی تلویزیونی ھم دارند ھمچنین شاھد ظھور این نوع عرفانھ�ا از بط�ن مس�یحیّت ھ�م م�ی باش�
ز نس�ی یک�ی اججنس گرائی و انواع انحرافات و جنونھای  ھمنقی جھانی یافتھ است . و کالً جنس گرا روکشیش ھای ھم

از جنب�ھ  ، عرفانی کھ محصول انکار و لعن جنس مخالف اس�ت . بخش�ی ویژگیھای محوری این عرفان ضدّ عرفان است
وس�وم ب�ھ مھای ایدئولوژیکی این عرفان در غرب کھ بھ شرق و جھان اسالم ھم رسیده است ھم�ان فلس�فھ ھ�ای م�درن 

چ�ھ را اس�ت و نی تبلی�غ نم�وده ک�ّل ادبی�ات و س�ینمای م�درن را عرص�ۀگزیستانسیالیزم و روانکاویھا می باشد ک�ھ انواع ا
س فلسفھ زن لبا رۀرین تھمت ھا و فحاشی ھا را درباپیامبر خود می داند یعنی کسی را کھ از دست زن دیوانھ شد و بدت

  و روانشناسی پوشانید.

اص�الت وج�ود اس�ت و خ�ط بط�الن ب�ر ماھیّ�ت (ص�فات) م�ی کش�د و در  ھم�ان فلس�فۀ قعدروااگزیستانسیالیزم اروپائی کھ 
ی . ای�ن فلس�فھ ک�ھ بھ نیھیلی�زم انجامی�د یعن�ی ب�ھ نیس�تی پرس�تـ ھستی فی نفسھ) می باشد (وجود محض  جستجوی ذات

د س�االر و ض�دّ زن ایده آلیستی و انک�ار اخ�الق دین�ی اس�ت در ذات�ش اندیش�ھ ای م�ر غایت ھمان فلسفۀ یونانی و اندیشۀ
م�رد ش�د و ل�ذا ب�ر خ�الف  است ولذا این اندیش�ھ ب�یش از ھ�ر اندیش�ھ دیگ�ری در غ�رب معتق�د ب�ھ آزادی و براب�ری زن و

ی گش�ت و نی�ز ، عم�الً بزرگت�رین توجی�ھ گ�ر نظ�ام ب�ورژوائیزم و اس�تعمارادّعای عدالت جوئی و مبارزه با ستم و امپریال
گرائ�ی . ای�ن فلس�فھ ب�ی ریش�ھ ب�ودن ص�فات مردان�ھ را درک ک�رد ول�ی زن را ب�ھ فلسفی ھمجنس  بزرگترین توجیھ کنندۀ

. مشھورترین سخنگوی اگزیستانسیالیزم اروپا ھمان سارتر است کھ خود تا بھ آخر ھ�م  عنوان مظھر ذات ، درک نکرد
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را در ش�أن و ت�وان شتی با زن یعنی عھد و ھم سرنو . دیازدواج نکرد و گوئی ازدواج را مخالف آزادی و برابری می د
خود نیافت و لذا نھ تنھا ب�ھ ھس�تی ف�ی نفس�ھ (ذات ـ خ�ود) نرس�ید بلک�ھ ماھیّ�ت فط�ری بش�ر را ک�ھ دارای اخ�الق  فلسفۀ

فطری است نفی نمود و پوچ گشت و عمالً پیامبر ھیپی گری غرب شد کھ نوعی درویشی گری م�درن اس�ت و ج�ز م�وادّ 
ی ندارد و در خدمت فریب و ستم است و ازدواج را در شأن مرِد خردمند نم�ی لیگری ، اخالقامخدّر و فساد جنسی و الاب

  یابد.

ن را ن�ھ زاف�ت زی�را اگزیستانسیالیزم بھ لحاظ اندیشھ دارای گوھره ای عرفانی است ولی این گوھره ھرگز مجال تجلّی نی
                                       . نگذاشت ھائی بی محتوا چیزی بر جای. لذا در نطفھ عقیم شد و جز شعاردرک کرد و نھ تصدیق 

انھ ماھیّت لکھ مفتخربھ نظر می آید کھ از کّل توجیھات رایج در این عرفان قالّبی یک حقیقت است کھ با صدای بلند و ب
ی اس�ت ک�ھ م�ب�ھ معن�ای اص�الت نفھ "مکت�ب اص�الت حماق�ت "این عرفان و حامیان و داعیانش را معّرفی م�ی کن�د و آن 

ین عرف�ان د و لذا اعلناً عرفان را عین جنون پرستی قلمداد می کند منتھی جنونی کھ خود را مظھر کمال عقل ھم می دان
اعت��راف  و در اینجاس��ت ک��ھ م��ی ت��وان ای��ننظ��راً ھم��ان جن��ون پرس��تی اس��ت یعن��ی حماق��ت پرس��تی در خویش��تن!  عم��الً و

ھ�ائی ھ�م ع�ین ح�ال ک�ھ از زن رد شناس�ی و درک زن ن�دارد و در وارونھ را ع�ین رس�وائی م�ردی یاف�ت ک�ھ می�ل ب�ھ خ�و
را اخت�راع  "خ�دا" د و ب�ھ پش�ت آس�مان م�ی افکن�د و ای�دۀش�ویّ�ت جھ�ان منک�ر میواقع درھم�انطور ک�ھ خداون�د را  .ندارد
د و ومنک�ر م�ی ش� ، وجود واقعی زن و زن واقع�ی راآورد کند و بر اساس آن فلسفھ ھا و آئین ھای منافقانھ پدید میمی

ک�املی آن تی�ار عرف�انی غای�ت  خیالی می شود و در وصفش ش�عر م�ی س�راید . ای�ن عرف�ان و مجبور بھ اختراع یک یار
 عیّ�ت جھ�ان. این عرفان و م�ذھب ک�ھ اف�راط و تفریط�ی حاص�ل از انک�ار حقیق�ت در ع�ین واقمذھب و خدای آسمانی است

الّج و ع�ین محاکم�ھ و اع�دام ح� ۀدرواقع�ب�وده اس�ت . است ھمواره دشمن ھمھ جائی عرف�ان و دی�ن حقیق�ی و واق�ع گ�را 
ھ م�ی ک�صوص وقتی خبھ  ة شاھد اتّحاد آشکار این مذھب و عرفان قالّبی ھستیم : اتّحاد نفاق شاعرانھ و فقھی !؟القضا

ی ی رس�الھ ابینیم آن قاضی ای کھ عین القضاة را محاکمھ و محکوم بھ مرگ نمود یک فقی�ھ ش�اعر مش�رب ب�ود ک�ھ حتّ�
ور منص� حاکم�ۀم! در حاد این دو نف�اق ب�ودنوشتھ بود . این قاضی گوئی خود اسوۀ اتّ  "عشق"ارفانھ (؟) در باب بس ع
ا رھیّ�ت خ�ود ان قالّب�ی دس�ت در دس�ت یک�دیگر وی را سنگس�ار نمودن�د و مادی�دیم ک�ھ فقھ�ای من�افق و ص�وفی نی�ز حالّج

آش�کار  ر پنھان ودیقت منافقانھ ھمواره در طول تاریخ وقت را ستودند . این شریعت و طر آشکار ساختھ و عمالً خلیفۀ
ت انیده اس�ظھور رس ست و اشدّ شقاوت و ظلم را بھ عرصۀدر خدمت سالطین جور بوده و گاه خود بھ سلطنت رسیده ا

  . مثل صفویان

ھ ب�ھ م�رد اس�ت ک� شدۀ این ش�ریعت و طریق�ت منافقان�ۀ صفویان و مخصوصاً شاه عبّاس بزرگ عریان ترین اسوۀ رسوا
انتق�ام م�ی گی�رد و فرزن�دانش را ب�ھ  جھ�یاز زن ب�ھ ش�دید ت�رین وھمان شدّت کھ اسیر زن و زن باره و زن ـ ذلیل است 

اھد انتق�ام شقی ترین وجھی بھ قتل می رساند . ھمانطور کھ شاھد این رفتار صوفیان دستگاه صفوی بوده ای�م و نی�ز ش�
ھوسرانی خود کرده  ی فراماسونی کشور بزرگی را بازیچۀشکیالتزنان حرمسرای این دستگاه کھ بھ صورت ت پس پردۀ

ار گذاش�تند بودند و باالخره ساقط ساختند و تحویل سیاستھای استعماری دادند و تنھا چی�زی ک�ھ ب�رای ای�ن ملّ�ت ب�ھ یادگ�
 ھ�ا ارثی�ۀک�رده ب�ود . ای�ن واف�ور تن انگلستان برای ش�اه عبّ�اس ب�ھ ط�ور سفارش�ی س�اختھ و ھدی�ھ وافوری بود کھ ملکۀ

می خواند مخالف�ان عقی�دتی خ�ود را  "سگ آستان علی"عرفانیِ  صوفیانی بود کھ بھ سلطنت رسیدند . کسی کھ خود را 
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خ�ورده  صوفی منش دریده وبھ سبک امپراطوران روم باستان در قفس می انداخت تا زنده زنده بھ دست گالدیاتورھای 
رده می شدند و چند روز قب�ل از اج�رای ای�ن ت�أتر آدمخ�وری در گرس�نگی شوند . پھلوانانی کھ از ازبکستان بھ ایران آو

آدمخ�وار ک�ھ در ع�ین ح�ال ش�بانھ  نگھ داشتھ می شدند تا بتوانند شکار خود را بدّرن�د . ای�ن ص�وفیان عاش�ق و ش�اعر و
اتّحاد عرفان و روز جانماز آب می کشیدند و نماز شب می خواندند و بی استخاره کاری نمی کردند نیز اسوۀ دیگری از 

  مذھب نفاق بودند .

 اس�ونری درعرفانی کھ بھ ظاھر عاشق و خاکسار است و در خفا در سودای جھانخواری و حکومت جھ�انی. پدی�دۀ فرام
ا و ھ�ا و فتن�ھ غرب نیز یکی از نمادھای این عرفان بھ سبک اروپائی می باشد کھ در طی چند سده در جھان چھ فس�ادھ

م�ذاھب و  ۀنی و عشق و حقوق بشر و مساوات ھمحدت جھاو ومھ جا شعار برابری و برادری دسیسھ ھا آفرید و در ھ
ک�ل بش�ر  عش�ق نج�ات نژادھا و جنس ھا را می داد و از اشرافیّت در حال انقراض اروپا سر بر آورده بود و بھ ناگاه بھ

ای و انجم�ن ھ� ی ب�ھ ھمک�اری رس�یدهو در تاریخ معاصر ایران ھم دیدیم کھ ب�ا برخ�ی از سلس�لھ ھ�ای درویش�افتاده بود 
فظ ھ�م بھ�ره الن�ا و ح�ابرادری بھ راه انداختھ بود . حتّی شاھد بودیم کھ در آثار تبلیغی خ�ود از اش�عار عارف�انی چ�ون مو

  . می جستند

ھ دوس�تی ب� وج�ودی اش را درک و تص�دیق کن�د و ب�ا وی  ِح�قّ  مرد فقط در وادی معرفت نفس است کھ م�ی توان�د زن و
ر گی�رد آن�ان ق�را ن نیز فقط مردان عارف را می تواند دوست بدارد و بھ آنان دل بسپارد و تحت والیت وجودیبرسد . ز

اتی کھ وجود ذ بازی نیست . با کسی و با آنان مکر نکند و صادق باشد . رابطۀ زن با یک مرد احمق چیزی جز مکر و
طب�ق  داون�د نی�زل�ھ ای ج�ز ای�ن م�ی ت�وان نم�ود . خ�ود خندارد و ادّعای وجود می کند و بھ راه معرفت نیست ، چ�ھ معام

ت ھمچ��ون ! از احم��ق ی��ا بای��د گریخ��ب��ا ای��ن ن��وع م��ردان، مک�ر م��ی کن��د. مک��ر تنھ��ا ع��الج حماق�ت اس��تدر ق��رآن کالم�ش 
اه ای�ن ر. و تنھ�ا دان یاف�ت مک�ر زن ھ�م پای�ان م�ی یاب�. ھرگاه حماقت مرد پای�کرد ریا و بازی ، و یا باید مکر و(ع)عیسی
  .ی در جھت رسیدن بھ این پایان است. و این رسالھ گامن نیز معرفت نفس استپایا

س�ت ک�ھ ا. و انس�ان کام�ل کس�ی د از حماق�ت رس�تھ اس�ت و احم�ق نیس�تاحمق کسی است کھ می پندار (ع)و بھ قول علی
ین�د امرد م�ی بن�خود را ناقص می داند . پس بدین ترتیب می توان نتیجھ گرفت کھ مرد واقعی ھم کسی است کھ خ�ود را 

فط�ری  حق�وق دین�ی ـ ! عرف�ان در رأس و مح�ور ھم�ۀن عل�وی. اینست عرفار نامردی خود معترف است و شرمسارو ب
و  بّ�تارد ن�ھ مح. کسی کھ خود را نمی شناسد نھ دین دن خودـ شناسی اوست. میزان مردانگی ھمان میزامرد قرار دارد

ی ر ب�ی وج�ودف�ت اس�ت، معرف�ت ب�، معررا بشناسد. می�زان مردانگ�ی ھ خود. مرد آنست کنھ مردانگی، زیرا وجود ندارد
ی ب�. م�رد ان�د را ش�اه م�ردان نامی�ده (ع)ین دلیل است کھ عل�یمعرفان ، تنھا گوھرۀ مردانگی است . درست بھ ھ .خویش

یس�تی نک�ھ ب�ھ می�زان آگ�اھی ب�ر  . م�رد موج�ودی اس�ت کھ پشت درب وجود جا مانده اس�ت ، موجودی استعرفت نفسم
ً یش، ھستی می یابدخو ی وج�ود م� ھ ، عدم اس�ت ک�ھ تظ�اھر ب�از جنس نور معرفت است و بدون آن . وجود مردانھ تماما

                    ن ندارد. زکند و این تظاھر مذبوحانھ ھمان دوزخ مردانھ است کھ کبادۀ عشق بر تن دارد و سودائی جز بلعیدن 

  "والسالم"

  


